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בבית הספר היסודי, בשיעורי אנגלית, צפינו מדי פעם 
פעם.  נקרא  זה  כך  הלימודית.  הטלוויזיה  בשידורי 
גבי  ובעיקר את  באנגלית,  אהבתי מאוד את התכניות 
על  שלהם  הקסמים  במקל  להצביע  נהגו  הם  ודבי. 
מקומות במפה )כולל מפות אוצר עתיקות( ועברו לשם 
במיידי, על רקע צליל מתכתי עתידני. אם הם לא יחזרו 
אחרי  אבל  לנצח...  להיעלם  עלולים  הם  שעתיים  תוך 
נורית  משעתיים(,  יותר  להרבה  )ולפעמים  הצהריים 
“דני- אותה  ומשחקות  הסקטים  על  עולות  היינו  ואני 

דינה הולכים בצדי הדרכים” בסגנון מסעות גבי ודבי או 
הרפתקאות דאג וטוני מ”מנהרת הזמן”. 

המסכים  נחפרו,  נוספים  ערוצים  למסכים,  פרץ  מלא  צבע  עברו,  השנים 
עברו דיאטה קיצונית והתכווצו לגודל כף היד. עם זאת, העניין הרב שהמוני 

ילדים ומבוגרים מגלים ברעיון של טלפורטציה, נותר בעינו.
ואני... אני ממשיכה לחבב מפות, מכתבים עתיקים, הרפתקאות, מסעות 
ורמזים. לרוב די סטטית במרחב, אבל לדעתי מצאתי את מקל הקסמים 

מקלי  את  מניפה  אני  מחדש  יום  כל  ודבי.  גבי  של 
אתמול  שבחרתי.  הנקודה  על  ומצביעה  הווירטואלי 
האולימפיים,  במשחקים   ,1988 בסיאול  נַחּתי  למשל 
הדרמה  כיפור.  יום  על  נפל  השיוטים  מימי  כשאחד 
התרחשה כשצמד שייטים ישראלי אחד הפסיד את 
נכנס  וצמד שייטים אחר  סיכויו למדליה  ואת  השיוט 
לחמש  מהנבחרת  השניים  הורחקו  כעונש  למים. 
מהוריו  מכתב  בעקבות  ל-1939.  צללתי  היום  שנים. 
דודתו  בת  את  מניו  הבריח  לפלשתינה-א”י,  שעלו 
שהיה  קשר  מנצל  כשהוא  לרומניה  מצ’כיה  אסתר 
עם  אבקר  אולי  מחר  המקומיים.  אחד  עם  לאביו 
ברגע  בדיוק  העשרים,  שנות  סוף  של  החולית  בבנימינה  בילדותה  עפרה 
אביה,  נפצע  אלה  ושבנסיבות  במחתרת  מתאמנים  שיהודים  לה  שנודע 

מפקד ה”הגנה” במושבה. 
וזה יהיה עוד יום עבודה )לא( שגרתי במשרד.

אילת אסקוזידו

שלושה אחים ומערה
האחרון  השואה  ביום 
הסרט  במתנ”ס  הוקרן 
ומערה”,  אחים  “שלושה 
תמר  והפיקה  שביימה 

טל-ענתי, דודתנו.
קורות  על  מספר  הסרט 
סבא  של  המשפחה 
ענתי,  ראובן  שלנו, 
ושל  “בובי”,  המכונה 
)“ממה”(  עמנואל  ֶאָחיו 
בתקופת  ואנדראה 
מלחמת העולם השנייה. 
ושלושת  שלנו  סבא 
בפירנצה  גדלו  אחיו 
כאשר  שבאיטליה. 
הפשיסטים עלו לשלטון 
ושיתפו פעולה עם הנאצים, ברחה המשפחה מביתה ובמשך שלוש שנים 
עברה ממסתור למסתור. חורף אחד, כאשר התגלה מקום מחבואם, ברחו 
כולם והסתתרו בְמָעָרה שבנו מבעוד מועד ביער עבות בטוסקנה. במערה 
הסתתרו במשך חודשים ארבעה ילדים, זוג הורים ושתי סבתות מבוגרות, 

עד סיום המלחמה.
הסרט מגולל את סיפור המסע שעורך סבא שלנו עם שניים מאחיו )האח 
הרביעי גבריאל נפטר(, במטרה למצוא את המערה שהצילה את חייהם 

לפני שבעים שנה.
בסרט מעניין לראות איך כל אחד מהאחים זוכר את החוויה שעברו בדרך 
הזאת  התקופה  ואיך  מהאחרים,  לחלוטין  אחר  באופן  לפעמים  משלו, 

רגעים  מעט  לא  בסרט  יש  שונה.  בצורה  מהם  אחד  כל  על  השפיעה 
לנו  הזכירו  גילם  שלמרות  האחים,  בין  היחסים  את  שמראים  מצחיקים 

לפעמים את עצמנו...
ארבעה חודשים אחרי שחזרו האחים ממסעם, יצאנו גם אנחנו לטוסקנה 
ליער חמישה  נסענו  לראות את המקום. שם התחילה ההרפתקה שלנו. 
אחרי  דקות  וסבים.  הורים  שלנו(,  הקטנות  הדוד  ובנות  )אנחנו  ילדים 
כשהאוטו  הייתה  ההתחלה  צפויים.  לא  דברים  מספר  קרו  ליער  שהגענו 
שלנו נתקע בגלל שני פנצ’רים בגלגלים. כולם ירדו מהמכוניות כדי לעזור 
הידרדרה  השיירה,  בראש  שהייתה  סבא,  של  המכונית  ואז  לתקן,  לנו 
סלע  על  ונתקעת  עצים  מספר  בדרך  כורתת  כשהיא  רב,  ברעש  לפתע 
הייתה  מכוניות... ההפתעה הבאה  לחלץ שתי  צריכים  היינו  עכשיו  ביער. 
את  מצאנו  וכך  למסע...  שהכנו  האוכל  רוב  את  בבית  ששכחנו  כשגילינו 
עצמנו תקועים ביער שהחל להחשיך, ילדים צעירים ודי רעבים עם הורים 
מודאגים... רק אחרי שחולצנו חשבנו על זה שבלי ֵמׂשים, שיחזרנו משהו 

מהחוויה של סבא וֶאָחיו ביער. 
כעבור יומיים חזרנו שוב ליער לחפש את המערה. גם הפעם, כמו בסרט, 
זוכר  ואני  שש  בן  הייתי  “אני  איתמר:  אותה.  למצוא  מאוד  קשה  היה 
שהיער היה תלול מאוד והיינו צריכים להיאחז כל הזמן בעצים ובסלעים 
כדי לא ליפול למטה. זה היה די מפחיד”. עופרי: “אני זוכר שסחבתי איתי 
כלי עבודה כדי לקבוע שלט במערה, שבו מודה המשפחה לאנשי הכפר 
והיה  הדבר  אותו  נראה  היער  זוכר שכל  “אני  נעם:  להם”.  הסמוך שעזרו 
ברורה להליכה”. כעבור  הייתה דרך  ולהתנייד כאשר לא  קשה להתמצא 

מספר שעות של חיפושים מצאנו )שוב( את המערה.
ולחלוק  שעברנו  החוויה  את  לראות  התרגשנו  בתיה  במזכרת  בהקרנה 

אותה עם חברים ומכרים שבאו לראות את הסרט. 
איתמר, עופרי ונעם ענתי

 



אייר החודש העברי

הרב מוהליבר - הסטארטאפיסט של העלייה הראשונה

חודש אייר זה החודש שלי...
אייר,  בחודש  והתחתנתי  באייר  בט’  נולדתי 
השם  מקור  מה  במקורות  לבדוק  הלכתי  אז 
לאהוב  לי  שגורם  אייר  בחודש  יש  עוד  ומה 
ולהרגיש שזה חודש עם אנרגיות טובות,  אותו 
הטבע  של  סופי  אין  יופי  צמיחה,  התחדשות, 

ושמים כחולים וצלולים...
השנה  לחודשי  השני  החודש  הוא  אייר  חודש 
מחודש  השנה  את  מונים  כאשר  העברי.  בלוח 

תשרי הוא החודש השמיני.
בה  הבבלית,  מהשפה  הוא  אייר  השם  מקור 
אור,  זיו,  ומשמעותו  “אארו”  החודש  נקרא 
על  שׁשֹוֶרה  המיוחד  האור  את  המדגישים 

העולם.

החורף  חודשי  אחרי  בא  אייר  חודש 
הקודרים והוא החודש השני של האביב.

שם  על  ניצן,  הוא  זיו  למילה  נוסף  פירוש 
הניצנים הנראים בארץ בשדות בתקופה זו של 
השנה. אז דומה שכלום לא מקרי ולבני השלישי 

קראתי ניצן...
שהאיכרים  כיוון  שור,  הוא  החודש  של  המזל 
הקדמונים ייחסו את ברכת האביב לשור שעזר 
אייר  לחודש  מייחסים  השדה.  בעבודות  להם 
סגולות רפואיות, כיוון שבחודש זה החל לרדת 

הָמן במדבר, שכידוע נחשב למזון מרפא.
זהו חודש עמוס באירועים וחגים:

נולד מרדכי אנילביץ’, לוחם החופש   - ג’ באייר 
האמיץ מגטו וארשה.

ד’ באייר - יום הזיכרון לחללי צה”ל.
ה’ באייר - יום העצמאות.

י”ד באייר - פסח שני )בימי בית המקדש מי 
יכול  בניסן  בי”ד  קורבן  להקריב  הספיק  שלא 

היה להקריב בי”ד באייר(.
י”ח באייר – ל”ג בעומר.

פרצה   -  )1967 ביוני   5( תשכ”ז  באייר  כ”ו 
מלחמת ששת הימים.

כ”ח באייר - יום ירושלים.
לאחר  הראשון  החודש  הוא  אייר  חודש  ראש 
את  המסמלת  ממצרים,  ישראל  בני  יציאת 

יציאת עם ישראל מעבדות לחירות. 
בשורות  עמו  יביא  השנה  אייר  וחודש  ייתן  מי 

טובות של שלום, שקט ובריאות.
אביטל ברלינר

עקביות  יצירתיות,  חוצפה,  העזה,  חזון, 
ועיקשות, כל אלה תכונות שמזוהות עם יזמות 
ישראל  מדינת  את  הפכו  אשר  צעירים  ויזמים 
ל”אומת הסטארט-אפ”. במבט בוחן אל העבר 
המוכשרים  שהחבר’ה  בוודאות  לומר  אפשר 

מ-”8200” לא היו הראשונים לעשות זאת. 
הבולטים  היזמים  אחד 
הראשונה  העלייה  של 
שמואל  הרב  היה 
הזקן  למעט  מוהליבר. 
הייתם  לא  ההיפסטרי, 
מעלים על דעתכם לכלול 
אחת  בקבוצה  אותו 
שעות   48 היושבים  עשרים,  בני  צבא  יוצאי  עם 
לכתוב  בניסיון  משותף  עבודה  בחלל  ברציפות 
ממש  הלא  חייו  קורות  אבל  מנצח.  אלגוריתם 
צעיר,  בחור  הכיוון:  על  לרמוז  יכולים  שגרתיים 
בגיל  כבר  לרבנות  שהוסמך  ומצליח  תזזיתי 
שמונה-עשרה, כיהן כרב בכמה קהילות יהודיות 
לעסוק  עבר  הרבנות,  את  עזב  ובליטא,  בפולין 
ניסיון  וצבר  כלכלית  שהתבסס  ואחרי  במסחר, 
חזר לפעילות ציבורית והתמסר כל כולו למיזם 

של שיבת ציון.  
רק  הסתפק  לא  הוא  אמיתי  כסטארטאפיסט 
באסיפת  השתתף   1873 בשנת  יפות.  במילים 
פטרסבורג  בסנט  המשכילים  וראשי  הרבנים 
כספים  להתרמת  לפעול  החל  שנה  וכעבור 
במסגרת  ישראל,  בארץ  יהודית  להתיישבות 
קרן “מזכרת משה” )על שם משה מונטיפיורי(. 
גל  ובעקבותיהן  בנגב”  “סופות  פרעות  לאחר 
הברית  לארצות  יהודים  של  העצום  ההגירה 
תנועת  את  חברים  עם  ייסד  הוא   ,1881 בשנת 
יהודים  עליית  למען  פעלה  אשר  ציון”,  “חובבי 

לארץ ישראל וליישובה.  
כמו לכל מיזם גם לרעיון של הציונות המעשית 
יצא  כן  ועל  לפועל,  להוציאו  כדי  מימון  נדרש 
הון  גיוס  למסע   1882 בספטמבר  מוהליבר 
המשקיעים  התלהבות  ובצרפת.  בגרמניה 
זו  לא  גם  גדולה,  הייתה  לא  הפוטנציאליים 
שכבר  )כי”ח(,  חברים”  ישראל  “כל  חברת  של 

ביניהם  ישראל,  בארץ  מיזמים  מספר  הפעילה 
אחד  לא  אך  ישראל”.  “מקווה  הספר  בית 
הרב  עם  קשרים  בעזרת  יתייאש.  כמוהליבר 
צדוק הכהן, רבה של פריז, הוא הגיע אל בעל 
הברון   - תקופה  באותה  הגדולה  סיכון  הון  קרן 
אדמונד דה-רוטשילד. הסיכון היה גבוה, אחוזי 
הפיץ’  נמרץ,  יזם  כל  כמו  אך  נמוכים  ההצלחה 
דקות  הספיקו  מבריק:  היה  הפתיחה(  )נאום 
בודדות של נאום נלהב בלשכתו המפוארת של 

הברון כדי לקבל הבטחה לסיוע הנדרש. 
גיוס  הוא  הבא  השלב  מימון,  ויש  רעיון  וכשיש 
הקשרים  רשת  את  מפעיל  מוהליבר  עובדים. 
שיצא  “הלבנון”,  עיתון  עורך  בריל,  יחיאל  של 
עובדים  עשרה  ומגייס  היהודיות,  בקהילות  ובא 
מנוסים שמוכנים ללכת אחרי רעיונותיו גם לארץ 
שטופת חום וחולי כדי ליישבה. חוזה נחתם בין 
לעשות  המתיישבים  מתחייבים  ובו  הצדדים 
חשבונם,  ועל  לבדם  ישראל  לארץ  המסע  את 
ולאחר שיוכיחו שהם  ללמוד ב”מקווה ישראל”, 
הם  אדמה,  עבורם  תירכש  ומוכשרים,  ראויים 
ורכישת  יזכו במימון לבניית בתים, חפירת באר 
בהמות עבודה וציוד, ויּוַתר להם להעלות ארצה 
היו  החתימה  מיום  שבועיים  משפחותיהם.  את 
המתיישבים, הידועים גם כמייסדי מושבתנו, על 

האונייה בדרך לארץ הקודש. 
סבל  זה  מיזם  גם  העסקי,  בעולם  כמו  ממש 
זעם  הברון  אמון.  ומשברי  קשיים  מבעיות, 
חקלאים  אחד-עשר  בהגעת  הבזבוז  על 
לא  הברון  ופקידי  המתיישבים  עשרה;  במקום 
הקרקע  מרכישת   - דבר  על  להסכים  הצליחו 
המתאימה, דרך הגידולים המתאימים לאקלים 
ַלׂשיא - הפולמוס על שנת השמיטה. בכל  ועד 
והמגשר  המפשר  מוהליבר  היה  הללו  הסוגיות 
בין המתיישבים לפקידי הברון. בעניין השמיטה 
היתר  במתן  התומכים  בין  מוהליבר  הרב  היה 
רעב  למנוע  כדי  וזאת  האדמה,  לעבודת 
עורף  לו  להפנות  בחרו  המתיישבים  במושבות. 
זו  ירושלים. החלטה  ולדבוק בפסיקה של רבני 
הובילה למחלוקת לא רק בין מייסדי המושבה 
גררה  אלא  מוהליבר  ולרב  רוטשילד  לברון 

שכן  ביניהם,  לעימות  האחרונים  השניים  את 
מול  במתיישבים  תמך  עמדתו,  חרף  מוהליבר, 

הברון שמחה על העלויות הרבות שנגרמו לו. 
בארץ  לביקור  מוהליבר  הרב  הגיע   1890 במאי 
ישראל בראש משלחת של “חובבי ציון”, במטרה 
סייר  הוא  המושבות.  מצב  את  מקרוב  לבחון 
במזכרת בתיה, פתח תקווה, ראשון לציון, גדרה, 
ויהוד.  יעקב  זכרון  קסטינה,  ציונה,  נס  רחובות, 
חברי המשלחת התרשמו מהמושבות וממסירות 
נחשב  הביקור  הארץ.  יישוב  לרעיון  המתיישבים 
כהצלחה. במהלך שהותה של המשלחת בארץ 
גדולים  אדמה  שטחי  חבריה  ידי  על  נרכשו 
ביפו,  הפועל  הוועד  הוקם  יהודים,  להתיישבות 
המושבות  עסקי  על  לפקח  היה  שתפקידו 
ציון”  “חובבי  תנועת  של  הארוכה  כידה  ולשמש 
ברוסיה, וכן הונח היסוד למיזם ציוני נוסף, כאשר 
במסע,  ממשתתפי  אחד  חננוביץ’,  יוסף  מר 
)כ-4000  העשירה  ספרייתו  את  לתרום  החליט 
זו הייתה  ולהעתיקה לירושלים. תרומה  ספרים( 

הנדבך הראשון לבית הספרים הלאומי.
“חובבי  לתנועת  וחבריו  מוהליבר  חברו  בהמשך 
הרצל  זאב  בנימין  של  המפואר  מיזמו  אל  ציון” 
של  הרופפת  בריאותו  הציונית.  ההסתדרות   -
בקונגרס  להשתתף  לו  איפשרה  לא  מוהליבר 
בבאזל,   1897 בשנת  שהתכנס  הראשון,  הציוני 
מארבעת  לאחד  נבחר  הוא  זאת  למרות  אך 
רוסיה בהנהגה המרכזית של ההסתדרות  נציגי 
הציונית, ובמסירות יוצאת דופן המשיך בפעילותו 
נקבר  הוא   .1898 בשנת   74 בגיל  מותו  יום  עד 
הועלו   1991 ובשנת  שבפולין,  ביאליסטוק  בעיר 

עצמותיו ארצה ונקברו בבית העלמין במושבה. 
אז אקזיט לא היה כאן וגם היזמים לא קנו מטוס 
תוצאות  של  בעידן  אך  פרטי,  אי  או  מנהלים 
הצלחה  וסיכויי  קצר  לטווח  חשיבה  מהירות, 
הראשונה,  השנה  את  לשרוד  חד-ספרתיים 
מיזם שמחזיק 134 שנה הוא הישג אדיר ומעורר 

השראה!
מוהליבר  הרב  ממוזיאון  ארקין  לאחיעזר  תודה 

על הסיוע בהכנת הכתבה.
אילנית קיש



הורים ותומים      

הילד חוזר עצבני: “לא מבין כלום בפיזיקה, יש 
בעוד יומיים מבחן...” זהו, נמאס לו, הוא לא יכול 
יותר. “אבל רגע,” אני אומרת, “זה ברור שאתה 
“החומר  כמחונן(.  ג’  בכיתה  אובחן  הרי   ( יכול” 
אותו,  איבדתי  זהו,  לשבת...”  צריך  קשה,  נהיה 
הוא כבר בחדר. עשר שניות החסד שלי הגיעו 
לא הצלחתי להעביר את המסר  ואם  קיצן  אל 

בזמן הזה, אני נשארת מול דלת סגורה. 
צריכה  “אני  שלי,  לאיש  אומרת  אני  “עמוס,” 
אותך, לא יודעת איך לדבר איתו, ומחר יש ערב 

מגמות. אולי תלך אתה...?”
צריכה,  אני  מתי  יודע  שלי,  האיש  הולך,  והוא 

מתי אני לא בטוחה שאני יודעת את הדרך.
בהורות.  הגדולים  של  למגרש  שהגענו  נראה 
י’  כיתה  לקראת  מגמה  שלבחור  איתי  תסכימו 
זה כבר רציני. הרי אחרי ההחלטה לאן לשלוח 
החלטות  אילו  הביניים,  לחטיבת  הילד  את 
ההורים?  לנו,  נשארו  כבר  באמת  רציניות 
בגרות  תעודת  תהיה  לילד  אם  וההחלטה 
מדעית או לא, זו כבר החלטה מכרעת, החלטה 

המסלול  על  הילד,  של  עתידו  על  שמשפיעה 
על  גם  אולי  באוניברסיטה,  ללמוד  שיבחר 

הכלה...
ובמהלך הערב אני בבית, שולחת הודעות לאיש 
לכל  מקשיב  ערני,  שהוא  לבדוק  בשביל  שלי 

המידע שנמסר.
ואז הם חוזרים. הילד פותח את הדלת ראשון, 
נכנס ואומר לי ללא הכנה מוקדמת: “אימא, אני 

הולך למגמת תיאטרון”.
אני שואגת, לא מבינה, ראשי  “מה????????” 

סחרחר. ואז נכנס האיש. 
שהתמונה  לי  וברור  שואלת,  אני  היה?”  “איך 
שלי  האיש  את  שלחתי  כך  לשם  הרי  תתבהר. 

ועליו אני סומכת.
המורים  לכל  הקשבתי  מגמות,  בערב  “הייתי 
לילד  ומותק,  הלימודים,  תוכניות  את  שהציגו 
הכי מתאים תיאטרון! המורה לתיאטרון דיברה 
במנהיגות,  קבוצתית,  בעבודה  הצורך  על 

ביצירתיות, בסקרנות. זה הכי מתאים לו”.
שאופייני  שלא  )מצב  להגיד  מה  לי  היה  ולא 

כי הרי שלחתי את האיש שלי שיודע דבר  לי(. 
או שניים על הישגיות, על מדעים )עשה איזה 
שלושה תארים בתחום(. מאיפה הגיעה מגמת 
התיאטרון אלינו הביתה? הרי הילד מחונן )כבר 
אבל  וזה   - אבל  ג’?(.  בכיתה  שאובחן  סיפרתי 
גדול - קלטתי שהאיש שלי רואה טוב את הילד. 
הוא באמת רואה מה מתאים לו בימים אלו ולא 
לא  למה  אז  ויכול,  חכם  )הוא  בתבניות  עסוק 
מה  הילד?  עם  יהיה  )מה  ובפחדים  פיזיקה?( 

יעשה עם תעודת בגרות שאיננה ריאלית?(.
ואחריהן  להן  התפוגגו  התבניות  ונרגעתי. 
מגמת  מנצחת,  האמת  כי  הפחדים.  התפוגגו 

תיאטרון הכי מתאימה לילד בשלב זה של חייו.
לו:  ולומר  הילד  אל  להתקרב  לי  איפשר  וזה 
שלך  בהחלטה  תומכת  שאני  רק  לא  “מותק, 
על  בך  גאה  גם  אני  תיאטרון,  למגמת  ללכת 
כך  כל  שהיא  עושה,  שאתה  המיוחדת  הדרך 

הדרך שלך”.
והוא חייך.

שבת שלום,
מיכל שור-הרטמן

למהנות  הילדים  עם  הנסיעות  את  להפוך  איך 
ומלמדות גם יחד?

להרבות  אותנו  שמזמינה  עונה  וזו  כאן  האביב 
בטיולים, וטיולים משמעם נסיעות.

כרוכות  לומר,  איך  ברכב,  ילדים  עם  ונסיעות 
ומריבות.  לא פעם בהרבה רעש, בלגן, שעמום 

מוכר, נכון? אז מה עושים?!
מייצרים עניין!

אני רוצה לתת לכם כמה רעיונות איך לייצר עניין 
בזמן נסיעה.

רחב,  גילאים  לטווח  מיועדים  מהם  שניים 
לכיתה  והכנה  לתמיכה  אפילו  נוגע  והאחרון 
כן! אפשר לעסוק בהכנה לכיתה א’ גם  כן,  א’. 

בנסיעה, ובצורה חווייתית וכיפית.
ילדים  ללמד  עליי  העדיפה  הדרך  זו  אגב,  דרך 

בכלל - תוך כדי משחק!
מעדיפה  אני  בעיסוק,  מרפאה  בהיותי  בכלל, 
למידת  את  להפוך  איך  כלים  להורים  להנגיש 
הילדים לחווייתית יותר ומהנה, כך שכל הצדדים 

מרוויחים.

אז בבקשה:

הרעיון הראשון הוא המצאת סיפור בהמשכים! בעל פה, כמובן.
מנסים  אותו.  ממשיך  אחריו  והבא  משפט  או  מילה  תורם  המשפחה  מבני  אחד  כל 
לזכור גם את דברי הקודם, ואפשר גם לחזור עליהם... אחרי סבב או שניים, זה הופך 

להיות מאתגר ומצחיק.

רעיון שני הוא חידות!
כל בני המשפחה יכולים לחוד חידות לאחרים ולהשתתף!

רעיון שלישי, שאני מאוד אוהבת, הוא משחקים של מודעות פונולוגית.
מודעות פונולוגית היא חלק מאבני היסוד לקראת קריאה וכתיבה, והיא מרכיב שחיוני 

מאוד לפתח אותו אצל ילדים בני חמש-שש לקראת עלייתם לכיתה א’.
היא כוללת בתוכה את הכרת חלקי המילה על צליליה, הברותיה והאותיות מהן היא 

מורכבת.
משחקים של מודעות פונולגית הם משחקי מילים שמטרתם לפתח מיומנות זו.

למשל, משחק צליל פותח.
איך זה עובד?

אימא חדה חידה: איזה צבע מתחיל בצליל ָא? התשובה: ָאדֹום.
אבא שואל: איזו חיה מתחילה בצליל ַצ? התשובה: ָצב.

וכן הלאה.
צריכים  וההורים  והאחים  החידות  את  בעצמו  לחוד  לילד  גם  לתת  אפשר  בהמשך, 

לענות.
שווה לדעת שהצליל שנרכש ראשון הוא זה המנוקד בפתח, חטף-פתח או קמץ, ולכן 

עדיף להתחיל ממנו גם בחידות שבמשחק זה.

מאחלת לכולכם אביב מלבלב ונסיעות מהנות, מגבשות, תורמות ובטוחות.

במגמת החלטה

נסיעה טובה

עדי סגל ויסברגר
ריפוי בעיסוק אופטימי



הגיגים מהיסודי

הגענו לזמן הזה, ספירת העומר, כל שבוע משהו חדש, יש הרגשה שהזמן 
עבר,  נפלא,  שהיה  הטקס,  העצמאות.  ליום  הגענו  וכבר  טיל,  כמו  עובר 
)חוץ  רגילה  שעות  ומערכת  ספר  בית  יש  רגיל.  ממשיך  הכל  זאת,  ובכל 
מימים מיוחדים(. רק משהו באוויר השתנה. יש משהו, לחץ כזה, של סוף 
השנה ולכל המורים יש את אותו משפט: "את כל מה שאתם עושים אנחנו 

כותבים בתעודה" וכולם מחכים לחופש הגדול.
מירב קופרמן
כיתה ג'1

השם החדש נחמד ממש!    
אני רוצה לספר לכם למה אני בעד שמו החדש של בית הספר.

שמו החדש של בית הספר הוא חינוכי ומזכיר לנו איש חשוב, אורי אורבך 
היה איש חשוב שכתב ספרים ועיתונים.

גורם לעניין אצל הרבה אנשים התוהים מי  שמו החדש של בית הספר, 
ואורי היה  היה אורי אורבך, מפני שלא כל בתי הספר קרויים על אנשים 

איש חשוב.
אימא שלי הייתה חברה של אורי אורבך והיא אמרה לו שיש בעיות בבית 
הספר ושמחפשים לו שם והוא אמר לה שהוא בכלל לא בעד בתי ספר 

מעורבים.
ובכל זאת בית הספר נקרא על שמו! :-(

לדעתי שמו של בית הספר הוא מקסים ומיוחד.
עמליה וייס
כיתה ה'2

  "מסעו של אפרים"
קומדיה שעוברת על "הטראומות" הקטנות 
שאנו חווים מיום הלידה דרך הגן וכיתה א' 

ועד סיום היסודי.

כיתות ו' בהכנות למופע ההתרמה המסורתי
    שיערך ביום שלישי 27.6.17

מכירת כרטיסים בקרוב!

קצת על ההצגה:

מהנעשה בבית הספר היסודי



"ירושלים עיר נמל על שפת הנצח" )יהודה עמיחי(
כשחשבנו לפני מספר חודשים על פעילות ליום ירושלים, עלו על שולחן הדיונים מספר הצעות. 
שאיפתנו  על  לענות  או  לבנו  את  לשבות  הצליחה  מהן  אחת  לא  אף  לעומקן,  אותן  כשבחנו 

החינוכית הכללית ובפרט ביחס לירושלים.
ירושלים עבורנו? כמיהה. מורכבות. גאולה. קונפליקטים. קודש. אידאולוגיה. מרקם  מה היא 

אנושי רגיש ועדין. ועוד..
ואיך מצליחים לדחוס את כל זה אל יום אחד בלוח השנה העברי? פשוט אי אפשר.

ועל כן החלטנו לצאת לדרך שלא ידענו היכן יהיה סופה. בחרנו לחשוף את תלמידינו אל יופייה 
של ירושלים אך לא פסחנו על המורכבות, הבהרנו את מקומה של ירושלים בתודעה היהודית 
הדתית והלאומית אך הראנו גם את תודעתן של זהויות אחרות ביחס אליה. ומעל הכל- בחרנו 
ביחד  לחיות  קשה  יצירתיים.  ולהיות  להכריע  בעיקר  אך  ולהכיל,  לספוג  לתלמידים  לאפשר 
יוכיחו התלמידים שלא בהכרח. לפעמים הקונפליקטים מסובכים מדי? בעיניהם  בירושלים? 

של תלמידי בית הספר, הכל פשוט הרבה יותר- עם קצת חשיבה והרבה עבודה מאומצת. 
מרכז ירושלים שניצב בקומה השנייה של בית הספר )ומי שעדיין לא הגיע לבקר- הזדמנות 
אחרונה בשבועות הקרובים( חושף את התלמידים לעיקרון ריבוי הקולות שהוא נר לרגלנו: ריבוי 
מקורות מידע, ריבוי תחומי דעת, ריבוי מתודות הוראתיות ומעל הכל- ריבוי דעות, אורחות חיים 

ותפיסות עולם- של התלמידים ושל העיר ירושלים.
ירושלים"- על  לך  ו"בלבנו רק שיר אחד קיים,  ירושלים,  50 שנה לאיחודה של  השבוע חגגנו 

יופייך, קדושתך ומורכבויותייך.
בהזדמנות זו: תודתנו הגדולה נתונה לדיני ולילי מורות האמנות שעמלו וטרחו להקמת המרכז, 
המרכז,  בהצלחת  וסייע  מעולמו  שהביא  והמורים  המורות  צוות  לכלל  הבית,  אב  לדניאל 

לתלמידי ותלמידות כיתות ה' ו-ו' שסייעו רבות גם הן/ם ולכל מי שטרח וסייע במלאכה.
רעות פלד-פרקש
רכזת יהדות, בית הספר היסודי



מאה שנים לשחרור ירושלים
השנה אנו חוגגים חמישים שנה לאיחוד ירושלים 
ולשחרור הר הבית. אבל מה שרבים לא יודעים 
שנים  מאה  גם  מציינים  אנחנו  שהשנה  הוא 
שנה  חמישים  ובכן,  הכיצד?  ירושלים.  לשחרור 
הימים,  ששת  מלחמת  של  הגדול  הנס  לפני 

ִחים.  נכנעה ירושלים לשני ַטּבָ
עד  לקרוא  לכם  כדאי  איך? 

הסוף. 
ידי  על  ירושלים  שחרור 
האימפריה  מעול  הבריטים 
הגנרל  וכניסת  העות’מנית 
בשנת  העיר  בשערי  אלבני 
האירועים  אחד  הוא   ,1917
בהיסטוריה  ביותר  החשובים 
ציון,  ושיבת  ישראל  ארץ  של 
אשר  מאוד  חשוב  דרך  ציון 
טוב  יום  נקבע  אף  בזכותו 

שצוין במשך מספר שנים.
עבור  הייתה  לירושלים  אלבני  הגנרל  כניסת 
של  ירושלים  ממש.  של  הצלה  ירושלים  תושבי 
עיר  הייתה  העות’מנית  האימפריה  שנות  סוף 
במצב קשה מאוד והשנים של מלחמת העולם 
הראשונה )1918-1914( עוד החמירו את מצבה. 

חמישים  ישראל  בארץ  שטייל  טוויין,  מארק 
שנה לפני כן ב-1867, השאיר אחריו תיאור עלוב 
תחילתה  לפני  שנה  עשרים  הארץ,  של  ביותר 
תיאוריו  מיטב  את  הראשונה.  העלייה  של 
העסיסיים הוא הקדיש לירושלים: “המוני הנכים, 
במקומות  המתקהלים  והחולים  המומים  בעלי 
ירושלים  השערים...  את  וחוסמים  הקדושים 
אחפוץ  לא  חיים.  וחסרת  שוממה  קודרת,  עיר 
לאין  טוב  היה  ב-1867  המצב  אבל  בה”.  לחיות 
העולם  מלחמת  במהלך  בעיר  מהמצב  שיעור 
)מפאת  בזיכרונותיו  כתב  שץ  בוריס  הראשונה. 
קהל הקוראים הצעיר צונזרו חלק מהתיאורים(: 
“כסיוט איום רשמה השנה ]1917[ את אותותיה 
בזיכרוני: כל המחלות )כולירע, טיפוס הבהרות, 
הרעב.  מפני  נשכחו  ועוד(  קדחת  דיזנטריה, 
אך  הרעב,  מול  כוחה  בכל  נלחמה  ירושלים 
כוחותיה הלכו ופסו. אנשים מכרו כל מה שיכלו, 
עטרות,  תורה,  כתרי  להם:  קדוש  הכי  את  גם 

טליתות, ספרים קדושים - הכול נמכר בירושלים 
אכלו,  הבהמה  מאכל  כל  את  ברעב.  הגוועת 
ורבים בחרו במוות... אלפים מתו ברעב וממחלות 
שונות, וכנראה בין שליש מתושבי ירושלים ועד 

כדי מחציתם מתו בשנות המלחמה”.
ויהודי  בכלל  ישראל  ארץ  יהודי 
בשלטון  ראו  בפרט,  ירושלים 
ובצדק:  הרע,  מקור  את  העות’מני 
איומה, הפקרות של הארץ  שחיתות 
כבדים  מיסים  רעב,  הזנחה,  ויושביה, 
וגיוסים המוניים, היו מנת חלקם של 

כלל יהודי ארץ ישראל. 
הלכה  המלחמה  שנות  במהלך 
והתרוקנה  הלכה  וחרבה,  ירושלים 
מוות,  או  נטישה  בשל  מתושביה 
להסתנן  החלו  ל  הַסּבָ כוח  וכשכשל 
ידי  על  שבע  באר  כיבוש  על  ידיעות 
והתקדמותם  בידיהם  עזה  נפילת  הבריטים, 
ירושלים על  למרכז הארץ. עתה החלה נטישת 
ידי פקידים ומפקדים טורקים, וירושלים נותרה, 
שלוש  העות’מנים.  מצד  הגנה  ללא  למעשה, 
דיביזיות בריטיות כיתרו את העיר מכל הכיוונים 
והשכם בבוקר ה-9 בדצמבר 1917 עזב הטורקי 
שלטון  שנות  וארבע-מאות  העיר  את  האחרון 
עות’מני באו לקיצן, בלא שנורתה אף ירייה אחת, 
ורווח והצלה עמדו ליהודים )הניצחון המלא של 
הבריטים ושחרור כל הארץ התרחש רק ב-1918, 

אבל זה כבר סיפור אחר(.
אי אפשר לסיים בלי הסיפור על כניעת ירושלים, 
כניעה שחזרה על עצמה ארבע פעמים! ומעשה 

שהיה כך היה:
ב-9 בדצמבר 1917 יצא ראש העיר של ירושלים, 
חוסיין אל חוסייני, עם דגל לבן להעביר לבריטים 
מכתב כניעה מאת מפקדה התורכי של ירושלים 
את  עליו  יביא  שלו  הכניעה  שמסע  ידע  רק  )לּו 
מותו בטרם עת...(. יחד עמו יצא צלם מהקהילה 
האמריקנית בירושלים ובזכותו יש בידינו צילומים 
המשלחת  המשעשעת.  האירועים  שרשרת  של 
ִחים  ַטּבָ בריטים,  חיילים  בשני  במקרה  נתקלה 
דיביזיות  מאותן  אחת  דיביזיה 60,  מפקד  של 
שכיתרו את ירושלים, שמשימתם הצבאית לאותו 

לארוחת  טריים  וירקות  ביצים  מציאת  הייתה  יום 
הבוקר של מפקדם. אל חוסייני ניסה למסור להם 
ועוזרו לא הסכימו  את כתב הכניעה אבל הטבח 
לקבל את כניעת העיר מכיוון ש”אנחנו לא רוצים 
את הכניעה של העיר הקדושה, אנחנו רק רוצים 

ביצים בשביל המפקד שלנו”.
נתקלה  והפעם  קצת  עוד  המשיכה  המשלחת 
לים בריטים. ראש העירייה חוסייני ראה  בשני ַסּמָ
בנאום  פתח  הבריטי,  הצבא  נציגי  את  בסמלים 
להפקיד  וביקש   - בסדרה  ראשון   - נמלץ  כניעה 
הנבוכים  הסמלים  הכניעה.  כתב  את  בידיהם 
קיבלו את כתב הכניעה והצטלמו עם ראש העיר. 
בירושלים  אלנבי  כיכר  כיום  עומדת  זה  במקום 

וכדאי לבקר בה. 
מפקדם,  את  למקום  הזעיקו  הסמלים  שני 
את  שוב  לקבל  דרש  וזה  ווטסון,  הבריגדיר 
שני,  כניעה  ונאום  קצר  טקס  לאחר  הכניעה. 
הודיע ווטסון למפקדו הגנרל שיי )Shea(, מפקד 
שבינתיים  שיי,  ירושלים.  כניעת  על   ,60 דיביזיה 
את  ביטל  שלו,  הבוקר  ארוחת  את  אכל  כבר 
לו.  להיכנע  חוסייני  מאל  ודרש  לווטסון  הכניעה 
ונכנע  הבריטים  לכיוון  שוב  יצא  האומלל  חוסייני 
נושא את נאום הכניעה שלו בפעם  לשיי, בעודו 
השלישית באותו יום. שיי נכנס לירושלים והכריז 
על שלטון צבאי וכניעת העיר, ורק אז הודיע על 
כל  את  ביטל  אלנבי  אלנבי.  לגנרל  העיר  כניעת 
ולו  לו  תיכנע  העיר  כי  ודרש  הקודמות  הכניעות 
בלבד. בשלב זה חלה ראש העיר חוסייני בדלקת 
בקור  הפתוח  לשטח  יציאות  מרוב  ומת,  ריאות 
נאום  את  ברביעית  לשאת  זכה  ולא  הירושלמי, 

הכניעה, שהתנהלה בלעדיו בשער יפו.
ב-11  העיר  בשערי  נכנס  אלנבי  אדמונד  הגנרל 
ונכנס  יפו  בדצמבר. הוא רכב על סוסו עד שער 

לעיר ברגל – כאות הוקרה לקדושתה של העיר.
יהודי ירושלים הדליקו באותו ערב נר ראשון של 
חנוכה ובירכו בקול גדול “על הניסים” ואף קבעו 
מספר  במשך  שצוין  היום,  אותו  את  טוב  כיום 
שנה  חמישים  השנה  חוגגים  כשאתם  אז  שנים. 
שנה  מאה  גם  היא  שהשנה  זכרו  העיר,  לאיחוד 

לגאולת העיר בראשונה.
איתן זינגר

תיכון קשת יפתח בשנת הלימודים הקרובה
בשנת  כי  לעדכן  ונרגשת  שמחה  אני 
כיתה  לראשונה  תפתח  בקרובה  הלימודים 
י' וביה"ס קשת על-יסודי יצמח וייתן מענה 

מכיתה ז' עד כיתה י"ב.  
שנמשך  ותכנון  חשיבה  הליך  השלמת  לאחר 
מאיר  המועצה  ראש  החליט  שנים,  מספר 
כי החל משנת הלימודים תשע"ח, תפתח  דהן 
חטיבה עליונה כהמשך לחטיבת הביניים קשת 

הפועלת במושבה מזה חמש שנים.
ובשיתוף  ייחודית  במתכונת  יפעל  הספר  בית 

פעולה פדגוגי וחברתי עם תיכון רבין.
יסודי  על  חינוכי  מרחב  ליצירת  מהחזון  כחלק 
עשוי  זה  מהלך  היישוב,  ילדי  לכלל  משותף 
התלמידים  מספר  את  משמעותית  להגדיל 

הלומדים בתוך המושבה.
שזהו  חושב  "אני  דהן:  מאיר  המועצה  ראש 
מהלך חשוב ביותר להתפתחות מערכת החינוך 
המושבה.  ילדי  לכלל  מענה  ולמתן  היישובית 
בנוסף, נחזק את הדיאלוג בין הקהילות השונות 
ילדים  לעוד  נאפשר  הזדמנות,  ובאותה  ביישוב 
והשאיפות  הפוטנציאל  את  לממש  במושבה 
אני  אבל  קלה,  הייתה  לא  ההחלטה  שלהם. 
סבור שעל אף האתגרים היא תביא להשבחת 
ושל  בפרט  החינוך  מערכת  של  איכויותיה 
לתלמידים,  להורים,  קורא  אני  בכלל.  היישוב 
למורים ולמנהלים לעשות ככל יכולתם על מנת 
שהמהלך יביא ליישומו של מודל ייחודי משלב 

יחיד מסוגו בארץ".

בפורום  התיכון  פתיחת  את  שנחגוג  כמובן 
הרבים  השותפים  לכל  ונודה  רחב  קהילתי 
שבזכותם מהלך זה התאפשר, אך אני מרגישה 
מר  המועצה  לראש  עתה  כבר  להודות  חובה 
מאיר דהן וכמובן לידידיה שמנהל את החטיבה 
זוכה  החטיבה  החינוכית  מנהיגותו  ובזכות 

לאמון.
כמו כן תודה רבה לאסף הירשפלד, לדורית פנד 
ינאי ולמורה נטע אליה מחנכת כיתה ט', שעשו 

לילות כימים על מנת שהחזון יהפוך למציאות. 
וחדשים  ז',  לכיתה  נרשמו  רבים  תלמידים 

מצטרפים לכיתות ח', ט', י' בשנה הבאה.
בהצלחה לכולנו,
גילי רבל



קול משמים

בני ובנות "קשת" מזכרת בתיה היקרים,
כמעט שנה חלפה מאז שהחלטתי לחזור ולהיות בקשר, ואני חושב שהגיע 
הזמן לטפל לעומק בנושא שמטריד אותי כל שבוע מחדש. אני יודע שכבר 
התייחסתי לזה פה ושם בקטנה, אבל נדמה שזה לא עשה עליכם רושם, כי 
ממתי אתם מתייחסים למה שאני כותב? לוקחים כל משפט שלי בתורה 

ועושים ממנו קציצות בגמרא. בכל מקרה, הפעם אני רוצה לדבר אתכם 
על מחרוזת השירים הבלתי נגמרת הזו שאתם קוראים לה תפילה 

)לה-לה-לה(.
תראו, אני בהתחלה רציתי קורבנות. נראה לי יופי של 
עגל,  או  כבש  איזה  שוחטים  לירושלים,  עולים  דבר. 

לא אכפת לי, ושמים על האש. הגיוני. חטאתם, 
לבקש  רוצים  ואתם  פשעתם  עוויתם, 
סליחה? מקריבים משהו והריח ניחוח מגיע 

עד אליי. אח, קורבן עוָלה, איך אהבתי אותו!
את  לכם  הרסו  שהרומאים  בגלל  אז,  אבל 

להקריב  במקום  עליי:  להתקמצן  החלטתם  המקדש,  בית 
קורבנות, קבעתם שלומר כל מיני תשבחות וברכות זה מספיק 

שהגלות  מתפלאים  עוד  כך  ואחר  פחחח,  אותי.  לרצות  כדי  טוב 
נמשכה אלפיים שנה. אבל יודעים מה, הייתי יכול לחיות עם זה לנצח )בטח 
עכשיו כשנהייתי טבעוני. כל האלים ב-no-face-book שלי נדבקו בטרנד(, 

אלא שעם הזמן התחלתם עם השירים האלה.
תשמעו, זה לא שאני ממהר לאיזה מקום, אבל למה לעזאזל )לא, עזאזל! 
לא קראתי לך! תחזור לגיהינום( אתם חייבים למשוך את המלאכים שלי 

סוחבים  ואתם  לחזור לשמים  רוצים  הם  קיץ,  גבי שעות. שעון  על  שעות 
אותם עד 21:30-21:00. אתם באמת חושבים שאחרי כל השירים שדפקתם 
"שלום  שרים  אתכם  לשמוע  יישארו  הם  הכנסת  בבית  הראש  על  להם 

עליכם"?! איך שאתם נכנסים הביתה הם כבר עפים משם. עפים!
שלי  מהמלאכים  חלק  שלחתי  האחרונות  בשנים  סוד:  לכם  אגלה  בואו 
בעדו  ולומר שאני  צד  רוצה לתפוס  לא  אני  רע" שלכם.  "השיר  למניין 
או נגדו, כי תכלס באתי רק בגלל שהשם היה נראה לי. אבל איפה 
רע,  נהיה  השם!  למען  המציאות?  ואיפה  השם 

המיסים עולים ואתם לא מפסיקים לשיר.
אני יודע שאתם קוראים את זה )ממש כרגע( 
את  שמענו  כבר  די?  "אולי  וחושבים: 
בתפילה".  שירים  על  שלו  התלונות 
באמת  אתם  אולי  מה,  יודעים  ואתם 
קצת  באמת  אני  אולי  צודקים, 
ממחזר את עצמי )לא שזה הפריע לכם 
כשדחפתי לכם את "דברים" כחלק מחמישה 

חומשי תורה(, אבל הגיע הזמן לעשות לזה סוף.
יותר מדי בתפילה, אני פשוט  אז החל מהשבוע, תקראו טוב! אם תשירו 
לא יכול להבטיח לכם שתפילותיכם יתקבלו. כן, כן, מהיום לא כל תפילה 
תתקבל, לא כל בקשה תבוצע ולא כל ברכה תהפוך למציאות. נסו אותי 

ותראו.
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

בגלל 
שהרומאים 

הרסו לכם את בית המקדש, 
החלטתם להתקמצן עליי: במקום 

מיני להקריב קורבנות, קבעתם שלומר כל 
תשבחות וברכות זה מספיק טוב כדי לרצות אותי. 
פחחח, ואחר כך עוד מתפלאים שהגלות נמשכה 

אלפיים שנה.

ַע,  יַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻשׁ ל ּתֹוָרה ִמִסּ ה ִקֵבּ מֶשׁ
ַע ִלְזֵקִנים,  ִויהֹוֻשׁ
ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, 

דֹוָלה. י ְכֶנֶסת ַהְגּ ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵשׁ
ה ְדָבִרים: לָשׁ ֵהם ָאְמרּו ְשׁ

ין, ִדּ ֱהוּו ְמתּוִנים ַבּ
ה, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵבּ

ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה. 
)מסכת אבות א', א'(

קבוצת מפגש, קבוצת תפילה וכל מי שביניהם, 
הפותחת  המשנה  את  לצטט  כנראה,  יודעים, 

את מסכת אבות.
לשאר  בניגוד  ומיוחדת.  שונה  אבות  מסכת 
הלכה  דברי  זו  במסכת  אין  המשנה,  מסכתות 
עצות  מוסר,  ארץ,  דרך  ענייני  וכולה  כלל, 

להנהגות טובות והוראות לדרך חיים ראויה.
שבת  בערב  מתכנסת  האחרונים  בחודשים 
ידין  אריאל  החבר  של  בביתו  לומדים  חבורת 

לשיחה ולמידה משותפת של פרקי אבות. 
נתבקשתי לכתוב כמה מילים על המפגש, לא 
מעמיתיי/עמיתותיי  ביקשתי  ומיד  התעצלתי 
לשיעור להשתתף במשימה. נראה אם תזהו מי 

כתב מה...
הרווח האדיר שלי מהמפגשים עם אריאל היא 
לקרוא  החיים  באמצע  פתאום  הפרספקטיבה. 
בתוך  הפעם  אך  המוכרים,  הטקסטים  את 
מהם  לקלף  נכתבו,  הם  שבו  הריאלי  המרחב 
כיצד  ולראות  ותרבות,  היסטוריה  של  שכבות 
בכל זאת הם מסוגלים להתכתב גם עם החיים 

העכשוויים שלנו. תענוג צרוף!
הרעיון של המפגשים שלו הוא, שניגשים לחומר 
ולרקע הנלמד מנקודה מחקרית ואובייקטיבית 
הדעות  מכל  השולחן  את  מנקים  טהורה, 
מחדש  ומתמודדים  הגענו  איתם  והמחשבות 
)פוסט(  לימוד  ובכלי  בעיניים  הטקסטים  עם 

מודרניים.
לפי  ופועלים  החיים  של  במרתון  רצים  כולנו 
לעצור  מאפשר  והניתוח  המפגש  מנהגים. 
הבנת  שלא  מבין  שאתה  מקרים  ויש  ולחשוב. 

כלום, למשל, את ההוכחה הלוגית לקיום האל.
יש מעט מדי אנשים שמעניינת אותם השאלה 
מה הסיבה למצוות ולמנהגים. אני מרגיש שרוב 

את  ששאלו  מבלי  מצוות  מקיימים  האנשים 
שנמסרו  המצוות  התקבעו  ואיך  מדוע  עצמם 
אריאל  של  השיעור  מסיני.  למשה  תורה   - לנו 
התפתחות  של  היסטורית  הבנה  מאפשר 
ההלכה מתקופת חורבן בית המקדש ועד ימינו. 

רק  ואנחנו  ומאותגרים  נהנים  כך  כל  אנחנו 
בהתחלה!

בעפר  התאבקו  בואו,  פה!  בכל  ממליצים 
רגליהם של חכמים ושתו בצמא את דבריהם. 

נ”ב - לרגל המעבר לשעון קיץ זמן המפגש עבר 
לשבת אחר הצהריים. כולם מוזמנים!

תמי ממט

פרקי אבות - שיחה שבועית עם אריאל ידין

מתכננים בר מצווה עם המשפחה והבית צר מלהכיל? תגידו קשת
מחפשים מקום לחגוג ימי הולדת? קשת

מעוניינים להגשים חלום ולפתוח חוג או סדנא בלי לקרוע את הכיס? קשת
בי״ס קשת חטיבה ותיכון מציע פתרון קרוב ונגיש:

כיתות ומרחבים להשכרה לאירועים, סדנאות וחוגים 
בת/בר מצווה, שבת חתן, קידושים, ימי הולדת, סדנאות וחוגים.

אפשרות להשכרה חד פעמית וארוכת טווח.
ניתן לשכור מקרן, מסך, ורמקול עם מיקרופונים תמורת תשלום נוסף. 

תעריפי ההשכרה על פי הנחיות המועצה.

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם המזכירות של החטיבה
keshet.high.mb@gmail.com



משפחת דגן משפחה מבוקשת
כוכי )39(, יוסי )42(, ורד )17.5(, מורן )15(,  נועה )10(, אורי )9(

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

נגמ"שים  אלקטרונאי  קבע  איש  יוסי  ברמלה.  ספר  בבית  מיוחד  בחינוך  סייעת  כוכי 
בדרום. היכרות היינו ילדים קטנים מאוד כשהכרנו, סבא וסבתא של יוסי גרו בשכונה 
של כוכי. התחתנו בשנת 1998, גרנו בעיר רמלה עד לפני שנה. ילדים ורד בכיתה י"ב 
בבית הספר עמל א' ברמלה. מורן בכיתה ט' בבית ספר רבין מזכרת בתיה. נועה בכיתה 
ספרים  לקרוא  ואוהב  קשת  ג'2  בכיתה  אורי  לרקוד.  אוהבות  הבנות  שלוש  קשת.  ה'2 
איך הגעתם לקשת/למזכרת בתיה לפני שנה עברנו למזכרת  ולשמוע מוסיקה. 
בשבת  ובקהילה  במושבה  התאהבנו  שנים.  כארבע  פה  שגרים  חברים  בעקבות  בתיה 
מתאים  זה  ודתי,  חילוני  הספר  שבית  הרעיון  את  אהבנו  להתארח.  כשבאנו  הראשונה 
לתא המשפחתי שלנו ועד כה אנחנו מרוצים מאוד. השבת שלנו אנחנו שומרים שבת 
ומשתדלים לנהל אורח חיים דתי. אוהבים בשבתות לשחק עם הילדים משחקי קופסא 
וקלפים. תחביבים יוסי: טיולי טבע עם עדיפות ללינה באוהלים. כוכי חובבת אקסטרים 
וספורט. הצטרפה לקבוצת מאמאנט קשת ונהנית מכל רגע. שניהם אוהבים מאד לשיר. 
משהו מפתיע לגלות עליכם כוכי עשתה צניחה חופשית ממטוס לפני ארבע שנים. 

מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים נוסעים לטייל בחו"ל. שלוש מילים על... טלויזיה יש בבית הילדים רואים והכי כיף בערב 
עם כולם. מסיבות יום הולדת יוצאים כל המשפחה ואמא אופה עוגות מיוחדות. מוטו משפחתי דרך ארץ והכרת התודה. חלומות לעתיד טיול משפחתי 

בשבילי הארץ. 

חידה לחג שבועותתחשבו רגע

כידוע, נהוג לאכול מאכלי חלב וגבינות בשבועות. ברשימה שלפניכם חבויים שמות של גבינות שונות, אך לכל גבינה נוספה 
הקו  על  המיותרת  האות  ולהציב את  הגבינות  לזהות תחילה את שמות  עליכם  אותיותיה התערבבו!  ובנוסף  מיותרת  אות 
המקביל למספר הגבינה )ראו לדוגמה: 1. אחולים = חלומי + א. א’ היא האות המיותרת ולכן נרשמה מעל קו 1(. מהאותיות 

שרשמתם יתקבל ציטוט – האם תדעו מהיכן הציטוט ומה הקשר שלו לחג?
בשלב השני של החידה, מיצאו בתפזורת את שמות הגבינות מהחלק הראשון. אם סימנתם נכונה, 12 האותיות בהן לא נעשה 

שימוש בתפזורת תיצטרפנה לפי הסדר )מן הפינה הימנית העליונה( לביטוי נוסף הקשור לשבועות. מהו?

רשימת הגבינות:
1. אחולים

2. קורפורל
3. אורי הקט

4. טפשה
5. אור הדג
6. מפזרתן

7. לקבל קש
8. כולה צמר

9. מקרבים
10. יונק אפור

11. קטלוג
12. בכיר

קשקבלזפי

הגטוקרממ

נלקממברו

התרזהמול

דננציטקח

ונירוקפת

אנבתרמוו

גהטוקירו

יהודה זלצברג


