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אילו הייתי  אוגנדה
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השביעי

ות
עשרת הדיבר

אילו הייתי אוגנדה, לא הייתי חוגגת היום 70. הייתי 
היום בת יותר ממאה שנים - 114 ליתר דיוק. אילו 
הייתי אוגנדה, אז אולי לא הייתם צריכים להילחם 
אבל  אדמה,  פיסת  כל  על  השחרור  במלחמת 
כנראה שהייתם מגלים שאויבים יש לא רק מעבר 
השבטים  ממלחמות  נאנקת  והייתי  לגבולות, 

ומהמאבקים האינסופיים על משאבי טבע.
אילו הייתי אוגנדה, בטח לא הייתם לומדים מכיתה 
י”ב שאני דלה במשאבי טבע אבל עשירה  ב’ עד 
בגיל שנה  יודעים  היו  הילדים שלכם  אנושי;  בהון 
אינסופיים  מרחבים  לי  היו  אנטילופה;  עושה  איך 
ונוף וצמחי בר; הייתם רואים את יערות  של טבע 
הגשם מקרוב-קרוב; הייתם שרים על מטעי התה 
של קריצ’ו; לא היה מבצע אנטבה; וכנראה שלא 
השרי,  עגבניות  את  הווייז.  את  ממציאים  הייתם 
יהודי  גם שואת  אולי  אוגנדה,  הייתי  אילו  כן.  אולי 

אירופה לא הייתה מתרחשת.
רקע  על  זמני,  פתרון  להיות  אמורה  הייתה  באוגנדה  ההתיישבות  אמנם 
הזוועות בקישינב, אבל ודאי הייתם לומדים שאפילו באפריקה, ממש כמו 
הייתי  ואני  הייתם נשארים פה  הוא הקבוע, אתם  כל דבר בצה”ל, הזמני 

נשארת צחיחה ומדברית.
אילו הייתי אוגנדה, הייתי משתרעת על פני-13,000 קמ”ר, שזה בערך כמו 

שאני היום רק בלי רמת הגולן, יהודה ושומרון ותל-אביב רבתי. ועוד קצת.

מה  זה  אבל  מבאס.  קצת  שזה  האמת,  קטן.  די 
ולקונגרס  להרצל  להקצות  הסכימו  שהבריטים 
שאר  כל  מבין  תהיתם,  אם  השישי  הציוני, 
גם  אז  אבל  העולם.  בכל  להם  שהיו  הקולוניות 
ללכת  יכולים  הייתם  לא  “ג’אפה”,  תפוז  היה  לא 
אילו  חיפה.  בחופי  גז  מוצאים  הייתם  לא  לים, 
הייתה  לא  לארץ הקודש  אוגנדה, הכמיהה  הייתי 
עולה  הייתה  לא  אפריקה  צפון  יהדות  נפסקת, 
ולהתלונן  לאילת  לרדת  יכולים  הייתם  לא  ארצה, 
על המחירים, וירושלים הייתה לעד תחת ריבונות 

אחרת.
אדום,  צבע  ויש  מלחמות,  ויש   .70 חוגגת  אני  אז 
מערכת  מאוכלס.  לא  עדיין  והנגב  פריפריה,  ויש 
החינוך  ומערכת  לעייפה,  עמוסה  שלי  הבריאות 
המדינה  אני  אבל  מחדש.  מסלול  לחשב  צריכה 
בין  הצבא  עם  בעולם,  משכילה  הכי  השלישית 
החזקים בעולם, מקום ראשון בכל הקשור למחקר רפואי, אתם כבר יודעים 
שאני מדינת הסטארט-אפ. וכן, מצטיינת גם בתחום ההתפלה והאנרגיה 

הסולארית.
אז יאללה, יום העצמאות אולי עבר אבל חגיגות יום ההולדת לא נגמרות... 
אז תארזו לי מתנות יפה יפה )דגל אפשר לקנות גם ב”מקס סטוק”, אני לא 

בררנית(, ושיהיה לי יומולדת שמח.
יפעה בנר

לזכור  כמה  היא;  אולי בעצם השאלה  או  זאת השאלה.  לשכוח  או  לזכור 
וכמה לשכוח  או אולי השאלה המדוייקת יותר היא; איך לזכור ואיך לשכוח.  

או כמו שאומרים באידיש: ‘הו ווס פאר א שאיילע”.
בשלהי שני ימי הזיכרון ויום העצמאות אחד. אני מתחבטת בנושא הזיכרון; 
כמה מההתנהלות שלנו כיחידים וכקבוצה תלויה ושבויה בזיכרונות פרטיים 

ולאומיים. 
מהזיכרונות  כמה  בכלל,  ואם  וכמה  הזיכרון  מתוך  שנתנהל  לנו  נכון  כמה 
שלנו, ‘מחליטים עלינו’ וקובעים לנו מי נהייה והאם זה בכלל נתון לבחירה? 

ביום השואה הייתי ב’זיכרון בסלון’ של המורה שלי לספרות בתיכון, המורה 
שנים  בעברה.  אותנו  שיתפה  לא  שמעולם  כשמה,  המתוקה  מתוקה, 

נשאתי אותה בליבי כמורה היחידה שראתה אותי תמכה וחיזקה.
אז,  שהיתה  השש  בת  הילדה  את  כשגיליתי  אחרי  שנה  וחמש  עשרים 
גדלה  ושרדה.  פעמים  וכמה  כמה  הגיהינום  זוועות  את  שפגשה  הילדה 
להיות,   שהפכה  האופטימית  השלווה,  הטובה,  האישה  מול  שלי  הפליאה 

הכפילה את עצמה  פי אינסוף. 

באותו יום ובאותה שואה ראיתי בטלוויזיה אישה מבוגרת שסיפרה ששנים 
שהפצירה  אימה  מפי  ששמעה  האחרון  המשפט  צער  את  עימה  נשאה 
באחותה הגדולה “קחי את הקטנה איתך, קחי אותה, קחי אותה” ושנים 
רבות לקח לה להשתחרר מהתחושה שאימא שלה לא רוצה אותה ומנסה 
להיפתר ממנה. שנים המשפט ניהל אותה, אם אמא שלה לא רוצה אותה, 

מי ירצה?
יום הזיכרון הצמוד והלא מרפה מיום העצמאות בא אחריהם ואיתו הצוואה 
הלא כתובה, של אלו שחרפו ונפלו והשאירו חלל, שנזכור, שאנחנו כיחידים 

וכעם לא מעיזים ולא מסוגלים בכלל להניח להם רגע. 
וסתם היום יום שלי ושל קרוביי, כפרה עליהם, שהרבה מדי פעמים נישא 

על כנפי זיכרון, לרוב אחד כזה שהשאיר צלקת והטביע בנו חותם מיותר. 
כפי  מהממים  היינו  לא  וכיחידים,  כעם  שלנו,  העבר  לא  אם  אחד,  מצד 
שאנחנו כיום, בלי הכאב והצלקות יכול להיות שלא היינו מעפילים לגבהים, 

מצד שני לפעמים בא לי לשכוח. 
ענבל פויר כנעני 

לזכור או לשכוח



עשרת הדיברות - הדיבר השביעי
האם לנאוף הכוונה לבגוד? האם בגידה היא רק מעצם קיום יחסי אישות 
או שדי במחשבה כמוסה על אחר/ת? איסור "לא תנאף" הנזכר בעשרת 
הדיברות מדבר בעיקר על ניאוף עם אשת איש, אך יש הטוענים כי כולל גם 
את איסורי גילויי העריות האחרים. יש לציין שבנוסף לאיסור על המעשה 
רעך  אשת  את  לחמוד  לא  הדיברות,  בעשרת  נוסף  איסור  קיים  בפועל 

במחשבה. 
הלשכה  שפירסמה  מנתונים  גבוהה.  החיים  תוחלת  בו  בעידן  חיים  אנו 
שנה   80 בממוצע  חיים  בישראל  גברים   ,)2015( לסטטיסטיקה  המרכזית 
החיים  תוחלת  ה-20  המאה  בתחילת  השוואה,  לשם  שנים.   84 ונשים 
הממוצעת הייתה 50 שנה. גיל הנישואים הממוצע בימינו לגברים הוא 27 

שנים ולנשים 25 שנים... כך שיש המוווון שנים לחיות יחד באותה זוגיות. 
נראה שזו משימה כלל לא פשוטה. על פי מחקר חדש של מכון "קינסי" 
באוניברסיטת אינדיאנה, לראשונה בהיסטוריה המודרנית נמצא כי שיעור 
זוגות  בקרב  הבוגדים  הגברים  שיעור  של  לזה  משתווה  הבוגדות  הנשים 
30%-60%(. דווקא כאן השוויון המגדרי??? הסיבה  )בין  הטרוסקסואליים 
שוק  אל  מהבית  יציאה  היא  נשים,  אצל  העקומה  בעליית  הסוציולוגית 
דרך  גם  סודי  פרטנר  להכיר  זמינות  ובעיקר  כלכלית  עצמאות  העבודה, 

הרשת.  
ועולה השאלה  לנשים,  והן  לגברים  הן  רבה  והאפשרויות  הפיתויים  כמות 
הנשואים  מקרב   75%( נשואים  שנותרו  אלו  מצליחים  זאת  בכל  איך 
שלא  אלו  מבין  מ-20%  )פחות  מאושרים  עצמם  ומגדירים  בישראל( 
סיכמה   ,)2015( זו”  “בטבעת  הנפלא  בִספרּה  ולפיש,  שולמית  התגרשו(. 
שנה   40-30 הנשואים  זוגות  על  והכמותיים  האיכותניים  מחקריה  את 
באושר!! היא חקרה את “סוד” הצלחתם. ולפיש טוענת שאמון הוא הבסיס 
יציבותו  ומחויבות היא הדרך להבטיח את  ליצירת קשר אינטימי ומספק, 
והמשכיותו. ברור שניאוף של אחד מבני הזוג ממוטט את אבני היסוד של 
ניכרת  בגידה  של  במקרים  הטיפולים,  בחדר  והמחויבות.  האמון  הקשר, 
ההתפרקות הרגשית, תחושת העלבון, הכאב והכעס העמוק. קשה מאוד 

בן/בת  של  מעשה  או  מילה  בכל  מתמיד  בחשד  לחיות  אפשרי  בלתי  עד 
הזוג, להתמודד עם החלום וִשברו, עם ערעור הביטחון העצמי של הנבגדים 

והתמוססות והביטחון בזוגיות עצמה. 
אותה  לרכוש  בכלל,  אם  קשה,  אך  לפרקה,  קל  נרכשת!  חוויה  היא  אמון 

מחדש.
מרכיב של  הניאוף  אין במעשה  אך האם  קשות,  ההשלכות של המעשה 
רצון ובחירה? אביעד הכהן, המלמד משפט עברי ומשפט חוקתי בפקולטה 
למשפטים, כותב באתר "דעת" שעל אף ההתייחסות השלילית והמחמירה 
ל"ֶכֶשל"  נחשב  הניאוף  שמעשה  חז"ל  בספרות  למצוא  ניתן  לניאוף, 
שנגרם בגלל "רוח שטות", בלא כוונה, כמאמר חז"ל: "אין המנאפין נואפין 
לב  ו  במשלי  נוסף  במקור  יב(.  ה,  )במדבר  שטות"  רוח  בהן  שתיכנס  עד 
ה ֲחַסר ֵלב". חסר לב במובן של ללא כוונה. קשה לי לקבל  ָ נאמר: "נֵֹאף ִאּשׁ
שהאחריות מּוסרת ממחוללי המעשה כאילו מעשה הניאוף קורה מעצמו, 
לא מבחירה. דברים אלה הזכירו לי שלפני שנים הגיע אליי זוג צעיר לטיפול 
אשתו,  בפני  התוודה  עסקים,  מנסיעת  ששב  הגבר  קשה.  אמון  במשבר 
שבמהלך מסאז' תמים לחלוטין מצא עצמו לפתע מעורב קצת מעבר... 
טען.  כך  כן,  כוונה?  בלא  ונעשתה  שטות  מרוח  נבעה  ההיסחפות  האם 
בהמשך התברר שזכר לשמור על עצמו ממחלות... אז נראה ששיקול דעת 

ובחירה היו, לא?
מבחינת העונש, אבותינו לא הקלו כלל. ניאוף היא אחת העבירות החמורות 
יעבור",  ובל  "ייהרג  נאמר  שעליהן  עבירות  משלוש  אחת  בתורה,  ביותר 
"ְוִאיׁש  מוות:  דינם  בניאוף  שנתפסו  אנשים  המקראי,  החוק  פי  על  ומכאן 
ַהּנֵֹאף  יּוַמת  מֹות  ֵרֵעהּו,  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ִיְנַאף  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש,  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ִיְנַאף  ר  ֲאׁשֶ
"אסורה  הכלל  אלא  בימינו,  מופעל  אינו  זה  עונש  י(.  כ  )ויקרא  ְוַהּנָֹאֶפת" 
ואסור  זוגה  כלומר, על האישה הנואפת להתגרש מבן  ולבועלה",  לבעלה 
לה להינשא לזה שאיתו נאפה. לשון האיסור היא כלפי האישה, אך האם 

הדין זהה לשני המגדרים?
תל-אביב  באוניברסיטת  למשפטים  מהפקולטה  פרילינג  שרון  עו”ד 

ֹלא ִּתְנָאף

במסגרת עבודתי כמדריכת הורים יצא לי בתקופה האחרונה ללוות כמה הורים לילדים בסביבות גיל שנתיים וכמה 
הורים לילדים בסביבות גיל ארבע. 

שמתי לב ל"תופעה" מעניינת: כל ההורים האלה )וכמעט כל ההורים בכלל( מספרים לי שהילדים שלהם עקשנים, 
מה שמוביל לעימותים וכעסים רבים. 

לעשות  לבני שנתיים מספרים שהילדים מתעקשים  הורים   - לגיל ארבע  גיל שנתיים  בין  קיים הבדל מעניין  אבל 
הכללל לבד, ולא מוכנים בשום אופן לקבל עזרה. 

כולל פעולות  ומבקשים מהם לעשות עבורם הכללל,  לעומתם הורים לבני ארבע מספרים שהילדים "מתפנקים" 
שהם למדו כבר מזמן לבצע בעצמם! 

אז מה קורה לעקשנים הקטנים בין גיל שנתיים לגיל ארבע? 
ילדים בודקים גבולות בכל גיל באופן התואם לגילם.

בגיל שנתיים הם מגלים את העצמאות שלהם, מבינים שהם כבר לא תינוקות ויש המון דברים שהם יודעים פתאום 
לעשות לבד. החידוש הזה כל כך מלהיב אותם והם רוצים להתנסות כמה שיותר. בנוסף, הם עדיין לא לגמרי מודעים 
לבד...  עוגה  להכין  גם  מסוגל  שהוא  לחשוב  יכול  נעליים  לנעול  מצליח  שהוא  שמגלה  שילד  כך  שלהם,  ליכולות 
בתקופה הזאת הם מתנסים, חווים הצלחות וגם כשלונות וכשהם מגיעים לסביבות גיל ארבע הם מודעים הרבה 
יותר ליכולות שלהם, וכל העניין הזה של העצמאות הופך להרבה פחות מסעיר עבורם. כבר אין להם תחושת הצלחה 
לא מכניסים את שתי  הכבוד כשהם  כל  להם  אומר  לא  ואף אחד  לבד למשל,  כבירה כשהם מצליחים להתלבש 

הרגליים לאותו המכנס...
ואז מגיע הזמן לבדוק את הגבולות בצורה כזאת ולראות כמה "יוותרו" להם ויעשו בשבילם את הפעולות שכבר הפכו 

שגרתיות ומשעממות.
לכן כהורים חשוב שנשים לב מתי אנחנו עוזרים כי הם באמת זקוקים לעזרה שלנו ומתי אנחנו עושים בשבילם כי כך 
נוח לנו יותר, וגם אם עושים בשבילם, לזכור שזה בסדר וכל אחד אוהב להתפנק לפעמים, רק לשים לב שזה לא הופך 

להרגל קבוע :(
נועה שחר

איפה פינוקי?



קול משמים

נכון 
בסופר אתם 

מחפשים את התור הקצר 
ביותר, ואחר כך מנסים לעבור לתור 
שליד? מה, אתם לא מכירים את חוקי 

מרפי? זה אמנם ירד בעריכות של התורה, 
אבל זה גם שלי. 
זה תור שבעל-פה.

בני ובנות “קשת” מזכרת בתיה היקרים,
בחודש  שעבר?  בשבוע  אתמול?  האחרונה?  בפעם  נאפתם  מתי  אז 
לי שבכלל לא? לא מאמין לכם. כלומר,  רוצים להגיד  שעבר? מה, אתם 
כן מאמין לכם, אבל לא מאמין לכם שאתם מאמינים ש”לא תנאף” הוא 
ציווי מצומצם כל כך. הרי לכל מילה שנייה שלי הדבקתם תילי תילים של 

פרשנויות, איסורים וסייגים, ודווקא פה אף מילה. מוסר מאוד!
על  כדורגל  לשחק  שאסור  פסקתם  למשל,  שבת,  בעניין 

החלטתם  בפסח  ייעקר,  הוא  אולי  כי  דשא 
שאסור לאכול קטניות כי הקמח שלהם דומה 

קבעתם  צניעות  ובהלכות  חיטה,  של  לזה 
אורך  הבגדים,  צבע  השרוולים,  אורך  את 
הצווארון,  סוג  השסע,  גובה  החצאיות, 

סוג  העגילים,  מספר  המחשוף,  עומק 
עובי  הכפתורים,  שבין  הרווח  התכשיטים, 

כי…  כיסוי הראש,  גודל  וגם  הגרביונים, אופי התסרוקת 
כי… כי… באמת, למה עשיתם את זה?

בכל אופן, מה שרציתי לומר הוא שאחרי התוספות האלה, איכשהו “לא 
תנאף” נשאר “לא תנאף”. איך אפשר לקרוא את זה?! בלי מדרשים, בלי 
פלפולים, בלי הסברים. עד שפעם אחת אני מצווה משהו ומקווה שתבינו 
“לא  מאחורי  עומד  בעצם  מה  הרי  נאלמים.  כולם  פתאום  לעומק,  אותו 

תנאף”? יופי, אני, ממש מצחיקים אתם, קורעים. 
הכול  בסך  מה  תנאף”.  “לא  של  המהות  על  נדבר  בואו  רגע,  איתי  תהיו 
הזמן.  כל  הצידה  לפזול  ותפסיקו  לכם  שיש  מה  על  שתסתכלו  רציתי? 
יוצאים מהמעברים בסופר, מחפשים את  למשל, מכירים את זה שאתם 
התור הקצר ביותר לקופאית ומתייצבים שם? אז למה, למה אתם מנסים 

זה  מרפי?  חוקי  את  מכירים  לא  אתם  מה,  שליד?  לתור  לעבור  כך  אחר 
אמנם ירד בעריכוֹת של התורה, אבל זה גם שלי. זה תור שבעל-פה.

“בית  נגיד  שפיספסתם,  סדרה  של  בינג’  מתחילים  כשאתם  למשל,  או 
אז  אבל  נהנים.  סבבה.  והכול  שלישי  שני,  ראשון,  פרק  רואים  הקלפים”. 
כדאי  ויותר  שלכם,  הזמן  על  שחבל  לכם  אומר  מישהו  בעבודה  בשיחה 
דווקא את “שובר שורות”, שהיא מופתית. פתאום אתם  לכם להשלים 
כבר לא כל כך בטוחים. אולי באמת כדאי לזנוח מה שיש? 
הפרקים הראשונים אמנם היו אחלה והכול, אבל קצת 
וקווין  מידרדר,  זה  שבהמשך  אומרים  ויש  אמינים,  לא 
אותו?  סובלים  )לא  יודעים  אתם  נו,   - ספייסי 
להפסיק  מחליטים  אתם  כמובן  ואז   .)#Metoo
ממנה.  הטובה  לרעותה  ולעבור  בסדרה  לצפות 
החלטה  זו  צודקים,  אתם  שיט,  מה?  ויודעים 
מצוינת, “בית הקלפים” בכלל לא בליגה של “שובר 

שורות” והפסקה הזו לחלוטין לא יצאה מה שרציתי.
התמותה,  בני  אצלכם,  המצווה.  של  למהות  שנייה  נחזור  בואו  סליחה. 
עולה לפעמים התחושה שנמאס לכם - מהעבודה כי הבוס מנוול, מבית 
הספר של הילד כי יש אלימות, מהמדינה כי היא לא מה שהייתה, ומהנתיב 
הפקוק כי, נו, הוא פקוק - ואתם בטוחים שאם תחליפו, תשנו מקום, תקנו 
אני לא אומר  ככה.  בדיוק  היא שזה לא  יסתדר. אבל האמת  חדש, הכול 
שלא צריך לשנות אף פעם, אבל אם כן אז אחרי מחשבה, ובכובד ראש. כי 
כדאי שתדעו, ברוב המקרים הדשא של השכן לא ירוק יותר. ואם במקרה 

הוא כן - אל תדרכו עליו בשבת, הוא עלול להיעקר!
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

אהבה בת שבעים
 ועכשיו הגיעה העת

 לאהוב אותה באמת.
 אהבה אמיתית של קירוב לבבות
 לא רק בגלל הבטחה של אבות.

 כבר לא אהבה של שנים ראשונות
 של תשוקה להגיע, לחקור ולגלות,

 כבר לא אהבה של תחילת התמסדות
 של בית קטן עם גגון בלי ריהוט,

 פחות געגוע אל הלא-נודע
 יחסים שיודעים עלייה וירידה.

 ראייה מפוקחת של כאן ועכשיו
 לאהוב מה שהיא, לא חלום דבש וחלב.

 לאהוב את כולה מבחוץ מבפנים,
 לאהוב את הקמטים שחרטו בה השנים.

 להיות איתה באמת, לא כי לא הולך עם אחרות
להאמין שאנחנו נועדנו להיות.

 וגם אם נרגעה התשוקה בת אלפיים שנה
 לא לשכוח לשמר את האהבה על אש קטנה.

כי בתוך המציאות היומיומית של לגדל ילדים                                                        
 ולשמור על יחסים עם השכנים,

 לטפל בהווה ולדאוג לעתיד,
קל מאוד לשכוח שהיא לא תמיד הייתה                                                                

ועלולה לא להיות כאן תמיד.
חגית קראוס

מסבירה, שהנואפת לא תוכל להינשא בשנית בנישואין כדת משה וישראל 
חייבת  והיא  בגדה,  היא  שעימו  לגבר  ולא  התגרשה  שממנו  לגבר  לא 
בגירושים, בעוד גבר שבוגד, אין הגבלה לגבי נישואיו למאהבת שלו והוא 
ויביע חרטה בפני בית הדין  ובגד  יוכל לעשות זאת לאחר גירושיו. במידה 

הרבני, לא יחויב להתגרש מאשתו, אפילו אם היא תחפוץ בכך מאוד.
אפליה מגדרית נוספת היא שאישה שהוכח שבגדה בבעלה עלולה לאבד 
את זכותה למזונות מהגבר. סנקציה זו עלולה להיות קשה במיוחד במקרה 
בו היא תלויה בגבר מבחינה כלכלית. לעומתה על הגבר הבוגד לא תוטל 
כל סנקציה בנושא המזונות או סנקציה כספית אחרת לפיצוי האישה בגין 
הבגידה )כגון חיובו בסכום מזונות גבוה יותר(. המסקנה המתבקשת היא, 
שלנשים בכלל ולנשים שבגדו בבעליהן בפרט, כדאי להקדים ולהגיש את 

תביעותיהן לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבתי הדין הרבניים. 
אך בכדי למנוע מלכתחילה התלבטויות משפטיות כאלו... כדאי לא לדחוק 
תמידית  השקעה  החיים.  של  המשימות  רשימת  לסוף  הזוגי  האתגר  את 
והאינטימית  הרגשית  הקירבה  העמקת  משותפים,  לבילויים  זמן  ופינוי 
ויצירת אכפתיות אמיתית האחד מהאחר, עשויים להטעין היטב את סוללת 

הזוגיות.
לסיכום, בעיניי יש משמעות לעשרת הדיברות בעיקר במידה שהם חרוטים 

באמת על לוח ליבנו. 

- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
http://cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=632 

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=212 אתר דעת -
https://he.wikipedia.org/wiki/ לא תנאף

מוצלחים”.  נישואים  של  סודם   - זו  “בטבעת   .)2015( ולפיש  שולמית 
תל-אביב: הוצאת שוקן.

דפנה שגיב רייס

ֹלא ִּתְנָאף



על יום העצמאות
עם ילדי גן “ארז” 

משתתפים: רוני, ניתאי, אלומה, שירה ואופיר

מה  לכבוד  בדגלים,  מקושט  שלכם  שהגן  רואה  אני  ילדים,  שלום  אני: 
קישטתם?

ניתאי: בשביל יום העצמאות.
אני: מה חוגגים ביום העצמאות?

שירה: יום הולדת 70 למדינה.
אלומה: אבל גם לי יש יום הולדת.

אני: גם את בת 70?
אלומה: )צוחקת( לא.

ניתאי: למדינת ישראל.
אני: איך מדינה חוגגת יום הולדת? כמו שאתם חוגגים?

כולם: לא...
אני: אז מה עושים?

שירה: אולי נקשט לה את העיר.
אני: ראיתם שכבר תלו דגלים בכל מיני מקומות?

רוני: אצלי בבית עדיין לא תלו.
אלומה: על האוטו.

אופיר: נקשט את ילדי היום הולדת.
זר  שמים  ההולדת  יום  שילדי  כמו  המדינה  את  מקשטים  נכון,  אני: 

ומקשטים את הבית עם בלונים.
אופיר: ושרים שירים.

אני: מה עוד עושים ביום העצמאות? אתם זוכרים אם ביום העצמאות 
שעבר ראיתם זיקוקים?

אלומה: כן! היום ציירנו זיקוקים.
רוני: עם גואש זוהר.

אופיר: אני שמעתי אתמול זיקוקים.
אני: למה בעצם קוראים ליום ההולדת של המדינה יום העצמאות?

אופיר: כי ביום הזה מתבגרים ונהיים עצמאיים, עושים הכול לבד.

אני: מה, המדינה עושה הכול לבד?
ניתאי: לא, למדינה אין ידיים ורגליים, והיא לא יכולה ללכת.

בני  כל  ידעתם אנחנו המדינה,  יכולה ללכת, אם לא  כן  אלומה: המדינה 
ישראל הם המדינה.

אני: המדינה שלנו היא כאן, בארץ ישראל. לפני הרבה שנים לא הייתה 
לנו מדינה. 

ניתאי: היו מפוזרים בכל הארצות.
אני: נכון, ואז באו יהודים לארץ ישראל והקימו מדינה.

אופיר: לא, קודם ראש העיר, ֶאהה... ראש הממשלה, הכריז.
אני: נכון, דוד בן-גוריון הכריז שהמדינה שלנו היא עצמאית, שלישראל 

יש צבא וממשלה ועוד דברים שלפני כן לא היו לה.
ניתאי: הרצל בכלל הוציא אותם משם.

קבוצה  עשו  הם  יום  כל  אז  אותם  אהבו  לא  שלהם  הארצות  אלומה: 
שתישאר בלילה ותבנה מההתחלה ותשמור שהמדינות האלה לא יהרסו 

להם.
אופיר: והרצל חשב עם כל חבריו.

אלומה: הציונים.
יש  לכולם  שרק  הוגן  לא  שזה  חשבו  והרצל  הציונים  הציונים.  כן,  אופיר: 

מדינה וליהודים אין.
שירה: הם עשו הצבעה ואז כולם הסכימו ואז כשהם ניסו לבנות להם את 

המדינה שלהם הם כל הזמן הרסו להם משהו.
אלומה: והם בנו ובסוף ארץ ישראל שלנו בנויה.

ניתאי: פעם לא היה כאן כלום.
תעשו  מה  יודעים  כבר  אתם  דברים...  המון  יודעים  בהחלט  אתם  אני: 

ביום העצמאות?
אופיר: אני אוכל מרשמלו על האש.

ניתאי: אני אראה זיקוקים ואני אעשה מסיבה.
אני: תודה רבה, ילדים מתוקים, שיהיה לכם כיף ביום העצמאות.

ראיינה: נועה שחר

מצעד הספרים

המצעד הוא פרויקט של משרד החינוך לעידוד קריאה, תלמידים מכיתות 
ה' ו' עוברים במהלך השנה בכיתות ומחלקים את ספרי המצעד, התלמידים 
מחליפים ביניהם את הספרים, בבית הספר קיימנו יום מיוחד בו תלמידים 
התלמידים  בין  ושוטטו  מהספרים  לדמויות  התחפשו  בוגרות  משכבות 
בהפסקות, קיימנו סקר בין כל תלמידי בית הספר-מה הספר האהוב עליהם 

בהצבעה מקוונת בכיתות השונות...
תוצאות - בגיליון הבא



ביום השואה היתה לנו הזכות לשמוע 
עדויות מפי מר אברהם כרמי סבא רבא 

של אמרי צונץ מכיתה ד' ומפי מר נפתלי 
דויטשמן סבא של חגי מכיתה ו'

יום "סבאבא" בבי"ס קשת

יום "סבאבא" חגיגי בסימן "70 שנה למדינת ישראל" התחיל בקבלת 
פנים שבה כל סבא/סבתא קיבלו מדבקה בה כתבו את שמם המלא  
ובנוסף קיבלו גלויה בא כתבו את שמם את ארץ המוצא ושנת העליה 
מפת  מודפסת  שעליו  שטיח  לעבר  התקדמו  ואז  משפחתם,  של 
העולם והניחו על ארץ מוצאם את הגלויה. כך קיבלנו תמונה מרהיבה 

של קיבוץ הגלויות ומאילו תפוצות הגיעו משפחותינו לארץ.
כל  במעגל,  ישבנו  והסבתות  הסבים  עם  לכיתות  עלינו  מכן  לאחר 
נכד/ה ליד סבו/ סבתו שמענו סיפורים מעניינים על דברים שקראו 
בשנותיה  או  המדינה  הקמת  לפני  משפחותיהם  לבני  או  להם 
המטבעות  אוסף  את  הביאו  )עיינה(  שלי  וסבתא  סבא  הראשונות. 
על  שקיבל  כבוד  ומדליית  המדינה  קום  לפני  שלי  רבא  סבא  של 

השתתפותו באחת ממלחמות ישראל.
והסבים  על מחצלות  ישבנו  )הילדים(  ואנחנו  ירדנו לטקס  כך  אחר 
והסבתות ישבו על כיסאות וצפינו בטקס מרהיב של כיתות ה' שעשו 

דגלנות יפה מאוד.
בבית  למבקרים  תודה  גלוית  כתב  נכד/נכדה  כל  לפעילות  כסיכום 
המדינה  של  מהסיפור  חלק  שאת/ה  "תודה  כתוב-  היה  בה  הספר 

שלי" בתוספת מילים אישיות...
תמיד כיף ללמוד בחברת סבא וסבתא!

יהלי ועיינה ד' אריאל



מסע ומתן

המתנדב הסדרתי - ריאיון עם שמשון צפוני

מסעות ושיטוטים בעקבות אנשים שנותנים

שלנו  במסע  ממשיכות  עדיין  כן...  כן, 
בעקבות הנתינה, פוגשות אנשים שנותנים 
נתינות  על  אנשים  עם  מדברות  מעצמם, 
נותנים  אנשים  למה  להבין  ומנסות  שונות 
מעצמם. אחרי שעצרנו כבר בחמש תחנות 
פוגשות   - השישית  לתחנה  מגיעות  אנחנו 
שלא  ותיק  קהילה  חבר  צפוני,  שמשון  את 
נחשפות  אנחנו  בזכותו  להתנדב.  מפסיק 
עם  התנדבותי  ארגון  החדש",  ל"השומר 

ניחוח של פעם וטוויסט חדשני. 

מזה  בתיה  במזכרת  מתגוררת  צפוני  משפחת 
 – ינאי  סטודנט,   - נתן  ילדים,   4 להם  שנה.   18
ו'  בכיתה  ותמר  תיכון  תלמידת   - מעיין  חייל, 
בחברת  עובד  שמשון  "קשת".  הספר  בבית 
בבית  עובדת  וזויה  שנה   35 כבר  "מקורות" 

החולים "הרצפלד" בגדרה.
מתי התחלת להתנדב? כשבני הבכור היה בגן 
שנים   7 כיהנתי  ונשאבתי.  להתנדב  התחלתי 
כיו"ר ההורים של בית הספר "בן-גוריון". המוטו 
שלי היה הכרה בערך המורה המחנך את ילדינו 
זוכר  אני  הספר...  בית  עם  ודיאלוג  שיח  תוך 
אסף  ידין,  אריאל  עם  הראשונה  הפגישה  את 
בדיון  פרוש,  ואהד  דויטשמן  ישי  הירשפלד, 
הראשון על הרעיון הקמת בית הספר "קשת". 
עם  עצמנו  את  מצאנו  וכך  לנו,  קסם  הרעיון 

ביתנו השנייה )מעיין( בבית הספר "קשת". 
של  ההורים  ועד  כיו"ר  לכהן  המשיך  שמשון 
שעבר  לאחר  גם  "רבין"  והתיכון  החטיבה 
ריכז  "קשת"  במסגרת  שנים(.   5( ל"קשת" 
אחרות.  ופעילויות  בעומר  ל"ג  של  פעילות 
בוועד  שמשון  ממשיך  ההתנדבות  מסע  את 
המנהל של עמותת "כנף של אהבה" – עמותה 
שנים.  חמש  במשך  בסיכון  בנוער  המטפלת 
כאיש שטח המחובר לאדמה ומכיר מקרוב את 
להתגייס  שמשון  מחליט  החקלאים,  מצוקת 

ולהתנדב לתנועת "השומר החדש". 
"השומר  החדש".  "השומר  על  לנו  ספר 
וציונית  חינוכית  חברתית  תנועה  היא  החדש" 
זילברמן  יואל  ידי  על   2007 בשנת  שהוקמה 
מנת  על  הארץ,  אוהבי  מתנדבים  וקבוצת 
לשמור על אדמות המדינה, תוך הכרה במצוקת 
תוצרת  גניבות  עם  המתמודדים  החקלאים 

חקלאית והשחתת ציוד.
החדש"  "השומר  בארגון  בהתנדבות  הפעילות 
המתנדבים  וצעירים  אזרחים  בין  חיבור  לצד 

פעילויות  לצד  נעשית  לחקלאים  ומסייעים 
ההדדית,  הערבות  העמל,  שערכי  חינוכיות 
ואהבת הארץ הן עמודי התווך  האומץ האזרחי 

שלהן.
פעם  בארגון?  מתנדב  אתה  תדירות  באיזו 
בחודש מהשעה 19:00 עד 03:00 לפנות בוקר. 
המפרידה  לגדר  הסמוכים  בשטחים  מסיירים 
ליישובים  ולכיש  שקף  אמציה,  היישובים  בין 
הפלסטינאיים מעבר לגדר במטרה לשמור על 

שטחים חקלאיים.
מרתקת  כחוויה  המשמרת  את  מתאר  שמשון 
ללא  ומעניינים  שונים  מתנדבים  עם  נפגש  בה 
חיים  בעלי  עם  לילי  ומפגש  מוקדמת,  היכרות 
העשייה  לחוויה.  כולם  את  מזמין  הוא  בטבע. 
של  במשוב  עצמה:  את  מוכיחה  הארגון  של 
הפשיעה  ברמת  ירידה  על  מדווח  החקלאים 

החקלאית באזור. 
קם  מאז  הארגון?  פעילות  של  התוצאות  מה 
הארגון יש ירידה בכמויות של גניבת בקר, גניבת 

תוצרת ורכוש חקלאי ויצירת נוכחות בשטח. 
מה זה נותן לך? באופן כללי ההתנדבויות שלי 
נקודת  להן,  נותן  אני  מאשר  יותר  לי  נותנות 
היא  התנדבות  לכל  מגיע  אני  ממנה  המוצא 
ושהיא  לנתינה  משמעות  שיש  פנימית  אמונה 
שבתוכנו.  החסרים  החלקים  את  משלימה 
המודל שלי הוא אבי ז"ל שהיה איש של נתינה 

והיווה מקור השראה ודוגמה אישית.
את  ומעביר  השרשרת  את  ממשיך  שמשון 
חשיבות הנתינה גם לארבעת ילדיו. לטענתו, אין 
צורך בדיבורים, רק מעשים מחלחלים ומועברים 
יוצאות  אנחנו  אישית.  דוגמה  כמו  אין  הלאה... 
ארגון.  לאיזשהו  להצטרף  ושוקלות  מהריאיון 
וחום של מדורה  לילי, פטפוטים מעניינים  סיור 
בהחלט עושים לנו את זה. אין ספק שכשנתינה 
באה בכיף ובאהבה היא מחזירה כוחות ושמחה.  
נעמה ריבל וורדה בלונדר

קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
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בואו להשפיע!
איך מדברים יהדות כתרבות מבלי לרדד את השיח?

ואיך מדברים יהדות מחוץ לשיח הלכתי, ומבלי לפרוץ אותו?

ערכים, מושגים, הלכי רוח.

צוות תכנים מזמין אתכם להשפיע על תכני היהדות בקבוצות מפגש ותפילה, 

בעבודה משותפת עם רכזות היהדות בבית הספר היסודי.

הצטרפו אלינו!

yaelarmo@gmail.com יעל מונזון



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 פרסיקו משפחה מבוקשת
דקלה )37(, עמית )37(, יונתן )8(, תמר )5(, יואב )2.5(.

“צפירה”  באולפנת  למדתי  ילדים.  ארבעה  בין  שלישית  בת  לציון,  בראשון  נולדתי  דקלה 
והייתי פעילה )מאוד!( ב”בני עקיבא”. היה ברור שעתידי כקומונרית מובטח. למרות זאת 
התגייסתי לצבא ושירתתי כמורה-חיילת של “החברה להגנת הטבע” במרכז לימודי שדה 
)מל”ש( עכו. אחרי הצבא נסעתי לטיול של שלושה חודשים באפריקה וכשחזרתי התחלתי 
ללמוד לתואר ראשון גיאוגרפיה והיסטוריה של עם ישראל, במטרה להיות מורה להיסטוריה. 
נהל התכנון  איכשהו התגלגלתי ללימודי תואר שני בתכנון ערים ומאז אני מתכננת ערים בִמִִִ

)הגוף הממשלתי המרכז את נושא התכנון והבנייה בישראל(.
לדיור  מועדפים  ובנייה של מתחמים  לתכנון  הוועדה הארצית  עובדת כמתכננת  אני  היום 
עמית נולדתי בראשון לציון, בן שני בין ארבעה ילדים. למדתי  )הותמ”ל( במשרד האוצר. 
כמו  “מורעל”  לא  אבל  עקיבא”,  ב”בני  גם  הייתי  לציון.  בראשון  התיכונית-מדעית  בישיבה 
של  עציון  כפר  שדה  ספר  בבית  טיולים  כמדריך  שירות  שנת  עשיתי  הצבא  לפני  דקלה.  
הייתי  הצבא,  לאחר  הצנחנים.  בסיירת  כלוחם  שירתתי  בצבא  הטבע”.  להגנת  “החברה 
סגן מנהל בית ספר שדה ועיתונאי, עד שהתגלגלתי ללמוד תואר ראשון ושני במשפטים 
וביחסים בינלאומיים. אני עורך דין אבל לא מנדב את המידע הזה מרצוני. בעשור האחרון 
- בית המשפט העליון, משרד החוץ, רשות  אני קופץ בין תפקידים שונים במגזר הציבורי 
החשמל, וכיועץ מקצועי בכיר לנפתלי בנט במשרד הכלכלה ובמשרד החינוך והמל”ג. היום 
אני מנהל את רשת “מעוז” – ארגון שבונה רשת של מנהיגים ממגזרים וקהילות מגוונים, 

ומקדם ממלכתיות וחיזוק החוסן החברתי-כלכלי בישראל. היכרות מכירים מכיתה ד’, כשעמית עבר ללמוד בכיתה של דקלה. כבר באותה תקופה המחנך 
של הכיתה קרא לאימא של דקלה ואמר לה שכדאי לדקלה להתרחק מעמית, כי שום דבר טוב לא ייצא מזה. בבית הספר היסודי היינו “חברים” בכיתה ו’ 
)עמית טוען שגם בכיתה ה’, דקלה לא זוכרת את האירוע(. יחד כזוג מגיל 16. כן, כן. ילדים  יונתן - כיתה ב’ ב”קשת”. אוהב מאוד לקרוא, לשמוע מוזיקה 
ולרקוד ברחבי הבית. תמר - לומדת בגן “רימון”. עתידה כמעצבת אופנה ומובילת דעת קהל מובטח. יואב - במשפחתון. ילד מתוק וחייכן. לאחרונה הבין 
שאבא ואימא קצת עסוקים וגמל את עצמו מחיתולים. איך הגעתם ל”קשת”/ מזכרת בתיה? אחרי הרבה שנים בירושלים אהובתנו, החלטנו עם 
לא מעט התלבטויות לעזוב אותה ולעבור למקום עם אווירה קצת אחרת. חיפשנו מקום שמאפשר חיי קהילה, אבל לא לוחצים מדי. במזכרת בתיה גרים 
כמה מחברינו הטובים ביותר, שמענו דברים מצוינים על “קשת”, וזה גם קרוב להורים שלנו, שטוחנים אצלנו משמרות.  תחביבים לטייל לפינות שונות של 
העולם. דקלה - עבודת יד )תפירה, סריגה ועוד(, אבל בשנים האחרונות מדובר בתחביב לא ממומש עקב מחסור דרמטי בזמן. עמית חייב ספר היסטוריה 
ביד, ואם חסר, הוא כנראה מקטר בפייסבוק על הילדים. בילוי משפחתי מועדף לצאת לישון בשטח. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי 
הילדים? נוסעים לברזיל, נוגעים וחוזרים. משהו מפתיע לגלות עליכם לפני שנולדו הילדים גרנו כמה חודשים באפריקה. עמית התמחה באו”ם בבית 
הדין לפשעי מלחמה של רואנדה. דקלה התנדבה בבית יתומים והתמחתה בבישול ואפייה יצירתיים בתת-תנאים. חוויה משפחתית משמעותית יש 
מצב שלפני שלושה חודשים למשך עשר דקות היה שקט בבית, אבל לא בטוח. השבת שלכם אוהבים להיות בבית, לבד או עם חברים. זמן בלי טלפונים 
ועם ג’חנון בצהריים. מוטו משפחתי עדיין אין לנו מוטו. מה, אנחנו משפחת לאניסטר מ”משחקי הכס”? מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה 
צמחונות: תמר בכיוון. טוענת שהיא “פרחונית”.  שלוש מילים על טלוויזיה: היינו רוצים פחות.  אה, זה היום קורה הדבר הזה בגן?   פעמים ביום? 

מסיבות ימי הולדת: שעתיים וזה נגמר.

קהילת קשת חוגגת שבועות 
באירוע פיקניק למשפחות באמפי פארק

יום חמישי 17.5.18 בשעה 17:30 

לא תתאפשר חניית רכבים בסמוך לכביש גישה לגני יוחנן, 
אנא הגיעו רגלית או השתמשו בחניה ברחובות הסמוכים. 

אין הכנסת מכלי זכוכית למתחם האירוע, 
אין שירותים במתחם 

בתוכנית:
משחקי ילדות לכל המשפחה

הופעת ילדי הגנים והצגת ביכורי התינוקות של השנה

מה להביא?
מחצלת פיקניק משפחתי, שתיה ומגדנות

קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד
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