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שולחן ערוך | דבר העורכות

דברים שרציתי לומר | מנהלת העמותה

של  הראשון  לגיליון  הבאים  וברוכים  הבאות  ברוכות 
"ודברת בם" לשנת תשע"ט. מתרגשים? גם אנחנו. 

כפי שתראו, היום הכול "חדש מהניילונים": העיצוב חדש, 
יואב,  חלקו.  רק  )טוב,  חדש  הצוות  חדשים,  המדורים 
למשל, לא מוכן לשחרר...(, וכל גיליון יעסוק בנושא אחר, 

והגיליון הראשון יעסוק ב... שימו לב... התחלות! 
אז בואו נדבר רגע על התחלות: 

את  שואלות  ואנחנו  קשות",  ההתחלות  ש"כל  אומרים 
עצמנו - למה בעצם? האם זה באמת הכרח המציאות?

יש שבר מסוים,  כמו שעת המשבר בלידה, בכל חידוש 
שכרוך בפרידה מהמצב הקודם. לכן התחלה מלווה הרבה 
משהו  גם  יש  אבל  נודע(,  הלא  )מפני  בחשש  פעמים 
לנו להתגייס למשימה.  ומרענן בהתחלה, שגורם  מרגש 
אז אולי התחלה לא חייבת להיות קשה. היא רק צריכה 

להיות... אחרת. 
אז מה יהיה אחר השנה? מה צפוי לנו בגיליונות הקרובים? 
עדכונים, סיפורים, חדשות, משאלות )"אילו הייתי" יוצא 

קהילה  חברת  כלפה-קופטיאב,  איילת  אני  מאוד,  נעים 
מזה תשע שנים. אנחנו בקבוצת התפילה ויש לי שלושה 

בנים בכיתות ה', ח', ו-י"א.
סמיון  מעורבת.  משפחה  היותנו  בגלל  הגענו  ל"קשת" 
דבר  שום  יקרה  שלא  ברור  והיה  בצבא,  נפגשנו  ואני 
למרות המגנט הזה שהיה בינינו, כי אני מבית דתי והוא 
דרך  ועם  ילדים  שלושה  עם  כאן  אנחנו  והנה  מסורתי. 

ארוכה ומרתקת שעברנו יחד. 
דתי  עם  להתחתן  כדאי  שלדתייה  התפיסה  עם  גדלתי 
וברורה,  משותפת  דרך  עם  בית  יחד  לבנות  שנוכל  כדי 
ולכן לא האמנתי שזה יכול לעבוד יחד. אני עדיין חושבת 
שככה קל יותר )אם להודות על האמת(. אבל כשזוג נפגש 
ונקשר קשר עמוק וחזק החלוקה הזאת של עולמות כבר 
לא עובדת. אז נכון, זה מאתגר. סמיון, שבילה כמה שנים 
היה  הוא  לו.  שאגיד  דבר  כל  קונה  לא  "הרטמן",  במכון 
רוצה שנטייל יותר יחד בשבת ונשמע מוזיקה, ואני הייתי 
בשבת,  בתפילה  שלהם  אבא  ליד  ֵישבו  שהבנים  רוצה 

כדי  פה  )שדווקא  מבוקשות  משפחות  ועשר  לפנסיה(, 
להישאר(.  ואנחנו. 

לשרון-איך-עשית- כל,  קודם  להודות,  ההזדמנות  הנה 
אנחנו  ליין  הדד  שמתקרב  שככל  את-זה-לבד-תמרי, 
שהצליח  הכותבים  לצוות  ויותר.   יותר  אותה  מעריכים 
להוציא אל הפועל את הגיליון הראשון: לאיילת כלפה, 
לאפרת בירר לבון, לרב ארי חסיד, לידידיה עציון, לרונן 
לעדי  פרידמן,  ליואב  קרמר,  לשקד  קרמר,  לעינט  כהן, 
שלנו  המבוקשת  למשפחה  פויר-כנעני,  לענבל  פאר, 
ולמעצבת  גורן  מיקי  הלשוני  לעורך  רקלו,  משפחת 

הגרפית שלומציון פישר. 
ולהערות.  להצעות  נשמח  והשינוי,  ההתחלות  ברוח 
הילדים  בכן?  בוער  מעניינים? משהו  סיפורים  לכם  יש 
יאללה.  במה?  ומחפשים  מציירים  או  כותבים  שלכם 

ִשלחו לנו! מבטיחות לקרוא הכל.
קריאה מהנה והתחלות מרגשות ומקדמות לכולנו!

שלכן/ם, 
דנה ויפעה

וירגישו יותר בבית עם הכיפה והתפילה והכהונה שלהם 
דוגמאות  עם  אחרים  כאן  שיש  בטוחה  ואני  )קריצה(, 

משלהם. 
אחרים  מדהימים  דברים  יש  אלה  כל  במקום  אבל 
והחיבור הזה גרם לי באופן אישי לגדול ולצמוח ולקחת 
חלק פעיל יותר בדרך הדתית והאמונית של המשפחה. 

את  לנהל  עצמי  על  כשקיבלתי  לעצמי  חשבתי  מה  אז 
הקהילה? באמת, מה חשבתי לעצמי? אני חושבת שכמו 
שבבית החיבור המיוחד הזה שבינינו מאתגר, ולפעמים 
יש תחושה שעלינו על ספינה ]במים סוערים[ בתקווה 
לעצמנו  נאמנות  של  לחוף  ילדינו  ואת  אותנו  שתביא 
ולחיים של ערך ומשמעות, כך גם בחיי קהילה משותפים 
עשויים להיות ניסיונות וסערות והתלבטויות שדורשות 
כיוונון וחישוב מסלול מחדש, אבל כשרואים בקשר את 
הדבר החשוב ויש אהבה ויודעים לתת מקום וכבוד לכל 

אחד, השמיים הם הגבול למה שאפשר לעשות יחד.
אילת
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כל סוף הוא התחלה | אפרת בירר

עשר שנים של עיצוב מאות גליונות "ודברת בם", ברושורים, 
ועוד  אינטרנט  אתר  ניוזלטר,  באנרים,  חוברות,  שלטים, 

ועוד...
במושבה  חדשים  די  הינו  ותמימה.  מקרית  היתה  ההתחלה 
ופגשתי באחת המסיבות בפעוטון את אסף הרשפלד שגייס 

אותי לעזור לבן לנדאו בעיצוב העיתון. השאר  הסטוריה.
בהתחלה "קשת" היתה עוד לקוח בסטודיו. ניסיתי להבין 
למי  וכו'.  לשדר  רוצים  מה  היעד,  קהל  מי  המטרה,  מה 
שלא זוכר, “ודברת בם" יצא בשנים הראשונות כל שבוע! 
עבודה  עדיין,  אבל  נפתח,  דף  של  קטן  גיליון  אמנם 

מטורפת של כל הצוות והכותבים.
“ודברת  עברו,  שהשנים  וככל  לקהילה  הצטרפותנו  עם 
בם" הפך לבייבי שלי. אפשר לראות איך העיצוב השתנה 
הפך  כשהגיליון  בבית.  יותר  שהרגשתי  ככל  והשתחרר 
על  מסתכלת  אני  איתו.  יחד  פרחתי  וצבעוני,  לחודשי 
הגיליונות וברובם אני מאד גאה. שמחה שדבקנו בעניין גם 
כשהלך קשה וגם כשהמשימה נראתה אבודה ולא ריאלית.

פגישת  את  זוכרים  ודאי  המתחלפים  העיתון  עורכי 
ההכרות בינינו עם רשימת דרישות בלתי הגיונית מצידי 
המילים  ומספר  אלי  להגיע  צריכים  הקבצים  איך  על 

המדויק של כל כתבה. 
זה המקום להזכיר את עורכי העיתון לאורך השנים: בן 

לנדאו, אילת אסקוזידו, אביאור ביירון, זיו ורבקי דב"ש, 
שלומי פלג, עדי טפליה, שרון צוק, רון וולף, שרון תמרי 
ועורכי הגיליונות המיוחדים: יאיר הרטמן ויואב פרידמן. 

)מתנצלת מראש אם שכחתי מישהו(.
על שאר העיצובים עבדתי מול מנהלי העמותה המיתולוגים: 

אריה חסקין, ללי זינגר, אופיר שפר וענבל פויר כנעני. 
אז למה החלטתי לפרוש? ראשית, אני מאמינה בחידוש 
25 שנה בתחום  השורות ובדם צעיר ורענן. שנית, אחרי 
הגרפיקה, אני מחפשת אתגר חדש. אז אם אתם שומעים 

על משהו מעניין אשמח לשמוע.
ממליצה בחום להתנדב לצוות "ודברת בם". לא חייבים 
זה  פעמי.  חד  או  פעם  מדי  אפשר  קבוע,  מדור  לכתוב 
השטויות  את  לראות  מביך  קצת  ולפעמים  פשוט  לא 
שכתבת בארבע לפנות בוקר מתפרסמות, אבל היציאה 
מאזור הנוחות וההתגברות על כל זה, מרחיבים את הלב.

תגיבו!  לפחות  אז  הכתיבה,  לגבי  השתכנעתם  לא  אם 
מה  אתכם.  לשמוע  ורוצים  מחכים  והכותבים  הצוות 
מילה   – וכמובן  איפה אפשר לשפר  פחות,  אהבתם, מה 
את  לקרוא  מסיימים  כשאתם  עכשיו  כבר  העיצוב.  על 

העיתון, שלחו מייל ׀ סמס ׀ יונת דואר לכתובת העיתון.
שתהיה שנה של התחדשות וצמיחה ובהצלחה לכולם! 

בעיקר לצוות העיתון.

ת
ש ק

פרשה ופירושה | הרב ארי חסיד

פטרון אחד טען פעם שהיהדות היא דת אנטי-משפחתית. 
והיא  הראשון?״,  היהודי  היה  ״מי  יהודייה אחת:  שאל  הוא 
המצווה  הייתה  ״ומה  כמובן״.  אבינו,  ״אברהם  ענתה: 
היהודייה:  השיבה  אותה.  שאל  קיבל?"  שהוא  הראשונה 
״ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך...", ואז צעק הגוי: ״ּוִמֵּבית ָאִביָך!! 
תראי. הציווי הא-לוהי הראשון היה לעזוב את המשפחה!" 
״רגע, רגע,״ ענתה היהודייה. ״אברהם היה בן שבעים-וחמש. 

האם לא הגיע הזמן שהוא יעזוב כבר את בית ההורים?״
אם  גם  חשובה:  באמירה  נפתחת  לך"  "לך  פרשת  ואכן, 
התרגלת למשהו מסוים במשך שנים רבות, אף פעם לא 
מאוחר להתחיל מחדש. זה לא היה מאוחר מדי בשביל 
חדש  בית  ולהקים  תרח  בית  את  לעזוב  ושרה  אברהם 
בשביל  מדי  מאוחר  לא  תשעים,  בגיל  בכנען.  ונאמן 
שרה להפוך לאימא. יש בפרשה הזאת לקח חשוב לכל 
לך  לכי  לך,  "לך  מחדש:  להתחיל  המחפשים  המבוגרים 
בגיל  גם  שבעים-וחמש,  בגיל  גם  שלושים,  בגיל  גם   -

תשעים. תמיד אפשר להתחיל משהו חדש". 
נוכל  איך  כהורים?  הפרשה  את  לקרוא  עלינו  כיצד  אבל 
לאפשר לילדינו ללכת? מתי אנחנו צריכים להשאיר אותם 
אצלנו, ומתי חייבים לשחרר את הרסן? פרשת "לך לך" כוללת 
שחרור,  חוסר  או  שחרור  של  קיצוניים  מקרים  שני  בתוכה 

ושניהם מלמדים אותנו כי חייבים לנקוט בדרך האמצע. 

אברהם  של  הדוגמה  הוא  )מהמדרש(  הראשון  המקרה 
ותרח אביו. תרח מוכר פסלים, ואברם צוחק על מי שבא 
לקנות אותם ואף שובר אותם. תרח מתקשה כל כך עם 
ההתנהגות של בנו, עם הדרך החדשה שאברהם מתחיל 
בה, שהוא מוסר את בנו למלך נמרוד שמנסה להרוג את 
בדיוק  ממשיך  אינו  אברהם  אם  תרח,  בשביל  אברהם. 

בדרכו, אין לו זכות קיום. 
כעבור שנים רבות אברהם מוצא את עצמו בפרשת דרכים 
עם לוט בן אחיו. אברהם רואה שלוט התחיל לפתח חיים 
עצמאיים, התחיל דרך חדשה, ומבין מיד שעליהם להיפרד. 
ומה התוצאה? לוט בוחר במקום מסוכן ורשע, ובסוף נאלץ 
לברוח מחורבן טוטאלי, ולאברהם לא נותר אלא להסתכל 

מרחוק ולקוות שלוט אינו בין הנספים באסון.
פעם  מדי  חייבים  ילדינו  שגם  תמיד  לזכור  עלינו 
ולהתחיל  תקופה  לסיים  לפעמים  חייבים  להתחדש, 
במסע חדש, ולא תמיד אנחנו אלה שבוחרים בשבילם 
וגם  חופש,  להם  יהיו התחלות אלה. תפקידנו לתת  מה 
בהתאם   - מרחוק  או  מקרוב   - בהם  לתמוך  איך  לדעת 
הבאה,  בפרשה  נמצאת  התשובה  בעצם,  לצורכיהם. 
פרשת "וירא". אנחנו צריכים תמיד לשמוע לקול הנערים 
והנערות באשר הם שם. להיות ַקשּובים, אבל גם לאפשר 

להם להיות ״שם״ בעוד אנו נשארים ״כאן״. 

פרשת ״לך לך״

עשר שנים רבאק
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שבוע תיקון עולם בבית הספר 

את הימים בין כסה לעשור, עשרת ימי תשובה, אנו מקדישים בבית 
הספר ל"תיקון עולם". ראש השנה הוא זמן לחשבון נפש, למחשבה 
פנימה  להתבונן  האפשרות  ניתנת  מאיתנו  אחד  ולכל  ולתיקון, 
כדאי  מה  ועם  ולשפר  לשנות  אפשר  מה  לברר  בניסיון  והחוצה 
- בי, בכיתתי, בבית הספר, במקום בו אני גר, ובמעגלים  להישאר 

רחבים יותר.

כוחות  אילו  חשבנו  עולם,  תיקון  המושג  משמעות  מה  למדנו 
יכול  וניסינו להבין מה  נדרשים בשביל לתקן משהו כל כך עצום 

להיות תפקידנו בסיפור.

שכבות א' ב' ג' נפגשו עם הודיה מקיבוץ חולדה, שעוסקת בכלבנות 
ניתן  כיצד  וסיפרה  שלה  הכלבים  שני  עם  הגיעה  הודיה  טיפולית. 

לעזור לילדים ולאנשים להתגבר על קשיים בעזרת הכלבים. 

גולן, אישה מקסימה שחלקה עימנו  ג' ד' נפגשו עם ליה  שכבות 
את סיפור חייה ודיברה על ההתמודדות שלה כאישה בעלת שיתוק 
מוחין. היא סיפרה שכילדה למדה בבית ספר רגיל והדגישה כמה 
חשוב היה לה שהילדים יתייחסו אליה כאל שווה בין שווים; איך 
תמיד צירפו אותה למשחקים ומצאו דרכים לשתף אותה בלימודים 
ובבילויים. התרגשנו לשמוע ממנה שכל אחד יכול לקבל על עצמו 
לקבל את השונה, ועד כמה היחס וההתנהגות שלנו יכולים להקל 

על ההתמודדות היומיומית של אדם בעל צרכים מיוחדים.

שכבות ה' ו' נפגשו עם נעמי רביע )שלנו...( ואביב לביא מגל"צ, מגישי 
העולם מאחורי  לתקן את  ניתן  כיצד  ושמעו  בסדר",  "יהיה  התוכנית 
בבירוקרטיה  במלחמה  התקשורת  של  תפקידה  מה  המיקרופון, 

ובשחיתות ואיך אפשר לעזור לאנשים באמצעות תוכנית רדיו.

בנוסף שמעו שכבות ה' ו' הרצאה מפי הסופרת תמר ורטה-זהבי על מרטין 
לותר קינג, על מסכת חייו, על חוויות הילדות שעיצבו את תפיסת עולמו, 

על מלחמתו בגזענות, על אמונתו באדם ועל חלומו לשוויון.

המזכירה  אסנת,  עם  א'(  כיתה  )למעט  לכולנו  היה  מרתק  מפגש 
הנהדרת שלנו, ועם הוריה בעקבות תרומת הכליה של אסנת לִאמּה.

החסד  מעשה  על  ולשמוע  אסנת  של  הוריה  את  לפגוש  שמחנו  
מכלי ראשון. שאלנו שאלות ואסנת סיפרה על התהליך שעברו יחד 
היא וִאימּה. התרגשנו מאוד לשמוע על ההחלמה והשיפור באיכות 

החיים בעקבות המעשה המיוחד והחשוב שלה.

כל כיתה תנסה במהלך השנה להידרש לעשייה בנושא תיקון עולם, 
לחשוב יחד על יוזמה ולתרום את חלקה לתיקון. 

שיהיה לנו בהצלחה!
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יש לנו תיכון חדש | ידידיה עציון 

של  בחייה  היסטורית  דרך  אבן  בציון  פתחנו  השנה  את 
הקהילה ושל בית הספר: פתיחת תיכון "קשת מזכרת בתיה" 
- אירוע לו חיכינו שנים. הקמת התיכון מבטאת את המשך 
הצמיחה וההתבססות שלנו, וכבר אפשר לראות את בוגרי 

י"ב הראשונים שלנו מעבר לאופק. 
ראוי לציין כי אנו חווים צמיחה גדולה השנה בכל השכבות: 
בבית הספר ילמדו השנה כ-250 תלמידים, גידול של כ-75 
תלמידים. מחזור א', שלומד השנה בכתה י', מונה 44 תלמידים 
תלמידים  ל-70  קרוב  בממוצע  לומדים  השכבות  ובשאר 
וכישרונות  וכולל כוחות  בשכבה. צוות התיכון גדל אף הוא 
בחלק   - לראשונה  נאלצנו  הקיץ  במהלך  ומגוונים.  חדשים 
מהשכבות - להשיב ריקם פניות להרשמה לבית הספר בשל 
משקפת,  זו  צמיחה  בטקס,  שאמרתי  כפי  מקום.  חוסר 
שראוי  החינוכי  בצוות  גדול  אמון  של  שילוב  בעיניי, 
ואיכותית,  יצירתית  מסורה,  עבודה  על  ולהערכה  לתודה 
ושל תהליכים העוברים על החברה הישראלית, הגורמים 
ליותר ויותר משפחות לראות בחינוך המשלב את המסגרת 

ההולמת ביותר מבחינה ערכית וזהותית-משפחתית.
יחד עם זאת, עם כל הצמיחה שאנו חווים בחברה הישראלית 
בחינוך משותף לדתיים לחילונים ולמסורתיים, הפתיחות לחינוך 
מסוג זה נמוכה יותר כאשר הדבר מגיע לגילאי העל-יסודי. מספר 
המוסדות האלה איננו מגיע אפילו לחמישית מהמוסדות בגילאי 
"גורליות"  התיכון  ששנות  התפיסה  את  לכך  הוסיפו  היסודי. 
לקביעת עתידו של האדם בכל הנוגע לשירות הצבאי או לשוק 
ותקבלו  באזורנו  וטובים  ראויים  ספר  בבתי  ושבורכנו  העבודה, 

אתגר כפול בהצמחת תיכון משותף במזכרת בתיה.
אני מאמין שבסופו של דבר האתגר הזה הוא ברכה גדולה. הוא 
מחייב אותנו, ללא הרף, לחשוב על המייחד אותנו כבית ספר; על 
שתלמידים  למקום  כול,  קודם  הספר,  בית  את  הופכים  אנו  איך 
אוהבים ללכת אליו בבוקר. על איך האופן שבו אנו מלמדים 

הייחוד  את  ביטוי  לידי  מביא  לומדים,  שלנו  והתלמידים 
שלנו גם בשיעור ביולוגיה ולא רק בשיעור בית מדרש. וכן, 
גם להזכיר לעצמנו, בלי להתבייש, שיש סיבה שאנחנו כאן: 
האלו  הסיבות  מכל  הישראלית.  בחברה  שינוי  לחולל  כדי 
מכך:  למעלה  ואף  מוצדק  ש"הניסוי"  מאמינים  אנו  ועוד, 

מניב, ואף יניב פירות יפים מאוד.
וייס",  "ברנקו  לרשת  מצטרפים  אנו  התיכון  הקמת  עם 
שמוכרת כרשת שמצטיינת בפדגוגיה ובעשייה חברתית, וזו 
גם הרשת אליה משתייך תיכון "רבין" שכננו, עובדה שבוודאי 
תסייע לשיתוף פעולה פורה בין שני בתי הספר. בהתאם לכך, 
פתחנו השנה ב"קשת" שתי מגמות: ביולוגיה ואומנות, כאשר 
מגוון מגמות נלמד בתיכון "רבין". בנוסף, כל תלמיד בתיכון 
"קשת" לומד ל-5 יחידות במחשבת ישראל בשני מסלולים 

על פי בחירה: מסלול חז"ל ומסלול הגות יהודית.
ומעבר  להקמת התיכון קדם תהליך של מספר שנים, 
מספר  להקמתו  פעלו  המועצה,  של  הרציפה  לתמיכה 
רבים. תהליך  קהילה  חברי  מעורבים  היו  בהם  צוותים, 

זה לּווה באתגרים רבים שרובם נותרו סמויים מן העין.
הנהגת  יו"ר   - אילוז  גלעד  מעורבים  היו  האחרון  בצוות 
דויטשמן  חמוטל  העמותה,  ועד  יו"ר   - רבל  גילי  ההורים, 
ואסף הירשפלד. קשה לתאר את ההשקעה והמסירות של 
הצוות הזה, בישיבות אל תוך הלילה, בפעילות מול גורמים 
שונים, בעצה טובה ובזמינות, מתוך מטרה משותפת ורצון 
כשאני  הספר.  ולבית  כמנהל  לי  גבית  רוח  לתת  אמיתי 
אומר שבלעדיהם לא היינו מגיעים לאן שהגענו זו איננה 
מליצה. כאן גם המקום להודות לרונן כהן, מנהל היסודי, 
תמיד  ונכון  משותפת  מטרה  התיכון  בהצמחת  שרואה 

לסייע למעבר חלק של תלמידי היסודי. 
אני מאחל לכל צוות התיכון, לתלמידים ולהורים שנה של 

צמיחה, שגשוג ועשייה ברוכה.

 הכותרת היא הלצה רווחת בקרב לא מעט אנשי חינוך, 
כל  ובכלל  וסיומים  התחלות  האמת.  מן  בה  שיש  אף 
תלוי  רבה  ובמידה  תרבותי  עניין  היא  לזמן,  התייחסות 
בין  הבדל  הרי  קיים  ועוד.  זהות  מגדר,  נסיבות,  מקום, 
תפיסה ומשמעות של זמן יהודי לעומת זמן שאינו יהודי, 
בין זמן נשי לזמן גברי, זמן חילוני לזמן אמוני, זמן הורים 
לצוות  היטב  בית-ספר, המוכר  זמן  גם  ויש  ילדים,  לזמן 

החינוכי ולתלמידים, ובמידה מסוימת גם להוריהם. 
שנת  תחילת  מועד  את  כמובן,  יש  הספר,  בית  זמן  בתוך 
הלימודים, אלא שמורים ותלמידים חווים אותה  באופן מעט 
אחר. עבור התלמידים )והוריהם( התשובה הברורה והבלעדית 
היא כמובן הראשון בספטמבר. עבורנו, הצוות החינוכי, תחילת 
ראשית  פוגשת  אותנו  יותר.  הרבה  ממושך  אירוע  היא  שנה 
השנה בעיצומו של החורף. אי שם במהלך חודש פברואר, ללא 
טקסיות ובלי חגיגות אנו מביאים לעולם את שנת הלימודים 
הבאה: בונים מערכות, מנסחים תוכניות לימודיות וחברתיות, 
כותבים שיעורים למפגשי הבוקר ומחדשים את בתי המדרש, 
ותיקות,  שכבות  מפצלים  החדשה,  א'  שכבת  את  מגבשים 

מחשבים  הספרים,  להשאלת  דואגים  מעבדה,  משכללים 
חישובי תקציב ותל"ן ומעדכנים את מצבת הצוות החינוכי. 

השנה  גם  תאוצה,  ותופסת  לדרך  שיצאה  רכבת  כמו 
החדשה שזה אך נולדה דוהרת אל "הראשון בספטמבר". 
אנו  שֲחַפׁשתם(  )בזמן  הקיץ  במהלך  דהירתה  בשיא 
לצבוע  הקרונות,  את  ולקשט  לצחצח  לָמֵרק,  דואגים 
ולהוסיף קטרים, לרכוש רהיטים, להוסיף מחשבים וספרים 
בכל תחום דעת.  ולהכין מערכי שיעור  חדשים לספרייה 
בראשון  במיוחד  ומרגש  פלאי  רגע  אותו  לקראת  הכול 
בדיוק  ומזומנה,  מוכנה  החדשה  השנה  בו  בספטמבר, 
תלמידים  ושמונה  לחמש-מאות  בבוקר,   08:00 בשעה 
ובהתרגשות.  פנים  במאור  אותה  המקבלים  ולהוריהם, 
ועבורנו הצוות החינוכי? נחזור לבדיחונת ההיא מלמעלה. 

הרכה הנולדת כבר התבגרה מעט וכל שנותר לנו הוא ללוות 
ולתחזק אותה בנסיעתה על הפסים, בוגרת ועצמאית יותר, 
שנת  על  חלומות  מחדש  לטוות  כבר  מתחילים  ובמקביל 

הלימודים החדשה שאוטוטו תגיח אל אוויר העולם.  

שנה טובה.

"בראשון בספטמבר הסתיימה שנת הלימודים" | רונן כהן
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עין טובה | עינת קרמר

מתנה לשנה החדשה – בלי מסכים בהפסקות בבית הספר

כששאלתי את שחר, בתי הבכורה, איך היא מוצאת את 
חטיבת ביניים "קשת", אליה הצטרפה השנה, היא ענתה 
דוגמאות  כשביקשתי  מיוחד.  מאוד  ספר  בית  שזה  לי 
קונקרטיות היא ענתה שהדבר הכי מקסים בעיניה הוא 
שבכל בוקר אוספים מכל הילדים את הטלפונים הניידים 
ומחזירים להם אותם בסוף יום הלימודים. כך, אמרה, היא 
בכיתה,  הילדים  שמות  את  שבועיים  אחרי  כבר  מכירה 
בעוד שבבית הספר הקודם בו למדה זה לקח לה מספר 
עסוקים  היו  הילדים  כל  הפסקה  שבכל  היות  חודשים, 

בנייד בלי לקום מהכיסא. בום, התאהבתי. 
היוזמה:  על  מספרת  הספר,  בית  יועצת  לנדאו,  הדס 
"הרעיון של הפקדת הפלאפונים בארון לשעות הלימודים 
היא מתנה שהבאנו לתלמידים לקראת השנה החדשה. 
הדבר מאפשר לתלמידים שקט, בלי חיפוש מתמיד אחרי 
המסכים, וזה מפנה זמן גם ללמידה וגם לאינטראקציות 

חברתיות בגובה העיניים".

שאסור  הייתה  "המדיניות  הדס,  מסבירה  קודמות,"  "בשנים 
בלתי  לחיכוכים  גרם  הדבר  מהתיק.  הטלפון  את  להוציא 
הילדים  יום  של  ובסופו  ועכבר,  חתול  למשחקי  פוסקים, 
מהלך  הוא  הנוכחי  המהלך  מסך.  מאחורי  הסתתרו  עדיין 
למשל,  כשצריך,  אותנו  משמש  הטלפון  משמעותי:  חינוכי 
בו ככלי למידה, אבל  בחלק מהשיעורים אנחנו משתמשים 
בהפסקות התלמידים נטולי מסכים והזמן מוקדש למפגשים 

חברתיים ולרגיעה, בחדר ה'זּולה' שחנכנו או בחצר". 

מהפכת הסמארטפונים בבתי הספר היסודיים
חדשה  יוזמה  ישנה  "קשת"  היסודי  הספר  בבית  גם 
הקשורה לפלאפונים, והפעם מצד ההורים. רבים מהורי 
לרכוש  המציעה  ארצית  ליוזמה  הצטרפו  הספר  בית 
באופן מרוכז טלפונים "טיפשים" )עם אפשרות להתקשר 
בית הספר.  בלבד( לתלמידי  הודעות טקסט  או לשלוח 

"זה רק אני והמסך שלי" – מהפכה סלולארית ביסודי ובחטיבת הביניים "קשת" 

מחיר  את  מהתלמידים  לחסוך  ההורים  מקווים  בכך, 
בלתי  חופשיים  לתכנים  לקרינה,  ההיחשפות המוקדמת 

מוגבלים ולרשתות החברתיות.  
הספר  בבית  היוזמה  ממובילות  שפירא-רוזנברג,  אפרת 
"יש המון  "קשת", מסבירה את העומד במרכזה:  היסודי 
לילדים,  גורמים  שהסמארטפונים  הנזקים  על  מחקרים 
והאמת היא שאנחנו אפילו לא צריכים אותם, כי אנחנו 
את  ורואים  עצמנו(,  )ועל  שלנו  הילדים  על  מסתכלים 
לא  שהוא  להגיד  נוטה  בנפרד  הורה  כל  בעיניים.  הנזק 
יכול להחליט שרק הילד שלו יהיה בלי טלפון חכם, ובכך 
לבודד אותו מכל שאר הילדים, למרות שאם הדבר היה 
תלוי בו הוא היה זורק אותו לפח לאלתר... היוזמה הארצית, 
שבמזכרת בתיה מובלת על ידי סלעית רום )יו"ר ועד הורי 
בית הספר 'הרצוג'(, נועדה לייצר קונצנזוס, שבו לילדים 
אין אינטרנט ו-ווטסאפ, והפלאפון חוזר לייעודו המקורי 

– לאפשר קשר טלפוני, או שליחת הודעה ספציפית".

קצת ִמספרים:
בסקר שעשיתי לטובת המאמר בכיתות ז'-ח' של "קשת" 
)82 ילדים ענו לקישור ששלחתי בווטסאפ תוך שעתיים(, 

עלו הנתונים הבאים לגבי הרגלי הגלישה של ילדינו: 
מאיזו כיתה יש לך טלפון חכם משל עצמך? 

8% - מכיתות א'-ב'; 18.3% - מכיתה ג'; 28% - מכיתה ד'; 
24.4% - מכיתה ה'; 8.5% - מכיתה ו'. 

כמה שעות ביום את/ה נמצא/ת בפלאפון? 
 -  46.3% שעה-שעתיים;   -  29.3% משעה;  פחות   -  11%
שעתיים-ארבע שעות; 13.4% - "חוץ מאשר כשאני אוכל 

וישן, אני עם המכשיר 24/7".
האם יצא לך להיות עד/ה לשיימינג ברשתות החברתיות?

55% - "לא"; 38% - "כן, לעיתים רחוקות"; 7% - "כן, לעיתים 
קרובות יחסית".

האם את/ה מכיר/ה מישהו שגולש בתכנים לא ראויים?
50% - "מה פתאום?" 29% - "אחד או שניים; 21% - "כן, כמה".

סוף דבר הכול נשמע: 
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט לוותה בשתי "מהפכות" 
נושא  בכדי.  ולא  הילדים,  של  הטלפוניה  בתחום 
כל  מאתגר  החברתיות  והרשתות  החכמים  הטלפונים 
צעירים  לילדים  כהורים  ובפרט  מאיתנו,  ואחת  אחד 
קהילה,  להיותנו  משמעות  יש  לתפיסתי,  ומתבגרים. 
ועד  מהיסודי   – מערכתית  תוכנית  לבנות  שביכולתה 
- של התפתחות הדרגתית בשימוש במכשירים  התיכון 
)טלפון טיפש ביסודי, וטלפון חכם החל מהחטיבה(, תוך 
בניית תוכנית ליווי מותאמת לתהליך. בכך יכולה קהילת 
נוספות  לקהילות  דוגמה  לתת  בתיה  מזכרת  "קשת" 

בארץ, להתמודדות ראויה עם התופעה. 
שנה טובה. 
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מחשבות זכרונות התחלות | עדי פאר

זמן לילה. הבית כולו ישן. אל מול פני הדממה הנמה אני 
נמלא געגוע אל בני הבית שאך זה נפרדתי מֵערותם והם 
חסרים לי - מרגוע לנפשי החֵרדה. לאבי, זיכרונו לברכה, 
הייתה מסרטה ישנה. עם שני גלגלי מתכת גדולים וסרט 
שצריך להשחיל ביניהם, והיה לנו סדין לבן שהיינו תולים 
עליו סרטים  ומקרינים  כביסה מעץ,  בעזרת כמה אטבי 
אני  תקתוק.  של  כזה  רעש  למסרטה  לה  היה  מצוירים. 
נזכר איך חשבתי אז שזאת אחת המנגינות היפות שיש. 
אותו  כמו  מחשבות.  מוצף  אני  השקט  מתוך  לפעמים 
סרט ישן הן מתגנבות אל גלגלי מוחי ומקרינות את היום 

שחלף. ואני אינני סדין לבן. יש בי כתמים.
לחוש  ניתן  כבר  בחוץ  מלאכים.  זמן  כיפור...  מעט  עוד 

וממול  גויאבות,  עץ  הרחוב  בסוף  הסתיו,  קרירות  את 
שירת הסליחות מבית הכנסת מפלחת את השקט. אני 
חולף על פניו ולוקח נשימה עמוקה. זהו בושם הבריאה. 
השנים ניכרות בנו אך הריח הוא אלמותי. כך גם ילדותי: 
אוסף זיכרונות וריחות של נפט וערמונים ואדמה רטובה 
ותשרי הטוב ארוזים בתוך ילקוט עור בצבע חום עם שני 
ילדים עמוסי נפש אך מלאי סליחה.  אבזמים מלפנים. 
תקשרנו בעל פה, וחשבנו על המילה. דיברנו יותר מוסר 
יותר  הרבה  ובכלל, הקשבנו  והכרעה.  כוח  ופחות  וכבוד 

למוזיקה, למבוגרים, למורים, זה לזה... ידענו להקשיב.
לבסוף גם הגשם יגיע, והיקום גם הוא יסיר מעליו את 

כתמי הקיץ, ותבוא על כולנו התחלה חדשה

מועצת חכמי הנוער | שקד קרמר

יפה.  מאוד  יוזמה  שזאת  חושבת  אני  קרמר:  שקד 
השינוי  מאחורי המסכים,  להתחבא  יכולים  לא  הילדים 
השני  עם  אחד  לדבר  החוצה,  לצאת  לתלמידים  גורם 
ואפילו להקדיש זמן לקריאה ולכתיבה. מספר די גדול 
ילדים החליטו בכלל לא להביא את הטלפון לבית  של 
הספר, מכיוון שאין בו צורך. ההיפרדות, אפילו הקצרה 
מועילה  רק  חיינו,  את  שמנהל  הזה  מהמכשיר  ביותר, 
ומפתחת את המחשבה. ואני אומרת את זה בתור "מכּורה 
קשה". כל רגע בנפרד מהמכשיר רק עושה לי טוב יותר.

יודעת  אני  אבל  מפריע,  ממש  לא  זה  לי  אב"י:  בן  ליהי 
שהייתי רגועה יותר אם הטלפון היה אצלי. אני יודעת שזה 
עלול לגרום מבוכה לילדים שאין להם טלפון, כי זה "מסגיר 
אותם" במידה מסוימת, כי הם היחידים שלא לוקחים להם 
ילדים  בעיות:  מאוד  הרבה  מעורר  גם  וזה  הטלפון,  את 
מנסים לפרוץ כדי לקחת טלפונים, או מנסים לחשוב איך 

לא יגלו אותם...
עמית ברלינר: לדעתי, ההחלטה של בית ספר היא החלטה 
שיש לה בסיס והצדקה אבל רק מבחינת המורים. היא כלל 
לא תלויה במה שהתלמידים חושבים. אם היו שואלים את 
התלמידים מה הם חושבים המצב היה אחר. מצד שני, זאת 
החלטה די טובה, מכיוון שיש ילדים שמכורים לטלפון )או 
סתם מעדיפים את זה על הפסקה רגילה( וזה יכול להזיק 
למידת ה"חברתיות" שלהם. לדעתי, רוב ילדי בית הספר היו 
מעדיף  הייתי  אני  בהפסקה.  בחוץ  להיות  במקום  בטלפון 
וזה  רוצה לשחק  כי לפעמים אני  יהיו אצלנו,  שהטלפונים 
נחמד... אבל רוב הסיכויים שהיו לי קשיים בלמידה לאחר 
חושב  אני  לסיכום,  בשיעור.  להתרכז  קושי  או  ההפסקה 

שזאת החלטה נבונה עבור רוב בית הספר וגם עבורי.
דעתנו על האווירה ברשת החברתית

ואין  כמעט  הכיתה  של  ווטסאפ  בקבוצת  אילוז:  אלה 
מריבות. יש בעיקר קביעת מפגשים, בדיחות, קישורים 
להפסיק  מנסים  מריבות  כשיש  אבל  ועוד.  לשאלונים 

אותם הכי מהר שאפשר. לפעמים כשיש ויכוחים, קשה 
מאוד להסכים וזה הופך לוויכוח ענק עד שבסוף כולם 
מוותרים. בדרך כלל יש אנרגיות טובות. בשנה שעברה 
היו המון מריבות ונאלצו להוציא ילדים מהקבוצה, לערב 
את המורים וכולי, השנה יש פחות חפירות ופחות ריבים.

שקד קרמר: בשנה שעברה היינו שכבה גדולה מאוד של ילדים 
או  או טיפשיות  היו  רוב השיחות בקבוצה  מאוד משועממים. 
פוגעניות. לפעמים היו דברים תורמים או שאלות וִמֵדי פעם גם 
בדיחות והודעות מצחיקות, אבל שיחות חולין לא היו כלל. היו 
המון ציניות וירידות אחד על השני ולפעמים דברים מעליבים 
ומילים קשות. הילדים קיבלו פתאום אומץ מול המקלדת, וכתבו 
בגלל  גם   - היום  בפנים.  אומרים  היו  לא  לעולם  שהם  מילים 
שהתבגרנו וגם בגלל "תוכנית הגמילה מהטלפון" - השיחות הן 
סביב נושאים מסוימים, אבל עדיין יש ילדים המשרים תחושת 
היה מבדר  מובן שלפעמים השיח  בקבוצה...  נוחות  ואי  חשש 
אך כמעט תמיד היה עוקצני גם אם בצחוק. אבל אני חייבת 
לציין שלא שתקנו. הגבנו בחומרה להערות קשות וכך בעצם 
השתקנו את רובן. היום השיח הרבה יותר מכבד, כיפי ומצחיק 
לרוב. השיחות כוללת נושאים שקשורים לחיי היומיום ובעיקר 

לשאלות על בית הספר או על מפגשים אחר הצהריים.
ליהי בן אב"י: רוב התקשורת ברשתות החברתיות היא ממש 
בסדר, ולרוב היא משמשת לקביעת מפגשים חברתיים או 
לשאלות בנוגע לכל מיני דברים. יש מקרים שבהם מישהו 
האווירה  ואז  אחר,  לילד  לועג  או  פוגענית  הערה  מעיר 
כבר פחות כיפית ואין שיח מכבד. לפעמים צריך להפעיל 
צריך  פעמים  והרבה  כותב,  שאתה  מה  על  דעת  שיקול 
לאזור אומץ ולהתערב כשאתה רואה שמישהו מעיר הערה 
פוגענית כלשהי, ולכתוב את מה שאתה באמת חושב, לא 
סתם לעמוד מהצד. דברים כאלו משפיעים אחר כך בבית 
הספר, כי אם ילד אחד נגע בנקודה רגישה אצל ילד אחר, 
והאירוע קרה במסגרת שכבתית )הכוונה לקבוצת ווטסאפ, 
צ'אטים ודברים כאלו(, אז כל הילדים יודעים עכשיו משהו 

על הילד המסוים בניגוד לרצונו ומשתמשים בזה לרעה.

מה חושבים תלמידי החטיבה על הגישה החדשה לפלאפונים בבית הספר - דיון בווצאפ
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בני ובנות "קשת" מזכרת בתיה היקרים! 
לפעמים אני מרגיש ממש כמו ווייז: אתם פונים 
אליי כדי לקבל כיוון, מחכים לקבל ממני סימנים 
הדרך,  את  לכם  שאראה  מבקשים  והוראות, 
רוצים שהקשר איתי לא ייפסק לרגע. שלא תלכו 
לאיבוד, חלילה. כל אשר אני מורה, לא סרים ממנו 
ימין ושמאל. אלא שאז, ברגע האמת, אני מגלה 

שהאמת לא מזיזה לכם. "איני הנהג", עאלק לא.
תגידו את האמת, כמה פעמים ביום אתם לא אומרים אמת? 
בראש ובראשונה יש את הפוליטיקאים, אבל להם אני מוותר, 
איזו ברירה כבר יש להם? תארו לעצמכם שהמנהיגים שלכם 
היו אומרים לכם רק אמת לפני הבחירות, מי היה בוחר בהם?! אני 
פותח לי את ספר הזיכרונות ומאליו נקרא: רבין הבטיח להביא 
שלום אמיתי, שרון הבטיח שלום וביטחון, ברק הבטיח להפוך 
כל אבן בדרך לשלום, ונתניהו הבטיח שלום בטוח. שיקרו? כן. 
היו מבטיחים מלחמה הייתם מצביעים  כי אם  כן!  נבחרו? גם 
והאֵבדות  הקרבות  את  אמשיך  אני  רק  לי,  )"הצביעו  להם?! 

בגבולות הצפון והדרום. הצביעו לי, המנדט שלכם יקבע!"(
לא  אתם  גם  עליכם.  נדבר  בואו  העסקנים,  את  עזבו  אז 
לא  שאתם  לאנשים  ערב:  עד  מבוקר  ומשקרים  תמימים 
מכירים )"סליחה, אני רק שאלה"(, לחבר'ה בעבודה )"שומע, 
)"מתוק,  שלכם  המשפחה  לבני  היום"(,  מהבית  אעבוד  אני 
)"קוביית  איזה ציור יפה ציירת"(, וראבאק, אפילו לעצמכם 
שוקולד אחרונה ודי. טוב, עוד אחת אחרונה. שחור זה מרזה"(.
וזה בסדר, ילדיי, זה בסדר. השקר הוא דבר חשוב, אפילו 

שאתם רגילים להוציא דיבתו רעה. 
היי,  אבל  רגליים",  אין  "לשקר  אומרים  אתכם  שומע  אני 
למה שיהיו לו בכלל? זה מושג מופשט לעזאזל! ואני רוצה 

חגיגי,  מתכון  להציג  התבקשתי  הראשון  הגיליון  לכבוד 
פשוט,  איטלקי  קינוח  לָּפָנקֹוָטה,  מתכון  להציג  החלטתי 
ובעיקר טעים  ומושלם. מעט מרכיבים, קל להכנה,  ביתי 
של  ניגוד  מתקבל  פטל  רוטב  עם  בשילוב  בטירוף. 
התרגום  לֵחך.  נהדרת  הרמוניה  וחמוץ,  מתוק  טעמים: 
מבושלת:  שמנת  הוא  לפנקוטה  מאיטלקית  המילולי 

panna=שמנת; cotta=מבושלת. 

פנקוטה עם רוטב פטל | 6 מנות
מרכיבים לפנקוטה:

750 מ"ל )3 ְמכלים( שמנת מתוקה 38%.
70 גר' )1/2 כוס + 2 כפות( סוכר.
1 כפית תמצית וניל/ממרח וניל.

2 כפיות ג'לטין + 35 מ"ל )2.5 כפות( מים.

מרכיבים לרוטב פטל:
300 גר' )1 חבילה( פטל אדום טרי או קפוא שהופשר. 

100 גר' )שקית( אבקת סוכר.
2 כפות מיץ לימון.

להזכיר לכם שגם לי אין רגליים. אז מה, זה 
עושה אותי פחות טוב? אל תענו לי אפילו. 

אבל אל תרגישו כל כך רע עם עצמכם )בעניין 
זה משהו  הגרגרנות  כן?  אני מתכוון,  השקר 
אחר(. כשכתבתי לכם בעשרת הדיברות "ֹלא 
ורק  אך  התכוונתי  ָׁשֶקר"  ֵעד  ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה 
אמירת  אי  לכל  ולא  במשפט  שקר  לעדות 
נכון  אמנם  וואעלייא!  אחרת,  פשוטה.  אמת 
ֶׁשֶקר  "ִמְּדַבר  שאמרתי בעוד כל מיני מקומות דברים כמו 
ִּתְרָחק" או "ֹלא ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו", אבל תכלס, אני יודע 

שאתם מכורים למרמה, או שקר כלשהו.
עכשיו תקשיבו טוב, נכון שכל הזמן מוכרים לכם שאסור 
הסבירו  חז"ל  גם  הרי  שקר.  כשלעצמו  זה  אבל  לשקר, 
שיש מקומות שלא רק שמותר לשקר, אלא אפילו ראוי. 
כדי  או  להצטנע,  כדי  לשקר  שמותר  קבעו  הם  למשל, 
בסופו  שקרים,  אחר.  למישהו  נעימות  ואי  נזק  למנוע 
של דבר, הם חלק ממה שגורם לחברה שלכם להמשיך 
ולמלחמות  לקרבות  להיגרר  ולא  שצריך  כמו  לתפקד 
מיותרים. אה, אוי, בעצם אתם כן נגררים לזה, אבל אולי 

השקרים מצליחים לצמצם את זה קצת. גם זה משהו. 
אגב, בדיוק בעניין הזה של המלחמות, חז"ל קבעו בפירוש 
ש"מותר לשנות מפני השלום". כלומר, לפי ההלכה אפשר 
אולי  יביא שלום!  או  דבר שקר שימנע סכסוכים  לומר 
בהזדמנות כדאי שתשאלו את הפוליטיקאים שלכם אם 

הם הבינו שיש למשפט גם חלק שני. 
בברכת ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ )מתישהו, אל תעצרו את הנשימה(,
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

אופן הכנת הפנקוטה:
בקערית קטנה מערבבים יחד את הג'לטין והמים, ומניחים   .1

בצד לחצי שעה.
בסיר רחב מערבבים יחד שמנת מתוקה וסוכר וניל. מחממים   .2
על אש קטנה 15 דקות – יש לשים לב שהשמנת לא תרתח 

אלא תישאר על סף רתיחה, עם בועות קטנות.
מכניסים את תערובת הג'לטין ל-10 שניות למיקרוגל.  .3

מוסיפים 4-3 כפות מהשמנת החמה לג'לטין המומס ומערבבים,   .4
ואת התערובת מוסיפים לשמנת החמה בסיר ומערבבים היטב.
מוזגים לכוסות הגשה ומכניסים למקרר למשך לילה שלם.  .5

אופן הכנת רוטב הפטל:
מכניסים לבלנדר את כל המרכיבים וטוחנים לקבלת רוטב אחיד.

*אם גרעיני הפטל מפריעים לכם, סננו את הרוטב במסננת דקה.
הרכבת המנה: לפני ההגשה ִשפכו כ-2 כפות מרוטב הפטל 
על הפנקוטה, לקישוט ניתן לפזר מעל מספר פטלים שלמים 

או אננס טרי או כל פרי יער שאתם אוהבים.
ב-   להכנת המתכון,היכנסו  בסרטון הדרכה שלי  לצפייה 

https://youtu.be/swJBtp0hzKE :או לקישור efiskitchen

רגש

לאן אתה נוסע?

נסיעות מתוכננות

אופס!
נסה שוב כשתעצורלא ניתן להקליד במהלך הנהיגה. 

אישור
איני נהג

לא תענהדבר האלוהים 

במטבח עם אפי | אפי בלה

מתכון לָּפָנקֹוָטה עם רוטב פטל
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משפחה מבוקשת | משפחת רקלו

איה )40(, חיים )43(, אליה )7(, אביה )5(
קורות חיים- איה

החליטו  הורי   9 בת  בהיותי  אביב.  בתל  וגדלתי  נולדתי 
״החלום  את  לממש  בתקווה  לארה”ב  הארץ  את  לעזוב 
יורק למשך 3 שנים אך בסופו של  האמריקאי״. חיינו בניו 
דבר חזרנו לארץ עקב געגועים למשפחה. בגיל 17 נולדה 
לי אחות קטנה – עדן. סיימתי תיכון בבית ספר ״בליך״ ברמת 

כשוטרת  עשיתי  הצבאי  שירותי  ואת  גן 
אזרחית. בשנת 2003 סיימתי תואר ראשון 
בתל  למנהל  במכללה  וניהול  בתקשורת 
חיים  גם הכרתי את  אביב. באותה תקופה 
סיום  ולאחר  קנדה,  בטורונטו,  חי  אשר 
לימודי החלטתי ״ללכת אחרי הלב״ ולעבור 
לגור בצפון אמריקה כדי להיות קרובה יותר. 
לארץ  חזרתי  עד  שנים   15 נשארתי  שם 
ביולי 2018. ב-2007 התחלתי ללמוד ריפוי 
 8 במהלך  טורונטו.  באוניברסיטת  בעיסוק 
השנים האחרונות עבדתי כמרפאה בעיסוק 
ובימים  בביתם  דרכים  תאונות  נפגעי  עם 

אלו אני בתהליכי רישוי.   

קורות חיים - חיים
פנסילבניה.  בפילדלפיה,  וגדלתי  נולדתי 
סיימתי תיכון בבית ספר יהודי קונסרבטיבי 

עמוק  קשר  עם  ציונית  מאוד  למשפחה  גדלתי  ״עקיבא״.  
ואף  פעמים  מספר  בישראל  ביקרנו  בילדותי  לישראל. 
התנדבתי לגדנ״ע בסיום התיכון. לאחר התיכון עשיתי תואר 
רוצ״סטר  באוניברסיטת  ופסיכולוגיה  בעיתונות  ראשון 
שבמדינת ניו יורק. ב1996למדתי סמסטר אחד באוניברסיטה 
העברית בירושלים. לאחר סיום לימודי  התחלתי את מסלול 
עסקים.  ומנהל  הביוטכנולוגיה  ההייטק,  בעולם  הקריירה 
עבודתי הייתה כרוכה בנסיעות מרובות ברחבי העולם, ב11 
עשיתי   2018 בקיץ  לאפריקה.   בעיקר  האחרונות  השנים 
עלייה לארץ עם משפחתי עקב אהבה לארץ ואהבה לאשתי. 

היכרות
הכרנו בשנת 2003 דרך אתר הכירות יהודי JCupid כשחיים 

״בשלט  יחסים  במערכת  היינו  בישראל.  ואיה  בטורונטו  חי 
רחוק״ במשך חצי שנה עד שאיה עברה לגור בניו יורק  וחיים 
בעקבותיה. בשנת 2005 התחתנו בישראל – בצירוף מקרים 
מעניין דווקא באולם אירועים במזכרת בתיה ״אחוזת הברון״.

ילדים
אקטיבית  ילדה  ב״קשת״.  ב׳  בכיתה  לומדת   -  )7( אליה 
לרקוד  אוהבת  אמנית״.  של  ״נשמה  עם  )מאוד(  וסקרנית 

ולשיר, לעסוק ביצירה, בכתיבת וציור.  
אביה )5(-  לומדת בגן ״רימון״ ילדה עליזה, 
״בזיק  עם  חיים  ומלאת  פקחית  חברותית, 
עם  לשחק  אוהבת  בעיניים״.  שובבות  של 
אחותה הגדולה, לשחק עם הבובות שלה 

וללבוש שמלות מהודרות.   
בתיה?  מזכרת  לקשת/  הגעתם  איך 
לקהילה  שייכות  עם  שקט  ישוב  חיפשנו 
למושבה  חזרה  ערכים.  עם  חינוך  ומערכת 
מעגל״.  ״סגירת  מעין  הוותה  התחתנו  שבה 
יחד,  לטייל  אוהבים  ואני  חיים   | תחביבים 
להתאמן בחדר כושר, לקרוא, לצאת לערבי 
בנט-פליקס.  סדרות  ולראות  יחד  ״דייט״ 
בילוי משפחתי מועדף | ללכת בחיק הטבע, 
לרכוב על אופניים, לבקר במוזאונים, לבקר 
היו  אם  עושים  הייתם  מה  וחברים.  משפחה 
לכם שבועיים בלי הילדים? | היינו נוסעים לאוגנדה, אפריקה 
מה  לבקר את חברינו המתגוררים שם ולראות את הגורילות. 
המשפחה.  עם  ״קרוז״  הפלגת   | בחיים?  עושים  הייתם  לא 
בבוגומבורה,  טיילו  ואיה  חיים   | לגלות עליכם  משהו מפתיע 
איה  בקניה.  בסוואנה  באוהל  וישנו  בגוגל(  )תסתכלו  בורונדי 
היא אחיינית של עופרה חזה )!( חוויה משפחתית משמעותית 
או  חברים  עם  שבת  ארוחת   | השבת שלנו  לישראל  עלייה   |
בבית  ביקור  מעניינות,  ושיחות  טוב  אוכל  הכוללת  משפחה 
או  בטבע  לטייל  נוסעים  פעם  ומדי  מנוחה,  בבוקר,  כנסת 
לבקר חברים. שלוש מילים על: טלויזיה | עדיף כמה שפחות.  
צמחונות | חיים והבנות קרנבורים גמורים. איה ״השתעשעה״ 
עם הרעיון  בעבר. מסיבות ימי הולדת |  איזה כייף...שעתיים 

של שקט. חלומות לעתיד | לקנות בית במזכרת בתיה. 
 

הזמנה
אירוע פתיחת השנה של קהילת קשת

מוסיקאית ושחקנית, זוכת ״כוכב נולד 8״ 

28.10.18

דיאנה גולבי בהופעה

פתיחה ונשנושים- 20:30 ׀ תחילת מופע- 21:00

מיקום יתפרסם בהמשך ׀ עלות כרטיס מסובסד- 20 ש״ח


