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אילו הייתי  פיה

הדיבר 
השמיני

ות
עשרת הדיבר

אילו הייתי פיה הייתי עם תכונות טובות והייתי יכולה לעוף. 
היו לי כוחות על והייתי נלחמת נגד הרעים.

את  לפתח  לומדת  הייתי  שבו  לפיות,  ספר  בבית  הייתי 
לטבע,  אהבה  נגיד  כשרונות,  מיני  כל  לי  והיו  הכשרונות, 

ספורט, אופנה...

אילו הייתי פיה היה לי שם מיוחד, כמו “בלו”. הייתי 
לומדת בבית ספר “האגדות” והייתה לי מנהלת עם 

כשרונות טובים ומורים טובים מאוד.

פיות מגיעות מארצות שונות. אני הייתי מגיעה מממלכת 
שיודע  קרנף  נגיד  מוזרות,  חיות  בה  שיש  האגדות, 
לעשות קשת בענן עם כנפים, חד קרן שמגשים את כל 
המשאלות שלך או פיל שעף ומגשים את כל החלומות של 

הילדים.
שלבית  מכשפות  נגד  נלחמת  הייתי  פיה  הייתי  אילו 

הספר שלהן היו קוראים “המגדל האפל”
תחשבו, האם גם אתם אוהבים פיות? תענו כאן _________

אליה בנר
כיתה א'1

עשרת הדיברות - הדיבר השמיני
לא תגנוב

יודעים, שלפי  כולם  לא תגנוב הוא הדיבר השמיני בעשרת הדיברות. לא 
כי  חז”ל  מפרשים  ההקשר(  פי  על  )פירוש  מעניינו”  הנלמד  “דבר  עקרון 
כוונת הדיבר המצוי בסמיכות לציווי “לא תרצח” ו”לא תנאף”, היא לגניבת 
אדם. העונש על עבירה זו הוא מוות, ככתוב: "ְוגֵֹנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו, 
חז”ל  פי  על  מצוי  רכוש  גניבת  על  האיסור  טז(.  כא  )שמות  יּוָמת”  מֹות 

ֲעִמיתו” )ויקרא יא יט(. רּו ִאיׁש ַבּ ְקּ ְגנֹבּו ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא ְתַשׁ בפסוק "לֹא ִתּ
גניבה:  על  גורף  כאיסור  הפשט  לפי  הציווי  את  אברבנאל  מפרש  מנגד 
״וצריך גם כן לאדם עם חברו שישמור ממונו ונכסיו שלא יזיקהו בהם. וזהו 
... ובכלל הלאו הזה גנבות הדעת והונאת דברים והעול במידה  לא תגנוב 

במשקל ובמשורה”.
רבי יוחנן אמר: "כל הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו". 
ר' יוחנן קובע שגזילת רכושו של אדם היא פגיעה בנפשו. ייתכן שבתקופתו 
האדם  של  הפיזית  ביכולתו  פגעה  הרכוש  וגזילת  בעוני  האדם  בני  חיו 

להתקיים.
אך גם כיום, למרות שאיפתנו להיות יותר ערכיים ופחות חומרניים, הכסף, 
הרכוש והנכסים שלנו הם חלק מהותי מזהותנו, ופגיעה בהם כמוה כפגיעה 
ובעיני אחרים לא רק על פי התכונות  בנפשנו. ערכנו נמדד בעיני עצמנו 
בגדים  נכסים,  מעמד,   - לנו  שיש  מה  פי  על  גם  אלא  שלנו,  והכישורים 

וחשבון בנק.
במאות  באירופה  נפוצה  ומעמדו  רכושו  פי  על  האדם  ערך  הגדרת 
אדם(.  מחיר  )מילולית:   wergild ונקראה  הנוצרית  לספירה  הראשונות 
הגדרה זו שימשה ככלי לקביעת גובה הפיצוי הכספי שלו זוכה משפחת 
קורבן שניזוק או נרצח בידי אחר. מטרת ההסדר הייתה מניעת נקמת דם. 
כי ערך הפיצוי לנשים היה גבוה פי שניים בהשוואה לגברים  מעניין לציין 
לגברים בשבטים אחרים. ערך  ומחצית מערך הפיצוי  בשבטים מסוימים, 

של  מזה  משמעותית  גבוה  כמובן  היה  רכוש  בעל  חופשי  לאדם  הפיצוי 
צמית וכדומה.

דייה. ערך הפיצוי עבור  זה שנקרא  נהוג הסדר  גם בעולם המוסלמי היה 
פגיעה  עבור  שניתן  מזה  מחצית  היה  בנוצרי  או  ביהודי  באישה,  פגיעה 
במוסלמי, וערך הפיצוי שניתן עבור פגיעה בכופר עובד אלילים היה 1/16 

מזה שניתן עבור פגיעה במוסלמי.
תפיסה זו נראית לנו כיום מיושנת, מעוותת מוסרית וערכית, אך היא קיימת 

מתחת לפני השטח גם היום.
כיום, הכרחית על מנת  הכרה בכך שלרכוש תפקיד כה חשוב בחיינו, גם 

שנקפיד לכבד את רכושו של האחר.
גופנית באדם אחר, אך נהסס פחות  יכולתנו מפגיעה  רובנו נמנעים ככל 

לפגוע ברכוש.
אמיתית  אבל  קשה,  היא  בנפש  כפגיעה  כמוה  ברכוש  פגיעה  כי  ההבנה 
בצער  )היזכרו  שלנו  לרכושנו  נוגעים  כשהדברים  אותה  מבינים  כולנו   -
נוטים לשכוח זאת  נגנב מכם חפץ בעל ערך רגשי(, אך  שחשתם כאשר 
)למשל,  ציבורית  רשות  של  ברכושה  או  אחרים  של  ברכושם  כשמדובר 

תשלום ללא קבלה לבעל מקצוע(.

ולסיום,
אב מוכיח את בנו: "המורה כתבה לי כי גנבת עט מהתלמיד היושב לצידך 
בכיתה. כלום אינך מתבייש? האם אזלו העטים בביתנו? כבר מחר אביא לך 

עטים חדשים ממקום עבודתי..."
החינוך תמיד מתחיל בבית!

 קרן מחלב-גורי



בהתאם  ואחת  אחד  כל  הספר,  בית  צוות  האחרונים,  החודשים  במהלך 
לתפקידם, עוסק למעשה בהפעלתם של שני בתי ספר: האחד, בית ספר 
בבית  תשע"ט.  שנת  של  קשת  תיכון   – והשני  תשע"ח.  שנת  של  קשת 
הספר של שנת תשע"ח היינו עסוקים מאוד לאחרונה בהפקת אירועי שיא 
כמו "שרתי לך ארצי" או העיתון שקיבלתם היום יחד עם התעודה, בקיום 
סדנאות על מסכים ועל מיניות, סמינר לכיתות ט', סיור לירושלים לכיתות 
עבודות  של  אינטנסיבית  בדיקה  ובגיאוגרפיה,  במדעים  פרוייקטים  ז'-ח', 
במקביל,  בהחלט.  חלקית  רשימה  וזו  בתעודות  ציונים  הזנת  מבחנים, 
לשנה  בדיקה  ובמעשה  בתכנון  בחשיבה,  מאופיינת  האחרונה  התקופה 

הבאה. 
אלו ימים של חשבון נפש. במה הצלחנו? במה אנו גאים? ובמה אנו צריכים 

לחשב מסלול מחדש?

אחד הנושאים שמעסיקים את מערכת החינוך והעסיקה גם אותנו השנה 
הוא הרצון להתאים את בית הספר שלנו למאה ה-21. לפני כמה שבועות 
"תנועת  ראשוני  על  סיפורים  שמלקט  בספר  שורות  כמה  עיני  את  צדו 
מוזר,  היום  נשמע  הדבר  שאולי  כמה  שעד  ה-18,  מהמאה  החסידות" 
היהודית,  בחברה  גדולה  לטלטלה  שגרמה  מהפכנית  לתנועה  נחשבה 

בעיקר במזרח אירופה. 
)הבעש״ט(,  טוב״  שם  ״הבעל  נולד  שכאשר  מספרת  החסידית  האגדה 
של  האדריכלים  ביניהם  ונועצו  הגיהנום  ״נשרף  החסידות  תנועת  מייסד 
מעלה מה לעשות, והוחלט שגן עדן כבר נתיישן ויבנו חדש ואת הישן יעבירו 

לגיהנום״ )על פי: ביום שנולד הבעש״ט נשרף הגיהנום, בנימין שבילי(
על פי אגדה זו, הבעש״ט ביקש ״לנער״ את דמותה של היהדות ולחולל בה 
שינוי כה עמוק עד כדי כך שגן העדן של האתמול, ייחשב מעתה לגיהנום. 
נראה לי שהתפיסה הזו של תנועת החסידות בראשית דרכה דומה מאוד 
ובאשר  בכלל,  והעתיד  ההווה  העבר,  את  שלנו  בחברה  הרווחת  לתפיסה 
בוודאי  אנו בטוחים שאם העולם משתנה בקצב כה מהיר  לחינוך בפרט. 
שגם האופן שבו אנו תופסים מושגים כמו חינוך, למידה, כיתה, הערכה ועוד 
ולא, חלילה, להישאר מאחור. גם מה שנחשב  ועוד חייבים לעמוד בקצב 
למצוין רק אתמול יכול להחשב היום לגיהנום בלתי מעודכן ולא רלוונטי… 
ואכן, לא ניתן להתעלם מכך שהמיומנויות הנדרשות היום - הן הלימודיות 
והן הרגשיות והחברתיות, והנגישות למידע ואופן השימוש בו, אינם דומים 

היום  הרווח  השיח  לכך  בהתאם  וחצי.  עשור  לפני  רק  שהיו  למה  כלל 
כמנחה  ובמורה  פרוייקטים  מבוססת  בלמידה  מתמקד  החינוך  במערכת 

ולא כמי שאמון על העברת מידע. 
המאה  של  חידוש  איננה  עשייה,  דרך  ללמידה  השאיפה  האמת,  למען 
ה-21. ואכן בתחילת השנה סימנו חכמה עתיקה, המופיעה במסכת אבות 
מהמאה ה-3 לספירה כמוטו עבורנו השנה: "כל שמעשיו מרובים מחכמתו 
אחת  אפשרית  פרשנות  פי  על  )לפחות  כלומר  מתקיימת"  חכמתו   -
לאימרה זו(, חכמה אמיתית היא חכמה המחוברת לעשייה ואיננה נשארת 

רק ברובד של ידע תיאורטי. 
יתרה מזו, לאחר כמה שנים שבהם השיח הפדגוגי משקף באופן חזק מאוד 
לאחרונה  פרוייקטים,  על  כמבוססת  חדשנית  הוראה  של  התפיסה  את 
שבשיטת  הבעייתיות  על  המצביעים  מחקרים  להופיע  מתחילים  ממש 
למידה זו. מחקרים אלו מצביעים על למידה שטחית וחוסר יכולת או רצון 
להיכנס לעומקם של דברים ולהבינם עד הסוף מתוך מגמה" לקפוץ" אל 
באיזון.  טמונה  התשובה  כנראה,  תמיד,  כמו  הפרוייקט.  או  התוצר  יצירת 
לב  תשומת  של  מייגעת,  ולעתים  הקשה,  לעבודה  תחליף  שאין  כנראה 
דיוק  אותו  עולם,  תפיסת  או  טיעון  טקסט,  עמדה,  של  הקטנים  לפרטים 
המאפשר לכל אדם לומד להפגין גם את עמדתו או את היצירתיות כלפי 
מהרלוונטיות  מאבדת  שכאילו  לב,  תשומת  אותה  בוחן.  הוא  אותו  הדבר 

שלה בעולם המשתנה בקצב כה מהיר.
מציאת  את  כמטרה  לעצמנו  מסמנים  אנו  הקיץ  לחופשת  יציאתנו  עם 
ומוטיבציה  סקרנות  שתעורר  ללמידה  המלך  דרך  ומציאת  הזה,  האיזון 
ואני  ורלוונטיים  איכותיים  ערכיים,  בתוצרים  ביטוי  לידי  שתבוא  להעמקה 
מקווה שנצליח בשנה הבאה להתקרב עוד יותר לגן עדן שמגלם בתוכו את 

כל מה שטוב בישן וכל מה שטוב בחדש…

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות בית הספר המסור והיצירתי על שנה 
מלאה בלמידה מסוגים שונים, שנה מלאת חוויות, שנה של צמיחה גדולה 
נוספת, שתימשך גם שנה הבאה עם פתיחת המחזור הראשון של התיכון 

וקליטת מחזור חדש ומלא של כיתות ז׳.
חופשה נעימה ובטוחה לכולם!
ידידיה עציון, מנהל
 

מסיימים שנה בחטיבת קשת



קול משמים

אני 
הרי יכול 

להמשיך עם הדוגמאות של 
'לא תגנוב' עד אינסוף, 

כי מה 'כפת לי, אני פה לעד, 
ותכלס זו תעסוקה נחמדה 

בני ובנות "קשת" מזכרת בתיה היקרים,
והותרתם  ראש  הקטנתם  תנאף"  שב"לא  זה  על  שהתעצבנתי  אחרי  אז 
המסורת  וכמיטב  לעצמכם  חוזרים  אתם  הינה  שהיא,  כמות  המצווה  את 
פי  שעל  מתברר  כרצונכם:  בו  ועושים  שיש  ברור  הכי  הציווי  את  לוקחים 

גניבה,  על  איסור  לא  בכלל  הוא  תגנוב"  "לא  שלכם,  הפרשנויות 
אלא דווקא על חטיפת אדם. כן כן, לא תגנוב זה בעצם לא 

תחטוף! איזו הזיה, אני נגנב! 
הייתי יכול להתגולל שוב על יכולות ההמצאה 

יוצאות הדופן שלכם, אבל האמת שדי נמאס 
שגם  הוא  שחשוב  מה  ובתכלס  מזה.  לי 
אחר  פסוק  מצאתם  הדיברות  עשרת  בלי 

אחד  דברים  לקחת  שאסור  ממנו  ללמוד 
מהאחר בלי רשות. באופן מפתיע, זה לא שכתוב שם 

"לא תחטוף" ומזה למדתם שאסור לגנוב, אלא כתוב שם 
"לא תגנובו" ומזה למדתם שאסור לגנוב. מדהים. אני מקווה שלא שברתם 

על זה את הראש יותר מדי.
אבל אם חשבתם לעצמכם שלאור זאת אני יכול לנוח לי על זרי הדפנה - 
המציאות היא שממש לא, כי את הביטוי הזה גנבתם מהמיתולוגיה היוונית, 
מה  כאילו,  עבירה.  לדבר  שותף  שאהיה  חושבים  אתם  אם  הזויים  ואתם 
הדבר הבא שתרצו שאעשה, אמציא ניסים הזויים כמו ללכת על מים או 

להאכיל 5,000 איש בקצת לחם ודגים?! 
אלא  תגנוב",  "לא  הוריתם  דבר  של  שבסופו  יפה  באמת  אופן,  בכל 

שבמציאות אתם גונבים על ימין ועל שמאל )ואם רבותיכם אומרים לכם, 
לי  נדמה  לפעמים  שמאל(.  שהוא  ימין  ועל  ימין  שהוא  שמאל  על  גם  אז 
יעקב  שהייתי צריך לכתוב לכם את כל התורה ברחל ביתך הקטנה, כמו 
אביכם שביקש לוודא שהוא מקבל בדיוק מה שהוא רוצה, ולא עוד איזה 

שקר לבן.
אולי, למשל, זה היה עוזר אם הייתי כותב לכם "לא תגנוב זמן 
כמו  השול  על  בנסיעה  הפקק  את  ותעקוף  אחרים  של 
איזה אפס", או "לא תגנוב מהמעביד שלך ימי חופשה 
ותודיע שאתה חולה בזמן שאתה עושה בינג' על 
מ'בית  טובה  יותר  הרבה  שהיא  שורות'  'שובר 
הקלפים'", או "לא תגנוב יציאה של חבר ותפרסם 
עם  טוב  ולהרגיש  לייקים  לקבל  כדי  בפייסבוק 
עצמך" או "לא תגנוב את שם אלוהיך לשווא ותכתוב 

בשמו טורים ותתאהב באלטר אגו שגדול עליך בכמה רמות".
'כפת לי,  יכול להמשיך עם הדוגמאות עד אינסוף, כי אני מה  מובן שאני 
אני פה מאז ומתמיד, וגם אהיה פה לעד, אז בינינו - זו תעסוקה נחמדה 
בינתיים. אבל אני אפסיק. למה? כי הרי לא משנה מה שאכתוב פה, בסוף 
אתם תעשו מה שבא לכם. גם אם אצווה עכשיו בקול ברור וחד-משמעי: 

"לא תקרא", אתם הרי תמשיכו! 
קרב אבוד. 

שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

עשיתי לביתי
*הטקסט נכתב בלשון נקבה אך לגמרי פונה לשני המינים. 

אני  בהיר”  ביום  כ”קשת  והיום  כבר שנתיים  שאני מנהלת את העמותה. 
עוזבת את התפקיד.

כבר  שאני  והרגש  הקלישאות  המילים,  משחקי  על  מראש  מתנצלת  אני 
יודעת שהולכים להגיע בהמשך הטקסט, האמינו לי, אני כבר מרגישה איך 

הציניות והפאסון נרמסים על ידי אמת פשוטה. 
בניגוד לתחזיות החורבן, של מתי מעט בקהילה, אני שמחה ממש, להכריז 
נכנסתי  איתם  והחזון  שהפאתוס  בתהליך,  נשרט  לא  שליבי  עם,  קבל 

לתפקיד לא התאיידו, ההפך. 
אני, על השליחות הזאת מקבלת משכורת,  לעומתכן?  אני  אני? מה  הרי 

)אתן אלו בעצם שמשלמות לי על עבודת הקודש(.
ולא מתוך  נותנות בלי לרצות לקחת  ואתן עוסקות בצרכי ציבור באמונה, 

הרגל.
יכולה  אנוש  שבת  טוב  הכי  במקום  שלכן,  יפה  הכי  במקום  אתכן  פגשתי 

לשאוף אליו. 
ובמשך שנתיים לא הפסקתי להתפעל מזה, לא הפסקתי להתרגש מזה, 

אני מרימה מבטי אליכן ואומרת בפה מלא: “פשששששששש”. 
לספר  מחובתי  הזאת,  לתופעה  נחשפה  לא  מהקוראות  מי  במקרה,  ואם 
שיש בינינו המון נשים טובות טובות טובות. שליבן טהור, שהן ליטרלי עושות 

לילות כמימים כדי שלקהילה )לנו( יהיה יותר טוב.  
פגשתי אותן בועד )שתי קדנציות(, ובהתנדבות לצוותים השונים והמגוונים 

שפועלים בקהילה, הן הראשונות תמיד ותמיד מאחורי הקלעים. 

מקור  לי  הייתן  פחות  ולא  יותר  קלה  עבודתי  את  עשיתן  רבה.  תודה 
התפעלות. 

______________________________

לעבוד בתוך הקהילה שאת חיה בה זה מעניין. 
ועם  אצל  עובדת  את  השעשועים,  בגן  וגם  בסופר  בתור  גם  עובדת  את 

החברות שלך, ללא ספק חוויה משמעותית. 
הספקתי  נשים  כמה  עם  חברה,  אותי  שאלה  שם  שעשועים,  גן  ואפרופו 

לריב במשך השנתיים האלה, המספרים מדברים בעד עצמם, זה לא קרה. 
 054( ברחוב  זיהיתי  לא  אם  ידעתי,  ולא  ממני  נפגעה  מישהי  אם  סליחה 

משפחות, בקושי אחרי שמות ילדיי אני עוקבת(, או בגלל עניין אחר.
תמיד חלמתי שתהייה לי את ההזדמנות להכריז שאני פורשת כדי “לעשות 
לביתי, שניסיתי לעשות  הנכון, שנתיים שעשיתי  הוא  לביתי”, אבל ההפך 

את הכי טוב שלי, שנתיים טובות. 
עכשיו משפשטתי את המדים ואני יכולה סוף סוף לדבר חופשי, )הצחקתי 

את עצמי(, יש לי שתי בקשות אליכן:
פייסבוק,  קבוצת  לנו  יש  להשגה”,  “הקשות  עם  כבר  די  אבקש;  ראשית 
באותן  תמיד  המלאות  השורות  את  נרענן  בואו  שנית;  רבאק,  לייק  תעשו 

מתנדבות.   
והכי חשוב, תודה לצוות באלי, שבטוב וברע הופך אותנו לקהילה. 

אז יאללה ביי, אל תהיו זרות. 
ענבל פויר כנעני



מונדיאל בקשת

לקראת סוף השנה, 

בהובלה של הגננת יפית שרעבי והגננת הקשתית מוריה קעטבי, 

למדו ילדי גן "דולב" על חסד ומתן צדקה.

הילדים הביאו כסף לקופת הצדקה אשר בגן, כאשר לאורך כל 

השבוע מי שרצה תרם כסף סכום נוסף.

בסוף התהליך הילדים, בהצבעה דמוקרטית, 

בחרו למי לתת את הכסף שתרמו.

150 ₪ נאספו מכל ילדי הגן 

וברוב מוחץ של הילדים הוחלט לתרום אותם לילדים חולים.  

אנחנו, שלוש תלמידות מכיתה ו’, חשבנו איך אפשר לתרום לקהילת 
שבוע  פרשת  שיעורי  להעביר  החלטנו  מחשבה,  לאחר  הספר.  בית 
במסגרת רב-גילאית שיכללו לימוד, יצירות הצגות ופעילויות אחרות 
שלנו  לשיעורים  שההגעה  הצוות  עם  קבענו  הפרשה.  נושא  סביב 
בבוקר.   7:30 בשעה  חמישי  יום  בכל  יתקיים  והשיעור  בחירה  תהיה 
לשמחתנו במהלך השנה הגיעו לשיעורים שלנו בין עשרה לשלושים 

ילדים.
דוגמא לשיעור שהעברנו:                                                                                                 

אמרו  ישראל  שבני  כמו  תודה  אמירת  על  דיון  קיימנו  נשא  בפרשת 
הם  איך  על  והרחבנו  נגענו  בדיון  הקרבנות.  באמצעות  לה’  תודה 
והילדים הקדישו את  תודה  כרטיסי  הכנו  מכן  ולאחר  תודה  אומרים 

הכרטיס למי שרצו לומר לו תודה: להוריהם או לחבריהם הקרובים.
במהלך  שעלו  ומהשאלות  העמוקים  מהדיונים  נהנינו  מאוד 
ותודה  השיעורים. תודה רבה לצוות, שליווה אותנו לאורך כל השנה 

רבה לכל התלמידים שבאו ללמוד איתנו!
 נעמי בינשטוק, תמר צפוני וליהי בן אב”י
כיתה ו'1

פרשת השבוע



 ."A Bad Case Of Stripes" במסגרת שיעורי דוברי האנגלית, העלנו התלמידים בהדרכת המורה שלנו יהל אוקס הצגה לפי הספר
קמילה היא ילדה שתמיד מתחשבת בדעות האחרים, עד כדי כך שבוקר אחד היא מוצאת את עצמה מכוסה פסים. רופאים ומטפלים 

רבים ניסו לעזור לה, אך ללא הצלחה. לבסוף קמילה מגלה שרק אם היא תהיה אמיתית ונאמנה לעצמה - היא תרפא.

מסיימים יסודי
אז בתחילת השנה הגעתי מהגליל למזכרת בתיה,

ולא סתם - מישוב מעורב ובית ספר ממלכתי עברתי לקשת.
תרבות  תושבע?  תפילה?  מפגש?   - להבין  הצלחתי  לא  ממש  בהתחלה 

יהודית?
אני נחשבת דתייה, אבל לא מקפידה בשמירת שבת, הולכת לבית כנסת 

אבל לא מתפללת, וממש נהיה לי בלגן.
ועכשיו הגיע סוף השנה, ושאני נזכרת בבית ספר הקודם שלי, אני בשוק, כי 
איך אפשר בכלל אחרת? איך אפשר בלי מניין משלב, איך אפשר בלי ערבי 

גיבוש נטולי טלפונים כל שישי בערב, איך אפשר?
ואז הגיעה מסיבת הסיום... ואוטומטית אני מתכווצת... בבית ספר הקודם- 
הכל היה ריקודים, בלי טקסט וברור שלא שירים, רק הילולים לבית הספר 

ושטויות. ריקוד ההוגה בוגה, ריקוד זוגות, ריקוד שכבתי...
שיקו,  את  מביאים  אמיתי,  תוכן  יש  למחזה  שונה.  הכל  בקשת  כאן  אבל 
מהכרטיסים,  ההכנסות  כל  ואת  הכוראוגרפית  יובל  את  מקצועי,  במאי 

תורמים לעמותה שהילדים בוחרים!
האמת היא שמהמחזה למדתי דברים, על יחזקאל, בן גוריון, דונה גרציה 
רוקדים  ועל המדינה שלנו! אנחנו שרים בעצמנו כמעט את כל השירים, 
ומשחקים! ממש מוכשרים! אז מי שהספיק לקנות כרטיס, היה לו במזל, 

ומי שלא נשלח לו תמונות, מבטיחים :(
אז כמעט שבוע אנחנו לא לומדים רק מתאמנים! ומחר המופע האמיתי 
למי לתרום  לבחור  רק שתדעו שהיה קשה  ואנחנו מאד מתרגשים. אבל 
צער  אולימפיק,  ספיישל   - נפלאים  דברים  העלו  ילדים  ההכנסות!  את 
נבחרה  בסוף  אבל  מקסימות!  ובאמת  טובות  למטרות  הכל  חיים...  בעלי 

עמותת "חיים" לחולי סרטן. אני ניהלתי את הקשר אל מול העמותה. רמת 
ההפתעה שהיתה להם מכל הסיפור היתה מדהימה, והם ממש הוקירו לנו 
תודה! ולא רק זה!  ביום רביעי מגיעה נועה אחראית האירועים וגם יושב 

ראש העמותה שעובד בהתנדבות מלאה! אבשלום כהן!
בעוד שלושה  סיום,  למופע  קשר  בלי  גם  כי  משגעת,  ההתרגשות פשוט 
ו'  כיתה  תלמידי  אנחנו  לימודים,  רק  ולא  לימודים!  מסיימים  אנחנו  ימים, 
שזה  תגידו  עולים!  ולחטיבה  יסודי  מסיימים  בחיים!  גדול  שלב  מסיימים 
לא פשוט מדהים! בשביל חבריי ובשבילי, אני רוצה להגיד תודה, להורים 
למורים ולקהילה על שש שנים נפלאות )בשבילי פחות:(( ועל שהייתם שם 

תמיד, לקריאה בתור של בנות וגם בנים, לימוד, חזרות, ארגון וחברים.
תודה רבה

שקד קרמר
כיתה ו'1 בית ספר קשת

עמותת "חיים"
העמותה פועלת משנת 1984 בשאיפה לעתיד 

טוב יותר שבו ינצחו כל הילדים את מחלת הסרטן, 
ובמטרה לשיפור מתמיד באכות חייהם ובקידום אכות 

הטיפול הרפואי הניתן לילד המחלים.
העמותה פועלת בנחישות למענם של הילדים ובני 

משפחותיהם בכל המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ, 
והינה חלק מהמערך האונקולוגי במחלקות.



מסע ומתן

איך מלמדים אזרחות בחטיבת הביניים של "קשת"?

מסעות ושיטוטים בעקבות אנשים שנותנים

להיות  מתחיל  שלנו.  במסע  ממשיכות  אנחנו 
חם, הימים מתארכים ואנחנו כבר ממש רואות 
שוב  שהחלטנו  חם  כך  כל  הדרך.  סוף  את 
וכפי שכתבנו לכם פעם, כשעוצרים אז  לעצור. 
פתאום מגיעים אלינו דברים. אז הפעם קיבלנו 
מאמר...  איזה  ועוד  סתם.  ככה  במתנה  מאמר 
בכלל  איך  על  מחדש  לחשוב  לנו  שעזר  כזה 
לתת  ולרצות  אחריות  להרגיש  ילדים  מחנכים 
מעצמם. אז ִעצרו גם אתם לרגע והקדישו כמה 
פרידמן, המורה  רחימי  זרי  דקות למאמרה של 
לאזרחות מחטיבת "קשת", אותו כתבה בסיוע 

תלמידתה אליענה צוויבל מכיתה ט'1:
אבל  אובייקטיבית,  ממש  לא  אני  אמנם 
מקצוע האזרחות הוא בעיניי המקצוע המעניין 
לעצמו.  לבקש  מורה  שיכול  ביותר  והרלוונטי 
היתרונות  אחד  אובייקטיבית.  לא  כתבתי... 
בחטיבת  המקצוע  בלימוד  שיש  הגדולים 
לי  הנתונה  הגדולה  הגמישות  היא  הביניים 
כאשר  הלימודים,  תוכנית  את  לעצב  כמורה 
חרב הבגרות עדיין לא מתהפכת מעל ראשינו. 
אחד היתרונות הגדולים שיש בלימוד המקצוע 
הוא  בתיה  במזכרת  "קשת"  הביניים  בחטיבת 
תלמידי  את  ללמד  הזכות  בחלקי  שנפלה 
שכבת ט' בשנת הלימודים הנוכחית. מה שהחל 
ומיכאל  גליק  ניצן  דלח,  נעמי  שיר  של  כיוזמה 
בקלונד להגביר את המודעות לסיפורו הטראגי 
- אברה  הישראלי שמוחזק בשבי החמאס  של 
את  שליווה  שכבתי  לפרויקט  הפך  מנגיסטו, 
שתי כיתות ט' במהלך המחצית הראשונה של 
שנת הלימודים. במסגרת הפרויקט, התלמידים 
התבקשו לבחור בעיה אזרחית שמפריעה להם 
הבית-ספרית  מהרמה  החל   – האישית  ברמה 
העולמית.  ואף  הארצית  ברמה  בבעיות  וכלה 
בין  הפער  את  להגדיר  נדרשו  התלמידים 
בנושא, לבחון מספר  לרצוי, לבצע חקר  המצוי 
דרך  לבחור  ולבסוף,  המצב  לתיקון  פתרונות 

פתרון אחת ולהוציאה אל הפועל. 
לא היה פשוט להביא את התלמידים להתמודד 

עם עבודה מסוג זה )שלמען האמת מותאמת 
מציון   20% של  בהיקף  חלופית  הערכה  להיות 

הבגרות באזרחות(. בוודאי לא בכיתה ט'. 
והיו כאלה שהיה  היו שהתמסרו לעניין בקלות 
קשה לרתום אותם לעניין; היו כאלה שפיקפקו 
ופיקפקו  משהו  לשנות  נוער  בני  של  ביכולתם 
שציפו  כאלה  והיו  להם,  יקשיב  שמישהו  בכך 
לשנות את העולם; היו כאלה שהחלו בעבודת 
בעיה  שהוא  חשבו  שהם  שמה  והבינו  החקר 
תחושות  רק  אלא  רחבה,  תופעה  ממש  אינו 
ההשראה  את  שהיוו  אלה  ודווקא  שלהם; 
לפרויקט זה, לאחר שביצעו את עבודת החקר 
והכינו סרטון מרגש, הבינו את המשמעויות של 
הגברת המודעות לשחרורו של אברה מנגיסטו 
והחליטו מיוזמתם שלא להוציא אל הפועל את 
הפרויקט )החלטה לגיטימית, אמיצה ובוגרת(; 
שמרבית  בגאווה  לכתוב  יכולה  אני  לבסוף 
רצינית,  בצורה  לעבודה  נרתמו  התלמידים 

והכינו תוצרים מרגשים ומעוררי השראה. 
הוצעו  להן  אשר  המקומיות  הבעיות  עם 
את:  למנות  ניתן  התלמידים  ידי  על  פתרונות 
הרחבת  בתיה;  במזכרת  הנגישות  הגברת 
למחסור  פתרון  הסקייט-פארק;  ושיפור 
של  גמ"ח  הקמת  הציבורי;  במרחב  בברזיות 
ציוד טיולים; הצבת כלי נגינה במרחב הציבורי; 
במושבה;  הנוער  תנועות  תקצוב  הגדלת 
טיפול בסוגיית הכלבים והחתולים המשוטטים 
במושבה; הקמת גינות כלבים נוספות; סלילת 

שבילי אופניים לתחנת הרכבת העתידית. 
התלמידות  ידי  על  שהוצעו  נוספות  עבודות 
העלאת  כמו  בסוגיות  עסקו  והתלמידים 
תחרויות  קיום  הגאה,  לקהילה  המודעות 
ספורט בשבת, התמודדות עם סוגיית השימוש 
בפלאפונים בזמן נהיגה, התמודדות עם סוגיית 
האופניים החשמליים; קידום אורח חיים בריא, 
לקידום  ככלי  חברתיות  בפרסומות  שימוש 

חברה מתוקנת.
התוצרים שהכינו התלמידים היו מגוונים: החל 

ההחלטות,  למקבלי  רשמיים  פנייה  במכתבי 
לאותה  מודעות  להעלאת  סרטונים  הכנת  דרך 
בסקר  וכלה  הפגנה,  תכנון  אזרחית,  סוגיה 
למעלה  של  קבוצה  ידי  על  שנערך  נגישות 
בבית  הגיל  שכבות  מכל  תלמידים  מעשרים 
על  המושבה  לרחבי  יצאו  התלמידים  הספר. 
גבי כיסאות גלגלים במסלולים שתוכננו מראש 
ט'2  מכיתה  לנדאו  ואייל  זליקוביץ  ערן  ידי  על 
שנמצאו  נגישות  ליקויי  של  רשימה  וערכו 
בניין  )לרבות  במועצה  ציבור  ובמבני  בדרכים 
המועצה עצמו!(. סיקור המיזם שודר במהדורת 

החדשות הצעירה של הערוץ השני.  
נקודת  רק  הייתה  העבודות  שהכנת  אלא 
יציגו  הבא  בשלב  הפרויקט.  של  ההתחלה 
לראש  פסח  חופשת  לאחר  מיד  התלמידים 
לפתרון  הצעותיהם  את  דהן,  מאיר  המועצה 
יבקשו  שעלו,  המקומיות  האזרחיות  הבעיות 
ההחלטות  ביצוע  אחר  ויעקבו  התייחסותו  את 

שיתקבלו. 
ביותר  הגדול  ההצלחה  מדד   - מכול  ויותר 
בעיניי הוא אותם תלמידים אשר לאחר הגשת 
לקידום  רעיונות  עם  אליי  ניגשו  העבודות 

פרויקטים חדשים... אין סיפוק גדול מזה!
מאמינה  אני  אזרחות?  מלמדים  איך  אז 
מחנכים  לאזרחות  מלמדים.  לא  שאזרחות 
מעורבות  דרך  עשייה,  דרך  הרגלים,  דרך 
הדילמות,  הערכים,  כל  כגדולה.  קטנה   –
בתוכנית  המפורטות  והזכויות  העקרונות 
הלימודים הפורמאלית מקופלים בתוך העשייה 
היא  "קשת"  בחט"ב  שלשמחתי  החברתית, 

חלק מה-DNA הטבוע בנו. 

והחינוך  חברתית  עשייה  כמה  עד  לדעת  כיף 
אליה יכולים להיות חלק בלתי נפרד מכל דבר, 
כולל שיעור אזרחות. אם גם לכם יש מחשבות 
חברתית  ולסולידריות  לנתינה  מחנכים  איך 

נשמח לשמוע ולהכניס לגיליון הבא.
נעמה ריבל וורדה בלונדר

עורכת: שרון תמרי
כותבים ומובילי מדורים: דנה ברכפלד, יפעה בנר, נועה שחר, אלכס גורי, קרן גורי, בן לנדאו, אריק בן חביב, גיל 

עטר, דפנה שחר, עינט קרמר, ורדה בלונדר, נעמה ריבל, חגית קראוס, יואב פרידמן, ענבל פויר כנעני, שרי דרור
עיצוב גרפי: סטודיו אפרת בירר

עריכה לשונית: מיקי גורן
ניהול גיליון דיגיטלי: ירון וייס

איסוף מבית הדפוס: אפרת בורוכוביץ
חלוקה דפנה רייס, חירות חסיד, שרון צוק

תודות

תודה לכל מי שכתב, השתתף והשקיע מזמנו!   



נאום בוגרי קשת

בוגרים  מורים,  הורים,  יקרים,  קשת  תלמידי 
ואורחים נכבדים,

לפני 12 שנים נולד רעיון. 
מספר הורים, בראשות יוזמי הרעיון, הירשפלד, 
ובפני  הוריי  בפני  הציגו  כהן  וכספי  דויטשמן 
הורים נוספים, דרך לימוד, דרך חיים, דרך חינוך, 
שלימים תעצב את דמותנו, אופיינו, התנהגותנו, 
יחסנו אל הזולת, והדרך בה אנו מקבלים זה את 

זו. 
אנו  בה  “הדרך  שאומר  אולי,  ציפו,  מכם  חלק 
מקבלים את השונה”. אז לא, לא מקבלים את 
במחנה  דומים  אנחנו  שונים.  איננו  השונה...כי 
כישראלים,  כעם,  לנו  ביותר  הרחב  המשותף 

כאוהבי הארץ, כציונים, כבני אדם.
תמיד  לא  שלנו  הרוחנית  הדרך  זאת,  עם  יחד 
בחירתה  ישראל,  בעם  ניכרים  בחלקים  דומה. 
בהרבה  מובילה  אחרת,  רוחנית  דרך  של 
התנגשויות  רבים,  דעות  לחילוקי  מהמקרים, 

ערכיות, פוליטיות ואפילו עסקיות, ולמתח רב.
נשאבו  אליו  רעיון,  אותו  אחרי  שנים   12 היום, 
ילדיהם  את  הופכים  שהם  תוך  צעירים,  זוגות 
לשפני הניסיון של הדרך החדשנית והמשלבת, 
בשמי  מוחלטת,  בודאות  לכם  לומר  יכול  אני 
איתנו  שחלקו  והתלמידים  הבוגרים  כל  ובשם 
“קשת  שנקרא  הזה  במותג  חייהם  מרבית  את 
יקרים,  הורים  לכם  “תודה  בתיה”:  מזכרת 

שבחרתם עבורנו דרך זו”.
למי  אותנו  והפכה  אותנו  שעיצבה  הדרך  היא 
את  לנו  שהקנתה  הדרך  היא  שאנחנו.  ולמה 
הכלים לבחור נכון בין טוב ליותר טוב, היא הדרך 
הציונות,  את  בנו  והשרישה  אותנו  שעיצבה 
אהבת הארץ, הכבוד ההדדי, קצת יהדות מחד 

וקצת חילוניות מאידך. כל אחד השלים את מה 
שחסר לו בחינוך החד גוני. 

כבוגרים, כבר לפני שלוש שנים, כשסיימנו את 
ספר  בבתי  עצמנו  את  מצאנו  קשת,  ספר  בית 
לחשוד  מבלי  בהבדל.  והרגשנו  שונים  תיכוניים 
שונה  הרגשנו  אליטיסטים,  או  כיהירים  בנו 
רבים  ניכרו הבדלים  בית הספר האחר.  בכותלי 
בדרך בה קיבלנו אחד את השני, יצרנו חברויות, 
סיטואציות,  ניתחנו  עמוקות,  שיחות  שוחחנו 
כעסנו.  בה  בדרך  ואפילו  התבטאנו,  בה  בדרך 

היום אנו יודעים להעריך זאת יותר מכל.
תמצית  היא  הזו,  שהדרך  לומר,  ויכולנו  הלוואי 

תדמיתה של ארץ ישראל, של עם ישראל. 
הקמה של מיזם כזה אינה פשוטה, והדרך הינה 
דרך חתחתים, הדורשת ממוביליה נחישות רבה. 
אני מקווה ומאחל, שכבר היום, ואולי בעוד כמה 
של  הראשונים  כבוגרים  אנחנו,  גם  נדע  שנים, 
בית ספר “קשת מזכרת בתיה” להוביל שינויים 

בנחישות, בהתמדה ובדרך ארץ. 
אז... סיימנו.

סיימנו עם שעות האפס, האיחורים, החיסורים, 
ההברזות.

סיימנו עם הסנדוויצים ללא הפסטרמה.
סיימנו את חגיגות ימי ההולדת על בסיס “עוגת 
הבית” הכשרה, אלא אם אתם משפחה מקב’ 

תפילה.. 
סיימנו עם הטיולים השנתיים.

עם המבחנים הארוכים והמתישים.
גם  הגיעו  שלאחריהן  ההורים,  אסיפות  עם 

התעודות, כי לכל שבת יש מוצאי שבת.
גדולה,  בגאווה  זאת  ועשינו  ספר  בית  סיימנו 

חברות חזקה והרבה ערכים.

שעכשיו  ואומרים,  מחייכים  עוד  שלנו  ההורים 
לחיים.  המוקדמת  ההכנה  את  סיימנו  רק 

מבחינתם, סיימנו את הקייטנה של החיים.

מורים יקרים,
אני  בתיה,  מזכרת  קשת  בוגרי  ובשם  בשמי 
מבקש להודות לכל אחד מכם, על ההשקעה, 
הנחישות,  החינוך,  המסירות,  הנתינה, 
הרבות  השעות  על  הארץ,  דרך  על  העיקשות, 
שעסקתם בחינוך ובעיצוב שלנו, ובעיקר, תודה 

על התוצאה. 
נפרד  בלתי  חלק  היה  מכם,  ואחת  אחד  כל 

מהדרך אותה עברנו.
בלעדיכם, זה כנראה היה נראה אחרת. 

אני פונה לתלמידי קשת מזכרת בתיה: 
איכותית  חבורה  על  נמנים  אתם  לכם,  דעו 
ערכי, שמוערך מאוד  ונוער  ילדים  במיוחד, של 
בבתי ספר אחרים. ההורים שלכם בחרו עבורכם 

את הטוב ביותר. נצלו את הבחירה הזו עד תום.

לסיום, בוגרי מחזור א’ היקר!
אני רוצה להגיד תודה על שנים נפלאות, רגעים 

ייחודיים וחוויות שלא נשכח.
חברים  עם  האלו  השנים  מ-12  יוצאים  אנחנו 
הדרך  בהמשך  אותנו  שילוו  אנשים  עם  לחיים, 
מה  כל  עם  להתמודד  כלים  עם  לנו,  שמצפה 

שיבוא עלינו, ועם זיכרונות שחקוקים בליבנו.
אני מאחל לכולם שירות צבאי או לאומי מועיל 

ומוצלח.
תודה
יפתח ולנסי

תודה לכל מי שכתב, השתתף והשקיע מזמנו!   להתראות בשנה הבאה



משפחת יעקב משפחה מבוקשת
רבקה )40(, מורן )40(, עפרי )7(, ראם )5(

תקופה  הייתה  ה-80  בשנות  הילדות  בנות.  ארבע  בין  זקונים  בת  באשקלון,  נולדתי  רבקה 
כמו  שהייתה  ושכונה  בעיקר,  בטבע  משחקים,  הרבה  חברים,  המון  עם  חוויות  גדושת 
משפחה אחת גדולה. בתיכון למדתי ב"אורט אפרידר" במגמת מכונות והייתי הבת היחידה 
בכיתה. תמיד נמשכתי למקצועות טכנולוגיים ולכן המשכתי מהתיכון למסלול דחיית שירות 
צבאי וללימודי הנדסאים בתחום בניית מכונות ב"אורט בראודה" בכרמיאל. זו הייתה הפעם 
כשהתגייסתי  לצבא.  הכנה  של  סוג  מעין  לבית,  מחוץ  עצמאית  לדרך  שיצאתי  הראשונה 
קרבי  הכי  אז  חימוש,  כבר  שאם  והחלטתי  שלמדתי  המקצוע  בגלל  החימוש  לחיל  יועדתי 
אבי  של  פטירתו  בעקבות  נגמ"ש.  כמכונאית  בגולני   12 לגדוד  שובצתי  ולשמחתי  שאפשר, 
ז"ל במהלך השירות, עברתי ליחש"מ )יחידת חימוש מרחבית( 650 בג'וליס, כדי להיות קרובה 
למשפחה, ועם שחרורי התחלתי לעבוד בעבודה מועדפת במסוף רפיח בגבול ישראל-מצרים-

תקופה  לפלסטינים.  בעיקר  אך  הערבי,  מהעולם  אוכלוסיות  למגוון  נחשפתי  במסוף  עזה. 
חיפשתי  המועדפת  העבודה  סיום  עם  שלנו.  המציאות  מורכבת  כמה  עד  אותי  לימדה  זו 
עבודה במקצועות הטכנולוגיה ונתקלתי לא אחת בהערות שוביניסטיות, אז החלטתי לוותר 
והתחלתי ללמוד חינוך, מדע וטכנולוגיה ב"אורט סינגלובסקי" בתל-אביב, המשלב בין תחום 
ישראל  למשטרת  להתגייס  לי  הוצע  התואר  סיום  לפני  חודשים  כמה  לחינוך.  הטכנולוגיה 
בסופו  התואר.  לימודי  את  להפסיק  הייתה  הגיוס  משמעות  כי  דרכים,  פרשת  על  ועמדתי 
הגדולה  אחותי  וגם  שוטר  היה  שלי  )אבא  לליבי  קרובה  שהמשטרה  משום  בעיקר  יום,  של 
ביצעתי הרבה תפקידים  אני בשירות המשטרה.   2003 ומשנת  להתגייס,  שוטרת(, החלטתי 
בשטח כמו סיור, מוקד, חקירות וגם הייתי מדריכת שוטרים בבית הספר לשוטרים בשפרעם. 
ביחידת השירות של משטרת  וביצעתי מספר תפקידים  קצינים  לקורס  יצאתי   2012 בשנת 

ישראל, המטפלת בכל הקשור לשירות הציבור. לפני כחודשיים עברתי לתפקיד חדש ומאתגר בחוליית סיור רגלי במטה הארצי. אני בעלת תואר ראשון 
בקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני בִמנהל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת בן-גוריון. מורן נולדתי ביבנה, בן בכור לשתי אחיות. בתיכון למדתי 
במגמת אדריכלות והתגייסתי ליחידת נ"מ בחיל האוויר. בהמשך עברתי לשרת בבסיס ג'וליס עד השחרור. למדתי לימודי הנדסאי בתחום התעשייה והניהול 
ועבדתי בעיקר בתחום הלוגיסטיקה והאחסנה. לפני מספר שנים למדתי חשמל וכיום אני עובד בעיריית יבנה במחלקת החשמל. חדר ילדותי בבית הוריי 
נשאר כפי שעזבתי אותו, ואת הקיר מעטרות תוכניות ששירטטתי בתיכון וההורים הגאים מסגרו, וגם כמה ציורים, כשעוד חשבו שיש לי כישרון. בצעירותי 
נסעתי לטיול בג'ונגל באפריקה וזו חוויה שאני מאוד רוצה לעשות גם עם המשפחה שלי בעתיד. יש לי אהבה מיוחדת לעטים, מכל הסוגים – מהיקרים 
ביותר ועד לפשוטים ביותר. בעבר החזקתי בבית מאות עטים, עד שרבקה החליטה לעשות סדר וזרקה את רובם. בכל מקרה, לעולם לא תתפסו אותי 
בלי שלושה עטים לפחות בכיס. היכרות סיפור מצחיק. נסעתי לאירוע של חברה טובה, ברית/ה של שלישייה. בדרך, באזור יבנה על כביש 4 לכיוון צפון, 
מורן נסע לידי בנתיב השמאלי במקטע כביש יחסית ארוך. הוא הסתכל עליי בכל פעם שחלפנו אחד על פני השני בנתיב והחליט שהוא מאותת לי לעצור. 
אין לי מושג איך הסכמתי לעצור אבל כשעצרנו בשולי הכביש החלפנו טלפונים והשאר היסטוריה. ילדים עפרי – הילדה הבכורה שלנו. חכמה, פיקחית 
ויצירתית ואיתה אין ולו רגע אחד משעמם. היא בעלת זיכרון פנומנלי ואוהבת מאוד מוזיקה, ריקודים ובעיקר לרכוב על אופניים. ראם – הבן הקטן שלנו, 
ילד טוב לב עם נפש של ציפור ומאוד אוהב לעזור. עדין, רגיש ומאוד חברותי, כך שהבית לעיתים תכופות מלא בחבריו הטובים מהגן והשכונה וזה כיף 
לכולנו. מאוד אוהב דינוזאורים ולאחרונה החליט שהוא רוצה ללמוד לנגן על גיטרה. איך הגעתם ל"קשת"/מזכרת בתיה? כשהתחתנו הקמנו בית 
בעיר יבנה אבל תמיד חיפשנו מקום קהילתי ושקט לגדל בו את הילדים, כשנושא החינוך הוא הפקטור המרכזי במערכת השיקולים שלנו. כשעפרי הייתה 
לקראת גן חובה, התחלנו בחיפושים קדחתניים גם מחוץ ליבנה ומצאנו את המקום המושלם מבחינתנו: קהילתי, משלב, סובלני ובעיקר כפרי ולא המוני. 
במבחן התוצאה השגנו בדיוק את המטרות שלשמן הגענו ומעבר לכך – כמו בילדות שלנו זכינו בשכנים מהממים ובאווירה פשוט מדהימה. תחביבים 
רבקה אוהבת כל מה שקשור לבישול ואפייה ובעבר אהבה ליצור בחימר. מורן אוהב היסטוריה ודיג. לשניהם אין זמן לתחביבים האלו וגם טיולים לחו"ל יצאו 
ר ובחנויות הסטוק. עפרי וראם בעיקר רוכבים  מרשימת התחביבים בשלב זה, עד שהילדים יגדלו מעט. בינתיים מורן מסתפק במימוש אהבתו לקניות בסּוּפֶ
על אופניים כשאפשר, רוקדים ומשחקים עם חברים. כולנו מאוד אוהבים מוזיקה, ובכל יום בבית מושמעת מוזיקת רקע אחרת. לאחרונה מתעניינים בשירים 
בצרפתית. בילוי משפחתי מועדף אם יוצאים החוצה אז קמפינג בחיק הטבע, בעיקר בפארקים לאומיים. מאוד אוהבים להיות בבית, מכורבלים יחד על 
הספה, צופים בסרט משפחתי עם דלי פופקורן. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים? טיול קולינרי ביעד כלשהו בעולם שעדיין לא 
היינו בו. מה לא הייתם עושים בחיים? עוזבים את הילדים לשבועיים. משהו מפתיע לגלות עליכם אנחנו מאוד חרדתיים והיסטריים )מורן בעיקר( 
בכל מה שנוגע לילדים. כשהם משחקים בחדרים שלהם או לא נמצאים פיזית לידנו, הוא קורא אחת לדקה בשמם כדי לוודא שהם בסדר. כשהיו קטנים 
דגלנו בעקרון הרצף בגידולם, הם ישנו איתנו עד גיל יחסית מאוחר ומאוד אהבנו את זה. למעשה, עד היום הם מזדחלים אלינו בלילה, כך שאנחנו הולכים 
לישון שניים וקמים ארבעה. חוויה משפחתית משמעותית עפרי הגדולה שלנו החליטה להביא לנו למיטה שתייה ועוגיות בשבת בבוקר. היא התעוררה 
מוקדם לפני כולם, לקחה את הדלי של השטיפה וטיפסה עליו כדי להוריד מהארונות את המצרכים. זה מאוד מרגש לראות שהיא הופכת להיות עצמאית 
מיום ליום. ראם מאוד אוהב דינוזאורים ואחת לתקופה אנחנו נוסעים למערות בית ג'וברין וטומנים באדמה או מניחים במערות ביצים מגבס שהכנו מבעוד 
מועד, ובתוכן דינוזאורים קטנים מפלסטיק. ראם, חוקר הדינוזאורים, מוצא את הביצים ומוציא את המאובנים, לכאורה. זה תמיד מרגש אותו מחדש )ואת 
כולם מסביבו(. השבת שלנו קידוש, הרבה אוכל טעים, זמן איכות שהוא רק שלנו, ואם מזג האוויר מאפשר, טיול בטבע. אם לא, משחקי חברה וסרטים.  
מוטו משפחתי חיה ותן לחיות, כבד את הזולת ותמיד עזור למי שזקוק לכך. מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? רבקה: מספיק 
עם הטאבלט. מורן: עפרי/ראם, איפה אתם, הכול בסדר? )כשהם בבית(. תרומה לקהילה לצערנו, אנחנו לא פעילים בקהילה כמו שהיינו רוצים בעיקר 
בגלל עבודה תובענית והיעדר פנאי, אך מקווים שזה ישתפר עם הזמן. שלוש מילים על: טלוויזיה – בסדר כשזה במינון. נמנעים מצפייה בחדשות בדרך 
כלל. צמחונות – מה זה? מסיבות יום הולדת: יום הולדת זה יום חג במשפחה שלנו וחשוב לתת לכל אחד, בעיקר לילדים, את ההרגשה שזה היום הכי 
חשוב בשנה. לפעמים חוגגים במסיבה גדולה ולפעמים במסגרת המשפחה – תלוי בחשק ובדרישות של הילדים. חלומות לעתיד: טיול משפחתי ארוך 

כשהילדים יגדלו מעט. כבר יש להם חלומות בנוגע למקומות בהם ירצו לבקר, לכן נאפשר להם לבחור בעצמם את היעדים ואת המסלול.

חופשה נעימה!
מצוות ודברת בם תשעח


