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אילו הייתי  גיבורת על

הדיבר 
השישי

ות
עשרת הדיבר

לא מזמן, כשאמרתי לילד שהגיע הזמן להסתפר, הוא ענה לי 
שהוא רוצה שיער ארוך כדי שיהיו לו כוחות-על, כמו שהיו 

אומרים  שילדים  משפטים  לפעמים  הגיבור.  לשמשון 
עולמות  מיני  בכל  לנו  מהדהדים  תמימות  מתוך  סתם 
אחרים, וחשבתי על העולם שלי, כשהייתי ילדה. כולנו 
היה  שהוא  לכולנו  וברור  הגיבור,  שמשון  את  הכרנו 
גיבור, אבל מעולם לא ראינו בו דמות בעלת כוחות-על. 

זה נראה כמו שהעולם של הילדים היום מוצף בגיבורי 
בלתי  טבעיים,  על  מיוחדים,  כוחות  עם  וגיבורות-על 

טבעית  הכי  לו  נראתה  הזאת  ההבחנה  גם  לכן  הישגיים. 
בעולם.

הייתי  כוח  איזה  גיבורת-על,  הייתי  אילו  חשבתי,  ואז 
רוצה שיהיה לי?

לראות  לך  שמאפשרות  כאלה  רנטגן.  עיני  רוצה  הייתי 
מבעד למה שאדם אומר; שרואות בנבכי נפשו את מה שקורה 

אדע  מהגן,  עצוב  חוזר  שכשהילד  כאלה  רנטגן  עיני  באמת.  לו 
בדיוק למה הוא עצוב, מי העליב אותו, איך הגננת הגיבה ועל 

“איך היה בגן”  יענה לשאלה  מי הוא כעס. אפילו אם הוא 
במילה אחת: “כיף”.

פעם  בכל  אותה  לשים  שאפשר  כזאת  פלא.  מסכת  רוצה  הייתי 
שאנחנו עצובים/כועסים/מתוסכלים ואנחנו לא רוצים שיראו. 

מסכה, ששנייה אחרי שראיתי את המצב בחשבון הבנק, אני 
ועליזה,  מחייכת  ולהיראות  ראשי  על  אותה  לחבוש  יכולה 
יכולה לשחק עם הילדים במשחק “רביעיות” כאילו שום 

דבר לא קרה וכרגע הם הדבר היחיד שיש בעולם. 
הייתי רוצה יכולת להחליף דמויות: להיות אשת קריירה 
בעבודה, טבחית במטבח, קניינית בסופר, נהגת מרוצים 
בכביש, גזברית בוועד הכיתה, ספורטאית בחדר כושר, 

נערה מאוהבת בדייט עם בעלי.
שמונה  עם  התמנון.  אשת  להיות  רוצה  הייתי  ולסיום, 
לגדולה,  השיער  את  לאסוף  הראשונה  בזרוע  זרועות. 
כריכים  להכין  בשלישית  לקטנה,  נעל  לנעול  בשנייה 
לבית הספר, ברביעית לכבות את הטלוויזיה, בחמישית 
בדיוק  לספה,  מתחת  הקשר  מחברת  את  להוציא 
איפה שהכי קשה להגיע, בשישית לצחצח שיניים לילד, 
יוצאים, מה לא  בשביעית לכבות שוב את הטלוויזיה )תיכף 

ברור??( ובזרוע השמינית להכין קפה, אבל בלי שיישפך.
ואז חשבתי על זה שוב. 

אילו הייתי גיבורת-על, הייתי רוצה להיות 
אימא.

קצת באיחור, יום אישה שמח 
יפעה בנר

יכול להיות שאנחנו לא מושלמים?
ימים לפני שהגיליון הזה נסגר, כשהתברר שעדיין חסרים לא מעט  כמה 
“ודברת בם”  והדד-ליין מתקרב, עלתה בקבוצת הוואטסאפ של  חומרים 
התהייה השנתית: “מישהו קורא את זה בכלל?” “ישימו לב אם הגיליון לא 

ייצא?” “עדיין יש עניין בעיתון הקהילתי?” 
זוכר  ואינני  שונות,  ברמות  בם”  ב”ודברת  כבר שמונה שנים שאני מעורב 
שנה שהתהיות האלה לא עלו, כל פעם בעוצמות אחרות, אלא שהשנה 
הצטרף לזה קול נוסף, שהידהד בוואטסאפ וגם במייל הקהילתי, בעקבות 
אירוע האלימות בבית הספר היסודי: פתאום נדמה שהקהילה היא לא מה 
מכסה  כראוי,  מתפקדת  לא  ועוטפת,  מנחמת  כה  לא  להיות,  שהבטיחה 

ומטייחת, ו”איפה האידיאלים ואיפה המציאות?”
הו, טוב ששאלתם. 

עיתון  יש  אידיליה.  כמו  נראית  הקהילה  מבחוץ,  ל”קשת”  כשמגיעים 
קהילתי, יש את צוות באל”י שדואג למי שילדה ולמי שנפטר לו בן משפחה, 
וואו! גם  יש אירועים קהילתיים, התנדבויות, וכמובן בית ספר עם ערכים. 
אני רוצה את כל הטוב הזה. אבל האמת היא שזה קצת כמו הפייסבוק של 
רובנו: “תראו איזה חיים יפים יש לי”, “הינה אני במסעדה”, “הינה פגשתי 

חבר ישן”, “הינה היצירה האחרונה שלי, נכון שהיא מדהימה?”
שבת  יש  כן,  מושלמת.  לא  ֶעּפֶעס,  היא,  והמציאות  מציאות.  יש  אז  אבל 

קבוצת  בכל  כמו  אבל  עשייה,  המון  ויש  לנזקקים  תרומה  יש  קהילתית, 
אנשים שמתאגדת יש גם פוליטיקה, יש מתחים ויש חילוקי דעות. לפעמים 
זה אפילו נהיה לא נעים. וכן, יש בית ספר, אפילו שניים, אבל גם הם לא 
מושלמים, ועדיין לא נבחרנו לבית הספר הטוב בישראל. ולפעמים יש שם 
יש  ליצלן,  ורחמנא  ואחרות,  כאלה  לימוד  שעות  וחסרות  אלימות,  אירועי 

אפילו מורים שאנחנו לא לגמרי מרוצים מהם. 
לא, לא צריך להסכין עם מה שלא בסדר, אבל בעיניי, כן צריך לקחת את 
הדברים בפרספקטיבה ולהסתכל על זה קצת יותר מרחוק. לא מייד לזעוק 
לא,  או  מוְבנים  ולצד חסרונות  היא קהילה,  וחורבן. הקהילה  זעקות שבר 
יש לה גם יתרונות. קחו לדוגמה אפילו את האירוע המצער האחרון: בבית 
ספר בעיר, רוב הסיכויים שההורים המעורבים היו מתמודדים עם ההנהלה, 
פחות או יותר בעצמם, ואילו כאן יש כוחות שאכפת להם )לפעמים בקול 

גדול מדי, לטעמי( ומנסים לעזור ולתקן.
אז צריך את “ודברת בם”? כן, זה חלק מהקהילה. לא עליו היא קמה ולא 
נופלת, אבל הוא אבן בבניין, כמו כל דבר אחר שחברים עושים  עליו היא 
הזו  הקהילה  את  שאוהב  ומי  שהיא.  למה  אותה  והופכים  הקהילה  למען 
מוזמן לקחת בה חלק פעיל, להתנדב ולשפר איפה שהוא רואה לנכון, או 

סתם לקרוא את העיתון הקהילתי, פשוט כי זה חלק מלהיות פה.
יואב פרידמן



שיחות לעומק הקשת

פריזמה
חמש דקות ביום

לסבתא שלי היה יום כביסה שבועי. ביום הזה היו מחליפים את המצעים 
מכונות  שתי  ואת  הבגדים  גיגית  את  לחצר  מוציאים  והיו  המגבות,  ואת 
הטכנולוגיה  ממיטב  שתיהן  שסוחטת.  וזאת  שמכבסת  זאת  הכביסה: 

שמנואלה יכולה לספק.
השכנה  של  תורה  וכשהגיע  השכנה,  אצל  אוכלים  הילדים  היו  הזה  ביום 

לכבס היו ילדיה מתארחים אצל סבתא שלי.
עכשיו, לפני שאתם מאשימים אותי בנוסטלגיה מופרזת, אני רוצה להיות 
ברורה: אני לא מתגעגעת לימי הכביסה ביד. אני מעדיפה ללא עוררין את 
וסבון  מחורץ  כביסה  קרש  פני  על  הכביסה  תוכניות  בין  שבורר  הכפתור 

כביסה גס.
ובכל זאת, כשכביסה דרשה חצי יום של עבודה מאומצת, פינו לה מקום. 
אם היה אז “גוגל קלנדר”, הוא בטח היה מסמן את השעות האלה תפוסות 

ומצמיד אליהן תמונה חמודה של אטב עץ.
היום להפעיל מכונת כביסה לוקח חמש דקות ומינימום מאמץ; קל לדבר 
עם המורה, היא זמינה בסלולרי; אין צורך להמתין שעות במשרד הפנים, 

זה רק כמה דקות באפליקציה.

חיינו פשוטים יותר, לא?
הבעיה עם כל הסידורים הקטנים האלה שניתן לבצע בקלות ובפשטות, 

כפי שמגדירות הפרסומות, שאין להם הקצאת זמן.
מה, אין לך שבע דקות ביום להתעמל? חמש דקות להיכנס למשוב לראות 
מה מצב הלימודים של הילד )כפול מספר הילדים(? חמש דקות להיכנס 
המיותרות:  התגובות  כל  את  )ואז  הגננת  ששלחה  התמונות  את  לראות 
עם  לדבר  דקות  חמש  יופי”(?  “איזה  “מקסים”,  חמודים”,  איזה  “שיאו, 
ההורים, לשמוע מה שלומם? חמש דקות לתרגל עם הקטן חיזוק חגורת 
את  להסיע  דקות  חמש  בחוג?  היה  איך  לשמוע  דקות  חמש  כתפיים? 
הילד? חמש דקות לעבור על המייל? מה, לא תעני לטלפון מהעבודה? 

חמש דקות שיחה? לקרוא מהר חדשות? לגזור לילד ציפורניים?
שלא  דקות  חמש  של  קטנות  זמן  יחידות  אינספור  להן  מצטברות  וכך 
נחשבות, אבל מסתכמות לשעות ארוכות ודחוסות שממלאות את שעות 

היום וחלק משעות הלילה.
צדיק, יש לך חמש דקות לקרוא מאמר?

חגית קראוס

עשרת הדיברות - הדיבר השישי
לא תרצח?

הציוויים של עשרת הדיברות ובייחוד ה”לאווים”, ציוויי ה”לא תעשה”, הם 
האנושית  על מקורות האלימות  הדיון  האנושי.  היסוד של המוסר  מאבני 
וכבר  מדממים,  בסיפורים  גדוש  התנ”ך  המקרא.  דפי  על  כבר  מתחיל 
במקורות קיים המתח הבלתי ניתן לגישור בין הציווי “לא תרצח” לבין דיני 
לבטא  הציווי  בא  האם  אבל  עצמם(.  לרוצחים  היתר  )בין  השונים  המוות 
ולרסן  את המובן מאליו או לחילופין הוא נדרש על מנת לשרטט גבולות 
את הטבע האנושי? או במילים אחרות: האם יצר לב האדם רע מנעוריו או 

שמא טוב הוא? 
המונומנטלי  ספרו  את  פרסם  אנגלי,  פילוסוף  הובס,  תומס   1651 ב- 
“הלוויתן”. בספרו קבע שבמצבו הטבעי, חייו של האדם הם “חיי בדידות, 
היא  המודרנית  החברה  של  ותפקידה  וקצרים”,  חייתיים  מאוסים,  דלים, 

להגן על האדם מטבעו החייתי. 
מול טענותיו של הובס נהוג להציב את השקפתו של ז’אן ז’ק רוסו, שחי 
כ- 100 שנים אחריו. רוסו טען כי לאדם באופן טבעי יש תכונות של חמלה 
ולא  האנושית  בתרבות  דווקא  האלימות  ומקור  פראית”.  “אצילות  ואף 
תומס  על  יצקו  ואחרים  קאנט  עמנואל  יום,  דייוויד  רוסו,  האדם.  בטבע 
הובס קיתונות של ביקורת. לכאורה מה לנו, בוגרי המאה ה- 20 הקטלנית 
ולוויכוחים בין האסכולות הפילוסופיות, האם יש בכלל עוד למישהו ספק 
כמה רוע טומנת נפש האדם? אבל בעצם מהות המחלוקת היא לא על 
ב-2016  והנה  שלה.  השורשים  על  אלא  שלנו,  הפוטנציאלית  הרצחנות 
 ,Nature בעיתון  מספרד  גומז  מריה  חוזה  של  החשוב  המאמר  פורסם 
של  הפילוגנטיים  “השורשים  שכותרתו  הפילוסופיה,  ממחוזות  הרחק 
האלימות הקטלנית של בני האדם”. העבודה התבססה על יותר מ-3,000 
יותר  )נבדקו  שונים  ביונקים  המוות  סיבות  את  שבחנו  קודמים  מחקרים 
התמקדו  החוקרים  השונות  המוות  סיבות  מבין  יונקים(.  מיני  מ-1,000 
כלומר  המין,  אותו  בני  של  מאלימות  כתוצאה  המוות  במקרי  ספציפית 
נמצאו  במחקר  שנכללו  היונקים  ממיני  ב-40%  מרצח.  כתוצאה  במוות 
עדויות על אלימות קטלנית בין בני אותו המין. אפילו מינים “אוהבי שלום” 
רציחות  של  גבוה  שיעור  רוצחים.  רחוקות  לעיתים  ואוגרים  סוסים  כמו 
לעומתם  במיוחד.  מפתיע  לא  והנמרים  האריות  הדובים,  הזאבים,  בקרב 
)או  ההפתעה  אבל  מאוד.  נמוך  היה  ובעטלפים  בלווייתנים  הרצח  שיעור 
שלא?( הייתה דווקא במשפחת הפרימטים, הקופים, אליה משתייכים גם 
רשימת  בראש  מככבים  השונים  הקופים  מיני   .Homo sapiensה אנחנו, 

הרוצחים בעולם החי. הרצחנות חוצה את עולם החי אבל אופיינית במיוחד 
למינים עם רמה גבוהה של טריטוריאליות ומבנה חברתי מורכב. היונקים 
הסוריקטות.  דווקא  הם  והדובים,  מאריות  יותר  הרבה  ביותר,  הרצחניים 
מוות כתוצאה מרצח )על ידי סוריקטה אחרת( צפוי ל- 20% מסוריקטות, 
של  השיטות  באמצעות  נרצחת.  חמישית  סוריקטה  כל  תרצו  אם  או 
פילוגנטיקה )אנליזה שמבוססת על הדמיון בין המינים השונים( נעשתה 

הערכה ששיעור הרציחות הצפוי בשחר המין האנושי עמד על כ- 2%.
שונות  בתקופות  אנושיות  קהילות   600 נבדקו  המחקר  של  השני  בחלק 
המוות  שיעור  של  הערכה  לגביהן  שיש  היום(  ועד  לפנה”ס  )מ-50,000 
הפרה- בתקופה  אותנו  שאפיינה  האלימות  שרמת  מסתבר  מרציחות. 
והגיעה לשיא בימי  היסטורית התגברה )עד 3.9% בתקופה פליאוליתית( 
הביניים – אז כ-12% מבני המין האנושי מצאו את מותם כתוצאה מרצח. 
לשבטים  לקטים  ציידים  של  קטנות  מחבורות  התארגנה  האנושות  ככל 
גדולים ונסיכויות רמת האלימות גברה. רק אחרי שנוסדו המדינות החזקות 
לרמות  ירדה  האלימות  רמת  הפרט  חופש  את  להגביל  שיכלו  הגדולות 

נמוכות מהבסיס הפרה-היסטורי. 
לכאורה המחקר הזה מוכיח שתומס הובס צדק, טבע האדם רע מנעוריו. 
לטענות  בניגוד  בלעדית.  אנושית  המצאה  אינו  רצח  אופטימית,  בראיה 
האלימות  האנושית,  מהתרבות  כחלק  שרכשנו  תכונה  היא  שהרצחנות 
לה  ויש  בתורשה  שעוברת  תכונה  היא  בפרט  ובאנשים  בכלל  ביונקים 
ואילו החלק השני של המחקר  תפקיד משמעותי בהצלחה אבולוציונית. 
להיות  יכולה  האנושית  החברה  מסוימות  תרבותיות  שבנסיבות  מוכיח 
המבקרים  גם  ולכן  שלנו,  ה”בסיסית”  הרצחנות  מרמת  בהרבה  אלימה 
של הובס, כמו רוסו וקאנט – צדקו. מצד אחד אנחנו חיות רעות שצריכות 
מסוימות  בנסיבות  שני  מצד  אבל  אותנו,  שתרסן  בחברה  להתארגן 
יותר את  ההשפעה של החברה הייתה דווקא בכיוון ההפוך ומגבירה עוד 
נמוך  המודרניות  בחברות  מרצח  כתוצאה  המוות  שיעור  האלימות.  רמת 
יחסית )כ-0.6% מכלל סיבות המוות בארה”ב( אבל הנתונים האלה יכולים 

להתהפך ברגע.  
הערכים  חיזוק  עם  יחד  החיים  וקדושת  האדם  כבוד  כמו  לערכים  חינוך 
לרשותנו  שעומדים  העיקריים  הכלים  הם  שלנו  בילדים  הדמוקרטיים 

לשמור על החברה. 
אלכס גורי
http://www.nature.com/articles/nature19758
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_events_named_massacres



קול משמים

אמרתי לכם 
"לא תרצח", אבל מתקבלת 
אצלי התחושה שאתם מתייחסים 

לציווי שלי כאל הבל. 
ואפילו הוא נרצח!

בני ובנות קשת מזכרת בתיה היקרים!
מה שפר עליכם גורלכם שאתם חלק מהעם הנבחר שלי, בניי החביבים 
)שיקסע!(.  מהגויות  דווקא  לאו  אבל  מהגויים  יותר  הרבה  אוהב  שאני 
עליי,  האהוב  העם  את  לצ'פר  איך  כשחשבתי  הכבוד,  כיסא  על  ביושבי 

החלטתי לזכות אתכם, ולפיכך הרביתי לכם תורה, מצוות ומעשים 
טובים. למשל בא לכם לשתות נס אחרי הסטייק? זכיתם 

ולא תשתו. בא לכם לישון עד מאוחר?  במצווה 
טרוטות  עיניים  עם  ותקומו  במצווה  זכיתם 

השנה  בפרוס  לשמוח  לכם  בא  לוותיקין. 
החדשה? זכיתם במצווה ובמקום זה תלכו 
יהיה  איל.  של  בקרן  תקיעות   001 לשמוע 

דיסקו! אבל במקום אחר.
אחרות,  הרבה  ועוד  האלה,  הנהדרות  המצוות  כל 

כמה  יש  אבל  ממני.  ייחודי  פינוק  עבורכם.  ספיישל  הן 
דברים שחשבתי שגם בניי הנחותים והערלים צריכים לקיים. מדובר בכמה 
עניינים מאוד בסיסיים שקראתי להם "שבע מצוות בני נח", כי לקיים רק 

אותן זה באמת יותר נוח. 
פשוט  עניין  לכאורה  תרצח".  "לא  היא  האלה  הכלליות  המצוות  אחת 
במיוחד - אסור לאף אחד להרוג מישהו אחר )אלא אם כן בית דין החליט - 
ואז בכיף אפשר לסקול, לשרוף, לחנוק או לעשות לו קפד ראשו באמצעות 
יקר  סגולה  עם  אתם,  לא  שאיכשהו,  אלא  המיותר(.  את  תמחקו  חרב. 
הולכת  הזה.  בציווי  לעמוד  מצליחים  טפו,  שמם  יימח  הגויים,  ולא  שלי, 

הבל.  זה  כאילו  שלי  לציווי  מתייחסים  שאתם  התחושה  אצלי  ומתקבלת 
ואפילו הוא נרצח!

לא  אני  בסדר.  דווקא  אתם  בתיה,  במזכרת  היקרים  ובנותיי  בניי  אתם, 
למרות  בכשרים,  מלחשוד  לי  וחלילה  )חס  רוצחים  שאתם  בכם  חושד 
שהסנקציות הנלוות לא ממש מאיימות עליי(, אבל כן הייתי רוצה לדעת 
למטה  שם  אצלכם  מתנהגים  שבו  לאופן  הסבר  לכם  יש  אם 
בעולם שבראתי לכם. ולא מדובר על מקרה אחד או שניים, 

זה פשוט קורה אצלכם כל הזמן. בנתניה. 
פעם בכמה זמן אפילו נרצחים אצלכם בעולם אנשים 
כמעט  )כלומר  אוהבים  שכולם  מפורסמים,  מאוד 
דוגמאות,  צריכים  באמת  לא  אתם  מתברר(.  כולם, 
נכון? חיים ארלוזרוב, ג'ון.אף קנדי, יצחק רבין, אברהם 
לינקולן, ג'ון לנון, לורה פאלמר ואני יכול להמשיך מפה ועד 

הודעה חדשה על רצח נוסף. אה, רגע, היא הגיעה.
ליצור חיים  חוסר הכבוד הזה לחיי אדם פשוט מעורר את חרון אפי. הרי 
לי עוד שני שותפים,  יש  ובכל אחד מכם עוד  עניין פשוט,  זה לא  בעולם 
אז באמת שלא ברור לי מבין מאיפה החוצפה לסיים את דרכו של אדם 
מעלה?  של  דין  לבית  מישהו  לשלוח  שמאפשר  הזלזול  מאין  בעולם? 
לעזאזל, איך מישהו בוחר ליטול את חייו של אחר? מה הוא חושב שהוא, 

אלוהים?!
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

חיים ואהרן
רציתי לכתוב על שני אנשים שנפטרו לאחרונה ואני חשה שיחסרו לי מאוד: 

אהרן אפלפלד וחיים גורי.
אל שניהם נחשפתי במהלך חיי הבוגרים: התגוררתי בבניין בשכונת טלביה, 
שבו התגורר חיים גורי. שותפתי ואני היינו פוגשות אותו ואת אשתו עליזה 
רואה  הייתי  במבשרת  וגרתי  כשנישאתי  מכן,  לאחר  הבית.  במדרגות 
לקפה.  בקניון  ב”ארומה”  יושב  או  בשבילים  מטייל  אפלפלד  אהרן  את 
שניהם היו בעיניי בני אדם בשר ודם, ויחד עם זאת היה בהם משהו גדול 
ושל שאר  אל המודעות שלי  והניפו  הנושאים שנשאו  בזכות  מהמציאות, 

האנשים שחיים פה בישראל.
פרס  חתן  אפלפלד,  אהרן  הסופר 
ישראל לספרות יפה, הוא ניצול שואה 
ספרות  לכתיבת  חייו  את  שהקדיש 
בז’אדובה,  נולד  הוא  השואה.  בנושא 
בזמנו,  לרומניה  שייכת  שהיתה 
השואה  בזמן  להוריו.  יחיד  בן  והיה 
לגטו  אביו  עם  וגורש  שמונה  בן  היה 
מצא  פרידתם  לאחר  עבודה.  ולמחנה 
לאחר  פולנייה.  איכרה  אצל  מסתור 
ילדים  קבוצת  עם  נדד  המלחמה 
יהודים והגיע לישראל. פה למד בבית ספר חקלאי, התגייס לנח”ל ולאחר 
אפלפלד  העברית.  באוניברסיטה  יידיש  וספרות  עברית  ספרות  למד  מכן 
על  לה.  שקדם  ומה  השואה  בתקופת  שעוסקים  ספרים  ארבעים  כתב 
אפלפלד נאמר, שאת העולם הרגשי והתודעתי העולה מכל סיפוריו חוצים 
שני כוחות סותרים: כוח אחד, שעיקרו ההכרח הלא-רצוני והרצון למחוק 
הזיכרון  פירורי  את  לשמר  הניסיון  שעיקרו  שני,  וכוח  זיכרון,  של  פירור  כל 
גובר  לעיתים  מטוטלת.  תנועת  במין  מתגלים  אלה  כוחות  שני  המעטים. 
ההכרח או הרצון לשכוח ולעיתים גובר ההכרח או הרצון לזכור. כך או כך, 
המלחמה בין הכוחות ה”אימפריאליסטיים” הללו מתרחשת על כברת ארץ 

“זיכרונית” קטנה מאוד.
אהרן אפלפלד היה עבורי דמות, שבהיותה פה עסקה תמיד במה שהיה 
ולקרוא אותו היו תמיד חוויה של  ולשמוע  וגם בשכחה,  - גם בזיכרון  שם 
מפגש עם אדם שחי ייעוד גורלי - סוג של בחירה שנעשית מתוך הכרח ואין 

נעלה ממנה - לשים את הדברים על הפרק ולא לעזוב.
את  עבורי  מבטא  לעומתו,  גורי,  חיים 
נולד בשנת 1923 בתל- התקומה. הוא 
אפלפלד,  לפני  שנים  תשע  אביב, 
“כדורי”  החקלאי  הספר  בבית  למד 
הוא   .1941 בשנת  לפלמ”ח  והצטרף 
למד ספרות עברית, פילוסופיה ותרבות 
העברית  באוניברסיטה  צרפתית 
באוניברסיטת  גם  ולמד  בירושלים 
“סורבון” בצרפת. הוא שימש כעיתונאי 
והפרוזה  שיריו  בזכות  והתפרסם מאוד 
שכתב, שתמיד הייתה שזורה בהן זיקתו לנושאים לאומיים-חברתיים. גם 
חיים גורי עסק בזיכרון, ושיריו המפורסמים “באב אל וואד” ו”שיר הרעות” 
הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהאתוס הישראלי. חיים גורי עסק גם הוא 
בזיכרון השואה ובתור עיתונאי ב”למרחב” סיקר את משפט אייכמן. בשונה 
מאפלפלד, הייתה לו מעורבות גבוהה בנושאים פוליטיים והוא היה מעורב 
הציוני  רוח שחי את החזון  איש  היה  הוא  זה.  שונות בשדה  בהתארגנויות 
נוכל  וכיצד  שלנו  המדינה  הולכת  לאן  וביצירתו  במעשיו  עצמו  את  ושאל 

לחיות בה חיים נכונים ומוסריים יותר.
אהרן אפלפלד - ילד השואה, וחיים גורי - ילד הפלמ”ח, שניהם היוו עבורי 
יתמות  של  תחושה  יש  בהיעדרם  שמתחברים.  קצוות  שני  שנים  במשך 
מי  ושואלות:  בתוכנו  חיות  ותקומה  פנימי של המקום שבו שואה  וחיפוש 

יישא את הדגל שלנו עכשיו? מי יעסוק בנו שוב ושוב ויחיה אותנו במעשיו?
אפרת נצר וייס



על חג הפסח
עם ילדי גן “דולב” 

משתתפים: שירה, טליה, גפן, עידן, שי ויובל 

שלום ילדים, אני רוצה לדבר איתכם על החג שמתקרב אלינו, איזה חג 
מתקרב?

כולם: פסח!
איזה עוד שמות יש לפסח?

שירה: חג האביב.
נכון, ולפסח קוראים גם חג החירות. מי יודע מה זה חירות?

טליה: חופש.
נכון מאוד, ולמה קוראים לפסח חג החירות?

עידן: כי יצאנו ממצרים.
)יובל, שי ועידן מתחילים לשיר את “עבדים היינו”(.

אז בני ישראל היו עבדים במצרים ויצאו מעבדות לחירות.
מה יותר טוב, להיות בחירות או להיות עבדים במצרים?

כולם: חירות!
עידן: כי אז לא עובדים בפרך.

עכשיו  עד  עושים  אנחנו  ומה  ממצרים,  יצאנו  שנים  הרבה  הרבה  לפני 
בשביל לזכור את זה?

עידן: חוגגים את פסח ואוכלים מרור.
שי: אוכלים מצות.

יובל: ואוכלים חסה בתוך מי מלח.
למה אוכלים מרור?

יובל: אני יודע! כי היה להם מר.
גפן: בשביל להיזכר בבני ישראל.

נכון, ומה עוד אנחנו עושים כדי להיזכר במה שהיה במצרים?
שי: מצות.

ולמה אוכלים דווקא מצות?
טליה וגפן: בגלל שהבצק לא הספיק לתפוח.

יובל: ואם רואים פירור של לחם לא מתייחסים.
נכון, בפסח לא אוכלים חמץ.

עידן: וגם אסור להסתכל על חמץ, וזה מהתפילה.
כן, זה מהתורה.

מה עושים לפני פסח כדי שלא יהיה חמץ בבית?
שירה: מנקים.

ומה אנחנו מספרים בליל הסדר?
גפן ושירה: הגדה.

שי: וגם את התורה.
בליל הסדר בשנה שעברה החבאתם את האפיקומן?

יובל: אני רוצה להגיד! ששמים שתי ערמות של מצה ואז חוצים אותן לשני 
חצאים ואת החצי הגדול עושים לאפיקומן.

נכון מאוד! ומה עושים איתו?
עידן: מצפינים.

וואו, איזו מילה יפה. מה זה מצפינים?
גפן: מחביאים.

יובל: אני זוכר איפה החבאנו בשנה שעברה, במגירה של דודה יעל!
ושאלה אחרונה: מה אתם הכי אוהבים בפסח?

שי: אני הכי אוהב מצות.
שירה: את הסיפור של ההגדה.

טליה וגפן: גם מצות.
שי: הם מעתיקים ממני.

שירה: אני היחידה שאמרתי את ההגדה!
יובל: אני הכי אוהב את האפיקומן.

ולפני שנסיים, מישהו רוצה להגיד לי עוד משהו על פסח?
עידן: קוראים לחג הפסח פסח.

תודה רבה ילדים חמודים, שיהיה לכם חג שמח!
ראיינה: נועה שחר

במסגרת פרויקט החקר במדעים של שכבת ט' בהדרכת המורה למדעים נטע בשן, יצאו 
מיכאל בקלונד ועומר מדמון ביחד עם נטע לייצג את ביה"ס בכנס החקר המחוזי השנתי 
"חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה". מיכאל ועומר הכינו את עבודת החקר שלהם בנושא 
"השפעת מקצבי מוזיקה שונים על דופק והתנהגות כלבים". בעבודתם, הם בדקו השפעת 
את  השוו  וגם  כלבים  והתנהגות  דופק  על  קלאסית  מוזיקה  של  שונים  מקצבים  שלושה 

ההשפעה בין קבוצות גיל שונות של כלבים.
בתחילה מיכאל ועומר הציגו את עבודתם במושב הפוסטרים ולאחר מכן הרצו על עבודתם 

בפני תלמידים ומורים מבתי ספר שונים בארץ ובפני נציגים ממשרד החינוך.
מיכאל ועומר ייצגו את ביה"ס בכבוד רב ועבודתם זכתה לפידבקים מעולים מחבר השופטים 

ומנציגי הפיקוח של משרד החינוך שנכחו. החוויה כולה היתה מהנה ומעצימה במיוחד.

פרוייקט חקר במדעים שכבה ט'

"הייד פארק" חטיבת קשת
מספר  קיימנו  זה  ובהקשר  הבינלאומי  האישה  יום  צויין  שעבר  בשבוע 
מורות  שבה  בחצר  במה  על  פארק"  "הייד  וביניהם  הספר  בבית  פעילויות 
ועל  האישה  מעמד  על  עמדותיהן  את  הביעו  ותלמידים  תלמידות  ומורים, 

השאלה האם בכלל קיים צורך בציון יום האישה.



מזמנם  השקיעו  אשר  עמותה,  ועד  חברי  משלושה  נפרדנו  השנה  בינואר 
וממרצם ללא גבול למען המטרה המשותפת לכולנו; להמשיך ולהצמיח את 

קהילת קשת מזכרת בתיה מתוך אמונה שלמה בערך “לחיות ולחנך יחד”. 
אחד/ת  כל  העמותה  בועד  בחברות  הכרוכים  השוטפים  העניינים  מלבד 

מהם לקח על עצמו תפקיד עומק. 
שי מונזון עסק בפיתוח הקהילה, יזם תהליכים, כגון סקר קהילתי ובניית צוות 
חברי  של  ומטרות  רצונות  צרכים,  של  יותר  ברורה  תמונה  לקבלת  קהילה 
במהלך  האירועים  בהפקת  מרכזי  חלק  לקח  מהצלחות,  ולמידה  הקהילה 

השנה והיווה סמן חיובי לצמיחה והתחדשות.
ורד חיים עסקה בפיתוח והצמחה של ארבעת גני קשת, דאגה לקשר רציף 
ושיתוף פעולה עם מחלקת החינוך של המועצה, העסקת גננות עמיתות 
לגננות  משמעותית  השתלמות  תוכנית  בניית  בגנים,  העמותה  מטעם 
קשת ביחד עם עמותת מיתרים, טיפול שוטף וצמוד בכל הכרוך בתפקוד 
נכון ומחוייב מטרה של הגנים ובשיתופי הפעולה הרבים הכרוכים בניהול גן 

קשת. 
בפורומים  חבר  היה  הקהילה,  אירועי  בהנעת  מרכזי  חלק  לקח  גורי  אלכס 
ובצוותים השונים שעסקו בנושאי קהילה. אלכס לקח תחת חסותו את עיתון 
הקהילה “ודברת בם” וביחד עם חברי/ות המערכת עשה הכל בכדי שהעיתון 
ימשיך ויתפקד למרות הקשיים הרבים בהפקתו, מתוך הבנה ואמונה שנכס 

כזה כדאי שימשיך ויהווה מדורת שבט לקהילה. 
  

אנו מודים לכם על תרומתכם הרבה לקהילת קשת! 

יום המדע הישראלי בביה"ס היסודי
השבוע ציינו את יום המדע הישראלי שנקבע בסמוך ליום הולדתו של המדען הנודע 
אלברט איינשטיין החל ב-14 במרץ. נאמני מדעים הפעילו תחנות ברחבת הכניסה 
במהלך ההפסקה ותלמידי ביה"ס הוזמנו לצפות בהתנסויות בכוח הכבידה, בהפעלת 
רקטה, הר געש מתפרץ, משחת שיניים לפילים )מבית היוצר של ד"ר מולקולה(, ציור 

בחלב ומרוץ פחיות באמצעות חשמל סטטי.
לחינוך",  "ידיד  ומתנדבת בעמותת  ונויה פרץ  הילה  גדולה ללאה, סבתם של  תודה 

שהובילה את הפעילות ומסייעת בקידום תחום המדעים בביה"ס.

טיול שנתי לכרמל ולגלבוע – שכבת ו'
בהם  האתרים  על  לכם  נספר  ואנו  ו',  שכבה  תלמידי  אנו  שלום,  שלום 

ביקרנו בטיול השנתי.
נסיעה  לאחר  בחיפה.  הכרמל  הר  לכיוון  באוטובוסים  יצאנו  ראשון  ביום 
של כשעה הגענו לרכס הרי הכרמל. הנוף שם היה מרהיב, גם ההרים וגם 
עפר,  שבילי  דרך  המעפילים  בנחל  לטייל  התחלנו  השופעת.  הצמחייה 
האבנים  בגלל  ומרגשת,  מלחיצה  הייתה  הדרך  ועליות.  ירידות  אבנים, 
ובעיקר בגלל הירידות. לאורך המסלול עברנו דרך כמה בונקרים ממלחמת 
מיני תחומים. התחנה  בכל  דרך"  "פורצי  על אנשים  ואף למדנו  השחרור, 
על  הדרכה  קיבלנו  שם  בעתלית  המעצר  מחנה  הייתה  בטיול  השנייה 
שלו.  ומהמבנה  המחנה  מצורת  נדהמנו  ביניהם.  וסיירנו  השונים  המבנים 
המחנה גדול ובו הרבה גדרות וביתנים שונים. לאחר מכן עלינו לאוטובוסים 
בבית שאן.  אנ"א  אכסניית  אל  לדרך,  ויצאנו  גדולה  ובשמחה  בהתרגשות 
לאחר נסיעה ארוכה הגענו לאכסניה. התארגנו שם, אכלנו והלכנו לחדרים. 
אם חשבתם שהלכנו לישון מוקדם, אז טעיתם! הלכנו לישון בהנאה רבה 
צרחנו,  ושיחקנו,  נהנינו  בלילה(.   3 )בערך  בלילה  מאד  מאוחרות  בשעות 
התארגנו  ב-6:00,  כולנו  קמנו  בבוקר  מסיבה.  שם  עשינו  ואפילו  צעקנו 
ואכלנו ארוחת בוקר. לאחר מכן יצאנו בדרך להר הגלבוע המרשים והיפה. 
טיפסנו שם למצפור דובי וערן שמיר, הנמצא במעלה הגלבוע וממנו נשקף 
נוף מדהים של העמק והיישובים שסביבו. לא רחוק משם התחלנו במסלול 
של נחל יצפור, בו עברנו דרך ארוכה ומפרכת, בחלק מהמסלול ניתן היה 

לרדת רק בעזרת יתדות.
נכנסנו  ובסופו  עין שוקק  נחל  – הלכנו בתוך  יצאנו למסלול הרטוב  משם 

לשחות בתוך מעיין )שהיה ממש קר, אך מהנה!(
משם יצאנו לכיוון מושבתנו הקסומה, והגענו לבית הספר בשמונה בערב.

התפזרנו, לקחנו את התיקים והלכנו הביתה...
אופק, דניאל ורן, כיתה ו2



ניסן החודש העברי בהיבט הסביבתי

מרור כורך - כוחו של הטבע הארץ ישראלי 
סיפור חסידי ידוע מתאר זוג קבצנים, יהודי וגוי, המזמינים עצמם אל שולחן 
הסדר, על מנת ליהנות משפע המאכלים. הגוי יושב ליד השולחן ומגלה, 
מסכת  בקריאת  הבית  בני  פוצחים  האוכל  את  להגיש  במקום  כי  לצערו, 
ארוכה כאורך הגלות, עליה הם גם דנים בהתלהבות רבה. לבסוף, כשהוא 
כבר כמעט מתעלף מרעב, מוגשת מנה לשולחן, מנה שהוא מסתער עליה 

ברעבתנות ו... בורח מהבית כשפיו בוער מחריפות המרור... 
ובלי  בחרוסת  להמתיקו  לדעת  בלי  המרור  על  הסתער  בסיפור  הגוי 
סגירה  מהווים  במצה,  כרוכים  כשהם  יחד,  גם  והחרוסת  שהמרור  להבין 
משמעותית של קריאת ההגדה, ופתיחה לשלב עליו חלם כל הזמן: “שולחן 
בסיפור,  הקבצן  של  ממצבו  רחוק  לא  במצב  אנחנו  רבות  פעמים  עורך”. 
וגם אם לא בורחים מהבית בזעקות שבר, “מתקתקים” את ה”מרור כורך” 

וממהרים להגיע לעיקר – התבשילים המדהימים של סבתא. 
סוד  טמון  הסדר  של  זה  בחלק  דווקא  כי  מראה  יותר  עמוקה  התבוננות 

עמוק, הרלוונטי לחיינו היום. 
“מרור כורך” הוא השלב בסדר בו אנו כורכים מרור במצה, וממתיקים אותו 
וחשובה  עמוקה  משמעות  ישנה  התהליך  ממרכיבי  אחד  לכל  בחרוסת. 

ביותר. 
את המצה והמרור אנו פוגשים בהגדה עצמה:

ְבֵּצָקם ֶשׁל  “ַמָצּה זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשֹׁלא ִהְסִפּיק 
ָבּרּוְך  ַהָקּדֹוׁש  ַהְמָּלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֶשִׁנְּגָלה ֲעֵליֶהם  ַעד  ְלַהֲחִמיץ  ֲאבֹוֵתינּו 
ֶשֵׁמְּררּו  ׁשּום  ַעל  מה?  ׁשּום  ַעל  אֹוְכִלים,  ֶשָׁאנּו  ָמרֹור ֶזה  ּוְגָאָלם.  הּוא 

ַהִמְּצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִּמְצַרִים”.
לכלל  סמל  גם  הוא  המרור  במצרים.  שחווינו  העבדות  את  מסמל  המרור 
פשוטות.  לא  וחיצוניות  פנימיות  במלחמות  הכרוכים  שבחיים,  המרירות 
מעגל  את  ושברנו  ממצרים  יצאנו  בו  החיפזון  של  יוצא  פועל  היא  המצה 
העבדות. היא נוגעת בכוחה של השאיפה לחירות, ואת ההוצאה לפועל של 
עצמיות החיים. אבל איך כורכים את שני אלו? איך מביאים כוח של חיות אל 

המרירות השגרתית של החיים?
בסדר  שמקומם  והמרור,  המצה  לעומת  לתמונה.  החרוסת  נכנסת  כאן 
מובטח, החרוסת לא מופיעה כאחד מסימני הסדר ומקומה בשולחן אינו 
ברור. הדעה המוכרת יותר טוענת שהחרוסת מסמלת את הטיט איתו עבדו 
אבותינו בחומר ובלבנים. דעה ידועה פחות, אבל מקסימה וגם הרבה יותר 
לפסוק  זכר  כלומר  לתפוח”,  “זכר  היא  שהחרוסת  היא  תיאבון,  מעוררת 
ַחת  ֶקת ַעל ּדֹוָדּה? ּתַ ר, ִמְתַרּפֶ ְדּבָ משיר השירים )ג ח( “ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהּמִ

יָך”, שנדרש כמשל לכנסת ישראל בצאתה ממצרים. ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַהּתַ
על  המספרת  אגדה  כגן  מיכאל  דר’  מביא  הסדר”,  שבאי  “הסדר  בספרו 
ספר רפואות מיוחד שכתב שלמה המלך. בספר זה פירט שלמה את דרך 
לשורש  מתייחס  כשהוא  האנושי,  במין  הפוגעים  החוליים  כל  של  ריפויים 
הרוחני של כל מחלה ולריפוייה באמצעות תרגול רוחני, רגשי ופיזי. לספר 
את  להבריא  כיצד  למדו  שאנשים  מרגע  אחת:  לוואי  תופעת  הייתה  זה 
עצמם, הם הפסיקו לתלות את מבטחם באלוהים, מזרים החיות בעולם, 
ולהתפלל אליו. לפיכך גנז החכם מכל אדם את ספר הפלאים והטמין את 
סודות הריפוי ביצירה חדשה, הלא היא מגילת שיר השירים, שאותה אנו 
קוראים בפסח. שיר השירים הוא למעשה סיפור אהבה בין הרעיה לדודּה, 
המהווה משל לאהבה בינינו ובין אלוהים, ומחזיק את הסוד הידוע, שאהבה 
לבריאה  אהבה  גם  היא  השירים  שיר  מגילת  מכאוב.  לכל  התרופה  היא 

בכלל, ולטבע של ארץ ישראל, הנוכח במלוא הדרו בין דפיה, בפרט. 
והקשיים  האתגרים   - המרור  עם  בנו,  הטמון  החיות  כוח   - המצה  כריכת 
אתגרים  אותם  עם  להתמודד  לנו  מאפשרת  בפנינו,  מציבים  שהחיים 
מתוך יניקת העוצמות שקיבלנו ביציאת מצרים. החרוסת, שמרכיביה הם 
תפוחים, תמרים, תאנים, יין , אגוזים, שכולם מופיעים בשיר השירים, היא 
זו המדביקה את שני אלו, מרפאה את הסבל, מעניקה משמעות לחירות 

ובעיקר, מתבלת הכול בהמון אהבה.
חג שמח 
עינט קרמר

המסלולים  שכל  חוה”מ  עם  הבעיות  אחת 
הפופולריים עמוסים מאוד. אולם היתרון בעונת 
זו  בעונה  יפה  מסלול  כל  שכמעט  הוא  האביב 
עדיין  פופלרי,  פחות  מסלול  מחפשים  אם  ולכן 

בול  לפגוע  אפשר 
כמו  להרגיש  לא  וגם 

בפקק תנועה.
נחל  מסלול  לדוגמא: 
יופיו  כל  עם  המערה 
גהה  כביש  כמו  נראה 
בחול המועד. תמצאו 
הולכים  עצמכם  את 
בתור עורפי עם מאות 
נלהבים.  מטיילים 

יפה  פחות  לא  ליד תמצאו מסלול  אולם ממש 
עמוס.  פחות  הרבה  אך  מערה(  נטול  כי  )אם 
לפחות שתי  צריך  ולכן  דורש הקפצה  המסלול 

מכוניות. 
ארוכה.  וגירסה  קצרה  גירסה  יש  למסלול 
יעלה  הר  בצומת  מתחילה  הארוכה  הגירסה 
ימינה לשביל עפר  פנייה  יש שם   .3866 בכביש 
הגירסה  קק”ל.  חניוני  ושם  באדום,  המסומן 
עוד   .3866 בכביש  היא  אף  מתחילה  הקצרה 
ותראו  חדה  התעקלות  יש  העלייה,  סיום  לפני 

שם מימין שלט עם סימון שחור לנחל דולב. יש 
השביל.  בתחילת  מיד  המכונית  את  להשאיר 
אחת  מכונית  לפחות  להקפיץ  יש  מקרה  בכל 

לסוף המסלול. 
שתי  של  המסלול  סיום 
על  הוא  הגירסאות 
מהצומת   .3855 כביש 
כביש  עם  הכביש  של 
הרים,  לנס  העולה   3866
עוברים  דרומה,  נוסעים 
תנועה  מעגלי  שני 
חוזרים  ובמעגל השלישי 
צפונה  עקבותינו  על 
מעגל  לפני  וממש 
עפר  לכביש  שמאלה  פונים  השני  התנועה 

המסומן בסימון שחור. 
כ-  לאחר  הארוכה  בגירסה  המסלול:  תאור 
האדום  המסלול  נוח  עפר  בכביש  מטרים   500
יפה  אביב  פריחת  עם  תלולה,  לירידה  הופך 
עם  נפגש  המסלול  כקילומטר,  אחרי  מסביב. 
– תחילתו של המסלול הקצר.  השביל השחור 
שמאלה,  יפנו  האדום  מהשביל  המגיעים 
ישר.  ממשיכים  השחור  מהמסלול  הבאים 
השביל עולה בצורה מתונה ואז פונה שמאלה. 

אנו צועדים כרגע מעל נחל דולב בשביל רחב. 
השביל  עם  לפנות  יש  קילומטר  כחצי  לאחר 
השחור למטה לכיוון אפיקו של נחל דולב. ברגע 
שנגיע לתחתית השביל הופך לצר ופונה ימינה 
ביותר  היפה  החלק  מתחיל  כאן  האפיק,  בתוך 
עובר  פעם  מדי  מתפתל,  השביל  הטיול.  של 
בתוך חורש, ומסביב פריחה יפה של סוף אביב, 

פשתה וקידה שעירה. 
לתוך  תלולה  מעט  ירידה  כקילומטר,  לאחר 
משמאל  מתרחב.  הואדי  שבו  במקום  הערוץ 
עין  את  למצוא  תתאמצו,  אם  תוכלו,  לשביל 
– הנביעה  דולב, אך לא בטוח שהמאמץ שווה 
קטנה מאוד. לעומת זאת, תוכלו למצוא במקום 
סלעים,  בין  להתפתל  מתחתל  השביל  שבו 
טוב  מקום  זה  מאוד.  מוצלת  מנוחה  פינת 
של  קילומטרים  כשלושה  עוד  לפנינו  לעצור. 
הליכה. שני הקילומטרים הראשונים ממשיכים 
להתפתל בשביל צר בין סלעים, שיחים ופרחים, 
מימין  מתרחב.  השביל  האחרון  ובקילומטר 
קק”ל  נטיעות  ומשמאל  בדואי  מאהל  נראה 
ותתחילו לראות שוב סימני חוה”מ – משפחות 
חרדיות מרמת בית שמש עם שלל עגלות וטף. 
מעט  השחור  השביל  עם  נפנה  המסלול  בסוף 

ימינה ולמעלה עד למפגש עם המכוניות.
ישי להמן

טיול קצת פחות עמוס לחוה”מ – נחל דולב



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 מרנץ משפחה מבוקשת

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

חובב )38(, רויטל )38(, נפך )13.5(, נדביה )11.5(, 
אהוב )6.5(, זכות )4.5(, שחק )3(, משגב )10 חודשים( 

חובב נולדתי ביישוב שילה שבחבל בנימין, בן שני במשפחה בת ששה ילדים. 
בגיל 14 יצאתי עם משפחתי לשליחות בוונקובר, קנדה. העיר מדהימה עם נוף 
וללמוד  לגור  ורצון  אידאלים  מתוך  לבדי  לארץ  שבתי  שנה  לאחר  אך  מטריף, 
בישיבת  למדתי  הצבא  לקראת  מאיר’.  ‘נתיב  התיכונית  בישיבה  למדתי  בארץ. 
השירות  אחרי  כשנה  בצנחנים.  שנים  לשלוש  התגייסתי  ואז  כשנה  ‘שדרות’ 
התחתנו. למדתי הוראת תנך ולשון עברית במכללת ‘הרצוג’. נדדנו ברחבי הארץ, 
בתיכון  עובד  כיום  שונים.  ספר  בתי  בהרבה  לימדתי  וצפון.  הירדן  בקעת  דרום, 
‘רבין’, וכמו כן מכין ומלווה נערי בר מצווה במושבה. רויטל נולדתי בקריית גת, 
הבת הקטנה מבין תשעה אחים ואחיות. למדתי בתיכון ‘גרוס’ בעיר, שירות לאומי 
שנתיים בתל אביב. לאחר השירות למדתי אדריכלות במכללה הטכנולוגית בבאר 
שבע. הכרתי את חובב, בילינו יחד, התחתנו. עבדתי בתחום האדריכלות מספר 
שנים, ילדתי את נפך ונדביה והבנתי שהעבודה תובענית מדי בשבילי עם ילדים 

קטנים. תוך כדי פיתחתי את העסק העצמאי שלי - חוגי יצירה לילדים ומכירת תכשיטים ויצירות מקוריות, אבל במשרה העיקרית שלי אני אמא ל-6 ילדים 
ב”ה, כאשר שלושת הקטנים בחינוך ביתי. היכרות נפגשנו לראשונה בגיל 21 במסיבת יום הולדת של חבר משותף, הכרנו… אחרי כמה ימים חובב מצא 
‘תירוץ’ להגיע ממודיעין לקריית גת ולהצטרף לחבריי לבילוי משותף… כעבור שבוע התחלנו לצאת )הנסיעה מודיעין-קרית גת הפכה לרוטינה מטורפת( 
ומאז אנחנו ביחד, אבל ממש ביחד. ילדים נפך - כיתה ח’ בחטיבת הביניים ‘קשת’, שרה בלהקה הייצוגית של המושבה, כותבת וקוראת המון.  נדביה - 
כיתה ו’ בבי”ס קשת ע”ש אורבך, אלוף בהרכבות ובחשיבה הנדסית, פרפקציוניסט. אהוב - כיתה א’ בבי”ס קשת ע”ש אורבך, אמן פלסטלינה וצייר מוכשר. 
זכות - מתוקה אמיתית, אחות בוגרת לאחיה הקטנים. שחק - שובב מקסים ומנומס. משגב - חרוץ, לא מבזבז זמן על שינה…. איך הגעתם לקשת/ 
מזכרת בתיה? גרנו בקריית טבעון בצפון, נהנינו מהאזור, אך רצינו להתקרב למרכז. שמענו על מזכרת בתיה, קפצנו לביקור ופשוט התאהבנו במושבה 
הקטנה והיפה שמתאימה בדיוק לגידול ילדינו. במוסדות החינוך של קשת קיים הערך המוסף שחיפשנו להעניק לילדינו.  תחביבים חובב - באופן עקרוני 
מנצל את הזמן הפנוי ללימוד תורה, וגם לשירה ולכדורסל. רויטל - רסטורציה לרהיטים ישנים - הפחת חיים חדשים ברהיט ישן, יצירת תכשיטים ייחודיים. 
בילוי משפחתי מועדף לנסוע כולנו יחד בלי תכנון מראש… למצוא פינת חמד יפה ושקטה להבעיר מדורה קטנה, לצלות מרשמלו… או פשוט פיקניק 
בחוף הים, ליהנות מאוויר נקי ולהתמלא באנרגיות מהים הכחול )ולחזור עם הרבה חול(. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים? 
לא היינו עושים שבועיים בלי הילדים... מה לא הייתם עושים בחיים? חובב - צלילה רויטל - טיסה לבד לחו”ל משהו מפתיע לגלות עליכם בדרך 
לחתונה שלנו היה לנו פנצ’ר והגענו באיחור מטורף. חוויה משפחתית משמעותית הצטרפותו של משגב למשפחה, כמובן שכל תינוק חדש במשפחה 
זאת התרגשות גדולה שאין לתאר. הילדים חוו את התהליך בציפייה, וכשהגיע הרגע הוא היה מרומם, משמח ומרגש עבור כולם. השבת שלנו בלון החמצן 
שלנו. כל המשפחה ביחד בבית. השבת נפתחת בהדלקת הנרות ומיד חלוקת מתנות של שבת לכל אחד. ישיבה סביב השולחן עם מטעמים ודברי תורה 
לפרשת שבוע, ואח”כ ים של משחקים על השטיח בסלון עם הרבה פינוקים טעימים. מוטו משפחתי לנצל את הזמן הכי טוב שניתן, באמונה ובשמחה 
אמיתית. מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? רויטל - “צריך לסדר את הבית”, חובב - “ישתבח שמו לעד” שלוש מילים על 
טלויזיה - למי יש זמן? צמחונות - מעולם לא ניסינו. מסיבות ימי הולדת - בחוג המשפחה הגרעינית, ברכות מושקעות ויצירתיות, מתנה מקסימה ומפנקת. 

חלומות לעתיד הלוואי והעולם יוריד הילוך במירוץ החיים, וחלום פרטי קטנטן - טיול קראוונים עם הילדים בנופיה הקסומים של קנדה.

שמזג  שמחים  הילדים  רוב  חורף,  פה  היה  ממש  לא  שלצערנו,  למרות, 
האוויר מתחמם, נעים יותר לשחק בחוץ ולא צריך ללבוש מעיל “כי אימא 

אמרה”, או לספר להורים ש”איבדתי עוד קפוצ’ון”...
אבל לא כל הילדים שמחים להיפרד מהחורף, מה עם הילדים שסובלים 
או  הארוכים,  הבגדים  של  לעיטוף  וזקוקים  כלשהי  תחושתית  מרגישות 

מתקשים להתרגל לתחושה של חול בסנדלים?
או ילדים שקשה להם עם שינויים ונאלצים להתמודד עם החלפת מלתחה 

שלמה?
ההורים  למה  מבינים  שלא  שנתיים  גיל  של  המרד  בשלב  כאלה  או 
מכירים? לא  שהם  בגדים  המון  ללבוש  שצריך  בשבילם   מחליטים 

או ילד שסתם מאוד אוהב את המגפיים שלו ומתעקש ללכת איתם לגן גם 
בשרב?...

אפשר להקל על הילדים האלה במספר דרכים:
ראשית, ִהְפכּו אותם שותפים לשינוי, דברו איתם על כך שחם והגיע הזמן 

ללבוש בגדים מתאימים.
הראו להם איך אתם מסדרים מחדש את הבגדים בארון, נפרדים מבגדי 

החורף עד החורף הבא ומורידים את בגדי הקיץ.
תנו להם לעזור ולסדר יחד איתכם את הארון, אם הם רוצים.
ולהראות  שעברה  מהשנה  בגדים  למדוד  הזדמנות  זו 

להם כמה גדלו - הבגדים קטנים עליהם וצריך לקנות 
בגדים חדשים שמתאימים לילדים גדולים.

הבגדים  בקניית  גם  מלאים  לשותפים  אותם  ִהְפכּו 
החדשים. לכו איתם לקניות ותנו להם לבחור כמה 
ולשלם  תציעו(  שאתם  אפשרויות  )מתוך  פריטים 

בקופה. הם יהיו גאים בעצמם וירגישו מאוד בוגרים 
כשייתנו לקופאית את הכסף או את כרטיס האשראי, 

ובבית ישמחו ללבוש את הבגדים שקנו “בעצמם”.
בהצלחה, ושיהיה לנו קיץ נעים :(

נועה שחר

ילדים ועונות מעבר - בא האביב שמש חביב...

צוות ודברת בם מאחל לכולכם
                            חג אביב שמח!


