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אילו הייתי  מה שלא נהייתי, מי הייתי?

הדיבר 
הרביעי

ות
עשרת הדיבר

בין קודש לקודש 
יום שישי. בבית הילדים בקיבוץ, במקלחת   .10 1981, אני בת  השנה היא 
של הבנות, אנחנו נכנסות אחת אחת להתקלח ולחפוף את שיער ראשנו 
עם המרכך המיוחד של יום שישי, FLEX. לובשת “בגדי שבת”, המיוחדים 
רק ליום שישי בערב, אחרים מבגדי הבוקר והערב המיועדים לשאר ימות 
השבוע. הולכת לחדר ההורים. על השולחן מפה לבנה וממתק מיוחד ליום 
שישי. לאחר מכן נלך כולנו לחדר האוכל, כל השולחנות יהיו עטורים מפות 
אינה  הערב  ארוחת  לשולחן.  חגיגיות  יסבו  משפחות  ומשפחות  לבנות, 

כבשאר הימים. 
טלוויזיה,  תוכנית  יחד  נראה  ההורים,  לחדר  נחזור  בערב  שישי  ביום  רק 
עם  יחד  ילכו  הוריי  הילדים.  בבית  ולא  ב”חדר”  לישון  נישאר  אפילו  ואולי 
שאר המבוגרים ל”ערב תרבות” בו יוצג נושא זה או אחר, יוגש כיבוד חגיגי. 

תחושה של חגיגיות וקדושה תעטוף את השבת הקיבוצית. 
2018, אני בת 46 )הסגרתי...(. יום שישי במרוץ אחרי כל מה שלא הספקנו: 
אוכל  מי  גיהוץ.  בישול,  קצת  עוד  קניות,  גינה,  בישולים,  כביסות,  ניקיון, 
אצלנו? אצל מי אנחנו אוכלים? לסדר פלטה, לסדר מיחם, האם יש ספרים 

לקריאה?  לכבות את האור במקרר )מה זה הקטע הזה?!(.
מסכים  ושאר  מחשבים  טלפונים,  הילוכים.  שני  מורידה  נרות.  מדליקים 

מחוץ למשחק.

וחגיגי. זה הרגע האהוב עליי  ונקי  הכול במקום )לפחות עכשיו...( ושקט 
ועיתון.  קפה  עם  נשארת  ואני  כנסת  לבית  הולכים  כולם  השבוע.  בכל 
קידוש. ארוחת ערב שבת. מדברים, שרים, צוחקים, מתווכחים... גם מחר 
ללכת  אליו אפשר  באזור  כאן  רק  זה  נצא  אם  נוסעים.  לא  בבית,  נישאר 

ברגל. נפגוש חברים הגרים כאן. יש זמן. תחושת זמן אחרת.   
לעשותה  השבת,  את  לקדש  שונות  דרכים  וישנן  רבות  פנים  לקדושה 
הגוף  הנפש,  את  שמטעינה  כזאת  משפחתית,  שמחה,  נינוחה,  אחרת, 

והתא המשפחתי בכוחות לִשגרת היומיום.
במפגש בין דתי וחילונית )או להיפך(, השבת יכולה להיות אחד ממוקדי 
זמן קצר ומשמעותי כל כך, שבו  ביותר. אותו פרק  הקונפליקט הגדולים 
אתה יכול לבחור באיזה תוכן למלא אותו, הוא בעל פוטנציאל נפיץ וקשה. 
שבאו  שירים  נשיר  השולחן  סביב  השנים.  עם  התעצבה  שלנו  השבת 
ממזכרת  חברים  נארח  בני-ברקיות,  מסורות  לצד  קיבוציות  ממסורות 
שבאים ברגל או ברכב, אורחים שבאים לארוחה ואחר כך נוסעים הביתה 

וגם כאלה שיישארו איתנו כל השבת. 
במשפחה הגרעינית שלנו בחרנו לקדש את השבת בצביון דתי, במנוחה 
זמן  בועת  לייצר   – ביותר  לי  הנכונה  ואני מרגישה שזו הדרך  והתנתקות, 

אחרת עם איכויות ושקט ויחד המיוחדות רק לה. מבחינתי זו קדושה.   
חמוטל דוייטשמן

עשרת הדיברות - הדיבר הרביעי

ה? הייתי אישה יותר מרוצה? הייתי אישה יותר ְמַרּצָ
הייתי אשת קריירה תובענית או אשת קריירה טובענית?

הייתי אימא טובה דיה או “סופר מודל” רעיה?
הייתי מתנחלת חרד”לית או חילונית שמאלנית?

הייתי עקרת בית מתוסכלת או אימא בחינוך ביתי מהוללת?
מה הייתי לו הייתי מה שלא נהייתי?

ואם אתעמק בדו-שיח הזה על ספת המטפל או אם עצמי,
האם אמצא בתוכי תשובה מספקת 

שתרגיע את הרעש הזה בתוכי?
ואם לא אחקור ולא אדרוש האם זו בריחה 

או הקטנת ראש?
תּוּב מימי בראשית? האם נהייתי מה שאני בגלל גורל ַמּכְ

או שמא אני התוצאה של בחירה חופשית?
האם הבחירות שבחרתי בחיי היו הבחירות הנכונות?

או אני חיה על ערימה של שקרים וקליפות?
האם קראתי נכון את כל התמרורים בדרך?

או שמא פיספסתי כמה שלטים בעלי ערך?
האם עכשיו אני בודה סיפור מליבי כדי לשכנע את מי שכבר הנני? 

“אילו הייתי” הוא צמד מילים אכזרי, שמשמעותו הלקאה עצמית.
העיסוק בשאלות אלה, 

הוא השקעת אנרגיה נפשית ביום אמש
במקום להשקיע במה שנגֶלה כרגע לאור השמש.

אולי אין באמת בחירה חופשית נקייה מכול 
אבל כרגע אני בוחרת לעזוב את האתמול, 

ואת כל השאלות האלה שגורמות לי כאב ראש
ותסכול וחרדה וסבל ּוֵמחּוׁש.

ואלה כנראה התמרורים בעלי הערך
שמחכים לי בצידי הדרך.

אין תשובה נכונה, אין תשובה לא נכונה.
אין אמת אבסולוטית שלהתגלות ממתינה.
התשובה הנכונה היא האמת האבסולוטית 

ברגע מסוים,
ואולי ברגע אחר תהיה תשובה נכונה יותר.

והאושר הוא מה שאני בוחרת לעשות
עם מה שנהייתי ומי שבחרתי להיות. 

יעל אריכא-מונזון

זכור את יום השבת לקדשו



חודש שבט וט”ו בשבט
מזל  בתשרי.  המתחיל  הנהוג  השנים  במניין  החמישי  החודש  הינו  שבט 
החודש הינו דלי על שם הכתוב “יזל מים מדליו וזרעו במים רבים” )במדבר 
מתמלאים  היו  זה  בחודש  בגשמים.  משופע  שבט  שחודש  מפני  כד,7(, 

בורות המים והשאיבה בדליים הייתה קלה.
בחודש זה חל חג ט”ו בשבט. מעניין לציין כי אין אנו יודעים מאימתי נהוג 
לראשונה  בשבט  ט”ו  נזכר  במקורות  הזה.  היום  את  לציין  או  לחוג  היה 

ראש- במסכת  במשנה 
ראשי  “ארבעה  השנה: 
בניסן  באחד  הם:  שנים 
למלכים  ראש-השנה 
בשבט  באחד  ולרגלים... 
דברי  לאילן.”  ראש-השנה 
הלל  בית  שמאי,  בית 
עשר  “בחמישה  אומרים: 
בו.“ ההלכה נקבעה כדברי 

בית-הלל.
כנראה שיום זה הפך לחג 
דווקא בגלות בה היה העם 
הארץ.  מן  פיזית  מנותק 
לט”ו  החגיגיות  הענקת 

משבעת  לאכול  המנהג  גם  ולכן  לארצו  העם  כמיהת  את  ביטאה  בשבט 
המינים ולברך לפני אכילתם ולאחריה. 

מה צריך להיות יחסנו אל העץ וכיצד עלינו לנהוג בו? תורת ישראל מבהירה 
עליה  להלחם  רבים  ימים  עיר  אל  תצור  “כי  משמעית:  חד  בצורה  זאת 
לא  ואותו  כי ממנו תאכל  גרזן  עליו  לנדוח  לא תשחית את עצה  לתפשה 
תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור”. כלומר, כריתת עץ פרי או 
השחתתו, גם אם הוא שייך לאויב וגם בשעת מלחמה, הוא איסור מוחלט 

בתורה והעושה זאת עובר עבירה חמורה. 

ומה בטבע בחודש שבט? 
ראש השנה לאילן מאותת על ראשית התעוררות הטבע מתרדמתו הקצרה 
פריחה  ושל  הניצנים  פתיחת  של  נמרצת  פעילות  מתחילה  הקר.  בחורף 
עולה  הטמפרטורה  כאשר  ומתארכים  הולכים  הימים  בנשירים.  ולבלוב 
והצמחים החד שנתיים עולים לגובה אחרי הקור שעיכב את התפתחותם. 
חרדל,  החתול,  ציפורני  הם  ובהרים  בשדות  שנתיים  החד  מבין  הבולטים 
ציפורנית, סביון אביבי, חרצית עטורה, דגניים ועוד. כמו כן ניתן כבר לצפות 
בשדות  מתפשטת  המרזיה  וכלניות.  רקפות  כגון  גיאופיטים  מיני  בכמה 
השפלה והשרון ובעמקים ושדות הנגב ניתן לראות שטחים גדולים לבנים 
של  המרהיב  לצהוב  בנוסף  שלח  של  סגולים  ושטחים  מצויים  טריים  של 

ציפורני החתול והסביונים. 
כלה  שמלת  העוטה  השקד  הוא  הנשירים  האילנות  מבין  לפריחה  ראשון 

שבט החודש העברי בהיבט הסביבתי

דומה  הפרח  ממנו לבנה.  קטן  אך  הורד  לפרח 
העלי בהרבה: האבקנים מרובים,  של  והבסיס  קעורה  הפרח  קרקעית 

שקוע בתוך הגביע. פרחי השקד אינם נסגרים בקור ובגשם כפי שנוהגים 
קצרות  שערות  בזכות  גלוי  תמיד  השקד  שעלי  כך  אחרים.  רבים  פרחים 
הנמצאות עליו ומגנות עליו מפני פגעי מזג האוויר. עוד מעט יסיר מעליו 

השקד את שמלת הכלולות הלבנה ויעטה בגדים ירוקים.
הדבורים מגבירות את פעילותן ככל שהימים הולכים ומתארכים והפריחה 
ומתחילות  בזמרה,  פוצחות  שיר  ציפורי  מתגברת. 
הבית, פשוש,  דרור  הן  הבולטות מביניהן  בבניית הקנים. 
הצפרדעים  קרקור  את  גם  ועוד.  צופית  שחרור,ירקון, 
עוזבות  שהן  מכיוון  זה  בחודש  שאת  ביתר  לשמוע  ניתן 
בבריכות  בגבים,  ומתכנסות  שביבשה  מחבואיהן  את 
לבנין  כמו  פרפרים  במיני  גם  להבחין  ניתן  ובשלוליות. 
הצעירים  העכבישים  ונמפות.  הקורים  דובון  הכרוב, 
שהתחבאו עד כה פורשים את רשתותיהם ואת מטוויהם 

בין עשבי השדה ובצידי אבנים וסלעים.

צמח החודש: קידה שעירה
ניתן  והמוכרים.  האהובים  הריחניים,  הארץ  מצמחי  אחד 
לראות בו את מוטיב הזריחה והאור המאפיינים את שפע 
זו  בעונה  אחת  בבת  השיח  שעוטה  הצהובים  הפרחים 
וכל הנוסע בדרכים ומביט במדרונות מגלה מעין מדורות 
עוטות צהוב בולט שזריחתו מלווה גם בריח משכר. הקידה השעירה היא 
עד  מגיע  שגובהו  הפרפרניים  ממשפחת  ומסועף  קוצני  ים-תיכוני  שיח 
ל-מטר וחצי. הקידה מקיימת מחזוריות של שלכת קיץ; בחורף היא עטוייה 
בעלים תלתניים קטנים ועם בוא האביב הם נושרים והשיח נותר על ענפיו 
הירוקים עטויים בשיער מכסיף המקנים לשיח כולו גוון אפרפר שאינו בולט. 
מותאם  הפרפרני  בחורף.הפרח  מתקיימת  הבולטת  הצהובה  הפריחה 
אבקה  של  התפוצצות  מתקיימת  נחיתתו  עם  כאשר  חרק,  של  לנחיתה 
קידה  אחר.  לפרח  יביא  אותם  אבקה  גרגרי  מתכסה  וגופו  האבקנים  מן 
צהובה נפוצה בחבל הים-תיכוני, בצפון הארץ ובמרכזה. ברפואה העממית 

משתמשים בפרחי הקידה לטיפול בכאב בטן, צהבת ועוד.

טיול החודש: נחל תבור
בט”ו בשבט נלך לראות את פריחת השקדיות המרשימה. בראשית האביב 
פורחים בקניון נחל תבור שקדי הבר ותורמוס ההרים וכל הנחל מתכסה 
ובהם  רבים  צמחים  גדלים  הנחל  אל  המוביל  השביל  לאורך  ולבן.  בכחול 
צמחי מרווה ריחנית הפורחת בלבן, חלבלוב מגובשש ולשון פר סמורה. עצי 
השקד ילוו אתכם הלאה לאורך כל המסלול כמעט. פריחת השקד באזור 
זה מתחילה בבת אחת ונמשכת עד לסוף חודש אדר. כמו כן ניתן לצפות 

בכלניות רבות, תורמוסים ועוד.
אריק בן חביב

ראש חודש שבט בבית ספר יסודי קשת



קול משמים

בריאת 
העולם 

הייתה מאמץ לא מבוטל, 
ובשישי בערב כבר הייתי גמור. אז 

כדי שלא יגידו שאני לא כול יכול, מייד 
הכרזתי על יום שבתון עולמי. ואל תאשימו אותי, 
זה שהמורים הפכו את זה לשנה שלמה - זו כבר 

המצאה שלהם

שיחות לעומק הקשת

פריזמה

את  “קשת”  קהילת  לחברי  ולהסביר  המשוכנעים,  את  לשכנע  צורך  אין 
הצורך לחיות ולהתחנך יחד - דתיים, חילונים, מסורתיים וכל השאר שעל 

הרצף.
כל אדם נתרם תרומה אדירה מהכרת אורחות חיים ואמונות שונים משלו. 

אבל החברה הישראלית בנויה לא רק מפאזל מורכב של דתיים וחילונים. 
סוציו- במצב  משפחתי,  במצב  בגיל,  בדת,  במגדר,  בגזע,  נבדלים  אנו 
ל ובעוד אינספור פרמטרים. ולכן, החברה  אקונומי, בהשכלה, ברמת ִמׂשּכָ
הישראלית, ההטרוגנית כל כך, חייבת לחנך חינוך משלב במובן הרחב של 

המילה.
ומאולץ.  מפחיד  קשה,  בהתחלה  נראה  וחילונים  דתיים  של  השילוב  גם 
אבל למדנו לפתוח קופסה חדשה של גבינה ולאכול בכפית חד-פעמית, 
ופתאום אם הילד חוזר הביתה בהפתעה עם ילד שומר כשרות, זה לא כזה 
סיפור. אנחנו לא מתרגשים מילד חילוני שרוצה להתחיל להתפלל או מילד 
לים בשבת. פתחנו את הדלת  לנסוע  לו  דתי ששואל, בעצם, למה אסור 

והזמנו פנימה את השאלות.
הקהילה  את  גם  ולשלב  לקבל  מידה  באותה  יודעים  אנחנו  האם 

הלהט”בית?
זוג  לשאול  יכולים  הלהט”בית  הקהילה  לגבי  בבורות  שגדלים  אנשים 
היא  ביולוגית  לא  אימא  כאילו  הילד,  של  האמיתית  האימא  מי  אימהות 
 פחות אימא, או להתפלא שמישהו הומוסקסואל, כי “הוא לא נראה כזה”.
לחשוב שמצעד הגאווה הוא המייצג הבלעדי של הקהילה הלהט”בית זה 
הקהילה  את  מייצגת  צדיקים  קברי  על  שהשתטחות  לחשוב  כמו  בערך 

הדתית או שמיצגי אומנות פרובוקטיביים הם הפנים של הציבור השמאלני.
הציבור  עבור  המימונה  כמו  הוא  הגאה  הקהילה  עבור  הגאווה  מצעד 
המרוקאי: זה אירוע חשוב, עם משמעות עבור רבים, אבל הוא רק אירוע. 
או  מגיעים  שלא  האנשים  את  ולא  הפרובוקציות  את  קולטות  המצלמות 
אלה שמגיעים ופשוט צועדים כדי להיאבק על זכויות שלקהילות אחרות 
הן בסיסיות ומובנות מאליהן. מי שרוצה להכיר לעומק, מי שרוצה להשתלב 
באמת, צריך להכיר את האנשים שמאחורי הכותרת. לא “כל שמאלני הוא 
את  רצחו  המתנחלים  וכל  שודד  חרדי  מתאבד, כל  מחבל  ערבי  כל  בוגד, 
רבין” )מתוך השיר “ויקיפדיה”/קרן פלס וחנן בן-ארי(. בדיוק כמו שעל רצף 
הקשת הדתית-חילונית מופיע מספר רב של צבעים וגוונים, כך גם בתוך כל 

קבוצה ובכל תחום.
בית הספר פוגש את בני האדם בשלבים החשובים של גיבוש הזהות ובניית 
תפיסת העולם שלהם, ויש טווח עצום בתפיסה העקרונית של בתי ספר, 
החל מבית ספר שפותח דלתותיו רק לבנות חרדיות אשכנזיות וכלה בבית 
ספר עם שילוב רחב שמאפשר לתלמידים באמת מכל הגוונים ללמוד יחד. 
לא רק לכבד שונות, אלא גם להכיר לעומק מגוון רחב של תרבויות, אמונות, 
יכולות ואורחות חיים, להיפגש בדיונים ובלמידה כמו גם בקניות ובאסיפת 

הורים. 
נותרו  עריכה(,  חדר  באמת  לי  שאין  )למרות  העריכה,  חדר  רצפת  על 
קבוצות רבות שמרכיבות את החברה הישראלית. כל אחד מאיתנו משתייך 
לכמה קבוצות זהּות, ואם נאהב את זה או לא אנחנו חיים כולנו יחד בתוך 

קופסת הסרדינים הזאת.
כל אחד מאיתנו צריך לעשות עם עצמו את חשבון הנפש: עם מי אני יכול 

להשתלב? עם מי אני רוצה להשתלב? עם מי אני לא יכול שלא להשתלב?
חגית קראוס

מורת שילוב או עם מי אני משתלב

בני ובנות "קשת" מזכרת בתיה היקרים,
רק  עולם  לברוא  שכמותי  אדיר  לאלוהים  קל  שזה  חושבים  ודאי  כולכם 

באמצעות אמירה. כאילו 
זה  שוכחים  שאתם  מה  מאליו.  ברור  שהוא  משהו  זה  אֹור"  "ַוְיִהי  להגיד 
וקופירייטרים  לומר מפוצץ, במשרדי פרסום  שהעולם שלכם מלא, שלא 

שרק מנסים למצוא את המילים הנכונות. מה, אתם חושבים 
חשבתי  הרי  פרייז?  קאץ'  נהיה  אֹור"  "ַוְיִהי  פתאום  שככה 

על זה שנים. מה שנים, הרבה יותר, סתם אתם 
מיליארד   13.7 הוא  העולם  שגיל  חושבים 

שנים?
שאמרתי  עד  זמן  הרבה  לי  לקח  כן, 
ושוב  כתבתי  מחקתי,  ניסחתי,  "ַוְיִהי". 
באמצעות  יצרתי  ובסוף  ניסחתי, 

מילים את העולם המופלא הזה שאתם 
למשחק  לב  )שמתם  ומים  שמיים  שמש,  בו:  חיים 

מעצמי,  מבסוט  אני  איך  יואו,  מים"?  "שם  המילים 
וכל זה בכמה   - אשכרה קופירייטר(, צמחים, עצים, בעלי חיים, בני אדם 

משפטים. אין עליי, מדהים. 
היצירה הזו הייתה מאמץ לא מבוטל, ואחרי שישה ימים כבר נהייתי עייף. 
תכלס, רציתי ליצור עוד כמה דברים: ממד חמישי ליקום, ג'ויסטיק לניווט 
סגולים  מים  וכמובן,  מחשבות,  גבי  על  תעופה  יכולת  בחלל,  הארץ  כדור 
)סגולה לאריכות חיים(, אבל וואלק, בשישי בערב כבר הייתי גמור. קרסתי 
על כיסא הכבוד. אז כדי שלא יגידו שאני לא כול יכול, מייד הכרזתי על יום 
זה  את  הפכו  שהמורים  זה  בטענות,  אליי  תבואו  ואל  עולמי.  כלל  שבתון 

לשנה שלמה - זו כבר המצאה שלהם.
בכל אופן, די לדבר עליי. בואו נדבר עליכם. קיבלתם יום חופשי על חשבוני, 
לו  הרסתם  לו?  עשיתם  ומה   - הבא  עולם  מעין  שתרגישו  קדוש,  משהו 
את הצורה. כאילו, יש יום שלא חייבים לעבוד בו? מצוין! בוא נלך לעשות 

שופינג! נשפוך ת'כסף שהרווחנו. כי הרי צריך עוד חולצות, ועוד מכנסיים, 
ועוד נעליים, ועוד תיק, ועוד רהיט, ועוד להיט, ועוד טלפון חדש, ועוד טלפון 
יותר חדש כי הקודם כבר בן חצי שנה, ועוד טלפון לילד שכבר בן חצי שנה, 

ועוד לא סיימנו. 
)כי כבר לקודמת לא מייצרים לה  ומדפסת  גם ספה חדשה לסלון,  צריך 
ולדקורציה,  ולנוי,  וכמובן כמה חפצים לעיצוב הבית,  את מחסניות הדיו(, 
ולקישוט, ולסטיילינג, ועוד כמה סתם ליופי. ולסיום, כי הישן 

התקלקל, נגהץ גם על מגהץ.
טוב, טוב, אל תסתכלו עליי כאילו אני קרל מרקס )בעיקר 
בגלל שאם תסתכלו עליי, תמותו(, העניין של 
היחיד  הממוקד  החיסול  לא  הוא  השופינג 
את  לג'ובס  שנתתי  מאז  לשבת.  שעשיתם 
הרעיון של האייפון )והחצוף העז להציג אותו 
כשלו(, אתם לא רק עושים קניות כל השבת, 
מיילים,  עבודה:  ליום  זה  את  הפכתם  גם  אתם 
המנוחה  של  הכיף  כל  את   - שיחות  עדכונים,  וואטסאפים, 
רק   - רסה הדיגיטלית  בִגִ זה בשבת  קוראים את  הרסתם. אגב, אם אתם 

תסיימו את הטור ותסגרו, טוב?
אמרתי  אני  איומה.  אי-הבנה  פה  שהייתה  תחושה  לי  יש  יודעים,  אתם 
"עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריות", ואתם לקחתם את זה כפשוטו. גם 
עשיתם מהשבת שלכם יום של עבודה וגם התנתקתם לגמרי מהאנשים 

סביבכם, מהקהילה, ותקעתם את האף בסלולרי. 
נוגעים  ולא  שופינג  עושים  לא  שבשבת  דוסים,  כאלה,  יש  דווקא  עכשיו, 
בטלפון ולא עובדים בכלל, וגם יש להם קהילה סביב בית הכנסת - ממש 
נהדר - אבל ְלמה שהם עשו לשבת, אלוהים ישמור, טור כזה לא יספיק לי 

בחיים. 
שלכם, אלוהים.
הביא לדפוס: יואב פרידמן



משתתפים: טליה, מעיין, יותם, רעי ויובל שחר )יש קשר משפחתי...(
הקראתי לילדים את השיר “איך זה להיות עץ” של דתיה בן-דור ושאלתי 

אם הם יודעים למה בחרתי דווקא בשיר הזה.
יובל: בגלל ט”ו בשבט, הסברת לי כבר בבית.

מעיין: כן, זה חג לאילנות. וגם לאבא שלי יש יום הולדת.
רעי ויותם מתחילים לרקוד ולשיר “ט”ו בשבט הגיע חג לאילנות”.

מעיין: טוב, די, אתם משתוללים.
מה עושים בט”ו בשבט?

יותם: זה חג שנוטעים בו עצים.
רעי: וגם ציפורים.

מעיין: וגם פורחים פרחים.
רעי: וגם פורחים ציפורים.

)כולם צוחקים(
נטעתם פעם עץ?

רעי: אני לא, אבל שתלתי אפונה.
טליה: אני שתלתי פרחים בחצר של הבית שלי.

יותם: אני שתלתי זרעים של גזר וגם זרעים של תירס וגם צבעוני.
מעיין: בצהרון שלנו אנחנו שותלים תירס.

רעי: אני גם שותל תרנגולות!
יובל: שתלתי... או חצב או תורמוס או צבעוני.

למה חוגגים את ט”ו בשבט דווקא עכשיו ולא בקיץ?
מעיין: בגלל שהוא חג לאילנות.

אני: אז למה הוא לא בקיץ?
יותם: כי קר בחורף, העצים מתנדנדים.

ומה קורה בחורף שעוזר לעצים לצמוח?
יובל: מים מהגשם.

מעיין: מהעננים!

יובל: למה לא שותלים אותם בתוך בריכה?
אני: מה אתה חושב היה קורה אם היו שותלים עצים בבריכה?

יובל: שום דבר, היו ׂשמים גם חול.
אני: ואיך היו שוחים?

יובל: זאת הייתה בריכה לא של שחייה.
יותם: היה בוץ.

מעיין: רציתי להגיד משהו שאני שותלת בבית שלי: עץ פרחים.
יותם: אני מגדל בבית שלי עץ תרנגולים.

)צוחקים(
אני: על כל העצים צומחים פירות?

כולם: לא.
רעי: יש גם עץ מוצצים. ליד הבית שלי.

מעיין: גם יש עץ ברוש שאין לו בכלל פירות.
אני: נכון, יש עצי נוי שאין להם פירות.

מעיין: אבל יכולים לתלות עליו משהו.
יובל: או שהוא יהפוך לעץ מוצצים.
רעי: אני רוצה לשתול עץ פאייטים.

יותם: אנחנו שותלים בצהרון שלנו עץ פאייטים וצמח לנו כבר פרח אחד.
יובל: לא, פשוט צבענו אותו.

איזה עץ הייתם רוצים לשתול?
מעיין: עץ תפוחים טעימים טעימים ועץ אגסים.

יותם: תפוחים ופאייטים. 
טליה: עץ קלמנטינות.

יובל: עץ של הכול, שיש עליו את כל הפירות ביחד.
יובל: מתנדנדת לה השן )על מעיין(.

רעי: אני רוצה לשתול עץ שיניים.
ראיינה: נועה שחר

שיחה על ט”ו בשבט
עם ילדי גן “דולב” המתוקים

מסיבת סידור
ב’  בכיתה  הייתי  גילי,  לא לחשוף את  כדי  לפני מספר שנים, שלא אגלה 
וקיבלתי, יחד עם כל ילדי ישראל, ספר תורה עם עטיפה אישית, שאימא 

שלי רקמה עליה את לוחות הברית ואת אותיות שמי. 
בסדר,  א’.  כיתה  של  סידור  למסיבת  בהכנה  הספר  בבית  היינו  השבוע 
הורים שהתבלבלו, קצת פחות  עוד  )מזל שהיו  דבר  אותו  לא  זה  הבנתי, 

להבין  אפשר  אבל  פדיחה(, 
למה זה הקפיץ אותי X שנים 
לא  נו!  מגלה,  )לא  אחורה 

יעזור לכם(. 
זהויות  בנושא  שעוסקת  כמי 
תפקידי  במסגרת  והפרדה 
)האחר, לא זה שבבית. בבית 
אני מפרידה בעיקר כביסות(, 
לראות  השראה  מעורר  היה 
מנהל  ניהלו  שבה  הדרך  את 
בית הספר ורכזת היהדות את 

המפגש. 
א’  לכיתה  מהגן  המעבר 

שהילד/ה  ההבנה  הבית-ספרית,  למערכת  ההסתגלות  קשה.  מעבר  הוא 
היו  לא  כאילו  לעצמאי/ת.  מתלותי/ת  לגדול/ה,  מקטנ/ה  רגע  בן  הופכ/ת 
לבית  שלנו  הילדים  את  שולחים  אנחנו  ואז  זה.  את  לעכל  שנים  שש  לנו 
הספר ומגלים שלא הכול כמו שחשבנו, ולא הכול כמו שציפינו, ולא כל מה 
שהמורה אמרה או לא אמרה נראה לנו, ואנחנו קצת מתלוננים והרבה לא 

מבינים ובסוף אומרים “טוב, זו מערכת החינוך בישראל”.
כוח  יש  למי  כי   - אליו  הגעתי  לא  שכמעט  מפגש  כזה,  יום  מגיע  ואז 

לעשות עבודות יצירה עכשיו - שבו רואים בית ספר שלא מוכן שיקראו לו 
כחלק  ההורה  את  שרואה  ספר  בית  מחיר.  בשום  הלאומי”  “הבייביסיטר 
בלתי נפרד מהרצף החינוכי של הילד ולכן גם ההורה צריך לעבור תהליך. 
מאזור  אותך  שמוציא  לחשוב,  לך  שגורם  אמיתי,  תהליך  כסת”ח.  ולא 
הנוחות שלך, בית ספר שרואה את תפקידו כמקום להקניית ערכים, ויותר 
הוא  שבה  מהקהילה  נפרד  בלתי  חלק  שהוא  ספר  בית   – מכול 

פועל.
כמו חברים רבים בקהילה, גם אנחנו הגענו למזכרת בתיה בגלל 
בגלל  רק  לא  המשלב  החינוך  את  רצינו  “קשת”.  של  החינוך 
הדתיים-חילונים, אלא בגלל המהות של החיים בסובלנות וקבלת 
האחר. והשבוע נוכחתי, לא בפעם הראשונה אבל בהחלט בצורה 

המשמעותית ביותר עד כה, שזה אשכרה עובד. 
מכירים את זה שהילד )לא שלכם, של אחרים( משתולל בכיתה, 
ששום  עד  נגמרים,  בלתי  זעם  בהתקפי  פוצח  ֶאָחיו,  עם  רב 
בייביסיטר לא מוכנה להישאר איתו לבד והמורה מתחננת שייקח 
כבר ריטלין? ואז, אתם רואים אותו ניגש למנקה הרחוב ביום גשם 
קר, אומר לו תודה ורץ אליכם לשאול אם אפשר להכין לו כוס תה 
או להביא לו מעיל, כי נורא קר בחוץ? ואתם מתמלאים גאווה, ככה 

שהלב שלכם מתכווץ, וחושבים לעצמכם “וואללה, דווקא יצא לנו סבבה!” 
אז נראה לי שוואללה, דווקא יצא לנו סבבה. 

ומה עכשיו? בקרוב תתקיים מסיבת הסידור. הכנו לילדים סימניות וקיבלנו 
גם  וחצי,  שנים   29 לפני  אז,  כמו  וממש  הסידורים,  עטיפות  את  הביתה 
הפעם אביא אותה לאימא שלי. אני בטוחה שהיא תעשה עבודה נפלאה. 

וגם מזכרת מסבתא זה דבר חשוב...
יפעה בנר



ידידיה, המנהל של חטיבת קשת, ביקש ממני לכתוב כתבה על הסיבות 
שבגללן אני רוצה להיות מחזור א’ של תיכון קשת. הבקשה הזו היא בעצם 
הסיבה הראשונה שלי, אני יודעת שזה לא מובן מאליו שהמנהל מכיר כל 
תלמיד ותלמיד בחטיבה, וכאשר הוא מבקש בקשה זה תמיד בנועם תוך 

כדי שיחה וצחוק.
הסיבה השנייה שגורמת לי להישאר היא היחס בין הדיסטנס למשפחתיות 
של  מקום  להיות  חייב  אינו  הספר  שבית  מחדש  פעם  בכל  לי  שמראה 
צעקות ועונשים אלא הוא יכול להיות מקום של התפתחות וצמיחה אישית, 

חברתית ולימודית.
כל  קטן  ספר  בית  שאנחנו  בגלל  ודווקא  מאוד,  גבוהה  הלימודית  הרמה 
תלמיד ותלמידה מקבלים יחס אישי מהמורים ומגיעים לתוצאות גבוהות. 
המורים שלנו ברמה גבוהה ואני בטוחה שכל אחד מתלמידי התיכון יסיים 

עם תעודת בגרות מעולה.
לנו טיולים רבים במהלך  יש  יש מקום מרכזי,  להווי החברתי בבית הספר 

השנה – גיחה, טיול שנתי, גדנ”ע ערבית, מסע חולצה ומסע תשליך. כל 
יוזמה של תלמידים מתקבלת בברכה, לדוגמה – יום הפוך שבו התלמידים 
מעבירים הרצאות בשעות הלילה וראש חודש שבו כיתה מסוימת מכינה 

טקס קצר ולאחר מכן ישנה ארוחה חטיבתית.
לחוזקות  מקום  תלמיד  לכל  נותנים  החברתי  וההווי  הלימודית  הרמה 

ולשיפור החולשות שלו.
מדרש  בית  שיעורי   – ביננו  והדמיון  השוני  על  שיח  מעודד  הספר  בית 
שבועיים וסמינר בן יומיים שבו כל שנה נבחר נושא מרכזי ולומדים שיעורים 
רבים, מענייינים ומאתגרים בקבוצות שונות )מגדר, תפילה-מפגש, כיתות 

וכו’(.
זה לא שהכל כאן לגמרי מושלם )ואנחנו, המחזור הראשון נדאג שיהיה( 
אבל אני חושבת שזה הבית ספר שהכי מתאים לי ואני גאה להיות החלוצה 

של התיכון.
שקד דבש

למפגש  וההורים  ט’  כתה  תלמידי  כל  התכנסו  החודש  בתחילת 
חגיגי בו הוצגה התוכנית לכתה י’ ובוצעה הרשמה לכתה י’. 

החזון  בהדגשת  דהן,  מאיר  מר  המועצה,  ראש  פתח  הערב  את 
שלו והשאיפה לפתוח את תיכון קשת, כך שהמערכת המשלבת 
במושבה תאפשר מענה מגן ועד י”ב. הוא הדגיש  בפני התלמידים 
גם  יהיו פתוחות  רבין  בפני תלמידי  כל האפשרויות שפתוחות  כי 

בפניהם וכי כל המערכת רתומה להצלחתם.
מנהל העל יסודי, ד”ר ידידיה עציון, תאר את המערכת הלימודית, 
החברתית  והתוכנית  ובקשת  ברבין  לתלמידים  שיוצעו  המגמות 
קטן  ספר  בית  של  היתרון  את  תיאר  ידידיה  הספר.  בית  שיציע 
אינטימי וצומח שנותן מענה ערכי וחברתי, לצד האפשרות ללמוד 

את המגמות בתיכון גדול ומבוסס, תוך הכרות עם ילדים נוספים.
והכי חשוב - ההורים והתלמידים הביעו את אמונם ורצונם לקחת 
 30 מ-  למעלה  של  הרשמה  על  עומדים  אנו  כיום  במהלך.  חלק 

תלמידים לכתה י’! 
מקווים לראות את כולכם בטקס פתיחת התיכון ב- 1.9.18. 

אנו נהיה הראשונים! פותחים כתה י’ בתשע”ט

יום השפה העברית בבית הספר
בשעה טובה ומוצלחת חנכנו את ספריית בית הספר, 

שנתרמה על ידי משפחת שמוכר, 
העמותה והאדריכלית דקלה פרידמן.

ראש המועצה ומנהלת מחלקת החינוך כיבדו אותנו 
בנוכחותם ומשפחת שמוכר שיתפה אותנו בסיפורים 

על בנם - יוני ז"ל - שלזכרו נתרמה הספריה.
בהמשך נערך הפנינג חגיגי: "טעמים מספרים"



מסע ומתן
הנתינה האולטימטיבית - אריאל ידין

מסעות ושיטוטים בעקבות אנשים שנותנים

בדרך.  עצירות  גם  יש  במסעות,  כמו  במסעות 
אין על עצירה בדרך: הזדמנות לשבת, להתבונן 
ולהתרענן. הכיף בעצירה הוא שלפעמים דברים 
לראיין,  ובלי  ללכת  בלי  וככה  מעצמם.  מגיעים 
איך שעצרנו הגיע אלינו מאמר של אריאל ידין. 
אודות  השאלה  עם  במאמר  מתמודד  אריאל 
חיבור  תוך  טבעה של הנתינה האולטימטיבית, 
אחד   - בצה"ל  זו  מעין  נתינה  של  לביטוֶייָה 
ההקשרים החברתיים-תרבותיים הטעונים יותר 
רגע  לכם  שבו  אז  הישראלית.  המציאות  של 
איתנו, התרווחו על הספה, הערסל או הכיסא, 

ויחד נקרא ונחשוב.

הנתינה האולטימטיבית - אריאל ידין
מוזר  מנהג  יש  פינגווינים  של  מסוימים  לזנים 
לצאת  שצריך  מחליט  כשהשבט  מאוד: 
הקטנים,  את  להאכיל  אוכל  לדוג  כדי  לשחייה 
מצטופפים כל הבוגרים על קצה צוק מעל הים. 
אף  אבל  הצוק,  בקצה  צפופים  עומדים  כולם 
ייתכן שמחכה  אחד לא קופץ למים. מדוע? כי 
דולפין ענק  - סוג של   orca( להם במים קטלן 
מחכה  הוא,  כן  כשמו  והקטלן,  שחור-לבן(. 
לטרוף את הפינגווינים הצוללים. אם כן, ניצבת 
בפני השבט המצטופף על שפת הָמצּוק בעיה: 
איך נדע אם בטוח לקפוץ פנימה? מה הפתרון? 
לדחוף  מתחילים  שהפינגווינים  הוא  הפתרון 
אחד את השני לתוך המים. מדי פעם מגיע אחד 
פנימה. אחרי  ודוחף מישהו שעומד על הקצה 
מקריבים  פנימה,  שנדחפים  שניים  או  אחד 
מבינים  הפינגווינים  השבט,  כלל  למען  עצמם 
הם  במים,  אדום  כתם  אין  עוד  כל  המצב.  את 
מתחילים לזנק פנימה וצוללים לדוג את ארוחת 

הערב.
נוהגים מנהגים חייתיים  אנחנו כבני אדם איננו 
כאלה. אנחנו לא נשלח אדם בכוח למצב מסוכן 

נזרוק מישהו  יש סכנה. לא  רק כדי לבדוק אם 
ולא נדחוף  יש בו תנינים,  לנהר כדי לבדוק אם 
בו  יש  אם  לדעת  כדי  חשמל  חוט  על  מישהו 

מתח. לנו יש מוסר, וחיי אדם הם ערך בעינינו.
בתולדות צה״ל ישנם שלושה חיילים שקפצו על 
רימון כדי להציל את חבריהם: נתן אלבז, עובד 
הרימון  על  סוככו  הם  קליין.  לדיז'ינסקי ורועי 
והרסיסים  ההדף  את  יספגו  שהם  כדי  בגופם, 
מיתוס  אחרים.  בחיילים  פגיעה  ותימנע 
״הקפיצה על הרימון״ הוא מיתוס נפוץ בצבאות 
וסופר  בסרטים  עובד  הוא  העולם.  ברחבי 
יופיע  בסיפורים. בכל אימון לוחמה בשטח בנוי 
מתישהו ליצן אחד שמזנק על רימון ֶדֶמה בתור 
לתוך  רימון  זורק  האויב  ידוע:  התסריט  בדיחה. 
חדר עמוס חיילים בצפיפות, מישהו מקריב את 

חייו כדי להציל את האחרים.
את  להקריב   - כזו  להחלטה  אדם  מגיע  כיצד 
הוא  להתקבל  להחלטה  המוקצב  הזמן  חייו? 
ספרו  שב-48  )למרות  שניות  משלוש  פחות 
יותר…(. פחות משלוש שניות לעכל את המצב, 
לנתח את התוצאות ולהחליט שאני מוכן לוותר 
באמת  יכול  אדם  איך  אחרים.  לטובת  חיי  על 

לקבל החלטה כזו?
אינני יודע מה עבר בראשם של נתן אלבז, עובד 
להמר  מוכן  אני  אבל  קליין,  לדיז'ינסקי ורועי 
לא  בדקו,  לא  המצב,  את  ניתחו  לא  שהם 
אינסטינקט.  מתוך  זינקו  הם  לחשוב.  התחילו 
ברור שלא אינסטינקט מולד. אינסטינקט נרכש, 
כולנו  עליו  ושחונכנו  חונכו,  שעליו  אינסטינקט 

בצורה כזו או אחרת. 
)בקפיצה  ולכן  רע,  דבר  זה  שאנוכיות  חונכנו 
הקרבה   - מאנוכיות  הקיצוני  ההפך  לוגית(, 

עצמית, הוא דבר טוב.
מעמד  שזהו  גיבור.  הוא  שהמקריב  חונכנו 

השמור לבני עליון.

אחרי שנים של סיפורי גבורה, פעולות בתנועה, 
מורשת קרב, גיבשנו תמונה של הגיבור המקריב 

עצמו למען הכלל. 
קצין חי״ר לומד בבה״ד 1 שבאימון זריקת רימון, 
מהיד,  שלו  לחייל  נופל  והרימון  תקלה  יש  אם 
הוא קופץ על החייל ומסוכך עליו. תפקידו לשים 

את עצמו בקו שבין הרימון לחייל.
בניה  בעיני  שמאדירה  חברה  על  נאמר  מה 
כחברה  כולנו  אנחנו  העצמית?  ההקרבה  את 
עומדים על שפת הָמצּוק, חסרי אונים מול הים 
שאולי מחביא טורפים. והפתרון שלנו הוא חינוך 
להקרבה. אנחנו לא דוחפים למים. אבל אנחנו 
לקפוץ  שיתנדבו  ובנותינו  בנינו  את  מחנכים 
אנו  להם.  מספרים  אנו  גבורה,״  ״זוהי  למים. 
מאדירים את אלו שהעזו לקפוץ, אבל מאדירים 

עוד יותר את אלו שקפצו ונטרפו.

שאף אחד לא יבין אותי לא נכון. אני מכיר היטב 
בתרומה שקיבלתי מהקרבתם של רבים, שאת 
חלקם הכרתי, ואת רובם לא. אני יודע שהרבה 
נשענים על המוכנות של  הנוחים שלי  מהחיים 
את  להקריב  ואפילו  מעצמם,  להקריב  אחרים 
הכול למען אחרים. אני מכיר תודה על כך. אבל 
לפעמים אני חש שאולי לא הייתי צריך לעמוד 
ולהשתתף  בשורה השנייה שעל שפת הָמצּוק, 
הראשונה  השורה  של  )הפסיכולוגית(  בדחיפה 
אל תוך המים המסוכנים. באיזו זכות אני עושה 

זאת? ועל חשבון מי?

של  המאמר  מעורר  ומחשבות  שאלות  הרבה 
להתראיין  או  להגיב  שרוצה  מכם  מי  אריאל. 
יונה.  עם  או  בבקבוק  מכתב  לנו  לשלוח  מוזמן 
שלנו.  במסע  הבאה  בעצירה  אלינו  יגיעו  הם 

הלוואי...
נעמה ריבל וורדה בלונדר

תלמידי בית הספר היסודי 
ציינו השבוע את
יום המאה 

בלימוד מתימטיקה
בהפסקות

ובשלל פעילויות נוספות 
הקשורות למספר
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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 שחר משפחה מבוקשת

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

דפנה )36(, אילן )38(, נריה )6.5(, עופרי )4.5(

דפנה אימא לנריה ועופרי )שני מלאכים נפלאים שנחתו עליי(. במקור מירושלים. תואר ראשון 
בפסיכולוגיה ופילוסופיה בעברית, תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. חמש שנים של ניהול פנימייה 
לאנשים עם פיגור, והיום עם קליניקה שמאפשרת לאנשים לצאת לחופש מהכאבים של החיים. 
מתחום  קצת  שזה  הגבוהים”,  בעולמות  “משחקים  שנקראת  שיטה  מפתחת  האחרונה  בשנה 

הִתקשּור ודווקא לאנשים רציונליים עם שתי רגליים על הקרקע… 
אילן נולדתי במקסיקו ועליתי לארץ בגיל חמש. גדלתי בקיבוץ כפר גלעדי, והייתי אחד מקוטפי 
והיום אני עובד בחברת  ידע… למדתי לתואר שני בִמנהל עסקים,  האבוקדו המוכשרים שהענף 
“הראל” כמפתח עסקי של סוכני ביטוח. אוהב ספורט מאוד!!!! משחק כדורסל אבל בעל כישרון 
לכל סוגי הכדורים. כשאני מקריא סיפורים לילדים, כל הבית מתגלגל מצחוק. יש לי חלום להקים 
במזכרת בתיה את “האמבטיה” - מקום עם דגים ומנות טאפאס מושקעות, וכמובן, מקום שבו 
הגיעה  כשדפנה  אילן(,  של  )הקיבוץ  גלעדי  בכפר  הכרנו  היכרות  ביחד.  ספורט  לראות  אפשר 
וכך  שנים,  שבע  בעוד  שנתחתן  הכרזנו  חודשים  שלושה  אחרי  כבר  נח”ל.  גרעין  במסגרת  לשם 
לול  דואר,  ספרים,  חנות  אצלנו  פתח  כבר  רעיונות.  מלא  ורגיש,  מתוק  ילד   - נריה  ילדים  היה. 
תרנגולות, ועוד ידו נטויה. כל דקה אצלו כוללת עשייה ומנוצלת עד תום. אוהב לשיר, וכבר הקליט 
עופרי - ילד רך עם לב רחב כל כך. מחפש לעשות טוב,  בטלפון כמה שירים שהמציא בעצמו.  
לתת, לפנק… חיבוק שלו מצליח להמיס כל לב שזכה. מחכה בקוצר רוח ללמוד לשחק כדורסל 
כמו אבא. אחת לשבוע מבקש יום כיף עם אימא או אבא, וכשהוא רוצה משהו, הוא יעשה הכול 

בשביל להשיג את מבוקשו.  איך הגעתם ל”קשת”/ מזכרת בתיה? הגענו למזכרת בתיה בלי להכיר את “קשת”. מזל שדפנה שגיב-רייס אימצה 
אותנו ופתחה בפנינו את הקהילה המקסימה הזאת! תחביבים דפנה: אוהבת לנגן בגיטרה. אילן: אוהב לשחק כדורסל, סקווש, טניס וכל משחקי הכדור 
שקיימים! בילוי משפחתי מועדף לטייל בטבע. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים? ישנים מלא, ואחר כך טסים לזנזיבר. מה 
לא הייתם עושים בחיים? באנג’י. משהו מפתיע לגלות עליכם אילן הוא בעצם שף במסווה של איש עסקים. חוויה משפחתית משמעותית 
נסענו לאיטליה עם כל המשפחה, בלי לתכנן כמעט כלום מראש. עד עכשיו חשבנו שעם ילדים חייבים להיות מתוכננים, וגילינו שאפשר לשחרר…  השבת 
שלנו עושים קידוש, כן נוסעים. מורידים הילוך ומטעינים אנרגיות. אילן אוהב להיות בבית, דפנה אוהבת לטייל…  מוטו משפחתי זרימה, שמחה ומלא 
אהבה. תרומה לקהילה אילן תורם מתמיד בכל עמותה שרק מבקשת! דפנה עוזרת לבעלי עסקים מתחילים לפתח עסק המבוסס על שליחות האדם 
בעולם. שלוש מילים על טלוויזיה: ספורט. צמחונות: חצי בית צמחוני. מסיבות ימי הולדת: אוף... חלומות לעתיד האמבטיה של מזכרת בתיה - בית 

לספורט ומנות טאפאס מיוחדות. 

קהילות מודרניות נוצרות בישראל בעיקר סביב חינוך הילדים. 
אחת ממטרות הלימוד המשותף בבית המדרש בקהילה 

היא להוות מקום מפגש דווקא של המבוגרים. 
בבית המדרש יש מנחה לכל סדרה, אך הדגש הוא לא רק על המידע אלא על השיח הנוצר מתוך המפגש. 

השיח לא מבוסס על ידע קודם וכל אחד יכול ומוזמן למצוא בו את מקומו. 

עד כה סיימנו שני סבבים בנושא "פרשת ילדי תימן" בהנחייתה של רבקי דבש, 
ו"מלחמת העצמאות" בהנחייתו של ישי להמן. 

משה בלמס הנחה פגישה ראשונה בנושא של אמנות והשניה תתקיים ביום ראשון הקרוב 28.1. 
את הסדרה בשירה עברית תנחה גלית כספי כהן בתאריכים 11.3 .18.2. 

כל המפגשים מתקיימים בבית משפחת דרור רח' יעקב זטוצקי 3ב' 

נשמח לראותכם

קהילת מבוגרים 


