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אל תגעו להם בחופשת הפסח
כמה  שלכם.  הפרח  את  שמטפחת  לגננת  ברכה  כתבתם  פעמים  כמה 
חינוכיים  תהליכים  לתאר  כדי  חקלאיים  בדימויים  השתמשתם  פעמים 

התפתחותיים של הילדים.
נושאים  גדול. השנה מתחילה בספטמבר. חקלאים  זה לא מקרי, הדמיון 
איזו  הספר:  לבית  בדאגה  עיניים  נושאים  והורים  לשמיים,  בדאגה  עיניים 
יבול?  איזה  לנו?  ממתינים  משקעים  אילו  להיות?  עומדת  זאת  שנה   מן 
למרות החשש מתחילים בכל המרץ. יש המון זרעים לזרוע. המון למידה 
לבסס. ועוד רגע מגיעים החגים שמביאים איתם שמחה רבה, וגם טרחה 

רבה.
הימים הולכים ומתקצרים. החורף מגיע. בחורף יש לטפל בשגרה. הלמידה 
בתוכם  מקפלים  הצמחים  אבל  חשוב.  בשדה  הטיפול  לשגרה.  נכנסת 
סוד. לחקלאים, להורים ולמורים קשה. הטיפול קשה. המאמץ עצום, ועל 
הצמחים ועל הילדים לא רואים הרבה. לפעמים אתה שואל את עצמך אם 

הדישון שנתת מתאים, ואם כמות המיים טובה. והצמח צומח לאיטו.
כשמגיע האביב קורה הקסם. הצמחים והילדים פתאום עולים ופורחים. הם 

פותחים את עלי הכותרת ושם 
כל  מקופלים  רואה  אתה 
לצמח  שנתת  הרכיבים 
כל  החורף.  במשך  ולילד 
ידעת  שלא  דברים  אותם 
נעלמו  או  נספגו,  אם 
שבועיים  אחרי  באדמה. 
פסח,  חופשת  של  וחצי 
חוזרים  פתאום  הם 
גדולים יותר, שמחים יותר 
להמשך. יותר   ומוכנים 

להנות  יכול  אתה 
מהפירות.

עוד מטפלים בצמחים של  עונת המעבר האמיתית. בתחילתו  הוא  הקיץ 
מתחילים  ואז  מנוחה,  של  קצרה  תקופה  מגיעה  אז  שמסתיימת,  השנה 
להתכונן לשנה הבאה: לחרוש את השדה, לקנות ציוד לשנה הבאה, לחזק 

מה שדורש חיזוק, ולאגור כוחות. 
ותמיד  התלמידים.  של  החופשות  לשינוי  תוכניות  צצות  פעם  מדי 
להן  החופשות  לעודף  כדוגמא  פסח  חופשת  את  נותנים  תמיד 
הכתבות  את  החדשות  מהדורות  ישדרו  השנה  גם  התלמידים.  זוכים 
מספר  ובין  התלמידים  של  החופש  ימי  מספר  בין  הפער  על  הצפויות: 
כאילו  הילדים.  עם  בילוי  של  המחיר  על  ההורים.  של  החופש  ימי 
שכחנו  כאילו  כבייביסיטר.  תפקידה  את  ממלאת  לא  החינוך  מערכת 
לה.  זקוקים  היינו  כמה  הזאת.  לחופשה  ילדים  בתור  חיכינו   כמה 
ויותר צורך במסגרת,  יש פחות צורך בחופש  נכון שבגילאים הצעירים  אז 
אבל בואו לא נשפוך את התיכוניסטים עם מי האמבטיה. על החשיבות של 
הפסקות נכתבו אינסוף מאמרים. שעה הפסקה באמצע היום, יום הפסקה 

באמצע שבוע, שבועיים הפסקה באמצע שנה. שנת שמיטה.
במשך  שנשחקים  המורים  על  כלום  אמרתי  לא  ועוד   
לפני  רגע  הזה  לאיוורור  וזקוקים  השנה,  כל 
הורים. אסיפות  תעודות,  בגרויות,  של   הלחץ 

וחצי  שבועיים  אין  ולנו  קשה  עובדים  כולנו  יודעת.  אני  כן, 
רופאים  לתקן.  צריך  זה  את  אולי  אז  נכון.  בפסח.  חופש 
זקוקים  מורים  בזה.  תלויים  חיינו  להפסקה.  זקוקים 

להפסקה. חינוך ילדינו תלוי בזה.
השנה מתחילה בספטמבר. 

לפני החגים אנחנו מתחייבים להרבה דברים שיקרו “אחרי 
החגים”. 

בחינוך “אחרי החגים” קורה אחרי חג פסח.
אל תגעו להם בזמן הלמידה הכי חשוב בשנה.

חגית קראוס

ולא  בבוקר.  שש  השעה  מגיעה  ולפעמים, 
כבר  אותה  ראיתי  תגיע,  שהיא  ידעתי  שלא 
שהיא  התקווה  בי  קיננה  עוד  פשוט  מרחוק, 
אצטרך  ולא  לידי  תעבור  ולא  בדרך  תפנה 
לחשוש מקשר עין. אבל היא לא פונה כמובן, 
וכשהיא קרובה מכדי לעשות כאילו לא ראיתי 
אז אני מהנהנת אליה בנימוס. והיא מהנהנת 
להתעוררותו  ממהרת  דעת,  בהיסח  חזרה 
כבר  אני  שהרי  למהר  לאן  אין  לי  עולם.  של 
שמאחרת,  זו  היא  והשינה  שקבענו  במקום 
אני  להגיע.  נראה, פשוט שכחה  כפי שזה  או 

כבר לא מופתעת. או כועסת חלילה... במקום זה אני מוציאה את הפלאפון 
מהכיס, קוראת את כל מה שיהודה גזבר פרסם בחודש האחרון ומתמלאת 

בתחושה הנפלאה שרק קוסם מילים כמותו 
יכול ליצור. ואני רוצה נורא לכתוב גם אני, אז 

אני באה לפה, ונזכרת שאני לא יודעת איך.
לקצה  ומסתכלת  מהמסך  מבט  מרימה  אני 
תרוץ  זאת  בכל  אולי  אם  לראות  הרחוב 
לעברי השינה, מתנשפת, תתנצל על האיחור 
פשוט היו פקקים בכניסה לירושלים אז היא 
וכבר  שלי  לבסיס  האוטובוס  את  פספסה 
אחייך  אני  תמיד  וכמו  ו-  האוטובוסים  נגמרו 
בסדר,  ממש  שזה  לה  ואגיד  אותה  ואקטע 
העיקר שבאת בסוף. אבל דמותה לא נראית 
זו  אבל  העין מתקרב  מזווית  לי שראיתי משהו  נדמה  היה  לרגע  באופק. 

הייתה רק שש וחצי.
נטע אסקוזידו

נטע אסקוזידו

פסח
שמח!
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ניסן החודש העברי

קמים  אחד  יום  עלינו.  עוברים  מוזרים  ימים 
בבוקר וחמסין מטורף ואביך תופס אותנו בגרון. 
אי אפשר לנעול סנדלים כי מה, מרץ, לא נועלים 
סנדלים במרץ, אבל עצם המחשבה על נעליים 
סגורות וגרביונים במזג האוויר הזה מייצרת גלי 
חום שלא היו מביישים כל אישה בגיל המעבר. 
עד שהופכים את הארון ומצליחים למצוא פתרון 
משביע רצון, קמים בבוקר שלמחרת ומגלים את 
הכביסה שתלינו בחוץ ספוגה מגשם, ושוב צריך 
ומעיל.  סוודר  למצוא  כדי  הפעם  בארון,  לנבור 
החורף עדיין לא לגמרי עזב אותנו והאביב עדיין 
והממתקים  החטיפים  הררי  כאן.  ממש  לא 
וחלקנו  נעלמו,  לא  עדיין  ִמּפּורים  )המיותרים( 
לחסל  שיש  הפסטה  שקיות  את  סופרים  כבר 
לכנות  שמקובל  במה  אנחנו  כן,  פסח.  לפני 
כל  ידי  על  לרעה  המוכרת  המעבר”,  “עונת 

האלרגיים למיניהם. 
לכן, די מפתיע לגלות שעם כל זה שעברה כבר 
שאנחנו  מתברר  השנה”,  מ”ראש  שנה  חצי 
העובדה  אף  על  שנה.  ראש  של  סוג  לפני  שוב 
השנה  בלוח  הרביעי  החודש  הוא  שאפריל 
השחיקה,  בתוך  עמוק  כבר  וכולנו  הגרגוריאני 
בעצם  הוא  לטובה,  עלינו  הבא  ניסן  חודש 

החודש הראשון של השנה העברית.
ים, ִראׁשוֹן הּוא ָלֶכם  ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ “ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ָנה” )שמות יב ב(.  ָ י ַהּשׁ ְלָחְדׁשֵ
מצרים,  יציאת  ערב  למשה  אלוהים  אומר  כך 
התורה  כי  מציין  רש”י,  המקרא,  פרשני  וגדול 

ולא  כאן  להתחיל  צריכה  הייתה  בכלל 
הקביעה  העולם.  ובבריאת  בראשית  בספר 

השנה  בלוח  הראשון  כחודש  ניסן  חודש  של 
העברי מבטאת את התפיסה שביציאת מצרים 
בעצם התחיל הסיפור שלנו, של העם היהודי. 
הזמן  ספירת  את  “איפסה”  שהנצרות  כשם 
והחלה למנות אותו מחדש עם הולדת ישו, כך 
בני  של  יציאתם  לכן  קודם  שנים  מאוד  הרבה 
יעקב- משפחת  את  הפכה  ממצרים  ישראל 

ציר  את  איפסה  ובכך  ממש,  של  לעם  ישראל 
מחודשת:  ספירה  של  התחלה  ידי  על  הזמן 
פי  על  בנוסף,  הראשון.  בחודש  אנחנו  עכשיו 
החודש  גם  הוא  ניסן  חודש  היהודית  המסורת 
את  לראשונה  ביטא  אשר  המשכן,  נחנך  שבו 
הקשר הפולחני והבלתי אמצעי בין עם ישראל 
של  נוסף  אלמנט  מתווסף  ובכך  לאלוהים, 

התחדשות לחודש זה. 
ואכן, רעיון הראשוניות וההתחלות החדשות בא 
לידי ביטוי במנהגם היפה של יהודי תוניסיה ולוב 
ה”בשישא”  את  ניסן  חודש  ראש  בערב  לחגוג 
שכולל  בטקס  בסיסה(,  או  פשישא  )או 
לשנה  כציון  וברוכה,  טובה  לשנה  איחולים 
בראש  זה  מנהג  לפי  בניסן.  המתחילה  חדשה 
שעורה  או  חיטה  גרגירי  אוכלים  ניסן  חודש 
שונים  תבלין  זרעי  בתוספת  וטחונים  קלויים 
וכדומה,  וכוסברה, שקדים, תמרים  כמו קימל 
גם  קשור  הבשישא  טקס  בשמן.  המעורבבים 
המשכן  חנוכת  לכבוד  שכן  המשכן,  לחנוכת 

בשמן,  בלולה  סולת  רבינו  עשה משה 
בשמן.  בלולה  סולת  היא  אף  והבשישא 
בנוסף, יש הנוהגים לבצע את הטקס בהתחלות 
חדשות נוספות כמו כניסה לבית חדש או לידה. 
ייתכן שאפשר לחבר לחגיגיות זו גם את המנהג 
להגיד  לא  ואף  ניסן  בחודש  להתענות  שלא 
נוגות כמו “תחנון” או “אב הרחמים” –  תפילות 

התחלות חדשות הן עניין משמח...
שמו של ראש כל החודשים העברי לקוח דווקא 
“ניסנו”,  ומהמילה  הקדומה  האכדית  מהשפה 
שפירושה הניצן שפורח באביב. מכאן מגיע גם 
“חודש  הוא  הלוא  החודש,  של  המקראי  שמו 

האביב”: 
י  מֹר... ְלמוֵֹעד חֶֹדׁש ָהָאִביב, ּכִ ׁשְ ּצוֹת ּתִ “ֶאת ַחג ַהּמַ

ְצָרִים” )שמות לד יח(. חֶֹדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמּמִ ּבְ
גם  קשורה  ניסן  חודש  של  הנהדרת  אביביותו 
עם  חזרת  שעם  המקסימה,  האילנות  לברכת 
לפי  מחודשת.  תנופה  קבלה  לארצו  ישראל 
ישראל  ובארץ  ניסן,  חודש  במהלך  זו  הלכה 
על  ולברך  הטבע  אל  לצאת  מקובל  בלבד, 
פריחתם  בשיא  המלבלבים  המאכל  אילנות 

)אפצ’י( את הברכה הנהדרת:
ר  ִחֵסּ א  לֹּ ֶשׁ ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה’  ה  ַאָתּ רּוְך  “ָבּ
ְוִאיָלנוֹת  טוֹבוֹת  ִרּיוֹת  ְבּ ּבוֹ  ּוָבָרא  לּום,  ְכּ עוָֹלמוֹ  ָבּ

ֵני ָאָדם". ֶהן ְבּ ֵדי[ ֵלָהנוֹת ָבּ טוֹבוֹת ְוָנאוֹת, ]ְכּ
אז שתהיה לכולנו תחילת שנה אביבית, ניסנית 

וניצנית נהדרת! 
אפרת רוזנברג שפירא

רק בריאות         רפואה מותאמת אישית
שלא  תרופות  לוקחים  אנשים  מיליוני  יום  בכל 
ב-2015  שפורסם  מאמר  להם.  עוזרות  באמת 
המוביל  העת  בכתב   Nicholas Schork ידי  על 
התרופות  עשר  מדהים:  נתון  מגלה   Nature
של  מכירות  בשווי  בעולם,  ביותר  הנמכרות 
עשרות-מיליארדי דולרים, יעילות רק לגבי 5 עד 
חלק  לגבי  אותן.  שלוקחים  מהחולים  אחוז   25
אף  המצב  שוטף,  באופן  שנצרכות  מהתרופות 
 )Statin( הסטאטין  תרופת  למשל,  יותר.  חמור 
להורדת רמת כולסטרול בדם, יעילה רק לגבי 2 

אחוז )1 מתוך 50( מהחולים.
לחלק  נזק  שגורמות  תרופות  יש  מכך,  גרוע 
בסיס  על  פותחו  הן  כי  האוכלוסיות,  מסוגי 

מתנדבים  על  שנערכו  קליניים  ניסויים 
אוכלוסיות  כללו  שלא  מערביות,  ממדינות 
תרופות  לכך,  בנוסף  אחרות.  אתניות 
טיפול  יעילּות  בסיס  על  מפותחות  כיום 
ולכן  הנבדקת,  האוכלוסייה  של  ממוצעת 
מהחולים. לחלק  רק  מענה  נותנות  לרוב   הן 

התרופות  שיעילּות  ההבנה  בעקבות  כיום, 
בין  ניכר גם מהשונות הגנטית  מושפעת באופן 
חולה לחולה, אנחנו נכנסים לעידן חדש בעולם 

הרפואה הנקרא "רפואה מותאמת אישית".
לספק  היא  אישית  המותאמת  הרפואה  מטרת 
ספציפי  באופן  המותאמים  וטיפולים  תרופות 
ומצבו  הגנטי  אפיונו  וחולה על סמך  חולה  לכל 
הרפואה  שבבסיס  הרעיון  הבריאותי. 
ונמצא  חדש  אינו  אישית,  המותאמת 
ממאה  יותר  כבר  הרפואית  בפרקטיקה 
סמך  על  תורם  למציאת  בדומה  שנה, 
סוג הדם של החולה. אולם ההתקדמות 
במחקר הגנטי והזמינות ההולכת וגדלה 
היום  מאפשרות  רפואיים,  נתונים  של 
לפתח כלים דיאגנוסטיים מדויקים יותר 
באופן  שיותאמו  יותר,  יעילים  וטיפולים 

אישי לכל מטופל.

בשנים האחרונות חלו פריצות דרך משמעותיות 
השונות  את  לאפיין  המאפשרות  בטכנולוגיות 
ובעלות  יותר  באופן מדויק  הגנטית של החולה 
בחקר  אלה  בטכנולוגיות  השימוש  גבוהה.  לא 
יאפשרו בעתיד  ומחלות אחרות  מחלת הסרטן 
הלא רחוק לפתח טיפולים ספציפיים מותאמים 
נגישים לכולנו. מהפכת הרפואה  אישית, שיהיו 
בתחילתה,  כיום  נמצאת  אישית  המותאמת 
מהפרקטיקה  לחלק  תהפוך  היא  אולם 
הרפואית. קשה לדעת איך ומתי בדיוק הרפואה 
ברור  אבל  לחיינו,  תיכנס  אישית  המותאמת 
שתהליך זה טומן בתוכו הזדמנות אדירה עבור 
שישלבו  דעה,  ומובילי  יזמים  טכנולוגיה,  אנשי 
וטיפולים  טכנולוגיות  לפתח  במטרה  כוחות 
הבריאות  הוצאות  את  שיפחיתו  יותר,  טובים 

וישפרו את איכות חיינו במידה ניכרת.
נטע קלע

קוד לכתבה



הורים ותומים      חופש, גבולות ומה שבינהם
וחג  כעם  שלנו  החירות  חג  בפתח...  פסח 
החירות של ילדינו שקיבלו חופש א-ר-ו-ך מבית 

הספר.
וגבולות  חופש  על  לדבר  מצוינת  הזדמנות  זו 
הגבולות  נושא  )למעשה,  ביניהם  האיזון  ועל 
כל כך קרוב ללבי, שכל הזדמנות היא הזדמנות 

מצוינת עבורי להעלות אותו...( 
צעירים  לילדים  הורים  כמדריכת  בעבודתי 
וכאימא לשני אוצרות כאלה בעצמי, אני פוגשת 
גבולות  של  לחשיבות  שמודעים  רבים  הורים 
"להגביל"  רוצים  לא  שני  ומצד  ילדיהם,  עבור 
אותם. לא פעם אני שומעת את המשפט "אני 
עובד/ת כל כך הרבה שעות, שכשאני כבר עם 
להגיד  ולא  רוצה לתת להם חופש  אני  הילדים 

להם כל הזמן מה לעשות".
נותנים  בזמן  ובו  גבולות  על  שומרים  איך  אז 

לילדים תחושת חופש?
גבולות  בעצם  למה  להבין  חשוב  ראשית, 
אינם  הם  חלק",  כ"לוח  נולדים  ילדים  חשובים. 
מכירים את העולם ואינם יודעים מה מותר ומה 
אסור. אחד התפקידים החשובים שלנו כהורים 
זה. גם אם זה לא תמיד  הוא ללמד אותם את 
נראה כך, ילדים זקוקים למבוגר אחראי שיודע 
הנכונה.  בדרך  אותם  ומוביל  עבורם  נכון  מה 

ילדים חייבים גבולות כדי להרגיש בטוחים.
ילד שאין לו גבולות הוא ילד אבוד. הוא מתנהג 
בצורה "שלילית" כי הוא פשוט לא יודע מה נכון 
לעשות ומה לא, ואז הוא לא מבין למה כועסים 

עליו.

כדי שהגבולות יהיו ברורים לילדים וגם להורים, 
הקווים  הם  מה  לקבוע  להורים  ממליצה  אני 
נושאים  באילו  דהיינו  שלהם,  האדומים 
הקשורים בילדים אין שום סיכוי שיתפשרו. מובן 
ממשפחה  ומשתנה  בהורים  תלוי  מאוד  שזה 
למשפחה. למעט ענייני בטיחות כמו לא לחצות 
או  נכון  אין  בחשמל  לגעת  לא  או  לבד  כביש 
חמור  באיסור  אסור  בהם  בתים  ישנם  נכון.  לא 
לשבת בסלון עם רגליים על השולחן ובאחרים 
בעיה  להם  ואין  בכיף  כך  מתרווחים  ההורים 
מסוימים  הורים  כמותם.  ינהגו  ילדיהם  שגם 
ואחרים  לילדים  מקלחת  על  לעולם  יוותרו  לא 
שמאוד  ילד  כמו  מסוימות  שבנסיבות  יטענו 
עייף בשעה מוקדמת או חזרה מאוחרת הביתה, 
על  אחד  יום  "ידלגו"  אם  אסון  שום  יקרה  לא 

מקלחת.
כ"קו  נושאים  חמישה  או  ארבעה  כשמגדירים 
ברורים  יותר  להרבה  הופכים  הגבולות  אדום" 
אנחנו  כך  ההורים.  עבור  והן  הילדים  עבור  הן 
בדרישות  עקביים  להיות  יכולים  ההורים 
מה  מבינים  והילדים  מהילדים  שלנו  ובציפיות 

הדרישות שלנו מהם. 
רב  מקום  נוצר  ברורים  והכללים  כשהגבולות 
נטיה  לנו  תהיה  רבות  פעמים  לגמישות.  יותר 
הילדים.  של  לבקשות  אוטומטי  באופן  לסרב 
זה  אם  ולחשוב:  לרגע  לעצור  כדאי  זה  בשלב 
לא אחד מהנושאים שקבעתם כקו אדום, ייתכן 
להימנע  וכך  מראש  עליהם  להסכים  שאפשר 
ויכוחים  ואחרי  "לא"  אמרתם  בהם  ממצבים 

מה   – והסכמתם  נשברתם  הילד  של  ונדנודים 
שעלול לערער את הסמכות ההורית. 

פעם  שבכל  עצמי,  על  להעיד  יכולה  אני 
לדוגמה,  גואש,  בצבעי  לצייר  רוצים  שהילדים 
הנטייה  בחצר,  הצמחים  את  לבד  להשקות  או 
הראשונית שלי היא למנוע זאת מהם, כי למי יש 
כוח לכל הלכלוך והבלגן?... אבל אז אני עוצרת 
המבט  מנקודת  הדברים  על  מסתכלת  לרגע, 
ומאפשרת.  אצלי  הוא  שהקושי  מבינה  שלהם, 
זאת אחרי שברור להם, כמובן, שלובשים סינר 
כדי להגן על הבגדים או לא נכנסים לתוך הבית 

עם בוץ על הנעליים...
כשהגבולות ברורים תחושת החופש של הילדים 
דווקא גדלה. הם יודעים שבנושאים מסוימים יש 
להם חופש בחירה, ועם זאת יש דברים שעליהם 
לתכנן  לילדים  תאפשרו  לא  מחליטים:  ההורים 
מקווה  )אני  בחו"ל  שלכם  הבא  הנופש  את 
ולשאול  אותם  לשתף  רצוי  כן  אבל  לפחות...( 
אתרי  שני  בין  למשל,  מתלבטים,  אם  לדעתם 
ביום  לעשות  יעדיפו  פעילות  איזו  או  תיירות, 

הראשון ואיזו בימים הבאים.
תנו   -”choose your battles“ הוא  העיקרון 
לילדים את החופש להחליט ולבחור כשאפשר, 
תנו להם להביע את דעתם וקבלו אותה כשזה 
ילמדו  והם  אפשרי. כך תעניקו להם כלי לחיים 
לעמוד על זכויותיהם גם מחוץ לבית, ומצד שני 
ויהיה  עבורם  נכון  מה  יודעים  שאתם  יבינו  הם 
גם  שלכם  ההחלטות  את  לקבל  יותר  קל  להם 

אם הם לא תמיד מסכימים איתן.
נועה שחר

רותי חמץ
מכירות את רותי חמץ? 

‘ערב פסח והבית של רותי כמרקחה, 
נותרו רק עוד כמה שעות עד בדיקת 
כגוף  הבית  ובנות  בני  וכל  חמץ  

מנקים  מטרה  וחדור  צוהל  אחד 
ומכינים את הבית לפסח. 

לא  כשר  יהודי  בית  אף  הרי 
או  חמץ,  פירור  עם  ייתפס 
לפחות כך היה בביתה של רותי 

)קבוצת תפילה(.
עוזרת  והיא  חרוצה  ילדה  רותי 
ככל יכולתה, שעת צהריים ורותי 
)שבו  במחסן  הארון  את  מנקה 

כידוע יש המון חמץ(.  
ערב  של  המיוחד  ריחו  ובאוויר  ערביים  בין  כבר 

פסח.
איננה.  ורותי  המבריק  במטבח  נאספים  כולם 
זמן  הגיע  וכבר  רב  זמן  נמשך  אחריה  החיפוש 
בדיקת חמץ ורותי איננה. כבר חושך. ואז במצח 
מוצאת  רותי  של  הגדולה  אחותה  דאגה  חרוש 

את רותי ישנה בשלווה בתוך הארון במחסן. 
כולם שמחו כל כך ומאז קוראים לרותי, ניחשתן 

נכון; רותי חמץ. 
לאחותי  שסיפרתי  הסיפור  היה  חמץ  רותי 

הקטנה רעות לפני השינה. בעל פה. 

רעות  ככה  לפחות  או  בזה,  טובה  הייתי 
נתנה לי להבין. 

עוד מעט פסח, אני לא מאמינה 
לעצמי אפילו, איך הזמן עובר 

כשנהנים ! אוף! 
הבנתי  לגמרי  לא  עוד  פייר, 
מה הזמן רוצה; שנרוץ אחריו? 
לו  ונניח  שנרפה  או  לו?  שנקנא 

לרוץ ככה בנטורל?
עוד שניה פסח ויש לי ים דברים 
לעשות, ברוכה ה’, הרבה מהם 
שהם  ממה  יותר זמן  תופסים 
יאללה  אבל  לתפוס.  אמורים 

בקטנה, מה לא?
לעשות,  דברים  ים  לי  ויש  שניה,  עוד  פסח, 
אהבה,  לי  מביאים  מהם  הרבה  שמה,  ישתבח 

שמחה, בטחון ושלווה. 
אני רוצה לאחל לכל האחיות בעולם חג שמח, 

חירות, בריאות ואושר.
שם  שהיתה  חמץ  לרותי  להודות  רוצה  אני 
מול  מיטה  בחושך,  אחותי,  ובשביל  בשבילי 
הגדולה  אחותה  תמיד  אבל  ושתמיד,  מיטה, 

מצאה אותה וכולם שמחו כל כך. 
ענבל פויר כנעני

 נהנים מהעיתון?
רוצים שעיתונים ימשיכו 

לצאת כל חודש?
זה הזמן לכתוב 

לעיתון הבא!

מחכים לכתבות שלכם
במייל

vedibarta12@gmail.com



מהנעשה בבית הספר היסודי

אתלטיקה  תחרות  התקיימה   6.3.17 בתאריך 
האתלטיקה  באצטדיון  ה’-ו’  לכיתות  מחוזית 

בראשון לציון .
חלק  לקחו  “קשת”  ספר  בית  גם תלמידי 
התקיימו  האחרונים  החודשים  בתחרות. במהלך 
מבחנים ומיונים ובסופם נבחרה הנבחרת שייצגה 

את בית הספר.
בית  את  וייצגו  נהנו,  הנבחרת השתתפו,  תלמידי 
למופת  ספורטיבית  התנהגות  תוך  הספר בכבוד 

ונחשפו לספורטאים מצטיינים במחוז.
 - במיוחד  מרשים  להישג  הגיעה  הבנים  נבחרת 

מקום שני בניקוד הכולל הקבוצתי, וקיבלו גביע!
להישגים  הגיעו  “קשת”  תלמידי  שני  בנוסף, 

אישיים וקיבלו מדליות אישיות.
שני  למקום  הגיעה  אוזן  דפנה  התלמידה 
והתלמיד  מ’,   1.20 של  בתוצאה  לגובה  בקפיצה 
שלישי  מקום  מדליות:  בשלוש  שופרין זכה  נתן 
מקום  מ’;   1.30 של  בתוצאה  לגובה  בקפיצה 
שניות;   8.23 של  בתוצאה  מ’   60 בריצת  ראשון 
ומקום ראשון בריצת 600 מטר. ספורטאי הנבחרת 

חזרו בהתרגשות גדולה, גאים ומרוצים.
נועה הלוי, המורה לחנ”ג

קישוטים וקשתות
חצר בית הספר מתקשטת בפיסול סביבתי 

פרי יצירה של תלמידינו
בהדרכת האמן גילי אשל

תחרות אתלטיקה

1. יוצקים

2. מהדקים

3. צובעים

4. מושלם!



לנו שיש תחרות מדעים  יהל אמרה  במסגרת שיעורי מדעים, המורה 
ארצית של פרויקטים במדעים. הפרויקט הוא להמציא משהו שחסר 
לנו בחיים. אחד הדברים שמעצבנים אותנו לפעמים הוא שנעל הבית 
מחליקה מהרגל וכל הזמן צריך לחזק אותה על הרגל. אז חשבנו על 
דרך לחזק את הנעל לרגל – נוסיף לה גרב ארוכה שתחזיק את הרגל 
נזכרנו  יותר טוב(. תוך כדי פיתוח הרעיון,  )וזה גם מחמם  בתוך הנעל 
שלפעמים אנחנו יושבים עם נעלי בית ופתאום צריכים לצאת החוצה 
)אם הכלב ברח, או פתאום אמא מבקשת לזרוק את הזבל...( ואז אנחנו 
צריכים להוריד את נעל הבית ולנעול נעליים )כי אבא לא מרשה לצאת 
גם אפשרות  לנעל הבית שלנו  נעלי הבית..(. אז החלטנו להוסיף  עם 

לחבר לה סוליה של נעל רגילה עם פסי הצמדה.
כך קיבלנו גם נעל בית מחממת ונעימה וגם נעל שאפשר לצאת איתה 

החוצה מבלי להחליפה... 
נעל  מצאנו  אב-טיפוס,  לבנות  כדי  “עצלנעל”.  שלנו  להמצאה  קראנו 
בית שלא צריכים )של אנגרי בירדס( ותפרנו עליה את הגרב והוספנו 

גם את הסוליה.
שההמצאה  שמחנו  אבל  בשכבה  מדליקות  המצאות  הרבה  עוד  היו 
ביום  השבוע,  מחוזית.  בתחרות  הספר  בית  את  לייצג  נבחרה  שלנו 
שבה  ציונה  בנס  פיס  באשכול  המחוזית  בתחרות  השתתפנו  ראשון, 
ממש  היה  שלהם.  ההמצאות  את  שונים  ספר  מבתי  ילדים  הציגו 

מדליק!!
אמיר וולף ו'1, עידו וולף ו'2 וגיא הירשפלד ו'2

חוויות מפורים

עצלנעל

כיתות ו' במופע ליפסינג  בהובלת שיקו המורה לתיאטרון

פורימון  בהפעלת תלמידי החטיבה



והפעם עם חברת צוות קליטה -         
      אילת בית יעקב

עבודת צוות
ספרי לנו על פעילות הצוות 

לפני  עוד  החדשות  המשפחות  של  וליווי  קליטה  כוללת  הצוות  פעילות 
לשמוע  ומבקשות  מתקשרות  מתלבטות,  עדיין  כשהן  למזכרת,  המעבר 
על "קשת". בהמשך, כשאנחנו מקבלות רשימה של המשפחות החדשות 
לפי ההרשמות למסגרות "קשת", מתחילה עיקר העבודה. בתחילת הקיץ 

אנו עורכות למשפחות החדשות ערב חשיפה 
"קשת", מהו מבנה  בכלל  זה  - מה  ל"קשת" 

הקהילה וכד'. 
כמה מתנדבים מונה הצוות? 

חברות הצוות הן: 
לאו-אוחנה,  אביטל  הבל,  שלי  אקרמן,  ליאת 

נורית עטר, סיוון אמיליאנר, ענבל רוט ואני.
איך אתן עושות את זה בפועל? 

להפיק  שנה  כל  בתחילת  יושבות  אנחנו 
לקחים ולחשוב על הפעילות בשנה החולפת 
- מה היה מוצלח, מה כדאי לשנות או לשדרג 

- ומתכננות את העבודה השנתית, ואז אנחנו מחלקות בינינו את העבודה 
ומוכנות לצאת לשנה חדשה עם משפחות חדשות המגיעות לקהילה.

מה הניע אותך להצטרף לצוות? 
לי  שמתאים  שהרגשתי  תחום  זהו  מהקהילה,  חלק  להרגיש  אוהבת  אני 

לתרום בו ולקחת בו חלק.
משפחות  הצטרפות  של  החגיגיות  את  בה  מרגישה  הכי  שאני  הפעילות 
כלל  בדרך  נערך  הפיקניק  השנה.  תחילת  פיקניק  היא  לקהילה  חדשות 
בשבת האחרונה של אוגוסט או בשבת הראשונה של ספטמבר. מגיעות 
לפיקניק המשפחות החדשות והמשפחות המאמצות, זהו אירוע חגיגי של 

מפגש משותף, ויחד נעים וטוב.

מה מתוכנן להמשך?
השנה החלטנו לפעול אחרת ולשנות את הנוהג שהיה עד כה של משפחות 
יהיו מספר משפחות חדשות  מאמצות. בתהליך החדש, לכל חברת צוות 
המשפחות  של  ההיכרות  את  להרחיב  מנת  על  מקרוב.  תלווה  היא  אותן 
בגילאים  ילדים  בנות  משפחות  ועם  מהקהילה  משפחות  עם  החדשות 
נקיים  הנקלטות,  המשפחות  לגילאי  דומים 
משפחתי  אחר-צהריים  הקיץ  במהלך 
ספטמבר  ובמהלך  גיל,  שכבות  לפי  לפעילות 
נקיים ארוחת שבת במסגרות יותר אינטימיות 
וכן  יחד,  גם  וותיקות  חדשות  משפחות  של 
"המסורתי".  הקהילתי  הפיקניק  את  נערוך 
הראשונים,  בחודשים  בעיקר  השנה,  במהלך 
אנחנו שמות לב שכל משפחה מרגישה שיש 
לה לפחות "כתובת" אחת אליה היא מרגישה 
להכיר  מתחילות  שהמשפחות  לפנות,  בנוח 
זו  במה  מנצלות  אנו  בקהילה.  ולהתערות 
ולהצטרף  לאירועים  ולהגיע  אלינו  לפנות  הנקלטות  למשפחות  ומציעות 
שייכים  להרגיש  בנוח,  להרגיש  טובה  דרך  זוהי  מניסיון  קיימים.  לצוותים 

ולהכיר יותר אנשים בקהילה.
בנוסף, סביב החגים מתקיים ערב שיח המועבר על ידי "מיתרים" ומטרתו 

לחבר את הנקלטים לרעיון האידיאולוגי והערכי של "קשת".
איך מצטרפים? 

צוות הקליטה ישמח לרענן את שורותיו. מוזמנים לפנות לאחת מחברות 
klitakeshet@gmail.com הצוות או למייל

דותן אסקוזידו כיתה ו'2

דיינויצירה קהילתית, עשור לקשת
גונית  הרב  הקשת  את  שמרכיבים  וערכים  צבעים  של  קשת  יוצרים 

של הקהילה שלנו.
של  בהנהגתה  לצוות  להצטרף  זלצברג,  נועה  עם  יחד  כשנתבקשתי, 
את  גיבשנו  תחילה  נצא...  מסע  לאיזה  ידעתי  לא  הרשקוביץ,  רויטל 
מרגש  היצירה.  ערבי  של  הקונספט  ואז  הטכניקה  החומרים,  הרעיון, 
לראות כמה אושר יש בלקחת חצי שעה עם עצמך וליצור בלי מחשבה, 

רק דרך הידיים והלב. 
בשלב זה הבנו כמה קשה להוציא את אנשי הקהילה לפעילות חברתית 
יצירתית. למרות הקושי התוצרים מקסימים, ובעזרתה של אילת כלפה 
ייתלו בקרוב על הקיר בבית הספר ויוסיפו יופי וערך מוסף אדיר לקשת 

שמרכיבה את מארג הקהילה. 
אני חייבת לציין שמעבר ליצירה היה תענוג לפגוש את אנשי הקהילה 

שהגיעו ולהיזכר שוב איזה אנשים נפלאים יש סביבנו.
אביטל ברלינר

דיינו הוא פיוט הודיה, הכנעה, הסתפקות, התרפקות, הכרת הטוב. למה 
כל העוד הזה מגיע לי?! תמיד לפנק לפנק לפנק... מעין הודיה לכרטיס 
"יותר" שקיבלו אבותינו ביציאתם מארץ עבדים. לעם ציניקן, קומבינטור, 
שמחכה למבצע הבא, שמאמין שהוא עם סגולה, זה פיוט חובה בצ'ימידן.

ניתן  הזה  לי שהפיוט  נראה  הזקונים מתקרב,  בן  ככל שבר המצווה של 
לנו כתבנית לדרשה. ת'כלס, הוא הרי נכתב מזווית ההורה כרשימת "אל 

תשכח כמה שעשיתי בשבילך עד שבגרת".
אילת אסקוזידו



קול משמים

פעם אחת 
ולתמיד: 

שהתכוונתי אליו היה מה 
שבפסח תאכלו לאפות, לא כאפות! 

אתם באמת חושבים שהלל הזקן הצליח לכרוך פסח, 
מצה ומרור במצות קרש שלכם?

קציפת יוגורט, תותים ושטרוייזל ממטבחה של אמא

בני ובנות מזכרת בתיה היקרים
שמחה רבה שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא – ושוב אתם עמוק בתוך 
קדחת הניקיונות השנתית שלכם. כשאני רואה אתכם מנסים להוציא את 
הגולגולים של השיער מהזה של המקלחת )בעעעע(, אני חושב לעצמי, 
יצאו ממצרים, אתם  יופי אתם מקיימים את מסורת אבותיכם: הם  איזה 

יוצאים מדעתכם. ממש מחווה מרגשת.
אבל האמת שלא באתי להתגולל על הניקיונות שלכם. כי אחרי 

עליי  האהוב  הניחוח  ריח  זה  אקונומיקה  האש,  על  בשר 
ביותר. אני, כמובן, מדבר על הריחות הקלאסיים, 

מה  כאילו  לימון".  "בריח  אקונומיקה  לא 
ריח  יהיה  הקטע? בראתי לימון כדי שלו 

קשורה  אקונומיקה  מה  לימון,  של 
לזה?!

אותי  אוכל  שיותר  שמה  היא  האמת 
בפסח זה האוכל. מתישהו ביום השני של 

החג הזה אני כבר לא יכול לסבול את הרעש המקרקש 
של המצות המתפצפצות. נכון שהיו לי בעבר פאלטות פה 

ושם, נגיד השואה, אבל אתם באמת חושבים שאני כזה אל נורא שיכריח 
אנשים לאכול שבעה ימים מצות מייבשות, חונקות ונתקעות ברווח שבין 

השיניים?
בואו נשים את הדברים על השולחן: המצות לא צריכות להיות על השולחן. 
בחיים הנצחיים שלי לא ראיתי לחם כל כך עלוב כמו המצות שלכם, ממש 
שיודע  שמי  אלא  בשמי.  כאילו  שזה  הוא  מעצבן  הכי  והקטע  עוני.  לחם 
אמרתי  אני  המשורר.  התכוון  לזאת  שלא  מיד  להבין  יכול  תורה  ללמוד 
ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו". ובכן, בפסוק נאמר "תאכלו" - כלומר לאכול  "ׁשִ

- ואיך יעלה על הדעת לבקש מבן אדם שיאכל מצות כמו שלכם שבעה 
ימים?! זה לא הגיוני. ואחר כך לקרוא לזה "חג", זו בכלל הזיה.

אז את הטור הזה אני אנצל להסביר פעם אחת ולתמיד שמה שהתכוונתי 
ָלאפֹות, לא כאפות. שימו לב, לחם שלא תפח  אליו היה שבפסח תאכלו 
בעצמכם  אתם  הרי  מרובע.  דיקט  להיות  חייב  לא  מהאש  בבהילות  ויצא 
קוראים בהגדה שִהלל הזקן היה כורך פסח, מצה ומרור ואוכלן יחד. אתם 
באמת חושבים שהוא הצליח לכרוך משהו במצות הקרש שלכם?! הוא 
בסך הכול לקח לאפה, שווארמה )קורבן פסח( וקצת סחוג 

)מרור(. הכי קלאסי! 
אההה, אז עכשיו תשאלו איך זה שנתקעתם עם עשר 
המצות האלה. אז כמו תמיד, התשובה היא 
כל,  ׂשֵ לכם  נתתי  אתם.  זה  אני,  לא  שזה 
לכם  ונתתי  מחשבה  חופש  לכם  נתתי 
ומה  עיניכם.  ראות  לפי  הכול  את  לפרשן 
פיתות  להכין  שאסור  החלטתם  עשיתם? 
שאסור  כזה?(,  דבר  אמרתי  )איפה  עצמו  החג  במהלך 
בכלל לערבב קמח ומים בפסח )איפה אמרתי דבר כזה?(, ואפילו 
ייצור שלא נוקה כל שמונה- אסור להכין את המצות הקשות שלכם בקו 

עשרה דקות )איפה, לעזאזל, אמרתי דבר כזה?(.
אז זה המצב: אם אתם החלטתם להחליף את הלאפות הטעימות, הרכות 
והנעימות לֵחך במאפים קשים שעושים קשיים בעיכול, זו הבעיה שלכם! 
תאכלו מה שבישלתם. אההה, מה שאפיתם! כוס מים מישהו? או שבעצם 

אולי אסור לכם כי במצה יש קמח???
שלכם, אלוהים

הביא לדפוס: יואב פרידמן 

דרגת קושי: ♥♥♥♥♥       זמן הכנה: כ-20 דקות       כמות: 6-4 מנות
כלי מטבח: תבנית מרופדת בנייר אפייה, קערה, מעבד מזון

חומרי גלם
1/2 קופסת תותים שטופים ופרוסים

4-3 כפות סוכר
גרידת לימון מ-1 לימון

250 מ"ל שמנת מתוקה
200 מ"ל יוגורט

20 גרם סילאן
200 גרם אבקת שקדים

200 גרם סוכר
80 גרם חמאה

1/2 כפית תמצית וניל

אופן ההכנה
ל-30  בצד  ומניחים  הלימון  וגרידת  הסוכר  כפות  עם  התותים  פרוסות  שמים בקערה את 

דקות, עד שהתותים מפרישים נוזלים.
השקדים,  אבקת  את  פלדה  להב  עם  מזון  במעבד  שמים  מעלות.  ל-180  תנור  מחממים 
חמאה, תמצית וניל ו-200 גרם סוכר, ומעבדים עד שנוצרים פירורים. מוציאים את הפירורים 

ומשטחים על התבנית לעלה בעובי של 1 ס"מ.
אופים כ-10 דקות, עד להזהבה.

האצבעות  בעזרת  האפוי,  הבצק  את  מפוררים,  הקירור  לאחר  ומצננים.  מתנור  מוציאים 
לפירורים גסים )ניתן להכין את הפירורים מראש ולשמור אותם בכלי אטום(.

מכניסים שמנת מתוקה, יוגורט וסילאן למערבל חשמלי ומקציפים עד קבלת קצפת יציבה.
הרכבת המנה: מניחים בתחתית הגביע את התותים הפרוסים. מעליהם מניחים את קציפת 

היוגורט ומעל מפזרים פירורי חמאה. מקשטים בתות שלם.
אפי בלה

ואפי בלה מתחשבת  לפינה,  ליל הסדר ממש מעבר 
במארחים העייפים מרוב הכנות • קינוח כשר לפסח, 

יחסית קליל להכנה והכי חשוב – בריא.
מביאים  הפסח,  חג  ובפרט  בכלל,  שחגים  ספק  אין 
כאלו,  ישנם  ותחושות.  רגשות  של  בליל  איתם 
רגע.  מכל  ונהנים  עיניים  בכיליון  להם  שמחכים 
מכל  אמיתי  סבל  שסובלים  כאלו  ישנם  לעומתם, 
אלו  ישנם  שלו.  מסיבותיו  אחד  כל  שמגיע,  חג 
שהדיאטה  אלו  ישנם  להם,  קשה  שהמשפחתולוגיה 
נהרסת ואלו ששונאים את חג החירות, כיוון שהחופש 
מה  יודעים  אינם  והם  עליהם  נכפה  הגדול-קטן 

לעשות ואיך להעסיק את הילדים.
מאוזנת  תזונה  על  לשמור  להם  שחשוב  אלו  לטובת 
גם בחג, ניסיתי לחשוב על קינוח כשר לפסח, שיהיה 
מהצד  להכנה  וקל  אחד,  מצד  ובריא  קליל  יחסית 

האחר, כי גם כך יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו.
עונת התותים לקראת סופה, וכדאי ליהנות מהם כל 
עוד אפשר. על התותים מונח ענן חמצמץ של קציפת 
יוגורט ומעליו פירורי חמאה ושקדים פריכים ומתוקים. 
להגישו  אפשר  בכוסות.  שמוגש  קינוח  הוא  הקינוח 
בגביעי זכוכית יפים, שעומדים ללא הופכין במזנון, או 

לחלופין להשתמש בגביעים חד פעמיים.



משפחת רביב משפחה מבוקשת
גלית, נעם, רועי, רוני ושירה

כתבות, תמונות שוות, ציורים, סיפורים, שירים, הערות, מחמאות, הארות ושאר הגיגים
vedibarta12@gmail.com :נא לשלוח למייל

היא: גלית – נולדתי בנצרת, גדלתי ברעננה ולמדתי בתיכון "אוסטרובסקי". שירתתי 
עד  בתחום  שנים  מספר  ועבדתי  מחשבים  תכנות  למדתי  האוויר.  בחיל  כמפענחת 
שפרשתי ב-2004 לטובת הגשמת חלום: פתיחת סטודיו לפילאטיס מכשירים ביבנה, 
בו אני עובדת עד היום. הוא: נעם – נולדתי בבוסטון, ארצות הברית, בעקבות שליחות 
של הוריי, ועליתי ארצה ב-1976. גדלתי ביבנה ושירתתי בצבא בחיל המודיעין. לאחר 
הצבא עבדתי מספר שנים ונסעתי לחיות ביפן תקופה של חצי שנה. סיימתי לימודי 
הנדסה אזרחית בטכניון והתחלתי לעבוד בפרויקט נתב"ג 2000 כמהנדס ביצוע. כיום 
היכרות: הכירו בינינו זוג חברים ב-2001. גרנו  אני עובד בחברת "אלקטרה בנייה". 
רועי, כיתה ה' - לומד לנגן בפסנתר  ילדים:  בהרצליה כשנתיים והתחתנו ב-2004. 
שירה, גן דולב –  רוני, כיתה ב' – רוקדת בחוג בלט של גלית מגן חובה.  מכיתה ב'. 
ל"קשת"/למזכרת  הגעתם  איך  הבלט.  בחוג  גם  להשתתף  השנה  התחילה 
בתיה? הגענו למזכרת בתיה בעקבות אחיה של גלית. ערכי קהילת "קשת" משכו 
זו ההזדמנות לומר שוב תודה רבה מכל  אותנו כמסגרת פורה להקמת משפחתנו. 

הלב על תמיכת הקהילה לפני מספר שנים, כאשר עברנו תקופה מורכבת. זה לא מובן מאליו ולמדנו שיעור מאלף לחיים על כוחה של קהילה. תחביבים: 
גלית – יוגה, נעם - אייקידו. בילוי משפחתי מועדף: פיקניק יחד בחיק הטבע. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים? נוסעים 
יחד ליפן. מה לא הייתם עושים בחיים? משתתפים בתוכניות ריאליטי.  משהו מפתיע לגלות עליכם: נעם למד עם מוקי )דני( ביבנה - הם בני 
אותה שכבה מכיתה ד' )כולל חברי להקת שב"ק ס'(. חוויה משפחתית משמעותית: חופשה משפחתית ביער השחור לפני כשנתיים. השבת שלנו: 
ארוחות משפחתיות, טיולים וגני שעשועים. מוטו משפחתי: דרך ארץ והכרת תודה. מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? בא לי 
ללכת לסוניה. תרומה לקהילה: פעילויות במסגרת בית הספר. ספר מומלץ/ מוזיקה/ סרט: קרולינה, יובל דיין ומוקי, כמובן.  שלוש מילים על... 

טלוויזיה: סדרה מוקלטת בערב. צמחונות: גלית – כן. מסיבות ימי הולדת: ארוחה משפחתית בבית. חלומות לעתיד: שגרת בריאות, בעזרת השם. 

בחידה שלפניכם מסתתרים בטורים המודגשים שני ביטויים הקשורים לפסח. כדי לחשוף אותם, תחילה 
עליכם לפתור את ההגדרות ולמלא את התשובות במשבצות הממוספרות. אם פתרתם נכון, בין כל שתי 

הגדרות סמוכות באותה שורה יש אות אחת שנשמטה, ואותה יש לרשום במשבצת שבטור המודגש )ראו 
דוגמה: בין 'מחילה' ל'מילה' נשמטה האות ח'(. סדר האותיות עשוי להשתנות בין המילים.

1. סליחה
2. מתוך השיר 'אחד מי יודע': "שמונה ימי ___"

3. 'שירת ___' – אותה שרו בני ישראל לאחר יציאת מצרים וטביעת חיל פרעה
4. מתוך סימני הסדר: '___ רחצה מוציא מצה'

5. תיכף, בין שניה
6. המכה הראשונה מעשר המכות

7. מתוך השיר 'אחד מי יודע': "תשעה ירחי ___"
8. בסמוך

9. "ויוציאנו ה' ממצרים ב__ חזקה ובזרוע נטויה"
10. 'והיא ____' – מתוך ההגדה של פסח

11. חלק במצלמה

חידה לפסחתחשבו רגע

12. סדר מכות מצרים: 'דצך ___ באחב'
13. "נכנס יין - ___ ___"

14. ___ מסאלה – חבר הכנסת הראשון יוצא אתיופיה
15. בטוח, ללא עוררין

16. 'אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים - ___'
17. טלפון ___ )כתיב מלא( - מכשיר סלולרי

18. "נכנס ___ - יצא סוד"
19. "שניים אני יודע – שני לוחות ___"

20. ממרח מתוק
21. תקוה

הגדרות

יהודה זלצברג


