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זאת התקופה הזאת של השנה שאנחנו “בו-זמנית”. 
אנחנו מסכמים שנה ומתכננים את זאת שתבוא, סוגרים תקציב ומתכננים 
חדש, כותבים ברכה לגננת ומתפללים שכיתה א’ תחוס על העוללים )זאת 
אומרת, טוחנים לעצמנו את המוח עם איזה חברים כדאי ואיזו מורה הכי 
ויאדה יאדה יאדה(. רק נפטרנו מעול השיעורים והמבחנים ומיד המיילים 
ט’,  כיתה  למסיימי  או  ז’  לכיתה  לעולים  ואנגלית  חשבון  מקורסי  קורסים 

הכול ביחד, בו-זמנית וברעש מחריש נפש. 
סוף  וציפייה,  געגוע  וקדימה,  אחורה  ועתיד,  עבר  בערבוביה,  בו-זמנית, 

והתחלה, 
ועכשיו,  כאן  ALL WE NEED IS קצת שקט, הכי פשוט, להיות  שבעצם 

בהווה, ולהרגיש ולהיות.
אז בואו ניקח לנו רגע ביחד וננשום, מי שרוצה יכול לעצום עיניים, אפשר 
ביחד  מעט  נשתוק  בואו  נהיה,  ובואו  שלנו,  הבטוח  המקום  את  לדמיין 

)סמיילי קורץ(.
מתוקף תפקידי כמנהלת העמותה נתבקשתי לסכם שנה ולהציג את זאת 

שתבוא. מישהי אמרה “בו-זמנית” ולא קיבלה? 
אז קודם כול אני רוצה לפנות לשנת תשע”ז ולומר לה: “בוא’נה, שיחקת 
אותה, לרוב היית טובה אלינו. קהילתית, אני מדברת איתך, ורציתי להודות 

נזכור  על משכבך,  נוחי בשלום   ,EVER ולא תהיה  הייתה  לא  כמוך  כי  לך, 
אותך תמיד כשנת תשע”ז, כפרה עלייך”. 

ובמעמד חגיגי זה, אני פונה לשנת תשע”ח ואומרת לה: “אמנם אנחנו לא 
מכירות, אבל תשאלי את תשע”ז, יש פה אחלה א-נשים, אנחנו נעשה את 
כל מה שנוכל כדי שיהיה לך טוב איתנו, וכמובן ‘יד רוחצת יד’ או ‘יד לוחצת 

יד’ או ‘חבל שהשתמשתי בביטוי הזה, לא סובלת אותו’”. 
אבל  חדשני,  קהילתיים  אירועים  מערך  איזה  השנה  נמציא  שלא  כנראה 
למדנו הרבה והסקנו מסקנות ונמשיך עם מה שטוב לקהילה ונשפר את 
מה שטעון שיפור, ובעצם נעשה כל מה שצריך כדי שנמשיך להיות כזאת 
ותורמים,  ועושים  שמתנדבים  המעולים/ות  הא-נשים  עם  מצוינת  קהילה 

מה שמרגש כל פעם מחדש. תודה.
ישמחו  כל הצוותים  אלי,  מי מכם מעוניין להתנדב למשהו, התקשרו  אם 
טובה  לא  אני  ווטסאפ,  תִשלחו  עונה  לא  אני  אם  חדשים.  למתנדבים 

בלעשות דברים בו-זמנית...
עוד תראו כמה טוב יהיה בשנה הבאה. 

בעוז,  שנלחם  בם",  "ודברת  לצוות  חמים  חיבוקים  חביב,  אחרון   - נ"ב 
בגבורה ובחיוך כדי שהעלון יישאר בחיים. 

ענבל פויר כנעני

ליון חופש

גי

חופש הביטוי הוא אחד מהעקרונות הבסיסיים בדמוקרטיה. החופש להביע 
דעה ולומר את מה שרוצים )רצוי בצורה מכבדת(. העיתון הקהילתי שלנו, 
הפועל כבר 11 שנה, הוא אחד הערוצים להבעת דעה קהילתית – מקום 
בו אפשר להרחיב את הדעת בנושאים שונים, הקשורים ליהדות, הקשורים 

לחיי היום-יום והקשורים להבעת דעות שונות ומגוונות.
בעידן בו אנו נמצאים, זמינות המידע גדולה מאד ומגוון ערוצי המידע רחב. 
אנו מקבלים מידע בדרכים שונות – אם בצורה פעילה ואם באופן פסיבי 
עולות  כך,  לאור  שם(.  והמידע  המייל  את  או  העיניים  את  פותחים  )רק 
שאלות )ששאלנו את עצמנו במהלך השנה החולפת( – מה מקום העיתון 

הקהילתי בחיי הקהילה? מה ערכו ומה תרומתו בחיינו המשותפים?

את  לשמוע  ונשמח  הגדול,  החופש  במהלך  אותנו  ילוו  אלה  שאלות 
דעותיכם )כרגיל... :-((

בחשיבה,  בכתיבה,  חלק  שלקח  מי  לכל  הלב  מעומק  להודות  רוצים  אנו 
 – החולפת  השנה  במהלך  הגליונות  ובחלוקת  באיסוף  ובעיצוב,  בעריכה 

תודה גדולה לכולם.
הכותבים  לצוות  ו/או  העיתון  למערכת  להצטרף  אתכם  מזמינים  וכמובן 

בשנה הבאה.
חופש מהנה לכולם,

שרון תמרי ורון וולף

חופש הביטוי

                                                                עורכים: רון וולף ושרון תמרי
                                                   צוות מורחב: יואב פרידמן, גיל עטר, 

                                   ליאת אקרמן, אפרת בירר לבון, אלכס גורי, 
                         ענבל פויר כנעני, קרן גורי, רחל ליבר, איילת יעקבן, 

      יהודה זלצברג, נועה זלצברג, איה משולם, אפי בלה, 
                              עדי הרשיש, אילת אסקוזידו, אפרת נצר וייס

                        עיצוב גרפי: סטודיו אפרת בירר
                 עריכה לשונית: מיקי גורן

                                        ניהול גיליון דיגיטלי: ירון וייס
                                איסוף מבית הדפוס: אפרת בורוכוביץ, קרני זמיר

                                                  צוות חלוקה: דנה פולק, חרות חסיד, אפרת לבנוני

תודות

ף והשקיע מזמנו!   להתראות בשנה הבאה
, השתת

שכתב
ל מי 

ה לכ
תוד



תמוז החודש העברי
מראש  העשירי  החודש  של  שמו  הוא  תמוז 
הרביעי  והחודש  בתשרי,  המתחילה  השנה, 
בשנה המקראית, המתחילה בחודש ניסן. חודש 
תמוז חל במקביל לחודשי יוני-יולי בלוח השנה 

האזרחי, בעיצומו של הקיץ. 
ָתמֹוִּזי  ִדי  הַאּכַ במונח  הוא  תמוז  השם  מקור 
השּוֵמרית  הגרסה  על  המבוסס   ,)Tamuzi(
היה  במקור,   .)Damu-zid( ָדמּו-ִזיד  העתיקה 
חודשי  משנים-עשר  אחד  של  שמו  תמוז 
תמוז,  האל  שם  על  המסופוטמי,  בלוח  השנה 

שבמיתולוגיה המסופוטמית היה אל הפריון. 
של  בעלה  הוא  תמוז  השּוֵמרית,  במיתולוגיה 
גם היא לאלת האהבה  ִאיַנָנה הנחשבת  האלה 
תמוז  השומרית  המיתולוגיה  פי  על  והפריון. 
מבלה חצי שנה עם ִאיַנָנה וחצי שנה הוא מבלה 
בשאול עם אחותה התאומה. שהותו של תמוז 
בין  השנה.  לעונות  מקבילה  בשאול  או  בעולם 
ותמוז  מוחלטת,  הפרדה  יש  העולם  ובין  שאול 
הוא האל היחיד המורשה לבלות בשאול ולחזור 

משם לעולם.
פולחן האל תמוז היה שכיח בכל המזרח התיכון, 
תמוז  מת  היה  האמונה  לפי  ישראל.  ארץ  כולל 

לתחייה  וקם  הקיץ,  בחודשי  שנה  בכל 
הקיץ,  חום  בשיא  מותו,  בעת  מכן.  לאחר 

היו מקוננים וסופדים לו, וכך מעיד גם יחזקאל 
ר  ֲאֶשׁ ה’  ית  ֵבּ ַער  ַשׁ ַתח  ֶפּ ֶאל  אִֹתי  “ַוָיֵּבא  הנביא: 
בֹות ְמַבּכֹות ֶאת  ים יְשׁ ִשׁ ם ַהָנּ ה ָשׁ פֹוָנה, ְוִהֵנּ ֶאל ַהָצּ

ּמּוז” )יחזקאל ח יד(. ַהַתּ
אליל  דרך העבודה של  פי פרשני המקרא,  על 
הפסל  עיני  הסקה.  באמצעות  הייתה  זה 
הניתכת  עופרת  היו  עשויות  בדמותו של האל 
היא  זוהי  כבוכה.  הפסל  נראה  וכך  נמוך,  בחום 
לאחד  נקשר  תמוז  שהשם  לכך  נוספת  סיבה 

החודשים החמים בשנה. 
חודש תמוז מכונה בלוח גזר “ירח זמיר”, כלומר 
לוח השנה  גזר הוא  לוח  זמירת הגפנים.  חודש 
הלוח  ישראל.  בארץ  שהתגלה  ביותר  העתיק 
נכתב על אבן גיר כנראה במאה העשירית לפני 
והוא מפרט את שמות החודשים על  הספירה, 

פי העבודות החקלאיות הקשורות לכל חודש. 
מארבעת  אחד  הוא  בתמוז   השבעה-עשר  יום 
חורבן  לזכר  ביהדות  שנקבעו  התענית  ימי 
שבו  היום  את  מציינת  זו  תענית  המקדש.  בית 
לפני  שבועות  כמה  ירושלים  חומת  הובקעה 

 70 בשנת  השני.  המקדש  בית  חורבן 
בידי  ירושלים  חומות  נפרצו  לספירה 
טיטוס, המפקד העליון של הצבא הרומי בארץ 
ירושלים  על  הרומאים  של  המצור  ישראל. 
חודשים  שלושה  ונמשך  ניסן  בחודש  החל 
כשלושה  תמוז.  בחודש  החומה  הבקעת  עד 
נכבשה  החומה,  שהובקעה  לאחר  שבועות 
ובית  טיטוס,  של  צבאו  בידי  ירושלים  ונהרסה 
מעלות  נמשך  הצום  באש.  הועלה  המקדש 
מתחילים  זה  ביום  הכוכבים.  צאת  ועד  השחר 
באב.  “בין המצרים”, הנמשכים עד תשעה  ימי 
ההולכים  אבלות  מנהגי  נוהגים  אלה  בימים 

ומחמירים ככל שמתקרבים לתשעה באב.
חום, יובש ומנהגי אבלות  מאפיינים את החודש, 
עזי  קיץ  פרחי  גם  נגלה  סביב  נתבונן  אם  אך 
צבע וריח: פרחי ההרדוף הוורודים, פרחי האזוב 
מקשטים  הסגול  והקיפודן  הזעירים  הלבנים 
ומוסיפים  החומים-צהובים  הקוצים  שדות  את 

אופטימיות.
חופש נעים לכולם!                                                                                                       
קרן ושגיב גורי 

תארו לעצמכם שאתם יושבים לאכול ארוחת שישי, ופתאום ההורים שלכם 
הייתם  איך  למזרח.  שנה  לחצי  וטסים  הכול  עוזבים  שאתם  לכם  אומרים 
ממש  לא  זה  האמת,  אבל  לא!  הייתה  שלי  הראשונית  התגובה  מגיבים? 
היינו על הטיסה בדרך  כבר  כיוון שאחרי פחות מחודש  לוויכוח,  נתון  היה 
בחיי  הראשונה  )בפעם  המטוס  על  כשעליתי  בטיול.  שלנו  הראשון  ליעד 
נורא התרגשתי  13.5( הייתי עצובה שעזבתי את החברות שלי אבל  בגיל 
והגענו  בתאילנד  כשנחתנו  שנה!  לחצי  ועוד  טסה,  שאני  האמנתי  ולא 
למלון הראשון שלנו בטיול לא האמנתי שאני לא אראה את החברות שלי 
חצי שנה )ומסתבר שיותר(, אבל עוד פחות האמנתי שאני עכשיו בחופש 
)שלי  שלנו  הגדול  החופש  את  לקח  מישהו  כאילו  זה  שנה.  חצי  למשך 
משהו  רק  היה  פעמים!  שלוש  אותו  והכפיל  שלי(  האחים  ארבעת  ושל 
היו  ואלה  הזו החופש הגדול ממש,  אחד שמנע מאיתנו לקרוא לתקופה 
הלימודים. למרות שאלו לא היו ממש לימודים אלא פעמיים-שלוש בשבוע 
שכל אחד לקח את ספרי המתמטיקה והאנגלית שלו, מצא לו פינה משלו 
צריך  היה  שמישהו  במידה  שעתיים.  עד  וחצי  שעה  במשך  ולמד  וישב 
 home schooling עזרה, אחד ההורים שלנו בא אליו ועזר לו. זה היה מעין
התקרבה  לא  אפילו  ללימודים  שהוקדשה  הזמן  כמות  רציני.  פחות  רק 
לכמות הזמן שהיינו בים או בבריכה. כמעט בכל מקום שהיינו יצאנו לאיזה 
בפיליפינים  למשל,  מקום.  לאותו  המיוחדת  אטרקציה  לאיזושהי  או  טיול 
וסיירנו  מרהיבים  ודגים  משוניות  נהנינו  כריש-לווייתן,  עם  “שנירקלנו” 
נופים מרהיבים. בצפון תאילנד  ימים באזור של טרסות אורז עם  שלושה 
תאילנד  בדרום  חמים.  במעיינות  טבלנו  בשווקים,  סיירנו  אומגות,  עשינו 
נהנינו משיט בים הכחול והקסום בין איים רבים ומיוחדים. בנפאל טיפסנו 

משפחת רובינשטיין משפחה בחופש

לקחנו  בהודו  בכפרים  ההימלאיה.  ברכס  שנמצא  האנפורנה  רכס  על 
סדנאות כמו מקרמה, ובישול ובעיקר נהנינו מהשלווה, מהרוגע, מהנופים 
של  שהייה  לנו  שאיפשר  אמיתי,  גדול  חופש  בקיצור,  מהשני.  והאחד 
כשבוע לפחות בכל אזור כדי ליהנות ולחוות. המדינות בהן ביקרנו: תאילנד, 
הפיליפינים, נפאל והודו. בכל המקומות בהם ביקרנו האנשים המקומיים 

היו מאוד נחמדים, אדיבים ותמיד רצו לעזור לנו.
החוויה הכי טובה שלי בטיול היא עשיית קורס צלילה בתאילנד.

החוויה הכי פחות נעימה שלי בטיול היא שכשהיינו בבית הארחה פסטורלי 
בפיליפינים היה לנו חרדון בחדר.

חופש גדול שמח, 
ירדן רובינשטיין כיתה ח'2



אלוהים יקר,
מאז שירדת אל העם ואתה מפרסם את דבריך בלוחות "ודברת בם", אני 
החדש,   הגיליון  את  קודש  בחרדת  פותחת  דבריך;  אחר  בדריכות  עוקבת 
 מחכה לחיצי הביקורת החדים והמדויקים שאתה שולח בהתנהלות שלנו.

יודע  אתה  מתרגשת.  אני   הכתב.  לי  רועד  קצת  סליחה,  יקר,  אלוהים 
 שאני בדרך כלל לא פונה אליך, לא בכתב, לא בעל פה ולא דרך נציגים.

לנו,  שגם  לך  לומר  רציתי  עולמך,  אל  שער  לנו  שפתחת  אחרי  אבל 
שלך. הביקורת  לחיצי  שראויים  מנהגים  כמה  יש  הגמורים,   החילונים 

יום  את  לשמור  שכשציווית  לעצמי  מתארת  אני  השבת.  את  למשל  קח 
השבת, לא הייתה לך בראש תמונה של שעון שבת, מזגן חכם וחבר חילוני 
שמבין רמזים. אבל אני די בטוחה שגם קדחת הקניות בשבת לא בדיוק 
לנוח,  הזה  היום  את  לנו  כשנתת  בראש,  לך  שהיה  הכללי  לרעיון  קולעת 
ובא. ולנקות את הראש לקראת שבוע שממשמש   לבלות עם המשפחה 

ראית  אלילים?  עבודת  נחשב  אדום  צמיד  רק  לגבי הקמעות? האם  ומה 
כמה לייקים יש לבן-אל וסטטיק?

 אלוהים יקר, הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות ולשאול אותך כמה שאלות.
ימים.  בשישה  העולם  בריאת  עם  זורמת  שאני  לומר  רציתי  ראשון,  דבר 
אפשר  שאי  זמנים  ללוחות  מתחייבים  וכולנו  דדליין  יש  לכולנו  באמת. 
לעמוד בהם. כולנו מוציאים מוצרים לא מושלמים, הרי אנחנו רק בני אדם... 

כלומר.... ממממ...
כמו  תקלות  להבין  ואפשר  לחוץ,  די  פרויקט  זה  ימים  שישה  באמת  אז 

קול משמים

אני בא, 
מנחית 

עשר מכות על המצרים, 
מוציא עם שלם מעבדות לחירות וקורע 
הזה את ים סוף, ואז מופיע לי הפופוליסט 

ואומר לכולם: "תעבירו את העוונות אליי, תעבירו את 
העוונות אליי" ותופס לו מאות מיליוני מאמינים! 

פשוט לא להאמין.

בני ובנות “קשת” מזכרת בתיה היקרים!
עבורי, ישות נצחית ללא גבולות, שנה אחת היא באמת פסיק בזמן )מה 
אני אגיד לכם, החיים האלה פשוט לא נגמרים(, אבל גם עבורכם, אני יודע 
שהשנה הזו של "ודברת בם" עברה מהר למדי. טוב, הזמן רץ כשנהנים, 
ואם כך - רק תיזהרו לא ליהנות יותר מדי. אה, בעצם בשביל זה נתתי לכם 

את התורה.
איתכם.  ההתקשרות  את  חד-צדדית  לסיים  עומד  אכן  אני  אופן,  בכל 

מנחה  שחרית,  אליי  להתקשר  יכולים  עדיין  אתם  תיעלבו,  אל 
שאני  לפני  רגע  אבל  תמיד.  כמו  אענה  לא  ואני  וערבית 

שהייתי  עניין  איזה  יש  שלי,  הפנים  להסתר  חוזר 
שמח לטפל בו. או יותר נכון בהם: כל מיני מתחרים 

שצצו בדיוק כשמיצמצתי בכמה אלפי השנים 
האחרונות.

יש את ההוא, אההה, נו... ג'יזס, איך יכולתי 
יימח  ישו!  כן,  אה,  לו?  קוראים  איך  לשכוח 

התהילה,  כל  את  לי  לגנוב  ניסה  וזכרו.  שמו 
שליש,  חלק.  בהחלט  אבל  הכול,  את  לא  בעצם  החצוף. 

ליתר דיוק. 
שלם  עם  מוציא  המצרים,  על  מכות  עשר  מנחית  בא,  אני  כאילו, 

מעבדות לחירות וקורע את ים סוף, ואז מופיע לי הפופוליסט הזה ואומר 
לו  ותופס  אליי"  העוונות  את  תעבירו  אליי,  העוונות  את  "תעבירו  לכולם: 
מאות מיליוני מאמינים! פשוט לא להאמין. כשהוא עלה לפה הבאתי לו כזו 
סטירה שהוא לא ידע מאיפה זה בא לו )האמת, הגיוני, בהתחשב בזה שאין 
לי לא גוף ולא דמות הגוף(, אבל מה הוא עשה בתגובה? הפנה אליי את 
הלחי השנייה! דפקתי לו עוד אחת כזאת, שהוא כבר הצטער שלא למד 

הגנה אצל לחי. 
והיה עוד אחד, גם כן נודניק. ראבאק, שוב שכחתי את השם, יא אללה! אה 
כן, מוחמד. ניסה להרים דת חדשה, אפילו די הצליח, אבל מה אני אגיד 
פרודוקטיבית,  דת  ממציא  היה  מילא  ערבית.  עבודה  מה-זה  עשה  לכם, 
משהו ככה עם שאר רוח, אבל מה אגיד לכם, דת שגולת הכותרת שלה זה 

ג'יהאד? וואלאק, אני לא מת על זה. הרבה אחרים כן.   
עכשיו, בניי היקרים, רגע לפני שאני חוזר למושבי בשמיים, אני מאוד 
מבקש לעשות סדר בקטע הזה של הדתות. אני יודע שזה מאוד 
רוצה  מאוד  והייתי  למטה,  שם  אתכם  מעסיק 
לא  זו  ולא,  בעניין.  שלי  הבשורה  את  שתפיצו 
לוקס.  או  יוחנן  פי מתי, מרקוס,  על  הבשורה 
להדפסה  שאישרתי  היחידה  הבשורה 
זה  וגם  ישו",  לפי  "הבשורה  הייתה 
חושב,  אני  סאראמאגו  אחד,  לאיזה 
למניינם,  בטח  )למניינם,   1993 בשנת 

אחרת מי היה יודע מתי זה קרה?( 
בקיצור, מה שרציתי להגיד הוא שאני מאוד 
פשוט  הוא  הזה  העניין  שכל  בעולם  שתפיצו  מבקש 
בשמי,  דתות  להמציא  אישרתי  לא  פעם  אף  אני  עגבניות.  במיץ  שטויות 
לא  פעם  ואף  במקומי  לדבר  ודם  בשר  של  כוחו  את  ייפיתי  לא  מעולם 
סמכתי את ידיי על איזשהו קודקס חוקים כלשהו, שכביכול נמסר ממני. 

ואת זה אני אומר, יקיריי, בלי יוצא מן הכלל, הבנתם?
יאללה, נתראה אצלי. אל תמהרו, מפוצץ פה בגלל הג'יהאד.

שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

השבר הסורי-אפריקני או צונאמי.
ומדוזות? יתושים  כינים,  לברוא  צריך  היית  השם,  למען  מה,  לשם   אבל 

פוליטיקאים  שבין  שהגבול  ידוע  הרי  עולם,  של  ריבונו  שנייה,  שאלה 
אלוהים  בין  הגבול  את  ושברת  באת  ועכשיו  מזמן.  נמחק  לעיתונאים 

לעיתונאים.
חושב  פוליטיקאי  וכל  הגבולות,  כל  נפרצו  כללי  שבאופן  לומר  נכון  האם 

שהוא אלוהים?
אותם  ויאגד  שלך  המדורים  כל  את  יאסוף  מישהו  אחד  יום  יקר,  אלוהים 

בספר עם כריכה מהודרת.
לספר הזה ייכתבו ספרים נוספים עם הררי הררים של תיעוד של ויכוחים, 

ודורות של תלמידים ידקדקו בכל מילה.
ומה שרציתי לומר זה, שרוב הסיכויים שעל הספר הזה אתה תזכה בפרס 

יוקרתי לספרות עוד לפני עמוס עוז.
חגית קראוס

אלוהים שלי רציתי שתדע



הקיץ 
אתן אוהבות את הקיץ, נכון?

גל: אני מתה על הבריכה, זה פשוט כיף לצלול.
וכולם  והרעש  כיפי עם הגלים  יותר  כי הוא  דווקא אוהבת את הים,  אביה: אני 

שמחים.
גל: עד שהמדוזות מגיעות או שיש דגל שחור ואז צריך לצאת.

מסע  זה  ממצרים.  מגיעות  והן  נודדת  חוטית  קוראים  האלה  למדוזות  אביה: 
ממש ארוך, אז קצת כבוד.

גל: עושות מסע ארוך ואז באות לאכול לנו את הרגליים והראש. למה?
אביה: הכי פחות כיף בים זה כשיש דגל לבן ואז אין גלים.

גל: בואי נחזור לבריכה. מה רע בה? היא קטנה, שקטה ובטיחותית, ובים כולם 
עושים פיפי, איכס, ואין שם כלור. א-קיצר, הכי כיף בבריכה.

אביה: נגיד שהבריכה יותר כיפית, נוותר לך, אבל אני עדיין הכי אוהבת את הים.
גל לזר ואביה גליק ה'1

חופש מהו?
הביטוי.  חופש  יהיה  החופש  לאחדים,  חופש?  מהו  חופש. 
חופש  יהיה  הוא  לאחדים  העיתונאות.  חופש  לאחרים, 
מהעבודה, ולאחרים יהיה שחרור מלימודים. אמנם רוב האנשים 
נהנים מחופש כשהם זוכים לו, אבל יש גם אנשים שמתנגדים 
וויקטור פראנקל, שמתנגדים  לו, כמו הפסיכולוגים אריך פרום 
המשטר  בה  שיטה   - הסמכותנות  ששיטות  וטוענים  לחופש 
החברתי הדוק מאוד, והתלמנות - הליכה בתלם וציות לחוקים 

הנהוגים בחברה, עדיפות על חופש.
חופש. מהו חופש? בכדי להגדיר חופש צריך יותר מכמה שורות. 
לגבי כל אדם הוא אחר, לגבי כל אדם הוא שונה, אצל כל אדם 
הוא מגיע באופן אחר. לעולם לא ניתן יהיה להגדיר חופש, אז 

אל תנסו.
אלומה קשת ד’2

החופש הגדול בעבר, בהווה ובעתיד
איך  לגלות  ניסיתי  הגדול.  החופש  גם  כך  הזמן  עם  השתנו  דברים  שהרבה  כמו 
איך  שלי  אימא  את  שאלתי  בעתיד.  ייראה  הוא  ואיך  הגדול  החופש  פעם  נראה 
נרָאה החופש שלה בעבר. היא סיפרה לי שהם היו עושים הרבה פחות פעילויות 
היה דבר אחד שבאמת  ומשחקים ברחוב בעיקר. אך  רוב הזמן,  בבית  ונמצאים 
העסיק אותם בצורה מצוינת - תנועות הנוער )אמי הייתה ב”בני עקיבא”(. שלושה 
שבועות לפני המחנה הם היו הולכים כל יום לסניף ומתארגנים: מכינים ציוד, סתם 
“בני  ליומיים עד עשרה של מסע  והכול  “טלפון” מקרטון,  דברים מצחיקים כמו 
עקיבא”. גם את אבא שלי שאלתי והוא אמר שהוא דווקא היה נורא פעיל. כל יום 
הוא היה מטפס ברובע היהודי )שם גדל( על הקירות ועל הגגות )“טיול גגות”(, 
וייהנו משיא הטכנולוגיה:  וכדורגל. בעתיד הילדים יסתדרו לבד  ומשחק כדורסל 
מיושנים  שאנחנו  עלינו  לצחוק  מדומה,  מציאות  משקפי  אוטונומיות,  מכוניות 

ועוד... לסיכום, החופש הגדול תמיד היה כיף הוא כיף ויהיה כיף לכולם! 
עומר אתאלי ד'2

הכול אני יכול בחופש הגדול!
ובמיוחד  ושמחה,  כיף, הנאה  זה  הגדול  בשבילנו החופש 

החופש הגדול הזה. 
ובארצות  הברית,  לארצות  טסות  אנחנו  הגדול  בחופש 
כיפיים  מקומות  בהרבה  ונהיה  נשחק  נטייל,  הברית 

אחרים!
ללכת  הם:  בחופש  לעשות  אוהבות  שאנחנו  הדברים 
לשחק,  לטוס,  למלונות,  ללכת  לקניון,  ללכת  לבריכה, 
עם  ולהיפגש  לנגן  סודוקו,  לפתור  לים,  ללכת  לטייל, 

חברות!
נועה וולף ד’1 ומאיה וולף ב’3

הכול אני יכול בחופש הגדול!...
החופש הגדול - הרגע שמחכים לו כל השנה אבל בעצם כשהוא מגיע אין ממש מה 

לעשות בו.
אז כדי לא להשתעמם בחופש כדאי לתכנן מה לעשות - בין אם זה לטייל או להתנדב. 
חשוב לדעת שבחופש אפשר לתכנן תוכניות מעניינות לכל יום. יש הרבה זמן בחופש 
רק צריך לנצל אותו בצורה הכי טובה, ובמקרה שאין לכם דברים שאתם רוצים להספיק 
את  בוחר  כשאתה  אבל  ממערכות  נמאס  אולי  יום.  סדר  לעשות  יכולים  אתם  אז 
מערכת השעות בצורה שאתה רוצה אותה ובדרך שנוחה לך זה שונה לגמרי. אפשר 
לקרוא ספרים ואפשר להיפגש עם חברים. אני חושבת שהחופש הוא זמן טוב לפגוש 
קרובי משפחה שלא רואים בדרך כלל, ובחופש יש הרבה אטרקציות פתוחות, טובות 
ומעניינות שאפשר לטייל בהן, ליהנות וללמוד על המקום בו מטיילים, כמו למשל יריד 
הפסלים החיים ברחובות, טיול ביערות הקרן הקיימת לישראל והליכת ערב על חוף הים 

)דברים חינמיים(.
היום  הוא  כאילו  יום  כל  שתנצלו  חשוב  והכי  וכיפית  נעימה  חופשה  לכם  שתהיה  אז 

האחרון לחופשה!  
עלמה קיש ד'1

החופש הגיע!!!
קולה  אימא במעלה המדרגות.  קומי!" צעקה  "מימי 
באיטיות  עיניי  את  פתחתי  העמוקה.  שנתי  את  קרע 
אל  ידי  את  והושטתי  מהמיטה  קמתי  והתמתחתי. 
בהלה.  נתקפתי  השידה.  על  מונח  שהיה  שעוני, 
"אימל'ה!" חשבתי לעצמי, השעה 8:49! מיד התחלתי 
מהמגירה  מכנסיי  את  הוצאתי  במהירות.  להתארגן 
ונזכרתי  עצרתי  ו...פתאום  מהמדף.  חולצה  והורדתי 
למקום  בגדיי  את  החזרתי  הגדול!  החופש  שעכשיו 
וידעתי  השמיכות  בתוך  התכרבלתי  למיטה.  ונכנסתי 
ופנקייקים  חופש  של  לריח  אתעורר  מעט  שעוד 

טעימים. 
מימי עמנואל ה'2

חופש של חודשיים כן, או לא?אורי vs איתמר
אני חושב שצריך חודשיים בחופש הגדול, לא פחות ולא יותר.

כיוון שהתלמידים רוצים פעם אחת בשנה חופש ארוך כדי לנוח.
בחופש של פחות מחודשיים הדבר היחידי שהם יכולים לעשות זה לישון.

אז מה כן אפשר לעשות בחופש הגדול, אתם שואלים?
מהשנה  להתרענן  זמן  לך  יש  לשחק,  יותר  אפשר  לנוח,  יותר  אפשר 

שעברה ולהתכונן לשנה הבאה, והדבר הכי חשוב...
חופשה יותר ארוכה מבית הספר!

טוב, זו דעתי בנושא. אשמח אם תכתבו לי מה אתם מעדיפים, יודעים 
מה, אפילו תכתבו כאן ועכשיו!

אורי דביר ה'1

כולם רוצים חופש, כולם רוצים לצאת מהשגרה, אבל כשהחופש נמשך חודשיים, 
הוא כבר הופך לשגרה. ושגרה זה משהו שכל הזמן איתך וזה הופך אותו למשעמם.

אם יחלקו את החופש הגדול לשלושה חופשים בינוניים יהיה טוב יותר, כיוון שאז 
חופש לא יהיה חלק מהשגרה וככה נוכל להתגעגע אליו. לכולנו קרה שהחופש 
כבר התחיל לייאש אותנו, והדבר הראשון שרצינו לעשות זה לחזור לבית הספר, 

אותו בית ספר שכל השנה חיכינו לסופו.
אם בית הספר היה כמו החופשות, מסודר בכל מיני מקומות קטנים בשנה, היינו 

מתגעגעים אליו כמו לחופש.
כאשר  ספר,  בית  לנו  בא  חופש  היא  השגרה  כאשר  שגרה.  של  דוגמה  עוד  וזו 

השגרה היא בית ספר בא לנו חופש.
איתמר מונזון ה'1


