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עשרת הדיברות - הדיבר השני

אילו הייתי  זלזל

הדיבר 
השני

ות
עשרת הדיבר

אילו הייתי זלזל, הייתי צונחת על גדר והולכת לישון. כה עייפה אנוכי. כל 
הזמן. אני רוצה להספיק כל כך הרבה ואין זמן ואין כל כך כוח, כי אני עייפה 
נורא. אני עסוקה בלי סוף בשאלה איך לעשות שיהיה טוב ואז שיהיה יותר 
טוב ועוד יותר. כך בהורות שלי, בנישואין, במטרות שהצבתי לעצמי, אפילו 
כמה  עד  אותו  לייעל  מנסה  אני  מוגבל  כך  כל  שזמני  בגלל  בתחביבים. 
שאפשר ורק הפעולה הזאת דורשת כל כך הרבה אנרגיות שלא פעם אני 
מרגישה שפשוט כבר אין לי, לא בצורה זמינה לפחות. אז השבוע הגעתי 
לאיזשהו קצה ולא יכולתי להמשיך, הפסקתי. הפסקתי לחשוב איך לשפר 
ולאן  להזמין  מי  ואת  הצוהריים  אחר  לעשות  מה  או  הבוקר  שגרת  את 
וגם בהורות, הדאגה לשיעורי הבית,  לצאת וכמה דברים יש לסדר בבית. 
לחברויות, לזמן שיש ושאין עם הבנות. עזבתי הכול. סגרתי את המחשב, 
הפלאפון הבין כבר מה הולך, וברגישות שלא האמנתי שיש בו, קרס ומת. 
התמסרתי לכלום. וככה, בין אינספור מקלחות חמות )מאוד( ושני ספרים 

נהדרים )תודה יואב!( היה לי שבוע מופלא. לא היו לי טרדות, לא היה לי 
לאן למהר, כי לא הייתי צריכה להגיע לשום מקום, ופתאום קרו מפגשים 
לא צפויים ומשמחים סתם במקרה, כי הלכתי ברגל במקום לנסוע אחוזת 
תזזית ממקום למקום, והזמן הסיוטי של האיסוף מהמסגרות היה ממש 
בצד  ורביצה  שלכת  עלי  של  איסוף  על  שעות  להתעכב  יכולנו  כי  נעים, 
הדרך מתי שרוצים בלי ה"יאללה" שדוחף כל הזמן להמשיך הלאה. וישנתי 
מתי שרק יכולתי בלי ייסורי מצפון. ככה פתאום, מתוך העזיבה הזו, נוצר 
מרחב שאיפשר לדברים נפלאים לקרות, דברים מהסוג שאי אפשר לתכנן. 
וההפתעה הגלומה בריק הזה, שרוב הזמן הוא מאיים ומבהיל, התגלתה 
כשווה במיוחד. אז אל תקבעו איתי יותר דברים, תעשו סיבוב ברגל ותוכלו 
הנהדרת  לרוח  נותנת  הגדר,  על  עכשיו  אני  במקרה.  לגמרי  אותי  לפגוש 

שבחוץ ללטף אותי ולשמש לחמם. כה יֵשנה אנוכי.
ליאת אקרמן

פסל ותמונה, כפירה או אמונה?
איך זה מסתדר בתור אומן דתי, לעשות פסל/תמונה, לעסוק באומנות, איך 

זה מסתדר?
תמיד התשובה שלי לשאלה הייתה: אני לא עושה פסלים או ציורים בשביל 

לעבוד אותם או לראות בהם תחליף לאל.
בישיבה  לאומנות  במגמה  ללמד  כשהתחלתי  התחדד  יותר  עוד  העניין 

בתל-אביב.
נוקבות,  גבולות, שואלת שאלות  שם ההתמודדות עם אומנות שמותחת 

לא פשוטה במסגרת הישיבתית הדתית.
הדבר  היה  לא  הטקסט  הכנסת.  בבית  ארוכות  שעות  ביליתי  ילד  בתור 

שאליו התחברתי. 
לצידי  בעץ  המגולפים  המוזהבים,  האריות  בין  נעו  והעיניים  המחשבות 
לוחות הברית, לוויטראז' של סמלי שנים-עשר השבטים, ולאופן שבו האור 

נשבר על טקסטורת הקטיפה הכחולה של הפרוכת...
נקראת  שמו  )שעל  אורי  בן  בצלאל  את  מזכירים  זה  בהקשר  תמיד 
האקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים "בצלאל"(, שהיה חכם לב והופקד 

על מלאכת בניית כלי המשכן.
ועשה עבודה טובה על פי  אבל אני חושב שהוא כנראה היה טכנאי טוב 

הוראות, מה שנקרא "בחור עם ידי זהב".
היום האומנות מתייחסת פחות לטכניקה או לאסתטיקה הפשוטה, ובדרך 

כלל, מציפה שאלות ומתריסה ולאו דווקא נוחה לצופה.
היום אני מבין שדווקא האחיזה בסמלים, כגון תמונות צדיקים, קברים, יותר 
קרובה לאיסור על עשיית פסל ותמונה. כי הם כבר לא דרך קישור לעבודת 

ה' אלא הדבר עצמו.
בבית  שנים,  לפני  האיסור.  על  מקפידים  שמאוד  דתיים  חוגים  יש  עדיין 
של  דמויות  מפוסלות  ועליו  וגדול  עתיק  יפה,  מתכת  שעון  היה  הוריי, 

מלאכים. הוא היה מוצב על המזנון בסלון.
ברק.  בבני  משפחה  קרובי  אצל  השעון  את  והפקידו  לחו"ל  טסו  הוריי 
כשחזרו לקחת את הפיקדון, ראו שפני המלאכים שעל השעון משויפות 

ומושחתות.

אבל למרות זאת, תמיד קצת הבנתי את הצורך של סבא ג'פטו )הפסל(, 
שהפסל שלו יקבל חיים.

"בצלאל"  אקדמיית  של  הקמתה  ביום  שנה,  ממאה  למעלה  לפני 
בוריס  את  לישראל(,  הראשון  הראשי  )הרב  קוק  הרב  בירך  בירושלים, 
מהִקדמה  חלק  להיות  צורך  שיש  הבנה  מתוך  "בצלאל"(,  )מייסד  שץ 

ומהאומנות המתחדשת.
חידושי  לבין  חדשה  אומנות  יצירת  בין  כהשוואה  הנאמר  את  מבין  אני 

התורה:
המושגים  כל  הפועל  אל  להוציא  עומדים  והחיטוב  הציור  "הספרות, 
הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר גם שרטוט 
אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל עוד יש חובה על עבודת 

האומנות להוציאו". )הרב קוק(.
לאחרונה פנה אליי אדם יקר שאיבד את אשתו האהובה, לעזור לו למצוא 
צייר שיצייר את דמותה כמה שיותר במדויק. הוא ביקש ממני שאמליץ לו 
על צייר כזה. לאחר שיחות ותהיות, מצאנו את הצייר המחונן שצייר ציור 

נפלא. דמותה היפה הייתה כה מוחשית, ממש כפי שהוא רצה.
בלתי  מצבים  של  בקיומם  ולהכרה  וגעגוע  לכמיהה  ערך  שיש  הבנתי 

פתירים, והאיסור לא לעשות תמונה מקבל בעיניי פנים אחרות.
אודי צ'רקה

אודי צ'רקה, "נכון לא נכון" )דיפטיכון(, 1997, אקריליק על בד



חינוך משלב בשבילי

כסלו החודש העברי בהיבט הסביבתי

אריק בן חביב

שיחות לעומק הקשת

פריזמה

החודש השלישי לחשבון בריאת העולם. השם כסלו מוזכר פעמיים במקרא: 
ת,  ָ בזכריה ז,1 ובנחמיה א,1. בחודש זה חל חג החנוכה. מזל החודש הוא ַקּשׁ
המזכיר את כלי הציד שנעשה בו שימוש רב בחודש זה. כסלו הוא גם חודש 

הגשמים, שבו נראית הקשת בענן.
האמת היא שבחודש כסלו ישנם בסך הכול כחמישה ימים גשומים בממוצע. 
הימים  של  סופם  את  ומבשר  ישראל  שבמועדי  הארוך  הוא  החנוכה  חג 
רבים  על  שמשפיע  מה  המתארכים,  הימים  של  תחילתם  ואת  הקצרים 

מהתהליכים בטבע.
הנוי.  ובגינות  במטעים  הנשירים  בעצים  בשלכת  לצפות  ניתן  כסלו  בחודש 
בהרים ניתן למצוא את פרח הכרכום. שדות הדגניים שנזרעו זה מכבר, כבר 
הנראים  ירוקים  בנבטים  מכוסים  וכעת  הראשונה  הגשם  מנת  את  קיבלו 
ככרי דשא. אך זהירות! לא לדרוך! בחנוכה ניתן לחזות בפריחתם של כמה 
מהגיאופיטים: רקפות שהקדימו את זמנן, סתוונית היורה שכשמה כן היא, 

ן ְקַטן-פרחים. פורחת מייד לאחר היורה, כרכום חורפי, בן חצב סתווני וַכּדָ

גם בממלכת החי יש סימנים אותם ניתן לייחס לחודש כסלו ולחג החנוכה, 
פינה;  בכל  בהם  לחזות  וניתן  הקיץ  מתרדמת  שמתעוררים  שבלולים  כגון 
ולעומתם כאלה שנכנסים לתרדמת חורף כמו נחשים ומיני זוחלים אחרים. 
תמה עונת הנדידה של כמה מן העופות, מהם אלו שבחרו להישאר ולבלות 

כאן את החורף, כגון ברווזים, חסידות, עגורים ואחרים.

פרח החודש 
נרקיס מצוי.

ישנם שני טיפוסים המוכרים בארצנו: האחד גדל בעמקים ובביצות 
יותר אל תוך החורף, והשני גדל בהרים ופורח כבר  ופורח מאוחר 

בחודש כסלו, מייד לאחר רדת הגשמים הראשונים. 
סרגליים,  עלים  בעל  גיאופיט  הוא  הנרקיס 
המוציא את גבעולו מתוך בצל הטמון בקרקע 
ועולה לגובה של כ-30-40 ס"מ. הפרח בקוטר 
צהובה.  עטרה  עם  לבן  בצבע  ס"מ   2-3 של 
כגון  רבים  מאביקים  המזמין  מבנה  לפרח 
דבורים, רפרפים ואף זבובים למיניהם. הבצל 
הצמח  על  להגנה  המסייעים  רעלים  מכיל 

ומסייעים לאדם בטיפול בבעיות עור או כחומר מעורר הקאות.

טיול פריחה מומלץ
כמו  המרהיבים  השלכת  בצבעי  לצפות  ניתן  שם   - הגולן  צפון 
והאדום  והליבנה  התאנה  האגס,  של  הצהוב  האלה,  של  הכתום 
בהם  קרים  לאזורים  אופיינית  השלכת  והגפן.  הפטל  השזיף,  של 
העצים  החורף.  בוא  לקראת  עליהם  את  להשיר  העצים  נאלצים 
ממיתים  הם  הכפור.  פגיעת  את  למנוע  כדי  עליהם  את  משירים 
הצבע  חומר  מפורק  העלים  בתוך  מבוקר.  באופן  עליהם  את 
השלכת  צבעי  מתגלים  נעלם  וכשהוא  כלורופיל  שנקרא  הירוק 

האופייניים. 

שנים  תשע  לפני  ל"קשת"  ניצן  את  כשרשמנו 
דתיים  שילוב  של  מהאפשרות  מוקסמים  היינו 
אז  האחר.  ולקבלת  לסובלנות  כגשר  וחילונים 
עוד לא הבנו איזה ערך מוסף יש בחיבור הזה, 
וכמה מהר הוא יהפוך לטבעי אצל הילדים שלנו 

ואצלנו.
פגשתי אנשים שחשבתי שאין לי דבר במשותף 
איתם, והפכנו לחברים טובים וקרובים, עם המון 
משותף. ההבדל היחיד הוא שהם דתיים ואנחנו 
חילונים, אבל באמצע יש כל כך הרבה משותף 

ומאחד.
חשוב  כמה  מבינה  אני  עוברות  שהשנים  ככל 

התהליך הזה ועד כמה בלתי הגיונית ההפרדה.
אני נרגשת וגאה לראות את ילדיי מעשירים את 
מעמיק  לימוד  מדרש,  בית  לימודי  עם  עולמם 
על חגים, והבנה עמוקה ובסיסית של מושגים 

תוך שמירת  היהודי-דתי,  שונים מעולם התוכן 
הזהות החילונית.

של  שגרירה  עצמי  את  מוצאת  אני  הזמן  עם 
תחומי  בכל  יחד  ולהתחנך  לחיות  הרעיון 
החיים. אני ממליצה לחברים נוספים להצטרף 
ומעודדת חברים דתיים של הילדים  ל"קשת", 
העובד  הנוער  לתנועת  להצטרף  הוריהם  ואת 
ניתוק,  של  חומות  עוד  לשבור  ובכך  והלומד, 
וקבלה  קירבה  ולאפשר  קדומות  ודעות  ריחוק 
הגשר  את  שמהדק  החיים  של  מסלול  בעוד 

לחיים משותפים.
הקהילה  חברי  לנו,  מאפשרים  היומיום  חיי 
שמאמינים בדרך של חינוך משלב, לקחת את 
השילוב לכל תחומי החיים, ולאפשר לו להיות 

חלק טבעי מחיינו ומחיי ילדינו.
לדרך  יוצאים  "אם  סוס,  ד"ר  שאמר  וכמו 

מגיעים למקומות נפלאים".
אביטל רימר-ברלינר

 15.12.17
שבת קהילתית 

 1.2.18
ט”ו בשבט

 22.2.18
מסיבת פורים נוער

 28.2.18
קריאת מגילה

 1.3.18
מסיבת פורים מבוגרים

 24.3.18
 שבת קהילתית

 18.4.18
טקס מעבר

 2.5.18
ל”ג בעומר

17.5.18
שבועות

16.8.18
חמשושקשת



קול משמים

במאות    
  השנים 

האחרונות אני מרגיש   
  שאתם זונחים אותי ובוחרים   
ללכת אחרי אל חדש – ה'מדע'.   

   מה אני אגיד לכם, כזה אל מגוחך אף פעם 
    לא ראיתי. אפילו אות אהו"י אחת 

      אין לו בשם

"אימא, אלוהים מעניש?"

בתיה  מזכרת  "קשת"  קהילת  ובנות  בני 
היקרים,

שנים  אלפי  במשך  תכלס.  נדבר  רגע  בואו 
"לֹא  אמרתי  אני  בסדר.  די  הייתם  דווקא 

ָני"  ָפּ ַעל  ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ְלָך  ִיְהֶיה 
לא  זה  קיימתם.  ואתם 

שאתם  הראיתם  שתמיד 
מדי,  יותר  בי  מאמינים 

לא  לפחות  אבל 
לקחת  הסכמתם 
אחרים.  אלוהים 

כמובן,  מֶמִסי,  חוץ 
באמת  הוא  להגיד,  מה  שאין 

יוצא דופן.
האחרונות,  השנים  במאות  והנה, 

ובייחוד במאה ה-21, אני מרגיש שאתם זונחים 
ה"מדע".  חדש:  אל  אחרי  ללכת  ובוחרים  אותי 
מה אני אגיד לכם, ממש מציאה! כזה אל מגוחך 
אף פעם לא ראיתי. אפילו אות אהו"י אחת אין לו 

בשם. עולב. 
כל  לדום  מתיישרים  אתם  איך  רואה  אני  כן,  כן 
"ה-מ-ד-ע",  בשם  משהו  לכם  שאומרים  פעם 
אבל נדמה שאתם שוכחים שכל אותם דוברים 

הזמן  כל  מהוללים,  "מדענים"  אותם  מטעמו, 
השני  על  אחד  חולקים  דעתם,  את  משנים 
ומחליפים תיאוריה ישנה בחדשה. הם לא כמו 
ואף  אחת  אמת  שיש  שיודעים  שלי,  הרבנים 
יבטלו  לא  פעם  אף  עליה,  יחלקו  לא  פעם 
זה את דבריו של זה, ואף פעם 
לא יטעו כשיגידו דברים בשמי, 
לא  "היֹה  למשל  כמו 

תהיה" וכאלה.
ברור  לא  בכלל, 
אפשר  איך  לי 
במדע,  להאמין 
אם  למדי,  מעפן  ֵאל 
תשאלו אותי. יושב לו שם במגדל 
השן האקדמי ולא יוצר שום קשר עם העם, לא 
מחכה שיקריבו לו קורבנות, לא שומע לתפילות, 
יודעים  בארץ  והאנשים  שבצרה.  למי  עוזר  לא 
את זה. רוצים הוכחה? למשל, כשבנאדם ניצל 
כזו,  רצינית  אחת   - שאירגנתי  אדמה  מרעידת 
שהורגת מלא – הוא מייד יגיד "ברוך השם". לא 
שמעתם ניצֹול שאומר "ברוך המדע" או "תודה 

למדע", נכון? כי המדע הוא לא טוב, כמוני.
המדע?  של  לאפסותו  הוכחה  עוד  רוצים 

הגדולים  מהמדענים  אחד  כל  קחו  בבקשה: 
מנדלייב,  איינשטיין,  ניוטון,  גלילאו,  שלכם: 
ותשאלו את עצמכם איפה הם היום. נו, איפה? 
הם אצלי, אצלי! וגם אלה שעדיין לא... חכו, חכו, 

הם בדרך. מישהו אמר הוקינג?
כי  המדע  על  מלכלך  שאני  תגידו  בטח  עכשיו 
לתופעות  הגיוניים  הסברים  לתת  מנסה  הוא 
שפעם היו מייחסים לי, או שהוא מעלה שאלות 
בתורה  שכתבתי  לדברים  בנוגע  מהותיות 
שמחקרים  או  סבירים,  לא  נראים  הם  ופתאום 
שנערכים בשמו סותרים אמירות חד-משמעיות 
אבל  בגמרא,  או  במשנה  מטעמי  דוברים  של 
האמת היא שזה בכלל לא נכון. כלומר, אולי יש 
סתירות, אבל מי אמר שכותבי המשנה והגמרא 

הם דוברים מטעמי? 
לא  אני  שבגללה  האמתית  הסיבה  למעשה, 
אוהב מדע היא שבשלב מסוים פשוט איבדתי 
תורת  הקוונטים,  תורת  היחסות,  תורת  זה.  את 
המיתרים, יאללה חפרתם! כבר אי אפשר להבין 
לי  ותנו  בשקט  אותי  תעזבו  דבר.  שום  מזה 

לשחק בקוביות!
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

 שותקת... חושבת... 
"חברה מהגן אמרה שאם נעשה מעשים רעים 
אלוהים יעניש אותנו". זאת מבחינתי התגשמות 
למסגרת  שלי  הילד  את  לרשום  הגדול  הפחד 
באופן  המעלה  מפגש  תוך  דתי,  ציבור  הכוללת 
טבעי שאלות תיאולוגיות בגיל צעיר מאוד. יחד 
עם זאת הבנתי שיש לי דווקא הזדמנות לשוחח 
ולאפשר חשיבה  הבן שלי,  נושא חשוב עם  על 
כמוני,  יחשוב  הוא  בסוף  עוד  )כל  עליו  פתוחה 

הא?!( 
ייאמר לזכותי שעניתי לו יחסית בשלוות נפש: 

אוהב  אני חושבת שאלוהים תמיד  "חמוד שלי, 
רעים".  מעשים  עושים  כשאנחנו  גם   אותנו, 

"מה אתה חושב?" 
שתיקה... 

עמוקים  דברים  על  חשבתי  השתיקה,  בזמן 
לילד  בפשטות  להסביר  קשה  לי  שהיה  יותר, 
היא  עונש  של  הפשטנית  ההגדרה  שלי. 
סנקציה שמוטלת על ידי בעל סמכות. חשבתי 

מאוד  לכעוס  יכולה  המורה  שהרביץ.  ילד  על 
מה  להבין  ברכות,  לו  לעזור  או  ולהעניש, 
בפעם  יעשה  ומה  אותו,  ששבר  הדבר  היה 
מאלימות.   להימנע  מנת  על  טוב  יותר   הבאה 

אני מדמיינת את הנוכחות 
המורה  בתור  האלוהית 
שתחבק  זו  השנייה, 
ביחד  מצב,  בכל  אותנו 
להתפתח  דחיפה  עם 
שלנו.  הבאה   לרמה 

ועונש  כעס  גם  אבל 
לא  ותמיכה  הבנה  וגם 
ידי  על  להינתן  חייבים 

המחשבות  במסגרת  חיצוני.  סמכות  בעל 
איננו  שאלוהים  בדעתי  עלה  הבאים,  בימים 
מן  יש  מאיתנו  אחד  בכל  אלא  לנו,  חיצוני 
בשמחה,  בחופש,  באהבה,  גם  האלוהי. 
הסמכות  בעל  אם  אז  האלוהות.  מן  יש  ביופי 
הבחירה  את  יש  לנו  גם  אולי  בתוכנו,  נמצא 

יכולים  אנחנו  שלי.  בדוגמה  למורה  כמו 
לתת  או  עצמנו  את  להעניש  אם  לבחור 
לנו  שמזכיר  זה  שבנו,  האלוהי  לחלק  ביטוי 
עצמנו.  כלפי  סלחנים  להיות  ושוב   שוב 
משהו  עושה  כשאני  גם 
טוב",  כ"לא  בעיניי  שנתפס 
אני שומעת קול אלוהי אצלי 
בצורה  לי  שמסביר  בראש 
רכה שיש, שאין באמת  הכי 
אקבל  לא  ולכן  ורע,  טוב 
רעה.  התנהגות  על  עונש 
אינסופית  אהבה  אקבל 
שביחד איתה יבוא רצון חזק 

לשפר את מידותיי.  
מהווה  "קשת"  קהילת  בתוך  שנוצר  הדיאלוג 
ללמוד  דברים,  לחדד  נדירה  הזדמנות 
שלנו...  לילדים  כך  ואחר  לעצמנו,  להסביר 
שאלה.   לסימן  קריאה  סימן  כל   להפוך 
למדתי שאחרי שנושא עולה, כולנו מבינים אותו 

הרבה יותר טוב.
"אז חמוד שלי... אלוהים מעניש אותך כשאתה 

עושה מעשה רע?"
"לא אימא, הוא אוהב אותי תמיד". 

לעצמי,  תזכורת  עם  השתחררה,  רווחה  אנחת 
צד  רק  מביאה  אני  כאן,  וגם  אחת.  אמת  שאין 
אחד, ויודעת שיש עוד פנים רבות לנושא הזה. 

אז מה אתם חושבים... אלוהים מעניש? 
דפנה שחר

הדיאלוג שנוצר בתוך קהילת 
"קשת" מהווה הזדמנות 

נדירה לחדד דברים, ללמוד 
להסביר לעצמנו, ואחר כך 
לילדים שלנו... להפוך כל 
סימן קריאה לסימן שאלה



100 שנים להצהרת בלפור

ילדי גן “רימון” 
בשיחה על תפילה ועל מפגש

משתתפים: יערה, אליה, אביגיל, מעיין, מיקה והראל

אני רוצה לשאול אתכם, מי פה בקבוצת תפילה?
מצביעים מעיין, אביגיל, מיקה והראל.

אליה, יערה, ומעיין במפגש. 
מעיין: אני מתארח גם במפגש, אני גם במפגש וגם בתפילה.

מי יכול לספר לי מה עושים בקבוצת מפגש?
יערה: מקריאים סיפורים ומדברים.

ועכשיו מי רוצה להגיד לי מה עושים בקבוצת תפילה?
מיקה: תפילה. 

נכון, בקבוצת תפילה עושים תפילה. ומה עושים בתפילה?
מעיין: מתפללים ושרים את השירים שמתפללים.

אביגיל: מתפללים רק מהסידור.
הראל: לא תמיד, כשאנחנו ממהרים אנחנו שרים את זה בעל פה.

אליה: לא אמרתי מה עושים בתפילה.
אז תגידי.

אליה: מתפללים.
נכון. ומה אנחנו בעצם עושים כשאנחנו מתפללים?

אביגיל: שרים את התפילה.
הראל: אנחנו מודים לאלוהים שהוא ברא אותנו והוא עושה לנו טוב.

אביגיל: לפעמים יש גם פרשת שבוע.
מעיין: גם בקבוצת המפגש יש פרשת שבוע.

אז כשאנחנו מתפללים אנחנו מודים לאלוהים. אנחנו אומרים לאלוהים 
עוד משהו? אולי מבקשים משהו?

מיקה: מבקשים שהוא יביא לנו את הגשם.
אביגיל: בסתיו. ונחליאלי!

אליה: אני ראיתי אתמול נחליאלי.
הראל: אנחנו גם מתפללים שאם למשל ייפתח לנו משהו בגוף או ייסתם 

אז לא נוכל להתקיים לפניו אפילו שעה אחת.
נכון מאוד. 

ומה אתם לומדים בקבוצת המפגש על פרשת השבוע?
מעיין: סיפור על דודה פטרוזיליה.

הראל: מספרים את מה שהיה לפני הרבה זמן, כמו על בראשית, שאלוהים 
ברא את המים ואת השמיים

אביגיל: אנחנו לומדים על כל מה שאלוהים ברא.
ריאיינה נועה שחר

מיהו ארתור ג'יימס בלפור? מהי הצהרת בלפור?
את כל זה למדנו בשיעור היסטוריה מיוחד לכבוד הצהרת בלפור בעזרת 

חידות, שאלות ומשימות.
ליהודים.  מדינה  להקמת  בדרך  הראשון  השלב  הייתה  בלפור  הצהרת 
בלפור.  ג'יימס  ארתור  ידי  על   1917 בנובמבר   2 בתאריך  ניתנה  ההצהרה 
ההצהרה נכתבה בעקבות מכתב בקשה מההסתדרות הציונית בפלשתינה 

)ארץ ישראל של פעם(.
בעקבות השיעור בנושא ההצהרה הסתובבנו בהפסקה מחופׂשים לבלפור 
)להב הייטנר( ולחברי ממשלת בריטניה. הסברנו במבטא בריטי כבד מהי 
הצהרת בלפור. לאחר ההפסקה עברנו בין הכיתות וסיפרנו לתלמידים על 
הצהרת בלפור בהרחבה. בזכות הלמידה המאוד חווייתית גרמנו לתלמידים 
להתעניין ולדעת עוד על ההיסטוריה של עם ישראל. הילדים מאוד נהנו וגם 

אנחנו.

צוות בלפור:
להב הייטנר - ארתור ג'יימס בלפור.
ליהי בן אב"י - גברת ליליאן בלפור. 

עמית ברלינר - עוזר אישי לזוג בלפור ומתורגמן.
ניר תלם - שר הביטחון של בריטניה.

אביה גליק - גב' ווילסון, חברת כבוד בממשלת בריטניה. 
אלה אילוז – גברת בלה, חברת כבוד בממשלת בריטניה.

יעל כספי-כהן - אליזבת' ווטרסון, עורכת הדין של אדון בלפור.
נעמי בינשטוק – לילי, חברת ממשלת בריטניה.

ענבר גרושקובסקי – איזבלה, חברת ממשלת בריטניה.
תמר צפוני – קייט, חברת ממשלת בריטניה.

ריאיון עם חברי המשלחת: 
למה תמכת בהצהרת בלפור?

גברת בלה )אלה אילוז(: תמכתי בהצהרת בלפור כי חשוב שתהיה לכל 
אחד מדינה משלו, לא חשוב מי הוא ומה הוא עשה.

איזבלה )ענבר גרושקובסקי(: תמכתי בהצהרת בלפור כדי שלעם היהודי 
תהיה מדינה.

אליזבת' ווטרסון )יעל כספי-כהן(: תמכתי בהצעה כי סחר החליפין שווה 
כשכולם מרוויחים. 

האם היית תומכת בהצהרה גם אם זו הייתה מדינה לעם הערבי? 
שצריך  בגלל  וגם  מדינה  צריך  עם  שכל  בגלל  כן,  צפוני(:  )תמר  קייט 

להתחשב באוכלוסיות השונות.
לילי )נעמי בינשטוק(: כן, כי גם העם הערבי יכול לעזור בדיוק כמו העם 

היהודי. 
גב' ווילסון )אביה גליק(: לא, בגלל שאחרת הערבים יהפכו לאומה ענקית 

וישמידו את בריטניה.
במה אתם חושבים שיהודים יכולים לעזור לאומה הבריטית הגדולה?

כלכלית  לעזור  יכולים  שהם  חושבת  אני  אב"י(:  בן  )ליהי  בלפור  ליליאן 
לבריטניה.

יכולים לספק לבריטניה עוד נתינים  ג'ורג' השלישי )עמית ברלינר(: הם 
נאמנים, גם אם במדינה משלהם.

ג'ורג' הרביעי )ניר תלם(: הם יכולים לסייע לצבא הבריטי במידת הצורך.  
רעות פרקש, רכזת יהדות



גיחה
יצאתי ליומיים "גיחה" עם הבן הבכור שלי, עילי, ועם כיתות ז'-ט' של בית 
הספר. כששאלו אותי אם ארצה ללוות את הגיחה חשבתי לעצמי "למה 
לא, טיול יומיים בכיף עם הילד", אבל רק כשהגעתי לערב ההכנה והסבירו 

מה עומד לקרות הבנתי באמת "למה לא". אלא שאז כבר היה מאוחר מדי.
הילדים  גדולים.  של  טיול  זה  גיחה  שנתי.  טיול  לא  זה  לי,  התברר  גיחה, 
מחולקים לחוליות של שמונה ומקבלים רשימה מדויקת מה צריך להביא. 
ועוד(  שימורים  טונה,  ביסקוויטים,  פתיתים,  )פסטה,  שברשימה  מה 
 - חשוב  והכי  ממתקים  )חטיפים,  ברשימה  שלא  מה  להביא.  חייבים   -

טלפונים!( - אסור להביא.
בגיחה עצמה, לכל חוליה מוצמד מלווה מבוגר, אבל רק לצורך השגחה. 
הם  מתי  לעצור,  מתי  מחליטים  מנווטים,  הילדים  "צל".  הוא  בעיקרון 
מבשלים לעצמם )אולי בזה היה כדאי לעשות כמה שיעורים מקדימים...(, 
מחר  פסטה?  היום  אכלתם  למחר.  משאירים  ומה  היום  אוכלים  מה 

תסתפקו בפתיתים.
בלי  בשטח  באוהלים  לינה  יפהפה!(,  )אבל  קל  לא  מסלול  לזה  תוסיפו 
מקלחת, וחום של מדבר ותקבלו - חוץ מהמון זיעה של מתבגרים - חוויה 
שתישאר להרבה זמן. אני אשקר אם אומר שלא היו קשיים פה ושם, קצת 
תלונות וטענות, ואולי אפילו בכי קל, אבל בסוף המסלול, כולנו – כולל אותי 

- הרגשנו שעשינו והיינו חלק ממשהו משמעותי.
בעיניי, בית ספר שמוציא את הילדים לטיול כזה שנה אחרי שנה, מכיתה 
ז' והלאה, הוא לא רק בית ספר יוצא דופן, הוא בעיקר בית ספר שמצמיח 
אנשים עצמאיים, שמאמינים בעצמם ושלא מפחדים מאתגרים. אני חושב 
שלכל המארגנים של הטיול - סגל המורים וההורים המתנדבים מהקהילה 
- מגיע סחטיין ענק. וזה כולל, כמובן, גם את המנהל ידידיה, שהבטיח לי 
)בליווי(,  "מי שנדפק פעם אחת  אישי, במילותיו של מאיר אריאל:  באופן 

כבר לא יכול להיגמל מזה”.
יואב פרידמן

חג הסיגד
"חג הסיגד" ב"קשת" - חוגגים, לומדים, מחכימים, כוספים ומתרגשים ביחד!

מבואת הכניסה לובשת חג
- תערוכה ציורים מרהיבה במרחב

- תצוגת פריטים מאתיופיה: רקמות, בגדים מסורתיים, 
   כלים   קלועים, בובות כלי נגינה וספרי ילדים ונוער.

נפגשנו, כיתות א-ג, לסדנה עם הסופרת המקסימה ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו שספרה לנו על הכיסופים וחג הסיגד באתיופיה, 
על המסע שלה ושל משפחתה לירוסלם ועל עלייתה לארץ ווביט חלקה עימנו סיפורים וחלומות.

בהפסקה רקדנו יחד בעיקר עם הכתפיים.... מומלץ בחום!



מסע ומתן

תחנה שנייה במסע ומתן: ריאיון עם מיכל חלמיש ומירי גרינבוים, מנהלות "הקבוצה"

מנסות  עדיין  שלנו.  במסע  ממשיכות  אנחנו 
אחרי  מעצמם.  נותנים  אנשים  למה  להבין 
היו"רים  אצל  הראשונה  בתחנה  שעצרנו 
היוצאים של ההנהגות הבית-ספריות שנותנים 
חלמיש  מיכל  את  פוגשות  אנו  הקהילה,  בתוך 
שכשמה  "הקבוצה",  מנהלות  גרינבוים,  ומירי 
כן היא: קבוצה של אנשים שבכוחות משותפים 
עזרה,  נדרשת  בהם  מקרים  באיתור  מסייעים 
אותה.  לממש  שיאפשרו  האמצעים  ובגיוס 
זו הסיבה  נשמע לכם אגדה או חלום? גם לנו. 

שכל כך רצינו לפגוש אותן...
אז ספרו לנו עליכן, משהו קטן כדי שנדע: גיל, 

מצב משפחתי, מקצוע:
מכירים.  די  אותי  מיכל: 
מנהלת  חלמיש,  מיכל 
"מיקרו  בחברת  פיתוח 
לשעבר(,   HP( פוקוס" 
בנות  לשלוש  אימא 
במזכרת  גרה  מגניבות, 
כלל  ובדרך  בתיה 

נמצאת מאחורי הבר במסיבות פורים.
גרינבוים,  מירי  מירי: 
מנהלת  מזמן  לא  עד 
באותה  פרויקטים 
לאחרונה  ממש,  חברה 
את  לנסות  החלטתי 

מזלי בלימודי רפואה.
אנחנו מראיינות אתכן 
"הקבוצה":  מהי  לנו  ספרו  "הקבוצה".  בזכות 
היא  וכיצד  התפתחה  כיצד  הוקמה,  איך 

פועלת.
שנים  עשר  לפני  נולד  "הקבוצה"  רעיון  מיכל: 
כסף,  סכום  לתרום  רציתי  אישי.  צורך  מתוך 
ישירות  שיימסר  והעדפתי  במיוחד,  גדול  לא 
לעבור  מבלי  לו  שזקוקים  משפחה  או  לאדם 
מקום  הכרתי  שלא  מכיוון  מיותרים.  במנגנונים 
הרווחה  למחלקת  ישירות  התקשרתי  כזה 
תקופה  שבאותה  אליי,  הקרובה  העיר  של 
במושב  התגוררה  )מיכל  יהודה  אור  הייתה 
יש  אם  ושאלתי  בתיה(,  מזכרת  לפני  חמד 
ישיר  באופן  כספית  תרומה  להעביר  אפשרות 
העובדת  והכרחי.  גדול  למשהו  שזקוק  לאדם 
יצאה  שבדיוק  סיפרה  לי  שענתה  הסוציאלית 
השמש  שדוד  חד-הורית  אם  איתה  מפגישה 
והיא  חודשים,  שלושה  לפני  התפוצץ  שלה 
לליבי  נגע  זה  קרים.  במים  ילדיה  את  מקלחת 
החסר  הסכום  את  להשלים  לנסות  והחלטתי 
הייתה מדהימה  בעזרת כמה חברים. ההיענות 

ומאוד מהירה.
שהתלהבו  הראשונות  החברות  בין  הייתה  מירי 
עובדות  עם  קשר  יצרנו  וביחד  מהרעיון, 
אחת  נוספים.  מקרים  אלינו  שהפנו  סוציאליות 
תפוצה  ברשימת  המקרים  את  הפצנו  לחודש 
רכישה  "קבוצת  לה  קראנו  וגדלה.  שהלכה 
לאדם  לעזור  הצלחנו  פעם  כל  התנדבותית". 

אחד נזקק, צעד קטן עבורנו אבל עצום עבורו. 
שנים  כשבע  כזאת  בצורה  שפעלנו  אחרי 

החלטנו שהגיע השעה להקים אתר ארצי כזה.
שמעון  מירי,  של  נפטר  ָחִמיָה  שנה  באותה 
גרינבוים, שהיה פעיל בקבוצה שלנו, ומשפחתו 
האתר.  הקמת  למען  כסף  לתרום  החליטה 
שמעון,"  של  לאופיו  טבעית  שהייתה  "החלטה 
מעשים  של  איש  היה  "הוא  מירי,  מוסיפה 

טובים".
אז מה זה בדיוק אתר "הקבוצה"?

מירי ומיכל: עובדים ועובדות סוציאליים ואנשי 
שזקוקים  מטופלים  של  מקרים  מעלים  טיפול 
מקבלת  שאינה  וחד-פעמית  גדולה  לעזרה 
מענה במסגרת הרגילה. למשל: טיפולי שיניים, 
רפואיים  מכשירים  חשמליים,  מכשירים  ריהוט, 
ומעלים  במקרה  דנים  "הקבוצה"  חברי  ועוד. 
יכולים  תורמים  באתר.  המונים  לגיוס  אותו 
נקודתית למקרה.  ולתרום  לקרוא על המקרים 
כאשר כל הסכום נאסף אנחנו משלמים לספק 
בסיום  השירות.  או  המוצר  את  מקבל  והנזקק 
לתורמים  נוסף  מייל  שולחים  אנחנו  הרכישה 
הכסף  מעבר  על  אישור  מסמכים:  שני  הכולל 
הסוציאלית  מהעובדת  תודה  ומכתב  לספק 
שמאשרת שהמטופל קיבל את העזרה שהייתה 
למי  הגיע  שהכסף  לוודא  ניתן  כך  לו.  דרושה 

שבאמת היה זקוק לו.
חודש.  עשרים  כבר  באוויר  "הקבוצה"  אתר 
אנחנו עובדות עם רשויות מזכרת בתיה, קריית 
עקרון, אור יהודה, ראש העין, ראשון לציון, חולון, 
וירושלים. הצלחנו לעזור ל-178 משפחות  יהוד 
שונות. כל משפחה זה סיפור שלם. בין העזרות 
בן  לנער  שיניים  יישור  למצוא  אפשר  השונות 
ארבע-עשרה, יתום משני הוריו, מכשיר שמיעה 
העין,  בראש  נזקקת  ממשפחה  שש  לבת 

הכשרה מקצועית לנפגעת אלימות, ועוד.
מקרה  מכל  מחדש  פעם  בכל  מתרגשות  אנו 
שנסגר בהצלחה. "הקבוצה" אמנם לא מוציאה 
לנזקקים  עוזרת  אבל  העוני  ממעגל  אחד  אף 
זאת  גדול.  הייאוש  בהם  במקומות  להתמודד 

קבוצה של ערבות הדדית. 
מהם מקורות ההשראה שלכן? ממי או ממה 

בעולם ספגתן השראה לעשייתכן?
איש  זוגי,  בן  של  אביו  ז"ל,  חמי  שמעון  מירי: 
בלי  ישירה  בצורה  ועזר  העיניים  בגובה  שדיבר 
משהו  צריך  היה  מישהו  אם  שאלות.  לשאול 
הוא היה קם ומסייע. זה מה ש"הקבוצה" מנסה 
מודל  עבורי  שמהווה  נוספת  דמות  לעשות. 
מעצמו  שנותן  אדם  שלי,  אבא  הוא  והשראה 
לתת  הרצון  עניין.  לעשות  מבלי  בטבעיות, 

ולהעניק זה משהו שספגתי ממנו. 
מיכל: אימא שלי. היא לימדה אותי לתת צדקה 
כדרך חיים. אני מאמינה שזה חשוב לנותן כמו 

למקבל. אמנם קלישאה אבל זה נכון. 
לעשייה  מקדישות  אתן  בשבוע  שעות  כמה 

של "הקבוצה"?

אתקשה  כי  הנתונים,  את  לחשוף  יכולה  "לא 
ב'מיקרו  יקרה  משהו  אם  עבודה  למצוא 

פוקוס'," צוחקת מיכל.
עם  היום  פועלת  "הקבוצה"  ומיכל:  מירי 
שבעה מתנדבים. אנחנו לא לבד אבל בהחלט 

משקיעות בזה זמן.
אז גלו לנו את הסוד. מה מביא שתי אימהות 
הייטקיסטיות, קרייריסטיות עסוקות, לעשות 
אלא  רווחי  משהו  ולא  מהצד?  משהו  עוד 
משהו שהוא לגמרי אלטרואיסטי. מין תחביב 
כזה של נתינה? בקיצור, למה אתן עושות את 

זה? מאיפה מגיע טוב ליבכן?
מירי: עבודה בהייטק יכולה להיות מעט אפורה, 
בעל  למשהו  אותנו  דחף  שזה  משערת  ואני 
קשה  כבר  כזה  דבר  וכשמתחילים  משמעות. 
לעזור  קדימה.  אותך  ומניע  עובד  זה  להפסיק, 

לאנשים עושה טוב על הלב, באמת.
מה אתן אוהבות בתוך העשייה?

שאין  למי  לו  שיש  מי  בין  החיבור  את  מירי: 
אחד  באף  לפגוע  בלי  ישירה,  הכי  בצורה  לו 
כל  זה  וכיום בעידן הטכנולוגי שלנו  מהצדדים. 
הטכנולוגיה  יתרונות  את  לנצל  וכיף  פשוט,  כך 
כדי לעזור לאחרים. אני אוהבת את השילוב של 

טכנולוגיה עם עשיית טוב בעולם.
מיכל: שיש לי סיפורים מעניינים לספר לבנות 

בכל פעם שמקרה נסגר בהצלחה.
מתי היה הרגע הכי מרגש מבחינתכן?

מיילים  לקבל  אותנו  מרגש  ומירי:  מיכל 
המכתב  את  מקבלים  שהם  אחרי  מתורמים 
במקרה.  שמטפל/ת  הסוציאלי/ת  מהעובד/ת 
הם נרגשים יחד איתנו לראות שהכסף שלהם 
בנקודות  למישהו.  חשוב  משהו  עשה  באמת 
משהו  לעשות  שהצלחנו  יודעות  אנחנו  כאלה 

טוב.
מה קשה לכן בתוך העשייה של "הקבוצה"?

"העבודה שלנו. אחרת היינו עושות רק את זה," 
הן צוחקות.

את  רואות  אתן  איך  שלכן?  החלום  מה 
שבע  בעוד  בתוכה  עשייתכן  ואת  "הקבוצה" 

שנים?
לקהל  להגיע  חולמות  אנחנו  ומיכל:  מירי 
ליצור  ולהצליח  שונים  תורמים  של  גדול  יעד 
שיתופי פעולה בין חברות שמעוניינות להשקיע 
העובדים  את  לחשוף  איתנו  ויחד  בקהילה, 
בנוסף  עזרה.  שצריכים  לנזקקים  שלהן 
קרנות  עם  פעולה  שיתופי  על  חולמות  אנחנו 
שנוכל  כדי  בפרויקט  שיתמכו  פילנתרופיות 
ולעזור  טוב  ועוד  עוד  ולעשות  ולגדול  להמשיך 
לתרום  אנשים  ליותר  ולאפשר  נזקקים,  ליותר 

ישירות לנזקק.
מירי ומיכל משאירות אותנו עם וואו אחד גדול. 
לעולם  ששייכים  סיפורים  שאלו  לכם  אמרנו 
נתינה  על  משהו  עוד  הבנו  האם  האגדות. 
ומאיפה היא באה? מתרגשות מדי כרגע מכדי 

לענות...
ורדה בלונדר ונעמה ריבל

מסעות ושיטוטים בעקבות אנשים שנותנים



שבעים שנה למדינת ישראל כתב חידה - שבע חידות לשבעה עשורים
בכל ר"ח, מראש חודש חשוון ועד לראש חודש אייר,יתפרסם כתב חידה כאן בגליון "ודברת בם" ויופץ במייל.  

כל כתב חידה יוקדש לעשור אחר בתולדות מדינתנו בסדר עולה, הפתרון- קוד בן 3 ספרות...
פתרתם? הקוד הוא המפתח למנעול של תיבת אוצר, התיבה מחכה לכם במבואת בית הספר, כל שעליכם לעשות הוא לפתור את החידה, 

לגשת לתיבת האוצר , לסובב את המנעול על פי הקוד, לשלוף הפתעה המחכה לכם, )אחת מחמש עשרה( לסגור שוב את המנעול
ולאפשר לתלמידים נוספים )15 הפותרים הראשונים( לנסות את מזלם. החידה מיועדת לכל המשפחה, כל אחד מוזמן לתרום את חלקו לפתרון.

בהצלחה ולתפארת מדינת ישראל!



משפחת קלבו משפחה מבוקשת
אדוה )38(, אורי )39(, יהונתן )6(, נעמה )4.5(, הראל )1.4(

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

 vedibarta12@gmail.com  משפחות המעוניינות לככב אצלנו ב"משפחה מבוקשת" נא לפנות לשרון תמרי במייל

אדוה נולדתי במזכרת בתיה, ילדה אמצעית בין 3 ילדים. אמא שלי היתה מורה ואמנית ומטפלת בשיאצו 
וכותבת. אבא שלי היה מהנדס אלקטרוניקה, וכשהייתי בת 8 נסענו לניו ג’רסי מטעם החברה שבה עבד, 
וגרנו שם 5 שנים. בתיכון למדתי בגדרה ובצבא שירתתי בחיל האוויר כפקמ”צית. אחרי הצבא נסעתי לטיול 
בדרום אמריקה, וכשחזרתי למדתי רפואה סינית בבית ספר “מזרח מערב” בתל אביב, והתמחיתי בטיפול 
ובנשים, בדגש על נושא הפוריות. בשנה השלישית ללימודים התחלתי לעבוד בקליניקה של בית  בילדים 
הוריי  של  בבית  בקליניקה  מטפלת  אני  היום  שנים.  כמה  שם  וטיפלתי  לימדתי  הלימודים  ובסיום  הספר, 
במזכרת בתיה וגם בקליניקה פרטית ברחובות. אורי נולדתי בנהריה, והייתי הצעיר מ-3 ילדים. אמא שלי 
היתה מורה ולימדה באולפן. אבא שלי עבד ב”בזק”. בצבא שירתתי בבטחון שדה בבסיס פלמחים. אחרי 
מספר  לאחר  בהרצליה.  הייטק  במכללת  למחשבים  כמרצה  והתקבלתי  מחשבים,  לבד  למדתי  הצבא 
שנים שלימדתי שם עשיתי תואר במחשבים בטכניון. אחרי הלימודים עבדתי בחברות היי טק וגם לימדתי 
כיועץ  בהרצליה  ייעוץ  בחברת  עובד  אני  כיום  כעצמאי.  לחברות  ייעצתי  לי תקופה שבה  והיתה  במכללה, 
למדה  כשאדוה  קשר.  בינינו  היה  לא  אבל  בצבא  הכרנו  היכרות  חברות.  בפני  ומרצה  פרויקטור  תכנה, 
זוגי.  הניב קשר  והזמינו את שניהם. המפגש המחודש  בתל אביב חברים משותפים מהצבא עשו מסיבה 
- בגן “ארז”. אוהב מאוד ספורט - לרוץ, להשתולל  יהונתן  ילדים  התחלנו לצאת ואחרי 3 שנים התחתנו. 
ולטפס. נעמה - בגן “רימון”. ילדה עדינה. אוהבת לצייר ולצבוע ולשחק משחקים רגועים. הראל - ילד רגוע 
ומתוק. התחיל השנה ללכת למשפחתון. איך הגעתם לקשת/ מזכרת בתיה? חיפשנו לקנות דירת גן 
ואדוה רצתה לחזור למזכרת. לגבי קשת, חיפשנו חינוך עם ראש פתוח וערכים ופחות תעשייה של ציונים.  
תחביבים אדוה - יוגה, טיולים בארץ ובחו”ל, תזונה - למצוא מתכונים ולהכין אוכל בריא, פריקית של איכות 
הסביבה.  אורי - תיכנות. יכול לשבת שעות על המחשב בלי להשתעמם. בילוי משפחתי מועדף לטייל, 

לפגוש חברים, ללכת לים. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים? ישנים, ונוסעים לטייל בחו”ל במקום שיש בו חופים. מה לא 
הייתם עושים בחיים? מוותרים על שעות שינה כדי לבצע מטלות בבית. משהו מפתיע לגלות עליכם אורי שחקן שחמט מעולה. אדוה רקדה בלט 7 
שנים.  חוויה משפחתית משמעותית חופשה משפחתית בחוף דור בקיץ האחרון עם ההורים של אדוה, במסגרת אחד מטיולי הפרידה המתוכננים של 
אבא של אדוה מהחיים )נפטר מסרטן לפני מס’ חודשים(. השבת שלנו אנחנו אוהבים לטייל או להיפגש עם חברים וגם לארח אצלנו. פעם היינו מעמיסים 
אירועים ולמדנו לבחור פעילות אחת כדי לא להיות מותשים בסוף השבת. מוטו משפחתי אפשר לדבר על כל דבר. מה המשפט שאתם אומרים הכי 
הרבה פעמים ביום? תדברו על זה/ תתחשבו אחד בשני.  תרומה לקהילה אדוה היתה פעילה בעבר באגף הנוער במתנ"ס. במסגרת העבודה מטפלת 
לעתים בנשים חסרות אמצעים בעלות סמלית. השנה מתכננת להשתלב בפעילות העמותה. שלוש מילים על טלויזיה - מגבילים לחצי שעה. צמחונות 

- אדוה מגיל 8.  מסיבות ימי הולדת - הכי רגוע וצנוע. חלומות לעתיד אורי היה רוצה לגור בחו”ל כמה שנים. אדוה היתה רוצה לטייל בעולם עם הילדים.
 

קשת - קהילה רק לילדים או גם למבוגרים?       
פרגנו לעצמכם באפשרות ללמידה משותפת - שיח מבוגרים. 
בית המדרש בנושאים רחבים חוזר לפעילות סדירה בשנה זו. 

נפגש ללמידה בהובלה של חברי קהילה שונים בנושאים מגוונים ומתחומים רחבים. 
 

המפגש הראשון "פרשת ילדי תימן - על מה כולם מדברים?" 
ייערך בשבוע הקרוב- יום שלישי 28.11 , אצל משפחת דרור, יעקב זטוצקי 3 ב'. בהובלת רבקי דבש

 
תאריכי המפגשים הבאים:

משה בלמס מדוע לאמנים אין נוצות? לאן מתקדמת האמנות אם בכלל?  יום א'   10.12
משה בלמס מדוע לאמנים אין נוצות? לאן מתקדמת האמנות אם בכלל?  יום א'   24.12

ישי להמן תש"ח וכל השאר: אז מה היה לנו שם  יום א'   14.1
ישי להמן תש"ח וכל השאר: אז מה היה לנו שם  יום א'   4.2

גלית כספי שירה של זהויות - בין מזרח ומערב  יום א'   18.2
גלית כספי שירה של זהויות - בין מזרח ומערב  יום א'   11.3

דוד קניזו היסטוריה צבאית  יום א'   8.4
דוד קניזו היסטוריה צבאית  יום א'   22.4

אפרת רוזנברג פילוסופיה יהודית  יום ג'   8.5
אפרת רוזנברג פילוסופיה יהודית  יום ג'   29.5

אלכס גורי אתיקה ורפואה  יום ג'   10.6
אלכס גורי אתיקה ורפואה  יום ג'   24.6

לברורים והצעות נוספות פנו לשרי דרור 052-3056482


