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דבר העורכות | דנה ברכפלד ויפעה בנר

חידה:  מה שייך רק לך, אבל כולם משתמשים בו יותר ממך?
לכולנו יש צורך לקרוא לדברים בשמם: אנשים, חפצים, מקומות. זו 
תופעה שמשותפת, כנראה, למין האנושי כולו, ואולי עוד יותר לנו, 
כצאצאיו של שם.  מתן שם לתופעה או הרגשה עשוי להקל ולגרום 
ולהיות  להתחבר  לנו  מאפשר  מזה,  ויותר  "נורמלים",  להרגיש  לנו 
לנו איפה אנחנו  ומבהיר  יש משהו בשם ש"עושה סדר",  שייכים. 
נמצאים והוא הכרחי כדי לקיים חברה מתוקנת. יחד עם זאת, מתן 
השם עלול גם לתייג ולסגור מישהו או משהו בתוך קופסא שלא 
בטוח שהיא נכונה לו, או לפחות לא תמיד נכונה. כשאנחנו קובעים 
חילוני? משהו אחר?( אנחנו מבטלים  )דתי?  "כזה",  הוא  שמישהו 
את האפשרות שייתכן שהוא יכול להיות גם דברים נוספים, ובכך 
מפסידים עולם שלם. חוץ מזה, כשחושבים על זה, הדברים הכי 
דווקא אלה שאי אפשר לקרוא להם בשם,  בחיים הם  מפעימים 
הרגעים החד-פעמיים שאין מילים שיכולות באמת לתאר במדויק. 

אז התשובה לחידה היא, כמובן, השם שלך.
הפעם  שהגליון  החלטנו  הגליון,  יוצא  בה  "שמות",  לרגל פרשת 
יעסוק כולו בנושא "שמות". איילת תספר לנו כמה שמות עוזרים 
נלמד איך החיפוש  ומאופיר שפר  לנו לשמור על האינטימיות 

אחר השם הנכון הביא אותה לדיון בנושא מנהיגות בכלל. 

ִיְׂשָרֵאל". לא  ְּבֵני  "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות  פרשת "שמות" פותחת במילים 
נאמר "ואלה בני ישראל", אלא "שמות בני ישראל". יעקב ובניו 
יורדים מצַרימה בשמותיהם, איש איש ושמו. לכל אדם יש שם, 

ושמו של האדם מורה על מהותו, מורה על דרכו.
בחודשים האחרונים התוודעתי לשמות כל חברי הקהילה, משפחה 
משפחה, שם שם. דרך טבלאות האקסל פגשתי את כולם. המפגש 
המעניין יותר התרחש מחוץ לטבלאות האקסל, כמובן, שם הכול 
וכל  החיים.  למחוזות  הדיגיטליים  מהמחוזות  ויוצא  לתחייה  קם 
ונוצר החיבור בין מי שעומד בפניי  פעם מחדש התרחש הגילוי 

לשם שפגשתי כפוטנציאל גלום בטבלת האקסל. 
כקהילה הולכת וגדלה, אנחנו כבר לא מכירים את כולם בשמות, 
וגם לא מזהים את כולם בפנים. אז מצד אחד, העובדה שגדלנו 
מעידה על כך שיש ביקוש לרעיון הזה שלשמו התכנסנו. מצד 
שני, העובדה שאנחנו כבר לא מכירים את כולם מאתגרת, כי מי 

נקרא על צורה אחרת של שיום - הבחירה בלוגו של חברה - עם 
משפחת יוספסברג בן יהושע, ונלך עם עדי בדרך בלי שם. בית 
הספר היסודי יספר לנו שבקשת יש הרבה צבעים, הקשת היא 
לא רק דתיים וחילוניים, ונלמד איך תלמידי התיכון שלנו יודעים 
להתמודד עם שאלות חשובות באמת. ילדי גן ארז יספרו לנו 
על השמות האישיים שלהם, ויש לנו שיר עם שם מאוד מיוחד 
שכתבה ענבל פויר כנעני וגם ספר מיוחד עם שם מיוחד שכתבה 
ילדה מאוד מיוחדת.  וכמובן – מדור פרשת השבוע, שעוסק הפעם 
חדשה  תופעה  על  לנו  שיספר  משמים"  "קול  "שמות",  בפרשת 
שקצת מטרידה את אלוהים, מדור פנאי לילדים מלווה אותנו גם 

השבוע ואפי תספר לנו על שמות מאכלים והמקור שלהם.
ורק המשפחה המבוקשת היום – משפחת בן אב"י, על שם מחייה 

השפה העברית – נבחרה כמשפחה המבוקשת ממש במקרה.
מאחלות לכולנו חוויות שאין להן שם.

שלכן/ם,
דנה ויפעה

שרוצה קהילה מחפש קשר ושייכות, וככל שיש יותר אנשים 
מאתגר יותר לייצר תחושת משפחה וקשרים חמים עם כולם.

המוסדות  התרחבנו,  גדלנו,  עובדה:  בפני  עומדים  אנו  כרגע 
שלנו מבוקשים. אז יש לנו אפשרות לראות גם את היתרונות 
במצב החדש. כקהילה גדולה יש לנו יכולת לעשות הרבה יותר, 
יכולת להיות גורם משמעותי יותר בתוך מזכרת בתיה, לתרום 
לסובבים אותנו וגם לעצמנו באמצעות רשת הקשרים והיכולות 
הקיימים בתוכנו. הפוטנציאל הגלום בקהילה הזאת עצום: 498 
משפחות והרבה הרבה שמות. אם כל אחד מאתנו יבחר לבטא 
את עצמו ולצאת מטבלת האקסל ומהשם הכללי "קשת" וייקח 
חלק לפחות בנושא אחד שקרוב לליבו ויקדם אותו, יהיו לנו פה 
עוד המון דברים נפלאים שימלאו אותנו גאווה על כך שאנחנו 

חלק מהדבר המיוחד הזה שנקרא "קשת".
ואלה שמות בני "קשת"...

איילת

הגיגים משולחן המנהלת | איילת כלפה קופטיאב
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״ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי..." )שמות ב, א(; "ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק 
ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לו" )שם, ד(. במילים אלה מציגה פרשת "שמות" שלוש 
דמויות חשובות בתולדות עם ישראל: עמרם אבי משה, יוכבד אימו ומרים 
אחותו. דווקא בפרשה הנקראת "שמות", אין כלל אזכור לשמותיהם של 
בפרשה  שם  ללא  מופיעות  רבות  דמויות  עוד  האלה.  האנשים  שלושת 
שלנו, כולל פרעה ובתו, האיש המצרי שמכה את העבד העברי, והעבדים 

העברים אשר רבים אחד עם השני.  

מצרימה  שירדו  אלה  של  שמותיהם  בפרשה  רשומים  זאת,  לעומת 
)הבנים של ישראל(, שתי המיילדות העבריות, משה ואחיו אהרן, יתרו 
ומה משותף לכל  ומשה.  וילדי צפורה  חותן משה, צפורה אשת משה 
אותם אנשים? מי שאנחנו פוגשים בהקשר של עבדות - אם כעבדים 
אם כמעבידים - אינו זוכה לשם. עולה כי אחת המשמעויות הבולטות 
ביותר של העבדות היא חוסר היכולת להזדהות כאדם בעל ייחוד משל 
עצמו. כעבד, אין לך זהות עצמית, אין לך שם, את/ה רק חלק מהקבוצה. 
את  ממנה  שגזלו  ובקבוצה  שלנו,  באנושיות  עיקרי  מרכיב  הוא  השם 
האנושיות, אין שמות. ואלה שהשתתפו בדיכוי? ברגע שהם לא ראו בבני 

ישראל בני אדם, גם הם איבדו את אנושיותם.  
זוכות לשם, שתי המיילדות שפרה ופועה, מתוארות  שתי דמויות שכן 
מניין  )הרי  הזה  המשונה  התיאור  את  להבין  כדי  א-לוהים״.  כ״יראות 
למיילדות האלה להכיר בכלל את א-לוהים, אשר לא התגלה לאף אחד 
מזה שנים רבות(, חייבים לחזור לסיפור בריאת העולם: א-לוהים בורא 
את האדם )קרי: האנושות( בצלמו. אז מה זה אומר שהמיילדות ָיְראּו את 
ורק הן בכל מצריים, ראו בילדים העברים את האנושיות  הא-לוהים? הן, 
שבהם, ובגלל זה הפרו את ציווי המלך ולא הרגו אותם. על ידי כך, הן זיכו 
דורות רבים ביכולת להזדהות בשם, והן עצמן זכו להיקרא בשמותיהן שלהן. 

 
 

לפעמים עוצרים אותי ברחוב ושואלים
ואני נותנת את כל כולי,

מפשילה מול הבולשיט שרוולים
הכי קרוב שלי לאלוהים 

)חוץ מללדת(.
ולפני רגע עצרה אחת ושאלה 

"איפה פה הבריכה של הדגים?"
אמרתי לה שיש פה בריכה 

אבל בקשר לדגים לא בטוחה.
שאלה אם פה זה הפקולטה לחקלאות.

קימרתי שפתיים - 
"אני לא מפה". 

הנפתי ידיים
והיא נסעה.

בשנייה
כנראה מאחרת

ולא הספקתי להגיד: שנייה מבררת
ונשטפת

אובדן והחמצה 
בסמיכות של ביצה.

ושנייה אחרי
פגשתי מקומית

ולא היה כבר בשביל מי.
והכול התחיל עם אוריה טפרברג, 

כיתה ד' טיול שנתי.
ואין לי כלום לטעון להגנתי.

אוריה
ביקש ממני מימייה

ובשנייה 
סירבתי

ובפחות התחרטתי
ולא תיקנתי

החמצתי.
באשר איבדתי איבדתי.

ת
ש ק

אוריה | ענבל פויר כנעניפרשה ופירושה | הרב ארי חסיד

פרשת ״שמות״

דרך ללא שם | עדי פאר

"קבלי את העובדה שאני אחר  לה.  כותב  אני  לי בשמי,"  "קראי 
לשבת  כלל  פשוט  היה  לא  וזה  בדמיונך".  אותי  שיצרת  מכפי 
ולכתוב לה. מילותיי ריחפו במוחי מבוקר אותו היום עד אשר חנו 
ומחשבותיי התגודדו משושים משושים לכדי כוורת של החלטה. 
והתיישבתי.  קינמון  עם  תה  ספל  לעצמי  רקחתי  אומץ,  אזרתי 
דלתות הזכוכית של החלון הישן בכו את הגשם. זו אחר זו החלו 
גם המילים להתיישב בתלמי שורות הדף וכך נכתב: "כשתקראי 
את מילותיי אלה כבר ארחק עד מאוד. צר לי כי אני נזקק לתיווכו 
של דף זה אולם אני חש כי את החומה שנוצרה בינינו – מילים 
מצאי  שלי,  אהובה  אנא,  לחדור.  תוכלנה  לא  כבר  פה  שבעל 
בנפשך חלקה שקטה והאזיני לדברי – דברי הדיו האלה. כבר מזה 
והיא  - פרי שאיפותיי;  זמן שאני אחר. אני מהלך בדרך נבדלת 
בנה השב ממרחקים,  הייתי  אותי כאילו  היא מזהה  טובה אליי, 

מלטפת אותי ומקשיבה לי, שואלת אותי ומשתוקקת לתשובותיי. 
אינני יודע את שמה של דרך זו. אולי אגלה זאת בחלוף הזמן. 
לפעמים איננו שמות. אנו נטולי זהות. לפעמים אנו פשוט צפים 
במרחב, בחלל, בתוך בועת עולמנו ומצפים לרוח שתנשב בנו יעד 
וכן מבקשים פרידה.  כן בטוחים אנו בתומה של תקופה  חדש. 
קבלי את העובדה שאני אחר מכפי שיצרת אותי בדמיונך. אני 
תר אחר מעון קבוע, כרית להניח עליה את ראשי ואולי מגירה 
אחת או שתיים לאחסן בהן את רעש מחשבותיי. אנא, אהובה 
שלי, אל תוותרי עלי – כי אולי רחקתי ממך אך הנני. אני עדיין 
משווע לקרבתך. וכל משכן אשר ירצה בי יידע זאת: אני איני ֵשׁם 
מבלי שתקראי לו בקולך. אני איני בית מבלי שתכבדיני בגופך. 
וכפותיי  מושטת,  ידי  בזרועי.  שתשתלבי  מבלי  שקט  איני  אני 
פרושות ממתינות לחבוק אותך שוב כשתחזרי אליי בשמי השני".
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לא אומר שהגבר שווה יותר. ונכון שאמרתי שאם אישה יולדת בן היא 
טמאה ל-40 יום ואם היא יולדת בת אז היא טמאה ל-80 יום, אבל זה 
בשום פנים ואופן לא אומר שאישה טמאה יותר. וגם נכון שאמרתי 
שרק בנים יורשים את אביהם ואחיותיהם לא, אבל אל תטעו לחשוב 
בגלל זה שלגברים מגיע יותר. ממש לא! אני באמת לא מבין למה יש 
כאלה שחושבים שלפי התורה שלי גברים )חזקים ואלופים( עדיפים 

מנשים )חלשות וכנועות(. 
את  לראות  אפשר  בהלכה  גם  הרי  בואו, 
היא  האישה.  למעמד  העצומה  הדאגה 
אולי לא יכולה להעיד בבית דין, להצטרף 
או  ציצית  ללבוש  לתורה,  לעלות  למניין, 
שני,  מצד  אבל  המזון,  ברכת  לפני  לזמן 
שזה  מבלי  שמלות  ללבוש  יכולות  נשים 
ִיְלַּבׁש  "ֹלא  הציווי  על  עבירה  להן  ייחשב 

ֶּגֶבר ִׂשְמַלת ִאָּׁשה"! זה וואו.  
ואם זה לא מספק אתכם, אני מוכן לתת 
לכם הוכחה חד-משמעית שבעיניי גברים 
שלא  איפה  הרי  לחלוטין:  שווים  ונשים 
שנוהגות  נשים  תמצאו  היום  תסתכלו 
בבחירות,  שמשתתפות  נשים  במכוניות, 
שוויון  להן  שמגיע  שחושבות  נשים 
הזדמנויות, או אפילו שוויון זכויות. נו, אתם 
באמת חושבים שיכול לקרות כזה דבר אם 
איזו  יש לכם  רוצה בכך? למה,  הייתי  לא 

סיבה לחשוב שנימנמתי במאה האחרונה?  
אז גבירותיי וגבירותיי, ליידיס אנד ליידיס, אומר זאת כך, יֹונית: אני 
הכנתי אתכן מצלע שלקחתי מהגבר. זהו עצם העניין. לא, זה עצם 
של הגבר. אבל הגבר מת מזמן - ואיכשהו אתן השתלטתן על העולם.   

בברכת איף יו קנט ביט דם, 
שלכם.ן אלוהים.ן 
  הביא לדפוס: יואב פרידמן 
 
 

בני ובנות "קשת" מזכרת בתיה היקרים! 
בשנים האחרונות אני שומע על המצאה חדשה שתופסת אצלכם 
תאוצה. לא, אני לא מדבר על הטיסה ההמונית לאומן של חסידים 
שותים, לא על סעודות ה"אמנים" שאמן שייעלמו כבר, ובטח שלא 
על "הקפות שניות" בשמחת תורה, שמעבר לזה שלאף אחד כבר 
אין כוח עבורן, הן בכלל הקפות שלישיות! לא, תתפלאו לשמוע, 

אבל ההמצאה שאני מדבר עליה הפעם 
בכלל לא קשורה לדת שהמצאתם בשמי. 
שפרצה  עולמית  לתופעה  קשורה  היא 
הקטן  בכדור  ונגבה  צפונה  וקדמה  ימה 

שלכם: הפמיניזם. 
במשך מאות אלפי שנים )אה, סליחה, 
התכוונתי(  וקצת  אלפים  חמשת 
השולטים,  הם  שהגברים  ברור  היה 
יישק  פיהם  על  והמובילים.  הקובעים 
דבר. אמנם לא נאה להתייחס לאישה 
אינטימי  בהקשר  בטח  "דבר",  כאל 
אלה  אתם  הלו,  אבל  נשיקה,  של 

שהמצאתם את הניב הזה, לא אני.  
בכל אופן, עד לאחרונה הגברים לא היו 
רק המין החזק, אלא גם התנהגו בהתאם. 
הגברים  זה,  אומרים את  כמו שאתם  או 
בבית.  המכנסיים  את  שלבשו  אלה  היו 
ובבית  הכנסת,  ובבית  הנבחרים,  ובבית 

המשפט, ובבית המלאכה, ובבית המקדש, ובבית הנשיא, ולמעשה 
כמעט בכל בית. אולי חוץ מבית הכיסא.   

מדי פעם אני שומע טענות כלפיי בעניין הזה, על כך שלכאורה אני 
תיכננתי שהגבר ישלוט ללא עוררין באישה. מה פתאום! זה עניין 
לגמרי שלכם. אמנם נכון שכתוב בתורה שאם נודרים נדר על נפש 
אדם אז לפדות גבר עולה 50 שקל כסף ואישה רק 30, אבל זה ממש 

קול משמים | יואב פרידמן

ברכות

לגלי ועדי
שתעבור עליכם 

אחלה שבת.
אוהבים, 

החמישיה הסודית

לנווה טפליה
מזל טוב לכבוד בר 

המצווה. מאחלים לך 
בריאות, אושר וכושר 

מחברי בית הספר

לגל המקסימה,
גיל שתים עשרה הוא גיל לא פשוט ויש המון 

אתגרים, זה בכלל לא שטות. בהגיעך לגיל מצוות 
את הופכת לאחת מהנערות, שהכל צריכות 
לעשות. מאחלות לך שתדעי להתמודד עם 

אתגרים ולהתחבר עם אנשים חדשים. לדעת 
לתת ולקבל, ואת הכל בהתאם להקל. אנחנו 

מכירות אותך וסומכות עליך שזה לא יהיה בעייתי!
את חברה טובה ונחמדה, תמיד מושיטה 

יד לעזרה. חכמה ואינטליגנטית, אנרגטית 
וקופצנית.  מפיצה שמחת חיים, מקפצת, צוחקת 

וגם לפעמיים צועקת!
אוהבות אותך ומאחלות לך המון מזל טוב!

עד 120 מכל החברים

ברכות חמות מחברי הקהילה 
לאמירה אהרונוביץ' על מינויה 
למנכ"לית הסוכנות היהודית. 
אמירה הניחה את היסודות 

לעמותה ולניהול הכספים שלה  
בהיותה חברת ועד.

סומכים עלייך וגאים בך

רוצים לשלוח ברכה? לברך חבר/ה ליומולדת? סתם למסור ד"ש?
ifaash@gmail.com -  יפעה danadror@hotmail.com – שלחו אלינו: דנה

לדבורה דבש
מזל טוב ליום הולדתך 

ה - 15
אוהבים

לנגה פלינט
המהממת

כל הכבוד על כתיבת 
הספר! את אלופה!

מכל כיתה ב'1

מימי היקרה, מזל טוב 
לכבוד בת המצווה 

מאחלים לך מכל הלב 
אושר בריאות והצלחה 

בכל מעשה ידייך.
באהבה מחברות כיתתך
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ביום שישי )16.11.2018( התקיים בבית ספרנו אירוע בסגנון 
הבינלאומי.  הסובלנות  יום  לכבוד   )Hyde Park( פארק  הייד 
במה  על  עולה  שרוצה  מי  כל  שבו  אירוע  הוא  פארק  הייד 
יכול  והקהל  מסוים  לנושא  בנוגע  דעתו  את  אומר  קטנה, 
לשאול שאלות ולהגיב. הנושא שעליו דיברנו היה: חוק האוכל 
בריחה  או  סובלנות  של  אידיאלי  ביטוי   - ב"קשת"  הקנוי 
מהתמודדות? עלו דעות שונות ומגוונות. דעה די נפוצה הייתה 
זו של התומכים באוכל הקנוי, כי למשל, בימי הולדת ילדים 
מבית כשר יכולים להביא עוגות יפות שמכינים בבית, וילדים 
מבית לא כשר צריכים להביא עוגה שקנו בסּוֶּפר, ולכן חשוב 

השוויון. היו כאלה שאמרו את ההפך. לדעתם, ילדים שלהם 
מטבח כשר יביאו את האוכל מביתם וילדים שאין להם מטבח 
כשר יביאו את הדברים הקנויים. הצעה נוספת הייתה שבכל 
ההצעה  המשתתפים.  ידי  על  מחדש  החוקים  ייקבעו  אירוע 
האחרונה הייתה של ילדה שאמרה שלדעתה מדובר בבריחה 
מהתמודדות, ושאולי בכלל צריך שבכל אירוע יהיו אזור אחד 
עם אוכל כשר ואזור אחר עם אוכל לא כשר, וכל אחד יאכל 
ממה שהוא יכול. לסיכום, אני חושבת שהאירוע היה מוצלח 
מאוד ואיפשר לנו לשמוע ולהשמיע דעות שונות. אשמח אם 

יתקיים פעם נוספת.

עמליה וייס ז'1, ממועצת התלמידים בתיכון "קשת"

קשת זה לא רק דתיים וחילונים 

במדעים  מצוינות  קבוצת  יצאה  ה-25.11.18,  ראשון  ביום 
מבית הספר "קשת", שאותה מובילה המורה ענת, למתנ"ס 
מתנ"ס  חמה.  כוכב  בנושא  פעילות  להעביר  בלוד  "שיקגו" 
וערבים,  יהודים  בין  המשלב  תרבותי  מרכז  הוא  "שיקגו" 

ומספק פעילות אחר-הצהריים לילדים. 
החלל  חקר  מתחרות  חלק  הייתה  עצמה  הפעילות 
השתתף  הספר  בית  בה  החמישית,  הארצית  והאסטרונומיה 
השני  השלב  את  היוותה  הפעילות  הראשונה.  בפעם  השנה 
בתחרות, כשהשלב הראשון היה חידון מתוקשב. מטלת כל בית 
ספר הייתה להעביר פעילות לקהילה מסוימת על כוכב לכת 

בתיכון קשת מדברים על זה | עמליה וייס

אחד. הכוכב שבית ספרנו בחר הוא כוכב הלכת חמה )מרקורי(. 
אל  ספרנו  מבית  מיניבוס  יצא  המוקדמות  הצהריים  בשעות 
לתרבות  נחשפנו  למקום  כשהגענו  שבלוד.  התרבותי  המרכז 
עשירה שלא נחשפנו אליה בעבר. הילדים והמדריכות קיבלו את 
פנינו בחמימות. לכוכב הלכת חמה יש מאפיינים רבים, אותם הצגנו 
לילדים במתנ"ס דרך תחנות, שמעבירות מידע על כוכב הלכת חמה, 
ומפעילות את המשתתפים דרך היבטים שונים שלו. החוויה שלנו 
ותודה  חדשים.  עולמות  וחושפת  מהנה  מרתקת,  מעשירה,  הייתה 

ליערה ליינטר, אימא של מעיין, שקישרה בין בית הספר למתנ"ס. 

 אלומה קשת, עלמה קיש והלל בלמס 

ואריאל.  נגה  של  ההרפתקאות  סיפור  הוא  גיבורות״  ״שתי 
הן  לגיבורות-על.  אחד  יום  שהופכות  רגילות  ילדות  שתי 

מגלות את כוחן ונלחמות ברשעים מסוכנים.  
נגה פלינט, תלמידת כיתה ב'1, כתבה ואיירה את הספר.  

הספר הודפס ב – 2 עותקים בהוצאה הראשונה שלו. עותק 
אחד נתרם לספריה העירונית של מזכרת בתיה והוא מוצג 

יחד עם עוד ספרים של סופרים מקומיים.  

שתי גיבורות | נגה פלינט
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גן ארז המתוקים שסיפרו לנו על השמות  ילדי  נפגשנו עם 
שלהם. 

איך קוראים לכם? מי נתן לכם את השם ולמה? אתם אוהבים 
את השם שלכם?  

אלון: קוראים לי אלון גוטמן, אימא שלי בחרה את השם ואני לא 
יודע למה... אני לא אוהב את השם, רציתי שיקראו לי איירון מן! 

מה זה אלון אתה יודע?  
אלון: כן, בטח, זה עץ.  

אז אולי אימא רצתה שתהיה 
גבוה וחזק כמו עץ אלון?  

אלון: לא נראה לי...  
אימא  גונן.  עדי  אני  עדי: 
נראה  השם,  את  לי  נתנה 
אני  למה.  יודע  לא  אני  לי... 
רציתי  השם,  את  אוהב  לא 

שיקראו לי איש השעון.  
אתה יודע מה זה עדי?  

עדי: כן, זה תכשיט.  
אה, אז אולי אתה יקר להם 

כמו תכשיט? 
לא, אולי הם פשוט רצו שאני אקבל הרבה תכשיטים  עדי: 

ומתנות ליומולדת אז קראו לי עדי?  
את  לי  בחרו  ואבא  אימא  יעקב.  בית  הלל  לי  קוראים  הלל: 
בו  בשבוע  שהייתה  בתורה  בפרשה  שקשור  שם  וזה  השם, 

נולדתי. אני אוהב את השם שלי.  
מהמילה  זה  מ"ם  כי:  מאיה  לי  קראו  זרגרוב.  מאיה  אני  מאיה: 

יו"ד זה מהשם של  - אורטל;  אימא; אל"ף זה מהשם של אימא 
אבא שלי יהודה; וה"א זה מהשם של אחותי ליה. אני לא אוהבת 
את השם שלי, הייתי רוצה שיקראו לי יולי, כי נולדתי בחודש יולי.  
רותם: אני רותם חפץ, ואת אימא שלי... קוראים לי רותם כי ככה 

החלטת. אני אוהבת את השם שלי.  
את יודעת מה זה רותם?  

רותם: כן, זה צמח שגדל במדבר.  
מי יודע מה זה שם חיבה? 

יותר  כזה  שם  זה  נו,  מאיה: 
חמודי.  

שם  מה  לי  לספר  רוצים 
החיבה שלכם בבית? 

מאיה: מאיה פפאיה.  רותם: 
רֹות-רֹות.  עדי: עדידי.  

הלל  הלל:  אלונצ'י.   אלון: 
פילל.  

לכם  קוראים  היו  לא  ואם 
כמו שקראו לכם, איך הייתם 

רוצים שיקראו לכם?  
רותם: אלזה!  אלון: איירון מן.  מאיה: ֶאהה... מואנה או יולי.  עדי: 

לא יודע, אולי איש השעון.  הלל: ספיידרמן או איירון מן. 
אתם יודעים שהאינדיאנים נותנים שמות לילדים שלהם לפי מה 
שמייחד אותם, מאפיין אותם? למשל, למי שהוא גבוה במיוחד 

יקראו איש גבוה. אם הייתם אינדיאנים איך היו קוראים לכם? 
מאיה: "לוקח זמן לבחור בגדים". הלל: "איש גדול". 

רותם: "שיער קצר". אלון: "ספידי". 
תודה, חמודים, היה כיף!     

 

חבורה מבוקשת | שירלי מחלב חפץ

ילדי גן ארז

מחשבות  פעם  מדי  להביא  אנסה  זה  וצנוע  קטן  במדור 
ושאלות המעסיקות קהילות משלבות ברחבי הארץ. יוצא לי 
לפגוש סוגים רבים של קהילות בעבודתי, ומחשבותיי תמיד 
חוזרות לשאלות לוקאליות, איך כל זה מתבטא אצלנו כאן 

במזכרת בתיה, ומה אפשר ללמוד על עצמנו משכנינו?
הודעה,  שלחו  בם"  "ודברת  צוות  של  הוואטסאפ  בקבוצת 
שנושא הגיליון הוא פרשת "שמות". כחילונית צדיקה הלכתי 
לקרוא במה מדובר. אחרי שלא נתרמתי מהכתובים חשבתי 
- ובראשי עלתה  על שיעורי התנ"ך – אי אז, באלף הקודם 
מיד דמותו של משה מהסרטים, זאת שבפאתוס רב ובקול 
זיכרוני  נבכי  אבל  עמי".  את  "שלח  אומרת  עמוק  רדיופוני 
העלו שאחרי הכול, הוא לא ממש היה בעניין של מנהיגות, 
הוזכר  לא  בתורה  מקום  ובשום  לשון,  וכבד  פה  כבד  וגם 
מופיעה  שלי  בראש  זאת  בכל  למה  אז  חתיך.  היה  שהוא 

דמות פלמ"חניקית מסוקסת חדורת מטרה?
אותנו  לסחוף  ממנהיגות  שלנו  הציפייה  עדיין  זאת  אולי 
מצפים  אנחנו  באנרגיה.  גם  אלא  ברעיון  רק  לא  אחריה, 
של  סוג  או  רדיופוני,  קול  מאשר  יותר  להיות  מהמנהיגות 
יגיד  שמישהו  מצפים  אנחנו  במילים,  שמשחיז  לפיד  יאיר 

לנו לאן הולכים וגם שיהיה לו את הדלק לקחת אותנו לשם.
בהנהגה קהילתית זה אפילו חזק יותר, כי מערכת שמבוססת 
מנהיגות  על  גם  מבוססת  להשתייך,  וולונטרי  רצון  על 
וולונטרית, שאיננה מגובה בהכרח בסמכות פורמלית. בקהילה, 
הדלק לפעולה הוא העיקר, יותר מאשר ההחלטה לאן נלך. לכן 
למרות התפיסה הרווחת שמנהיגות נבחרת היא העיקר, אולי 
"דלק" הם  יותר  דווקא פעילים קהילתיים שנושאים בקרבם 
תרבות,  בצוות  אחת  פעילה  לדוגמה,  אותה.  שמניעים  אלה 
לעשייה,  סביבה  נוספים  כוחות  ולהתניע  להניע  שמצליחה 
נתפסת  היא  האם  הקהילה,  רוח  על  רבות  משפיעה  ובכך 

בעינינו כמנהיגה? 
מרגישים  אנו  נבחרת,  מנהיגות  מעט  כך  כל  שיש  מכיוון 
צריך  נבחר,  בתפקיד  שכן  ומי  לפעולה,  דלק  שאין  לעיתים 
להניע בהרבה כוח, אך אם נסכים לראות בכל פעיל קהילתי 
סוכן שינוי בקהילה שלנו, נראה שכוחותינו המנהיגותיים הם 
תמיד כמעיין המתגבר; ואם נקרא לכל פעילה קהילתית בצוות 
תרומתנו  את  הדרך  על  נתרום  גם  בכלל  אז  מנהיגה,  קהילה 

הצנועה לחברה הישראלית כולה.

קהילות או לא להיות | אופיר שפר
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על מגן דוד, מכוניות אמריקניות ואנטישמיות | עמר, שי וליאת יוספסברג בן-יהושע

בתמונות  ומסתכלים  יחד  יושבים  שלושתנו  שבת,  מוצאי 
פרנצ'סקה  בשם  אישה  של  בחשבון  נתקלנו  באינסטגרם. 
רפאים.  מעיירות  נטושים  בתים  וחוקרת  שמצלמת  קטליני, 
של  הקדמי  )החלק  מכונית  גריל  של  תמונה  ראינו  פתאום 
המכונית שמאפשר לאוויר להיכנס לתוכה בנסיעה(. הגדלנו 
את התמונה וראינו שעל הגריל ישנו סמל של יצרני המכונית 

"האחים דודג" הכולל מגן דוד!

 
החוקרת  הסיפור?  מה  דוד!  מגן   – בהתרגשות  קפצנו  מיד 
כותבת כי המגן דוד הוא סמל שנבחר על ידי האחים דודג' 
בסמל  דווקא  בחרו  הם  מדוע  ב-1910.  המכונית  את  שיצרו 
הייתה סתמית, הם עשו  לא  היא סיפרה שהבחירה  היהודי? 
זאת כדי לעצבן את הנרי פורד. הנרי פורד היה יצרן המכונית 
גדול.  כאנטישמי  ידוע  והיה  בעולם,  הראשונה  העממית 
לאחים דודג' ולפורד היה סכסוך כלכלי שהסתיים בתביעה 
גדולה, בה זכו האחים דודג' ב-20 מיליון דולר. אבל כנראה 
בסמל  העניין  את  להנציח  בחרו  והם  להם  הספיק  לא  שזה 
להיות  הגיעה  דבר  של  שבסופו  שלהם,  המכונית  על  יהודי 
הרכב השני הנמכר ביותר בארצות הברית. בטוח שהנרי פורד 

לא אהב את העניין.
על  מידע  בגוגל  וחיפשנו  נכון,  הסיפור  אם  לבדוק  המשכנו 
מגן דוד ומכונית "דודג'". מצאנו הרבה אתרים שהשלימו חלק 

מן המידע והעלו כמה תיאוריות. 
קודם כול מצאנו שהאחים דודג' לא היו יהודים, ואולי אפילו 

לא ידעו שסמל המגן דוד הוא יהודי, אלא אולי מופע כפול 
של האות היוונית "דלתא", שהיא האות הראשונה של שמם, 

שזורות זו בזו, בשל שיתוף הפעולה העמוק שלהם. 
תיאוריה אחרת אמרה שזה בעצם דומה לסמל של השריף 

האמריקני, ואחד האחים אהב מאוד את אנשי החוק. 
יצרנית  אחרת,  לחברה  "דודג'"  נמכרה  שנים  כמה  לאחר 
המאה  של  השלושים  ובשנות  "קרייזלר",  בשם  מכוניות 

הקודמת הוסר המגן דוד מן הלוגו. מדוע לדעתכם?
הנאצי,  השלטון  תחת  הייתה  גרמניה  זו  בתקופה  ובכן, 
זו. ברור  והשואה התחילו בתקופה  ומלחמת העולם השנייה 
כי מכירה של מכוניות עם סמל יהודי לא הייתה דבר פופולרי 

ולכן הסירו את הלוגו.
מאוד  בתמונה  נתקלנו  בוויקיפדיה  מידע  חיפשנו  כאשר 
את  הגדלנו  בעברית.  אותיות  עם  אוטובוס  של  מרגשת 
התמונה וראינו שמדובר באוטובוס מתוצרת "דודג'" שנקנה 
על ידי חברת "אגד". מה שהיה מוזר, זה שהאוטובוס היה של 

קו 26, שכולנו מכירים פה במזכרת בתיה. 

למפרט  בהתאם  שוחזר   ,1946 ייצור  שנת   ,"  FK6 )"דודג' 
המקורי של קואופרטיב "אגד" בשנות הארבעים. האוטובוסים 

המשוחזרים מוצגים במוזיאון "אגד" בחולון(

מדור פנאי | ענר פרידמן

צוחקים איתכם
לצערי,  ברחוב...  ספר  קראתי  אחת  פעם   

נתקעתי בעמוד הראשון.

יהיה  מי  ורבו  ברחוב  הלכו  משוגעים  שני   
והציע:  שלישי  משוגע  הגיע  באמצע. 

"אולי נתחלק לזוגות?"

מי אני? 
1. יש לי ארבע אצבעות ואגודל, אבל אינני 

יד. מי אני? 
מי  ואמות.  לי מים  תנו  ואחיה,  לי חמצן  תנו   .2

אני? 
3. אני קיים רק במקום מואר, אבל אם האור 

פוגע בי אני מתפוגג. מי אני? 

ריבוע הקסם
1. מקווה מים
2. ירק מאורך

3. מנת פתיחה פופולרית

1. כפפה 2. אש 3. צל

מירוץ בין סוסים
מצא את שני הסוסים הזהים )יש רק שניים( 
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במטבח עם אפי | אפי בלה

מכירים את זה שאתם נותנים ביס מהמנה שבדיוק הזמנתם  
וממש בא לכם לדעת למה בחרו לה את השם הזה? 

קחו למשל את הפסטה המוכרת "ספגטי בולונז". היא נקראת 
שמלווה  האהובה  הגבינה  שבאיטליה.  בולוניה  העיר  שם  על 
העיר  שם  על  נקראת  רג'יאנו",  "פרמיז'נו  פסטה  כל  כמעט 
האיטלקים  מול  אתכם  ונראה  אותה.  מייצרים  שבה  פרמה, 
מעזים לקרוא פרמיז'נו לגבינות שמיוצרות באזורים אחרים.... 
מילולי:  באופן  אותם  מתארים  ששמותיהם  מאכלים  ישנם 
"סמי פרדו" למשל הוא קינוח איטלקי שמשמעותו חצי קפוא. 
"פנהקוטה" זו שמנת מבושלת ו"גבינת ריקוטה" הוא "בישול 

מחדש", שזהו בעצם תהליך הכנתה.
מיוחדות  שמנות  שזכו  מזל,  בני  אנשים  גם  שישנם  מובן 

ייקראו על שמם:
ג'ון  בשם  אנגלי  רוזן  היה  מהכותרת,  זה  מסנדוויץ',  ׳הלורד 
להמר  אהב  הוא  באנגליה.  סנדוויץ'  בעיירת  שחי  מונטגיו 
וביקש שישימו לו את הבשר בין שתי פרוסות לחם כדי שיוכל 

לאכול ולהמר בו זמנית. מאז הכול היסטוריה.
בשנת  לאוסטרליה  הגיעה  הרוסית,  הבלרינה  פבלובה, 
של  תחתית   - "פבלובה"  הקינוח  את  הכינו  ולכבודה   ,1935
על  חולקים  אגב,  זילנדים,  הניו  ופירות.  קצפת  ומעליו  מרנג 
זילנד  בניו  לכבודה  הוכן  שהקינוח  וטוענים  האוסטרלים 

בשנת 1926.
וכמובן שצריך לתת כבוד גם ליוצרי המנות: "טארט טאטן" - 
טארט הפוך של תפוחי עץ מקורמלים - נקרא על שם האחיות 
האחיות  כשאחת  בטעות,  כנראה  אותו,  שהמציאו  טאטן, 
השף  שם  על  נקרא   - "רוטב אלפרדו"  את התפוחים.  שרפה 

האיטלקי אלפרדו די ללו.
מכינים  שבהם  הכלים  שם  על  הקרויים  מאכלים  גם  ישנם 
אותם: הקסרול הצרפתי הוא שם של סיר חסין אש עם מכסה, 
העשוי בדרך כלל מברזל או מחרס ומיועד לבישול ארוך. את 

התבשיל מגישים עם הכלי בו בושל.
שבו  הכלי  שם  על  קרוי   - הערבי  מהמטבח  ה"סינייה"  גם 

מגישים אותו. 
את הסינייה הערבית הקלאסית מכינים מבשר טחון, עגבניות, 

צנוברים ורוטב של טחינה.
בביקורי במסעדת "אורנה ואלה" המיתולוגית, אכלתי תבשיל 

סינייה צמחוני. את הבשר החליפה אחר כבוד כרובית. כמובן 
שניסיתי לשחזר את המנה בבית, ו... יצא די קרוב למקור.

חומרי הגלם

1 ראש קטן של כרובית, מפורק ל"פרחים" קטנים  
2 עגבניות בשלות )רצוי קלופות(  

2 כפות צנוברים )לא חובה(  
שמן זית  

מלח  
פלפל גרוס  
שום קצוץ  

1 כוס טחינה גולמית מאיכות טובה  
חצי כוס מים  

2 כפות מיץ לימון  

אופן הכנה

מחממים תנור ל-200 מעלות.  .1
שוטפים את פרחי הכרובית ומתבלים במלח ופלפל. מזלפים   .2

שמן זית מעל ומערבבים היטב.
)יש לשים  אופים בתנור עד שהכרובית מתרככת ומזהיבה   .3
לב, לא לרכך את הכרובית יתר על המידה, היא צריכה להיות 

רכה אך גם פריכה(.
שהם  עד  דקות  מספר  במחבת  הצנוברים  את  קולים   .4

מזהיבים. )ללא שמן(.
בתבנית  ומניחים  גדולות  לקוביות  העגבניות  את  חותכים   .5
בינונית. מוסיפים את הצנוברים, השום, שמן הזית ומתבלים 

במלח ופלפל.
מעט  מעל  ומזלפים  הכרובית  את  העגבניות  מעל  מניחים   .6

שמן זית.
לימון,  כפות  ו-2  מים  כוס  בכ-1/2  הטחינה  את  מדללים   .7

ושופכים באופן אחיד מעל הכרובית.
אופים בתנור כ-15 דקות.  .8

קולפן  לרכוש  כדאי  עגבניות,  של  וקל  מהיר  לקילוף  טיפ:   •
מיוחד לקילוף קליפות דקות. ניתן למצוא אותו בכל חנות 

לכלי בית, זהו פריט זול ויעיל מאוד – מומלץ!

בתיאבון.

הרוזן מסנדוויץ
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משפחה מבוקשת | משפחת בן אב״י

אבישי )48( אורלי )47( ליהי )12( נוגה טוני )10( אריאל אילה )6(

אורלי - קורות חיים
בחיל  ֵׁשיַרִּתי  חילונית.  למשפחה  בירושלים  וגדלתי  נולדתי 
האוויר. לאחר השחרור, בגיל 20, עברתי להתגורר בתל אביב. 
יועצת   – דין  כעורכת  עובדת  אני  וכיום  משפטים  למדתי 

משפטית בחברת בנייה.
אבישי - קורות חיים

דתית.  למשפחה  זקונים  כבן  אונו  בקריית  וגדלתי  נולדתי 
ֵׁשיַרִּתי בחיל האוויר. למדתי כלכלה ומשפטים, וכיום אני עובד 

ככלכלן בחברת "טבע".
היכרות

אורלי: אבישי הגיע לריאיון 
עבדתי  בה  בחברה  עבודה 
אז. כשראיתי אותו ניגשתי 
אדם  כוח  לאחראית 
החיים  קורות  את  ובדקתי 
שלו. הנתונים נראו ככאלה 
הלאה...  להמשיך  ששווה 

והשאר היסטוריה.
הראשונה  בפעם  אבישי: 
היא  לקפה  הזמנה  שיזמתי 
קצר".  קפה  "אוקי,  ענתה: 
אהבתי את הישירות, שאמרה 
תחת,  תתפוס  "אל  בעצם: 
כמה  לך  להקדיש  מוכנה 
דקות"... מאז הקדישה לי עוד 

כמה...
ילדים

ז'  בכיתה  לומדת   – ליהי 
"קשת".  הביניים  בחטיבת 
את המעבר למזכרת בתיה 

והקליטה בה עברה, כמו אחיותיה, באופן מעורר הערכה. ליהי 
מנהלת לו"ז יומי צפוף למדי ומספיקה הכול מהכול.

נוגה טוני – נולדה כשבועיים לאחר פטירת אימו של אבישי 
וקרויה על שמה. לומדת בכיתה ה' בבית הספר "קשת". נוגה 
הוא  הטניס  ומגרש  "מזכרת",  של  הטניס  בנבחרת  משחקת 

ביתה השני. היא חובבת Xbox וגאדג'טים.
אריאל אילה – לומדת בכיתה א' בבית הספר "קשת". שומרת 

היטב על הערנות והאנרגיות שלנו – שלא נהפוך לזקנים.
ופרינס – גולדן מתוק וחתיך בן שנתיים.

איך הגעתם ל"קשת"/ מזכרת בתיה?
היינו מגרעין המשפחות שהקים את מסלול החינוך המשלב 

התאוצה  את  תופס  לא  שהמסלול  כשראינו  לציון.  בראשון 
המתאימה וכשליהי עלתה לכיתה ה' והבנו שלא תיפתח שם 
חטיבת ביניים משלבת עבורה, החלטנו לעבור למזכרת בתיה.       

תחביבים )של ההורים(
אבישי – ריצה.  אורלי – מה זה? 

בילוי משפחתי מועדף
פינוק בטבע – מול הים.

מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים?
היינו מתקשרים ומבקשים לנכות שליש.

מה לא הייתם עושים בחיים? בנג'י.
משהו מפתיע לגלות עליכם

אורלי – רקדתי בלט קלאסי 
במשך שמונה שנים.

מקום  לכל  הולך   – אבישי 
טבסקו  בקבוק  עם  )כמעט( 

בכיס.
 חוויה משפחתית משמעותית
בתיה,  למזכרת  המעבר 
בית  של  עזיבה  שכלל 
בראשון  בעצמנו  שבנינו 
לשכירות,  ומעבר  לציון 
העצמת  הבנות,  ניתוק 
שינוי  בבוקר...  הפקקים 
היה  הבית.  בני  לכל  גדול 
את  לחוות  משמעותי  מאוד 

ההתמודדות הזו יחד. 
השבת שלנו

פאוזה מהמרוץ - בית כנסת, 
שלווה, משפחתיות, מנוחה.

מוטו משפחתי
חזק  הכי  הכוח  זה  משפחה 

בעולם.
מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? 

פרינס די... 
תרומה לקהילה

אורלי מייצגת את התא המשפחתי בוועד העמותה ובהנהגות 
ההורים.

שלוש מילים על:
טלוויזיה - בת בית אצלנו. צמחונות - מכבדים מרחוק.

מסיבות ימי הולדת - חובה בכל גיל.
חלומות לעתיד

אתכם  שאל  "מי  ואמרו:  הופתעו  הן  הבנות  את  כששיתפנו 
שאלה כזו? לכם כבר אין עתיד".

תודה לעוסקים במלאכה:
תודה לכותבים: לאיילת כלפה, לרב ארי חסיד, ליואב פרידמן, לעדי פאר, לאופיר שפר, לשירלי מחלב חפץ, 

לעמר, שי וליאת יוספסברג בן-יהושע, לענר פרידמן, לאפי בלה, לענבל פוייר כנעני, לנגה פלינט ועמליה וייס
תודה למשפחה המבוקשת שלנו, משפחת בן אב״י

תודה למעצבת הגרפית – שלומציון פישר ולעורך הלשוני - מיקי גורן
וכמובן לעורכות המקסימות - דנה ברכפלד ויפעה בנר


