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עשרת הדיברות - הדיבר החמישי

למשפחתי  הצעתי  הייתי’?”  ‘אילו  למדור  יחד  כולנו  נכתוב  אולי  “ֵהי, 
התוססת. בכל גיליון אנחנו קוראים יחד את המדור ובכל פעם נהנים לראות 
צ’ק  על  כמו חתימה  זה  מגוונים.  כך  כל  לכיוונים  אותו  איך אפשר לקחת 

פתוח, ואפשר לקחת אותו לאן שרוצים.
במשפחה שלי לא צריך הרבה יותר מזה...

אילו הייתי בגן עדן, האם הייתי אוכל מפרי עץ הדעת או לא? או בִגרסה 
החילונית: אילו הייתי במטריקס, האם הייתי לוקח את הגלולה האדומה או 

הכחולה? 
בהווה  בעבר,  זמן,  בכל  אדם,  כל  על  להשתלט  ויכולתי  דיבוק  הייתי  אילו 
בוחר במנהיגים  הייתי  הייתי משפיע? האם  אילו החלטות  או בעתיד, על 

גדולים, בממציאים ענקים? אולי הייתי משנה את חייו של אדם אחד רגיל?
אווירה, תפאורה,  סיפור,  ומלואו:  עולם  אני  - מצד אחד  חלום  הייתי  אילו 

הגדולים,  המאוויים  הכמוסים,  הפחדים  ודמיון,  מציאות  דמויות,  רגשות, 
הסודות. מצד שני, כל הקיום שלי יכול להיעלם במחי שעון מעורר אחד. 

האם הייתי רוצה שיזכרו אותי בבוקר? 
ואילו  ומאריך,  מאריך  הייתי  שיעורים  אילו  הספר,  בית  פעמון  הייתי  אילו 
שיעורים הייתי מקצר? מתי הייתי בוחר להיות “הצלצול הגואל”? באיזה 
צליל הייתי בוחר להכריז על תחילת היום, על סוף היום, על הפסקת אוכל?

אילו הייתי ֶדה ָז'ה וּו, אילו הייתי הד, אילו הייתי מראה, אילו אירועים, קולות 
איזו מציאות כדאי  הייתי משכתב?  ומראות שווה לשקף כפי שהם? מה 

לראות כמות שהיא ואיזו מציאות עדיף לזכור קצת אחרת?
אף אחד מהרעיונות לא הצליח להבשיל לכדי כתבה שלמה, אז החלטנו 

לא לכתוב למדור. אבל מצאנו עוד משחק משפחתי מהנה ומשעשע.
חגית קראוס

״ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך, ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך" )שמות כ יא(

שאלות  גבי  על  שאלות   - בפרשנות  עשירה  היסטוריה  וליהודים  ליהדות 
ותשובות מכל כיוון, דרכי מחשבה חדישות, ואולי מעל הכול, חיפוש אחרי 

המוסריות של כל דבר שיצא מפי הבורא…
ָך …״ הרבה שאלות, ואולי  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ אפשר לשאול על הפסוק: ״ּכַ
מפירוש רש״י אפשר להסיק שהשאלה הכי בסיסית היא מה הכוונה של 
לשאול  המקרא  על  בפירושו  נוטה  רש״י  זה.  בפסוק  ָיֶמיָך"  ַיֲאִרכּון  "ְלַמַען 
נשאר  כשהוא  אותו  אוהב  הכי  ואני  הטקסט,  להבנת  הקשורות  שאלות 
אם  ָיֶמיָך":  ַיֲאִרכּון  ״ְלַמַען  אומר:  כשהוא  שלנו,  בפסוק  כאן,  כמו  ט,  ׁשָ ּפְ ַבּ

תכבד יאריכון ואם לאו יקצרון…״
אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. הסיפור מבוסס על דברים שאכן קרו, אם 
כי אני המצאתי חלק מהפרטים מחוסר ברירה, כי הדמויות המרכזיות כבר 

אינן איתנו ואי אפשר לשאול אותן את השאלות שהייתי רוצה לשאול.
סבי וסבתי מצד אבא היו יהודים גרמנים. סבא שלי היה סטודנט לרפואה 
בברלין כשהנאצים עלו לשלטון, ולמרות הצלחתו הרבה בלימודים נאסר 
עם  הוא התחתן  לתוקף.  נכנסו  נירנברג  אחרי שחוקי  כרופא  לעבוד  עליו 

סבתא שלי ב-1936, בהיותה בת תשע-עשרה. 
אימּה של סבתי נפטרה כשסבתא הייתה רק בת שש, ואבא שלה התחתן 
שוב והביא לעולם תאומים )בן ובת( עם אשתו השנייה. לסבתא היו עוד 
עוד  שלוש אחיות: אחת מבוגרת ממנה במספר שנים, ששהתה בשווייץ 
סבתא  של  האחרות  האחיות  שתי  בגרמניה.  הנאצי  השלטון  עליית  לפני 
)גם הן תאומות( היו בשנות העשרה לחייהן, שגרו בבית עם האבא והאם 

החורגת והתאומים הצעירים יותר. 
בתור "המבוגרת האחראית״ בבית, סבתא שלי הייתה זו שטיפלה בילדים 
ועזרה למשפחה כולה בכל הקשור למשק הבית. היה לה קשר  הקטנים 

חזק וקרוב עם כל בני המשפחה. 
הרפורמי  מהזרם  מוכר  רב  שהיה  סבתא,  של  אבא   ,1936 סוף  לקראת 
לביתו  לבוא  מסבתא  ביקש  בברלין,  היהודית  הקהילה  בענייני  ומעורב 
לשיחה גורלית. למרות האופטימיות שלו הוא האמין שעתיד הקהילה שלו 
ילדיו לא יהיה מובטח בגרמניה של הנאצים. הוא אמר לסבתא שלי  ושל 
שהוא עובד על תוכנית להשיג כמה שיותר ויזות ליהודי הקהילה על מנת 

לאפשר להם למצוא מדינות מקלט עד שמצב היהודים בגרמניה ישתפר. 
לנסיעה  שלה  הצעירות  האחיות  את  להכין  לו  לעזור  ממנה  ביקש  הוא 
למדינה אחרת. סבתא שלי לא אהבה את הרעיון להפריד את המשפחה 
אבל אביה עמד על דעתו והיא הסכימה. אחות אחת - בת שבע-עשרה - 

נסעה אז לאנגליה, ואחותה התאומה לארגנטינה.
״עכשיו תורך,״ הוא אמר לסבתא שלי בתחילת 1937. ״יש לי ויזה לארצות 
בחינות  לעבור  יכול  הוא  שם  שלי(,  )סבא  היינץ  ובשביל  בשבילך  הברית 
ולהתקבל לעבודה כרופא בניו יורק״. סבתא שלי בכתה ולא רצתה לצאת 
למסע. ״מי יטפל בקטנים?״ שאלה, והפצירה בו שהוא בעצמו צריך לנסוע 
יעזור לקהילה אם אני אסע?״ הוא  ״מי  ועם הילדים הקטנים.  עם אשתו 

השיב לה. ״נבוא אחר כך,״ הוא הרגיע.
סבתא שלי לא קיבלה את הרעיון בהתחלה, וגם סבא שלי לא התלהב, אבל 
הברית  לארצות  ויזה  להשיג  והאפשרות  להידרדר  המשיך  היהודים  מצב 
וסבתא  לסבא  פעם  עוד  קרא  שלי  סבא-רבא  קשה.  ויותר  יותר  נעשתה 
שלי ונתן להם פקודה: "אתם חייבים לנסוע עם הוויזה הזו,״ אמר, ״אני לא 
מבקש, אלא מצווה עליכם״… אז כעבור כמה חודשים, היינץ וִהילדה עלו 
שנשארו  הקטנים  ולאחיהם  להוריהם  שלום  ואמרו  לניו-יורק  ספינה  על 

בגרמניה הנאצית. 
״ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך"

לא תמיד הורינו צודקים, ולא תמיד קל לקבל את העצה או את ההוראות 
שלהם. אך מי שמכבד את הוריו יודע שהם רוצים רק את טובתו. מי שמוכן 
לפעמים לקבל הוראה מהוריו ולבצעה רק מפני שהוא מכבדם, יודע שהוא 
מורידה את רמת המתח.  נחת  זהו הפשט. עשיית  ואולי  נחת,  גורם להם 
החיים קשים, וכל אחד יכול להרוויח עוד כמה שנים ולהגיע לשיבה טובה 

אם התברך במשפחה אוהבת, תומכת ומכבדת. 
סבא וסבתא שלי חיו בארצות הברית בבריאות טובה שנים רבות, ואני לא 
הייתי פה היום לולא סבתא שלי הקשיבה לאבא שלה אז בשנת 1937. יותר 
בארגנטינה,  דודים  )בני  בלבד  שלי  מהמשפחה  נפשות  וחמש  משלושים 
לכמה  יודע  אינני  הדבר.  אותו  את  לומר  יכולים  ואנגליה(  הברית  ארצות 
נשאר  שלי  סבא-רבא  בדרך.  עזר  הוא  נוספים  יותר  או  מאות  או  עשרות 
לטרזיינשטט  נשלחו  כולם  בגרמניה.  הצעירים  התאומים  ושני  אשתו  עם 

ב-1942. סבא-רבא והילדים נרצחו באושוויץ בשנת 1944.
זק הרצוג



שיחות לעומק הקשת

פריזמה
פשוט לצאת מלכה

על תחפושות ואת מי הן משרתות
פורים בפתח, ואני, כאימהות רבות, מכתתת את רגלי לחנויות הצעצועים 
בניסיון למצוא אביזרים לתחפושות של בנותיי. לשמחתי, הן כבר בפתחו 
של גיל ההתבגרות ולכן אני מניחה שייחסך לי הרוגז הקבוע על השמלות 
הוורדרדות שהן מנת חלקן של הבנות המשתמשות בתחפושות ממותגות, 
ומנצנצות  יותר  קצרות  יותר,  מנופחות  שהן  נדמה  שנה  שמדי  גם  מה 

ומגרדות הרבה יותר.
בחייאת,  לנוער...  התחפושות  באגף  לי  מחכה  מה  ידעתי  שלא  מסתבר 
באמת זה מה שמציעים לנערות צעירות כתחפושת? ככה מעריכים את 
לשלוט  מנסה  לבחור? אני  אותן  מסלילים  ככה  שלהן?  הבחירה  יכולת 
בלשוני בשל המדיה, אבל חלומו של מי מגשימות תחפושות אלה? ולאיזו 

דמות אישה הן מכוונות? 
כמו תמיד, החיים מובילים אותי אל הכתובים )ולהיפך(, והחוויה הנוכחית 

שולחת אותי היישר לארמונו של אחשוורוש.
חברה רעבתנית ורהבתנית

מגילת אסתר נפתחת בתיאור חלומי של ממלכה אדירה ועשירה. המלך 
שריו  מוזמנים  שאליו  מתמשך,  במשתה  ימיו  את  מבלה  בראשה  העומד 

ועבדיו האוכלים ושותים “כיד המלך”. 
“כבוד  ודרכה מראה אחשוורוש את  יום(   180( החגיגה נמשכת חצי שנה 
שערך  המשתה  חודשי  ששת  גדולתו”. על  תפארת  יקר  ואת  מלכותו 
העם  כל  מוזמן  שאליהם  משתה,  ימי  שבעת  מוסיף  הוא  למכובדים 
את  ולהרשים  להמשיך  אחשוורוש  מבקש  כשבסיומם  בשושן,  המתגורר 
ַוְשִתי  המלכה  היא  הרי  שלו,  ביותר  הנחשק  הרכוש  בפריט  המכובדים 
ִהיא”  ַמְרֶאה  טֹוַבת  י  ּכִ ָיְפָיּה,  ֶאת  ִרים  ְוַהּשָׂ ים  ָהַעּמִ “...ְלַהְראֹות  בעצמה, 

)אסתר א יא(.
היות שהוא מציג  כולה,  למגילה  פרולוג  משתה המלך אחשוורוש מהווה 
את סט הערכים של אותה ממלכה, ומסביר במידה רבה את מה שיקרה 
כלכלית,  ומשגשגת  אדירה  ממלכה  בפנינו  מוצגת  העלילה:  בהמשך 
המקדישה את מיטב זמנה ומרצה לעיסוק בנהנתנות, לעידוד רהבתנות 
ולהתייחסות לתענוג כאל חזות הכול )נשמע מוכר?(. בממלכה שזו ערכיה 
להביאה  שקוראים  במלכה,  מדובר  אם  לחפצים, בין  אנשים  להפוך  קל 
ֶכֶתר ַמְלכּות”, כאילו אינה אדם בזכות עצמה; ובין אם זה מרדכי היהודי,  “ּבְ

הנדרש להשתחוות בפני המקורב הנוכחי. בממלכה שההדוניזם הוא מרכז 
 .The show must go on :הווייתה, מי שאינו “מיישר קו” פשוט מוזז הצידה

האישי הוא הפוליטי
כך  על  משלמת  שהיא  ולמרות  כרכוש,  מוצגת  להיות  מסכימה  לא  ַוְשִתי 
מחיר כבד, היא מתחילה לגלגל כדור שלג פוליטי שאת סיומו כולנו מכירים. 
ַוְשִתי מגורשת, אסתר “מובאת” לתפוס את מקומה, וכולנו הופכים עדים 
גם  אך  עמה,  את  המושיעה  למנהיגה  אונים  חסרת  מאישה  להפיכתה 

מציעה סדר יום חדש לממלכה, ודרך אחרת “לחגוג את החיים”.
המגילה מסתיימת כשאסתר המלכה ומרדכי היהודי קובעים ימי משתה 
וחיבור  חברתית  סולידאריות  של  כימים  הפעם  אך  הם,  גם  ושמחה 
)אסתר  ָלֶאְביִֹנים”  נֹות  ּוַמּתָ ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ָמנֹות  לַֹח  “...ִמׁשְ החברה:  לחלכאי 
האחר. וראיית  מלאה  שוויוניות  מתוך  מגיע  החברתי  התיקון  כב(.   ט 

#איזו_מין_תחפושת 
בשבועות האחרונים אנחנו עדים לקמפיין רשת, תחת ההאשטאג #איזו_

מין_תחפושת. 
אנחנו  ואם  ילדות,  רק  הן  שלנו  הילדות  פשוט:  מסר  מעביר  הקמפיין 
רוצים לשדר להן שהן יכולות להיות הכול בחיים, יש לייצר להן תחפושות 
דמויות, מבלי  ולדמיין את עצמן במגוון  להן לחלום, לשאוף  שמאפשרות 

שיצטרכו להרגיש את עול המגדר על כתפיהן.
הקמפיין, המובל על ידי קבוצת אימהות ואבות, נועד לעורר מודעות אצל 
התחפושות..  יצרני  מול  אל  הכוח  ובעל  הצרכן  גם  שהוא  ההורים,  ציבור 
מובילי הקמפיין פונים לכולם, מכל המגזרים, המגדרים והגילאים, להצביע 

דרך הבחירה הצרכנית על החברה אותה הם רוצים לראות. 
אז תצאו מלכות?

פורימית  לתופעה  נקודתי  פתרון  מציע  #איזו_מין_תחפושת  קמפיין 
המתקנת  חיובית  עשייה  לראות  ניתן  לצידו  האחרונות.  השנים  של 
חברתיים,  מנות  משלוחי  אחשוורוש.  של  בחצרו  שראינו  נוספים  חוליים 
פורים  בה  אחת  דוגמה  רק  הוא  השנה  “קשת”  הספר  בית  שעושה  כפי 
למי  לתת  ושמחה(,  משתה  )ימי  ליבנו  אהובי  עם  לחגוג  הזדמנות  הוא 
ולמי שזקוק למתנה )מתנות לאביונים(.  שאנחנו מכירים )משלוח מנות( 
רק  לא  מצויה  ו”מחוק”,  מחופצן  שממודר,  מי  ולמען  עם  בעשייה  שם, 

הסולידאריות החברתית, אלא גם השמחה האמיתית. 
עינט קרמר

פורים והעצמי המתחפש בחיי היום יום
יכולה  יום”,  היום  בחיי  העצמי  “הצגת  גופמן  ארווינג  של  בספרו  קריאה 
מחשבות  ולעורר  הפורים,  בימי  בתחפושות  כולנו  של  העיסוק  את  לחדד 
שהאדם  וטוען  סוציולוגית  פרספקטיבה  גופמן  מציג  בספרו  נוספות. 
יקבלו  והם מצידם תמיד  יוצר על ה”אחרים”,  יעסוק ברושם שהוא  תמיד 
אומר  לב,  לשים  מבלי  השונים.  בביצועיו  התבוננות  מתוך  רושם  עליו 
ולכן עוטים על עצמנו  נדרשים לעשות את שמצופה מאיתנו,  אנו  גופמן, 
תפקיד, משחקים ומתחפשים. עוד לא התחיל פורים ואני כבר מותשת... 
תשומת הלב היומיומית ל”ביצועים”, ל”הופעה” ול”רושם” והניסיון לפעול 
מצטט  לספר  בהקדמה  מעייפת.  לי  נשמעת  “אידיאליים”  דימויים  לפי 
פרידי  של  תיאורו  המנוסה”.  הדייג  “פרידי  בשם  עלום  מרומן  קטע  גופמן 
את  זו,  פעולה  מתרחשת  בו  האופן  את  לבטא  מיטיב  בטקסט  המובא 
ההשקעה  ואת  אידיאליות  מידה  אמות  אחר  להתחקות  הסובייקט  ניסיון 
הפנימית הכרוכה בכך: “תחילה קם פרידי, הילך לאורך החוף, הגביר אט 
אט את קצב הליכתו ועבר לריצה - והינה הוא מזנק לתוך הים וחותר בעוז 
לעבר האופק. כמובן, אין הוא שוחה עד האופק ממש. לפתע מתהפך הוא 
על גבו ומתיז נתזי מים גדולים ברגליו, כמכריז שיכול הוא לשחות הרחק 
וידעו מי  יראו הכול  גופו מן המים, למען  ומוציא כרבע  ואז מזדקף  יותר... 

האיש... העיקר היה להיראות כאדם המורגל כל כך אל הים התיכון ואל חוף 
ובאמצעותו מדגים את  זה  בוחר לצטט קטע  גופמן   .)16 )שם,  זה”  רחצה 
שהוא  ברושם  לשלוט  ומנסה  עצמו  בייצוג  עסוק  האנושי  שהיצור  טענתו 
פורים  בטוחה.  אינני  פורים?  יום  כל  גופמן  פי  על  האם  אחרים.  על  מייצר 
מתחבר למסורות קרנבליות שונות ומאפשר לתחפושת לבטא גם פנטזיות, 
דחפים או משאלות אסורות. כל אלה משקפים את הגִרסה ההפוכה לניסיון 
באופן  אידיאלית.  לחזות  השאיפה  את  או  לאחרים  להיענות  או  להרשים 
להתחפש  עבורי  מורכב  כמה  עד  מבינה  אני  עוברות  שהשנים  ככל  אישי, 
בפורים, וכשאני פוגשת באוהבי התחפשות אני מרגישה קצת גדולה, שלא 
לומר “מבוגרת”, וחושבת שזה די מבאס. לכן מִדי פעם אני כן מתחפשת. 
דווקא כדי להסיר את ההשקעה בדימוי או ב”רושם”. האני המציג בחיי היום 
התחפושת,  הסרת  לדעתי,  התחפושת.  את  להסיר  בשנה  פעם  יכול  יום 
הרצון  לצד  בתוכנו  קיים  ה”רושם”  על  וה”צפצוף”  לתפקיד  ההתנגדות 
להתאמה ולהיענות לציפיות. במובן זה אני מסכימה עם גופמן אבל גם רואה 
את התנועה האינסופית בין הרצון להתאמה להתנגדות לו, בין התחפשות 

להתפשטות. פורים הוא אולי הזדמנות לתרגול חי של דיאלוג זה. 
ורדה בלונדר



קול משמים

אתם, 
שתהיו 

בריאים, לא מזדקנים יפה 
כמוני. לא מצליחים ללכת זקוף, 
הפנים מתקמטות, אתם נחלשים 

מאוד, בקושי רואים, 
מאבדים שיער, שיניים, שמיעה. 

ממש ואנדרטה פני זקן

בני ובנות “קשת” מזכרת בתיה היקרים,
אז מה קרה לאימא שלכם, ולאימ-אימא שלכם, ולאימ-אימ-אימא שלכם? 
זה צריך להיות! כשאמרתי  כן? מצוין, ככה בדיוק  יודעים מה קרה,  אתם 
ָך” התכוונתי שתדאגו להם: תתייחסו אליהם בכבוד,  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ “ּכַ

תסייעו להם במה שצריך ותדעו מה עובר עליהם. ואם הם חוצים 
את הכביש לעת ִזקנה, תדאגו ששום דבר לא יעבור עליהם.

עניין לא פשוט הִזקנה, ואני אומר לכם את זה בתור 
מי שכבר קיים נצח נצחים. הדברים משתנים כל 

הזמן ואתה צריך להתאים את עצמך למציאות 
החדשה. כמו שאתם ודאי יודעים, יש לי 

מעשיכם  וכל  שומעת  ואוזן  רואה  עין 
בעיה.  חתיכת  וזו   - נכתבים  בספר 
ערימות  פה  לי  הצטברו  הזמן,  עם 

מטורפות של כותרים שכבר לא הצלחתי 
לא  כבר  שנים  מיליארדי  בגיל  ורגליים.  ידיים  למצוא 

פשוט ללמוד משהו חדש, אבל וואלאק, בסוף קלטתי את 
האינטרנט הזה והעברתי הכול לענן, ממש פה ליד.

מצליחים  לא  כמוני.  יפה  מזדקנים  לא  אתם  בריאים,  שתהיו  אתם,  אבל 
ללכת זקוף, הפנים מתקמטות, אתם נחלשים מאוד, בקושי רואים, מגיבים 

לאט, מאבדים שיער, שיניים, שמיעה. ממש ואנדרטה פני זֵקן. 
טוב, לא מתכוון לרדת עליכם יותר מדי, אני מודה שזה קצת באשמתי. את 

הסיפור הזה של גוף האדם לא פתרתי לגמרי, אז אתם קצת מתקלקלים 
שם באזור ה-70. סורי על זה. אבל תבינו, יום שישי יום קצר, ולא היה לי את 
כל הזמן שבעולם כדי לעשות את זה מושלם, אז זה מה יש ותחיו עם זה, 

עד מאה ועשרים. בטח, בטח.
בינינו, עד לאחרונה זה עבד יחסית סבבה. הייתם מסתובבים פה 50 שנה 
אוף  ואנד  שהענן,  איפה  מעלה,  של  דין  לבית  ונקראים  מינוס,  פלוס 
הרפואה  עם  להשתכלל  שהתחלתם  ככל  אבל  סטורי. 
שנות  לעצמכם  מוסיפים  אתם  בלגן.  נהיה  והטיפולים, 
חיים ופתאום חצי ַעם גר בבניינים שקוראים להם 

ְנאֹות משהו.
היה  לא  זה  לכם,  אגיד  אני  תכלס  עכשיו, 
בא  אם  יותר  תחיו  כאילו,  כך.  כל  לי  אכפת 
לכם, זבשכ”ם. אלא שכל העניין הזה סיבך לי 
את הדיבר החמישי. אני חשבתי לתת צ’ופר נאה 
למי שיכבד את הוריו כראוי, והצגתי את זה כמצווה ששכרה 
אממה,  ָיֶמיָך".  ַיֲאִרכּון  ְלַמַען  ָך,  ִאּמֶ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ “ּכַ בצידה: 
פתאום כולם נהיו לי צדיקים, כולם מכבדים את ההורים, מאריכים ימים - 

ואז הופכים להיות סיעודיים. יופי, העם הגריאטרי הנבחר.
אבל ֵהי, לפחות גם הילדים שלכם יוכלו לקיים את המצווה. ולמהדרין.

שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

חיים בסרט

Paybox מחיר כרטיס 60 ש”ח    רכישת כרטיסים ב

"בזעת אפך, תשתה ערק!"

"הוא הרביץ לי הוא הרביץ לי!! אויויוי מכות איומות הוא נתן לי שאני הייתי כמו אמא בשבילו..."

"לא נסתכל עכשיו...זה יגדל. שיער יגדל. עוד תחייה לך חפתעה..."

"גררו אתכם, חתיכת שני מטומטמים!!!!"

"אתה יודע מה, אני גם אשיר וגם ארקוד"

"שמת בפנים את הטעים הזה של אמא שלך? חאויג' מאויג'?"

"שעה, שעה שאני מחפש את הים... לא למדו לשים שלט קטן 'ים'?"

"רדפו אחרי איזה 10 קורטינות לי מרדף מהסרטים"

"את מזכירה לי את הכנרת, יפה רגועה אבל מתחת זרמים סוערים"

אבא גנוב

מציצים

מבצע סבתא

הקיץ של אביה

גבעת חלפון 

מתחת לאף

צ'רלי וחצי

שורו

חגיגה בסנוקר

מתח קו בין הציטוטים לשם הסרט

יום חמישי 1.3.18 שעה 20:30
זאפה "כרם ברקן"

תחרות תחפושות בנושא סרטים ישראלים

מסיבת פורים למבוגרים בלבד



שיחה על פורים
עם ילדי גן “רימון” המתוקים

משתתפים: תמר ב., מעין, הראל, יערה, עדי, אלון, ואורי ב.
שלום לילדים החמודים, מי כבר קנה תחפושת לפורים?

)כולם מצביעים חוץ ממעין ואורי(.
תמר: אימא קנתה לי את התחפושת של מלכת הפרפרים.

יערה: לי של מואנה, ויש לי גם תליון של מואנה.
עדי: אימא קנתה לי תחפושת של אלזה, שיש בה יהלום והיא שרה.

אלון: של קפטן אמריקה וגם של חייל.
שתי תחפושות? מתי תלבש את שתיהן?
הראל: אולי אחת בבוקר ואחת בצהריים? 

הראל: אני מתחפש לערפד.
מעין: אני איש העטלף.

הראל: אז אתה תהיה כמוני!
אורי: אני עומדת להיות בילבי, עדיין לא קנו לי. יצבעו לי את השיער.

תמר: אותי יאפרו.
הראל: גם אותי.

תמר: את יודעת שיש לי גם תחפושת של הודית? כי היינו בהודו וקנו לי 
שם.

הראל: לי יעשו איפור של ערפד, יצבעו לי את הפנים בלבן עם שחור.
אתה תהיה ממש מפחיד.

תמר: אני לא אפחד.
יש פה מישהו שפוחד מתחפושות מפחידות?

עדי: פעם אחת אני פחדתי מסרט.
הראל: אני לא כל כך מפחד מסרטים כי זה לא אמיתי.

מעין: יש לי רעיון לתחפושת: פינגווין.
אז תתחפש לפינגווין?

הראל: לא, אימא שלי כבר הזמינה תחפושת.
אתם אוהבים להתחפש?

כולם: כןןןן!
יערה: בעיקר אחותי, כשבאות אליה חברות הן אוהבות להתחפש.

יש לכם תחפושות בשביל להתחפש סתם בבית?
יערה: כן! ארגז מלא תחפושות.

תמר: לי יש מלא תחפושות!
אורי: לי יש כמעט עד לשמיים!
למה זה כל כך כיף להתחפש?

יערה: כי אז אתה נראה כמו מישהו אחר ואז יחשבו שאתה זה הוא.
תמר: וגם כיף כי אפשר להתחפש לדברים שאוהבים ואז חושבים שאנחנו 

מישהו אחר שאנחנו אוהבים.
מעין: אבל באטמן הוא בגיל שלנו, הוא בן חמש. 

הראל: ממש לא, באטמן הוא בן מאתיים או משהו כזה.
מעין: אז הוא אמור כבר למות.

הראל: אבל הוא לא אמיתי, זה רק סרט.
יערה: זה כיף גם להפחיד אנשים עם תחפושות מפחידות.

הראל: )למעין( אני אוכל אותך אם תתחפש לנקניקייה.
)כולם צוחקים(.

מעין: אבל אני לא מתחפש לנקניקייה.
מה באמת אוכלים בפורים?

כולם: אוזני המן!
אתם אוהבים אוזני המן?

כולם חוץ מהראל: כן!!
הראל: אני לא כל כך.

כל  את  כמעט  ואכלנו  המן  אוזני  לכל המשפחה  קנתה  כבר  אימא  תמר: 
הקופסה.

אז כבר אמרנו שבפורים מתחפשים ואוכלים אוזני המן, מה עוד עושים 
בפורים?

הראל: משלוח מנות.
תמר: נותנים מתנות לעניים.

יערה: מביאים ממתקים לאנשים.
הראל: זה נקרא משלוח מנות.

יערה: גם קוראים את מגילת אסתר.
נכון, מי הלך פעם לבית הכנסת לשמוע איך קוראים את מגילת אסתר?

כולם )חוץ ממעין ואורי(: אני!
מעין: אני לא זוכר.

מה עושים בבית הכנסת כשקוראים את מגילת אסתר?
עדי: אוכלים סוכריות.

יערה: גם בפורים יש רעשנים!
נכון מאוד, מה עושים עם הרעשנים?

אורי: מרשרשים.
ומתי מרעישים ברעשנים?

הראל: רק כשאומרים משהו... )מנסה להיזכר(.
כשאומרים המן.

תמר: הוא היה איש רשע.
היה לכם כיף בבית הכנסת בקריאת המגילה?

הראל: לי לא כל כך, כי היה לי חור באוזניים.
לפני שנסיים, מישהו רוצה לספר עוד משהו על פורים?

אלון: בפורים הקודם קיבלתי סוכריה.
אורי: מתאפרים בפורים.

אורי: התחפשתי בפורים הקודם לרקדנית פלמנקו.
תמר: אני התחפשתי לחיפושית המופלאה.

תמר: בפורים אפשר לשים פאות.
ראיינה: נועה שחר

שמח!
פורים 



סמינר חטיבה "יוצאים מגדרנו בירוחם" - לרגל 70 שנה למדינה
הרעיון של הסמינר השנה היה הזדמנות לצאת מהמוכר ולהכיר משהו קצת אחר שמתרחש במדינה. להכיר יישוב 

שמתמודד עם אתגרים שונים, אולי גם דומים, ושיש בו מיזמים מעניינים. 
במהלך היום הראשון עברו התלמידים סדנת ODT, פעילות "שוטטות" בירוחם שבה התלמידים קנו לעצמם ארוחת 
צהריים ב-20 ש"ח ומלאו דו"ח תצפית המבוסס על תצפית ושיחות עם תושבים, סדנאות עיבוד וסדנה על עיירות 

פיתוח ובפרט על ירוחם. סיימנו את היום במסיבה בארגון מועצת התלמידים.
ביום השני לאחר תפילה ומפגשי ראש חודש בסימן חודש אדר, עברו התלמידים סדנאות של המורות על פי בחירה 
ולנסי מ-ח'1(, "מי אני ומה שמי" על  שלהם: משפט מבויים בנושא היחס לסוגיית הפליטים )זרי והתלמיד אלעד 
על   - טבעי"  באופן  מגדרי  "יציאה  )לילך(,  הצבר  בדמות  העוסקת  אמנותית  סדנה  )יהודית(,  והגדרות  מסיכות 
התמכרויות )הדס היועצת(, "הגר והגדר" - יציאה מ והצטרפות לעם היהודי בהלכה ובתרבות )ידידיה(, יציאה מחוץ 
)נטע בשן(,  והקבוצה  - האסיפה מתחילה" הקיבוץ הפרט  "חברים  )חזי(,  לקופסה באמצעות הצפנות מתמטיות 

יציאה מגידרי בתפילה )סיון(, שבירת שיאים )בני(, "ישנן בנות ישנן בנות" - על נשיות בשירה הישראלית )מיטל(.
- מיזם  בירוחם: "המבשלות"  פי בחירתם למפגשים עם שלשה מיזמים חברתיים  יצאו התלמידים על  לאחר מכן 
חברתי המאפשר לנשים בירוחם להתפרנס מהבישול הביתי שלהן, מחסן 52 - מרכז ליצירת מוזיקה ותרבות לנוער, 
הבדואית. את  בקידום מעמד האישה  רחמה, העוסקת  סלימה מהכפר  הבדואית  ומפגש עם הפעילה החברתית 

סדנאות הסיכום קיימנו באגם ירוחם.
תודה לכל צוות בית הספר שנרתם להעברת סמינר עשיר מאוד ובמיוחד לאורית הרכזת החברתית, ללימור רכזת 
היהדות ולזרי רכזת מעורבת בקהילה שעמלו רבות והשקיעו מחשבה מרובה על מנת להעניק חווייה משמעותית 

לתלמידים.
ידידיה עציון, מנהל החטיבה

פותרים את החידה החודשית מרבים ידע וזוכים בפרסים

תלמידי כיתות ה' צופים בהצגה "דני דין" 
אודות תקופת המחתרות ההעפלה וקום המדינה

בית ספר יסודי 

תלמידי כיתה א' צופים בהצגה בנושא מוגנות פרויקט חקר "מה שאלתך?" מגילת אסתר

 מסיבת הסידור



מסע ומתן

ריאיון עם אסנת אגיאן, מזכירת בית הספר “קשת”

מסעות ושיטוטים בעקבות אנשים שנותנים

בעקבות  שלנו  במסע  ממשיכות  אנחנו 
שנותנים  אנשים  פוגשות  הנתינה, 
נתינות  על  אנשים  עם  מדברות  מעצמם, 
ומנסות  בעולם  שמתקיימות  שונות 
אחרי  מעצמם.  נותנים  אנשים  למה  להבין 
מגיעות  אנחנו  תחנות  במספר  שעצרנו 
שלנו,  היסודי  הספר  בית  מזכירת  לאסנת, 
אנו  לאימה.  כליה  תרמה  חודשיים  שלפני 
האישית  לדוגמה  דומה  שאין  מרגישות 
שהוא  שכזה,  מעשה  דרך  שמתרחשת 
הורים.  ולכיבוד  למסירות  לנתינה,  מודל 
זה  את  גם  לנו  מחדד  אסנת  עם  הריאיון 
שכל הדבר הגדול הזה נעשה מתוך החלטה 
ותחושה  פשטות  ומתוך  ונחרצת  ברורה 

ברורה שזה מה שצריך לעשות.

ברוסיה,  נולדו  הוריי  עלייך:  קצת  לנו  ספרי  אז 
אנשים עם לב רחב שעוטפים באהבה. שניהם 
ילדים של ניצולי שואה. נתינה בביתנו היא דבר 
שבשגרה )יש לי סוג דם נדיר, כך שאני תורמת 
יכלה  )שלא  אחת  אחות  לי  יש  פעם(.  מדי  דם 
שעובד  לנאור,  נשואה  אני  תורמת(.  להיות 
יש  תל-אביב.  במוזיאון  האוויר  מיזוג  כאחראי 
ועובד  קולנוע  לומד   ,)23( ירדן  ילדים:   3 לנו 
בערוץ 13, אופיר )20(, חיילת צפ”טית שאוטוטו 
במגמת  תלמידה   ,)16( ועמית  משתחררת, 

תיאטרון. 
במשך  להתגבש?  הרעיון  כל  התחיל  ממתי 
כליות,  של  מבעיה  אימי  סבלה  וחצי  שנתיים 
צורך בתרומה לא עלתה  וברגע שאיבחנו שיש 
בני  וכל  שאתרום  ברור  לי  היה  שאלה,  בכלל 
המשפחה תמכו בי. כאשר קיבלתי את החלטה 
לקראת  הסוף  עד  ידעתי  לא  התורמת,  להיות 
מה אני הולכת. לא התייעצתי, לא קראתי מידע, 

והכול כדי לא לפחד ולא להסס.
לא  בהתחלה  עצמו?  התהליך  התפתח  איך 
שהכליות  חשבו  לתרומה,  מתאימה  נמצאתי 
הייתה קשה מאוד,  מידי. הבשורה  שלי קטנות 
כי כל כך רציתי להעניק לאימא שלי חיים ואיכות 
חיים. החלטתי להילחם ולא לקבל את העובדה 
פרטי  באופן  הבדיקות  את  וביצעתי  כמוגמרת 
התאמה  חוסר  של  העובדה  אם  לבחון  כדי 
אמי  לבין  ביני  היחסים  מוגמרת.  אכן  לאימא 
לקחת  רצתה  לא  אמי  תחילה  מאוד.  קרובים 
ממני את הכליה, אך ברגע שהאחות במחלקה 
היא  נותנת”,  היא  לוקחת,  לא  “את  לה:  אמרה 
היה  התהליך  לקבל.  מוכנה  והייתה  נרגעה 
אות  קיבלה  שלי  שהבת  ביום  סימבולי.  מאוד 
מ”בילינסון”  התקשרו  מצטיינת”,  “חיילת  של 
מתאימה  שאני  לי  לבשר  לטקס  הנסיעה  בזמן 
ורוחני  מרומם  רגע  היה  זה  הכליה.  לתרומת 

ממש.

כשהתעוררתי  עצמו?  התרומה  ואירוע 
כבר  שלי  שהכליה  לי  אמר  בעלי  מההרדמה, 
תחושה  הייתה  זו   – בגוף  אימא  אצל  עובדת 
של אושר עילאי וגאווה )הייתה סכנה שהניתוח 

יתחיל ובמהלכו ימצאו שהכליה לא מתאימה(.
רוחנית  כחוויה  הזה  הרגע  את  מתארת  אסנת 
הפחד  בתודעה.  שנצרבת  התעלות  נעלה, 
והחשש לא הופיעו לאורך כל התהליך, כולל על 
שולחן הניתוחים. אושר עילאי החליף את הפחד 

והחששות.  
אילו תגובות קיבלת מהסביבה? מהתלמידים? 
מהמורים? הילדים והקולגות בבית הספר ואפילו 
הניתוח  אחרי  וגם  ופירגנו.  התרגשו  דהן,  מאיר 
לבקר  הגיעו  הספר  בית  ילדי  ההחלמה,  בזמן 
והתעניינו. מרגש לגלות שלאנשים אכפת. גיליתי 

שיש לי משפחה גדולה.
איך ההרגשה, חודשיים אחרי, פיזית ונפשית? 
מבחינה פיזית, אני מאוכזבת מעט מההחלמה 
לשגרה  לחזור  שאוכל  לרגע  מחכה  האיטית; 
העבר.  נחלת  יהיו  והחולשה  והעייפות  מלאה 
מבחינה נפשית, התרוממות הרוח וההתרגשות 

נשארו כפי שהיו. 
ואכן, גם אנחנו, חודשיים לאחר הניתוח, רואות 
תחושת  ואת  אסנת  של  בעיניה  הניצוץ  את 
הסיפוק והריחוף. אנו חושבות על כך שזו נתינה 
חיים  להעניק  הזכות של אסנת  זכויות:  עתירת 
לאימא שלה, הזכות של אימא של אסנת שיש 
לה בת כזו, והזכות שלנו כקהילה שיש לנו דמות 
יומיומית עם  מיוחדת שנמצאת באינטראקציה 
באופן  וחום  אהבה  שמעניקה  שלנו,  הילדים 

טבעי ללא צורך לקבל משהו בתמורה.
האם יש לך תובנה או מסר כלשהו? שאין סוף 

לאפשרויות הנתינה ושהלב, אין לו גבול...
ומרגישות  אסנת  עם  מהריאיון  יוצאות  אנחנו 

שהלב שלנו כבר התרחב קצת ונפתח.
ורדה בלונדר ונעמה ריבל

סיפור מרגש על חברות אמיצה
במסגרת שיעור תרבות יהודית למדנו על כוחם של שניים, “טובים 
השניים מן האחד”. התלמידים התבקשו לשאול את סבא או סבתא 

שיספרו להם על חברות אמיצה שהייתה להם או עדיין קיימת.
סיפורה של שירה סימוני מכיתה ג3 בביה”ס קשת:

הכיר  הוא  אותו  זוהר.  עם  אמיצה  חברות  הייתה  בועז  שלי  לסבא 
זמנם  את  העבירו  הם  ושם  חקלאי(.  ספר  לבית  )פנימייה  בנהלל 
כמו תאומים. לימים הם מצאו את אהובות לבם התחתנו, בועז עם 
אילנה )סבא וסבתא שלי( וזוהר עם רחל בחתונה משותפת בקיבוץ. 
הכל,  קטעה  הימים(  ששת  )מלחמת  המלחמה  לצערנו 
רחל  עם  טוב  בקשר  עדיין  שלי  סבא  במלחמה.  נפל  זוהר 
וסבתא  סבא  של  הראשון  ולבן  ז”ל(  זוהר  של  )אשתו 
זוהר.  שמו,  על  קראו  שלי(  אמא  של  הבכור  )האח   שלי 
היום סבא שלי אומר שזוהר החבר הכי טוב שלו בלב, למרות  עד 

שהוא הרבה זמן איננו )הוא כבר מעל 50 שנה לא אתנו(.
שירה סימוני, כיתה ג'3



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 אקרמן משפחה מבוקשת

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

ליאת )33(, ליאור )41(, אריאל )8.5(, יערה )6(, ירדן )2(

ליאת נולדתי ברמת גן וכעבור כמה שנים עברנו לכוכב יאיר. אהבתי לגדול בתוך 
זו הייתה  והחורשות שמסביב. בתיכון למדתי באולפנת “צביה” בהרצליה.  השקט 
תקופה נהדרת מלאה בחברות וחוויות ומלא גיטרה וגומי בהפסקות. אחרי התיכון 
מדהימה  חוויה  הייתה  שזו  ולמרות  רמון  במצפה  לאומי  שירות  לעשות  התחלתי 
החלטתי לא לוותר על החלום שלי לדפוק את המערכת ולהתגייס. הייתי מש”קית 
ת”ש ושיבצו אותי לשיבטה, שם עבדתי עם הטירונים, עם בנות מדהימות וקצינות 
היום. אחרי הטיול  לי עד  וחברה אחת טובה טובה שנשארה  ומלא אבק,  נוראיות 
המתבקש התחלתי ללמוד עיצוב תעשייתי בחולון, ארבע שנים מפרכות שבסופן 
הקמתי סטודיו להדפסה קראמית תלת-ממדית עם שני שותפים, ואז עוד סטודיו, 
עד שהבנתי שזה לא זה. לקחתי לי שנה בה התבשלתי עם מה שאני רוצה מהחיים 
ואני התחלתי  ירדן הצטרפה למשפחה  ותוך כדי כך התבשלו אצלי חיים חדשים. 
לימודי ייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל-אביב. אני עדיין שם, מסיימת השנה, מנסה 
ברמת-גן  נולדתי  ליאור  הבאה...  השנה  תיראה  איך  לדמיין  הצלחה  הרבה  בלי 
לבין המשפחה שלי  רק שבין  אני,  גם   – כן  יאיר.  לכוכב  וכעבור כמה שנים עברנו 
גרה שלוש שנים בארצות הברית כשהייתי בגילאי 7-9. למדתי בתיכון בישיבת “בני 
במסגרת  בטכניון  אלקטרוניקה  הנדסת  ללמוד  המשכתי  ומשם  ברעננה  עקיבא” 

העתודה. אחרי ששמתי לב שאני כל היום משחק במחשבים במקום ללמוד, חתמתי ויתור ואחרי שירות צבאי כשריונר חזרתי ללימודים ביתר שאת ולמדתי 
פיזיקה והנדסת אלקטרוניקה. בשנה השלישית ללימודים התחלתי לעבוד ב”אפלייד מטריאלס” ומאז אני שם – כבר שבע-עשרה שנים. בתחילת הדרך 
פיזקתי אבל לאחר מספר שנים עברתי לתפקידים בתחום ניהול פרויקט. עד לאחרונה גם חילטרתי כסולן בלהקת רוק. הייתה חתיכת חוויה, עם השקת 
ובן אל( אבל לפני מספר חודשים פרשתי – עקב חילוקי דעות  אלבום ב”בארבי” והשמעות ברדיו )אני מודה – לא אותה כמות השמעות כמו סטטיק 
מקצועיים, כמו אצל הגדולים. היכרות בבית הכנסת בכוכב יאיר. לליאת הייתה שאלה פיזיקלית שאף אחד לא הצליח להסביר לה. הרבה אנשים אמרו 
שליאור אקרמן ֵיַדע להסביר. בסוף חברה משותפת הכירה ביניהם. השאלה נשאלה: למה השמש אדומה בשקיעה? התשובה ניתנה: משהו על אבק ופיזור 
ריילי, והשאר היסטוריה. מה שעוד משעשע בסיפור הוא שבאותו שלב גם ליאת וגם ליאור כבר היו דתל”שים. ילדים אריאל - הגדולה שלנו, רבת הפעלים 
והרעיונות הלא קונבנציונליים לגבי איך אוכלים, ישנים, מצחצחים שיניים ומה שלא תרצו. אין גבול לסקרנות וליצירתיות. מנגנת בפסנתר, אוהבת מאוד 
התעמלות קרקע וקראטה. בבית אוהבת מאוד לפנק ולהכין לנו ארוחות וקפה. עוזרת המון עם ירדן. יערה - סבלנית, אוהבת לצייר, לעצב אופנה. הקימה 
להקה בגן “רימון” שכבר הספיקה להתפרק. אוהבת חברות וחברות אוהבות אותה. מחבקת ואוהבת בלי סוף. יערה מנגנת בכינור מגיל ארבע בכישרון רב. 
אוהבת גם התעמלות קרקע ומראה לנו תרגילים בבית כל הזמן. ירדן - הקטנה, מנהלת את הבית ביד רמה. עושה קצת יוגה עם אימא, קצת התעמלות 
קרקע עם יערה ואריאל ומתלבטת באיזה כלי תלמד לנגן בשנה הבאה. איך הגעתם ל”קשת”/ מזכרת בתיה? אולי חוסר ההסכמה הגדול הראשון 
שלנו בהורות היה על חינוך הבנות. גרנו בפתח-תקווה וידענו ששם לא נרצה לשלוח אותן לא לחינוך הדתי ולא לחינוך החילוני. ליאור מכיר את עמית ביר 
מכוכב יאיר ושמענו מרחלי וממנו על המעבר שלהם למזכרת בתיה ועל החינוך המעורב. התבשלנו בזה עוד קצת זמן וכשהגיעה השעה עברנו. תחביבים 
אוהבים מאוד מוזיקה, ליאור גם יוצר ושר. ליאת התחילה יוגה לפני כמה חודשים והיא נשאבה לשם עמוק. מתרגלת מיינדפולנס, לומדת פסנתר.  ליאור 
חזר לאחרונה לתרגל קראטה. בילוי משפחתי מועדף קומזיצים ביער חולדוש. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים? טיול 
הליכה, אין שאלה. מה לא הייתם עושים בחיים? באנג’י. חוויה משפחתית משמעותית יום שבת אחד, לא לפני הרבה זמן, התעוררנו בשעה 9:00 
וגילינו ששלוש הילדות ירדו למטה לבד ושיחקו לבד )!( בשקט )!( ונתנו לנו להמשיך לישון. זה היה מאוד משמעותי. השבת שלכם רגועה, אוהבים מאוד 
לארח ולהתארח. לא זזים הרבה. מבלים את רוב השבת ברביצה בחדרים השונים של הבית מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? 
“יאללה! אנחנו נאחר!!!” תרומה לקהילה ליאת חברה בצוות קליטה וב”ודברת בם” ורוצה יותר ממה שהזמן מאפשר. שלוש מילים על טלוויזיה: 
הוצאנו את הטלוויזיה והלפטופ מילא את החלל בהצלחה. בסך הכול במינון שאנחנו מרגישים איתו בטוב. צמחונות: אוהבים בשר אבל משתדלים להיות 
מודעים להשלכות ולצמצם. מסיבות ימי הולדת: תמיד חוגגים, לפעמים באופן מצומצם ולפעמים מורחב. חלומות לעתיד הטיול הבא של המשפחה ואז 

הטיול שאחרי...

ערב ט"ו בשבט קהילתי
השנה חגגנו את ט"ו בשבט במופע 

"שרים עם מתי כספי". 
הערב התחיל בביצועים נפלאים של 
ההרכב המוזיקלי של חטיבת קשת 

והסתיים במתי כספי עצמו ששר, הצחיק 
וחלק מהסיפורים שמאחורי השירים.


