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ומה אתן רוצות? | ליאת אקרמן

הגיגים משולחן המנהלת | איילת כלפה קופטיאב

סטודנטית  והייתי  לתואר  למדתי  כשעוד  שעברה,  בשנה 
מאושרת שרובצת על הדשא וׂשֹוַבַעת מהשמש כל יום, היה לי 
קורס עם מרָצה דגולה )גלי צינמון הנהדרת(. בתחילת כל שיעור 
היא הייתה מקריאה לנו מהמצגת מה היא הולכת ללמד אותנו 
היה  כל שיעור מחדש,  הזאת,  הרשימה  בסוף  הקרוב.  בשיעור 
כתוב באותיות של קידוש לבנה: "ומה אתן רוצות שנעשה?" כל 
שיעור מחדש היא הייתה שואלת את השאלה הזאת וכל שיעור 
היא הייתה מחכה לתשובה, ואנחנו היינו מסתכלות בה, פעורות 
פה, לא מבינות מה היא רוצה. ואז היא הייתה ממשיכה בשיעור 
הכוונה?  "מה  אותה  שאלתי  השיעורים  באחד  תיכננה.  שהיא 
רלוונטיות?"  להיות  יכולות  תשובות  אילו  הזאת?  השאלה  מה 
יודעת מה אני רוצה לעשות  יודעת. אני  והיא אמרה, "אני לא 
אם  לכן?  בדיוק מה שמתאים  הסיכוי שזה  מה  השיעור, אבל 
אתן רוצות לעשות משהו אחר תגידו ונדבר על זה, אולי אפשר 
פשוט.  כך  כל  אותי.  הדהימה  היא  מסתדרים".  איך  לראות 
מי בכלל חשבה לבחון אם מתאים לה או לא מתאים לה מה 
יושבים  שיעור,  יש  אחר?  משהו  לבקש  ועוד  בשיעור,  שקורה 

יום האישה הבינלאומי. מה יותר מזה קורא להגיד תודה לכל 
הנשים שפגשתי פה בדרך, שאכפת להן, שעושות, שמעירות 

ומאירות, יוצרות וחושבות ונמצאות שם. 
דומיננטי  כך  כל  אותן לחלק  בנשים פה שהופך  בהן  יש  מה 

בחיים המשותפים? 
ואי  במיוחד  דומיננטיות  גבריות  דמויות  כמה  כאן  יש  נכון, 
הנשים  ככלל,  אבל  החשובה.  מתרומתם  להתעלם  אפשר 
הדורשים  המהותיים  הצוותים  בכל  מרכזי  חלק  לוקחות 

עקביות, התמדה, נקיטת עמדה והעמקה. 
תהיה אשר תהיה הסיבה למעורבות זו, היא משפיעה על אופי 
הדיונים  אופי  על  שמתפתחות,  התוכניות  אופי  על  התקשורת, 
ועל אופי הקהילה בכלל. אני פוגשת אותן במפגשי שיח, בצוותים 
שבמשימות  הוא  הבולטים  הדברים  ואחד  באירועים,  שונים, 
הדורשות עקביות והתמדה שם הנשים בולטות במיוחד. לא רק 
לייצר דברים חדשים אלא להיות שם כדי לוודא שהדברים אכן 

קורים ויוצאים לפועל, שהם מתוחזקים ושליבם פועם.  

ומקשיבים. יכול להיות שיש עוד אופציות? זה היה מסר כל כך 
עוצמתי שישר נכנס לי לחיים בהמון סיטואציות. משהו מעצבן 
כשהשאלה  ופתאום  לעשות?  רוצה  אני  ומה  מכעיס?  אותי? 
חוסר  או  נפתחות הרבה אפשרויות של פעולה  מגיעה  הזאת 
פעולה ואז ממילא אני כבר פחות כועסת כי אני כבר לקחתי 
את הדברים לידיים ועשיתי בחירה, ולא "עשו לי אכלו לי שתו 
כמה  פעם?  זה  על  חשבתם  הזה.  במקום  יש  חופש  כמה  לי". 
דברים אנחנו עושים על אוטומט מתוך הרגל? בלי לשאול, בלי 

לתהות רגע – "ומה אתן רוצות לעשות?" 

נשים מחפשות להרים את השיח לקומה נוספת, להרים את 
התקשורת כך שתהיה משמעותית יותר ולייצר פעולות שלא 
רק עוסקות ביומיום ובשטח אלא בסיבות שלשמן התכנסנו. 
לא רק נשים, ברור! אבל הרוב הגדול של המעורבים בעשייה 

הם נשים.  
אז תודה לכן נשים יקרות, שאתן מפנות מזמנכן, כי חשוב לכן 
שהמשימה הזאת לא תישאר רעיון טכני של שתי קבוצות החיות 
זו לצד זו מבלי שתתקיים דיפוזיה ביניהן ושאתן מעוררות את 
כולם לשים לב למה שקורה לנו מתחת לאף, ושאתן רואות גם את 
הטוב שיש וגם את הטוב שאפשר להגיע אליו, שאתן מפעילות 
לא  ושאתן  במלאכה,  לעוסקים  כבוד  מתוך  לנוע  כדי  רגישות 
ממשיכות בשלכן ומקוות שמישהו אחר יעשה את המלאכה, כי 
ברור לכן שאם אתן לא תהיינה שם זה לא ייעשה באותה צורה. 
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ה-08/03 הוא יום האישה הבינלאומי, אך בלוח העברי, היום הוא 
אחד מ-13 מועדי ״חג האישה״ של תשע״ט! אכן, ראש חודש 
הירושלמי  בתלמוד  כבר  לקשר  עדות  ויש  הנשים,  חג  נחשב 
לפני 1600 שנה. אחד ההסברים לקשר בין נשים לראש חודש 
הוא הימנעות הנשים מבניית עגל הזהב: אהרן ביקש מהגברים 
הם  כי  כתוב  בתורה  אך  הנשים,  מתכשיטי  הזהב  את  להביא 
הביאו את הזהב באזניהם, ולא באזניהן. לפי המדרש, הנשים 
סירבו להשתתף בחטא העגל כי הבינו שאלה הבלים, אך בבוא 
הזמן, שמחו לתרום את הזהב לבניית המשכן - מטרה קדושה. 
כשכר למעשיהן, קיבלו את ראש חודש כיום מיוחד לנשים, שבו 

נהוג שנשים נמנעות ממלאכה בעוד לגברים אסור לשבות. 
בין  אחר  קשר  על  שמרמז  מדרש  מופיע  הבבלי  בתלמוד  אך 
נשים לראש חודש. המדרש מסביר שינוי לשוני בסיפור בריאת 
השמש והירח בבראשית א׳. שם כתוב תחילה ״שני המאורות 
הקטן״  ״המאור  ואז  הגדול״  ״המאור  כתוב  ומיד  הגדולים״ 
לקב״ה:  הלבנה  בין  דו-שיח  מדמיין  המדרש  טז(.  א  )בראשית 
הלבנה מאתגרת את א-לוהים על ההחלטה לברוא שני מאורות 

חיי קהילה ויום האישה דומים במהותם. הם חשובים לנו מאוד, 
אבל יכולים גם להישאר בגדר פלקט בחיינו.  

הפועלות  של  חגן  כיום  ב-1909  לראשונה  צוין  האישה  יום 
במה  לתת  היה  הרעיון  הברית.  בארצות  הסוציאליסטיות 
למאבקים אשר הובילו נשים לשיווין חברתי, לצד מתן הכרה 
לתרומתן לכלכלה ולחברה. היום יש מי שבשבילה יום האישה 
עודף  של  יום  זהו  ולאחרות  פרחים  זר  לקבל  הזדמנות  הוא 
פוסטים פמיניסטיים בפיד בפייסבוק. לכאן או לכאן משמעות 
מסורת  סיבות:  משתי  נוכח  עדיין  וקיומו  סמלית  הפכה  היום 

ושימור מסורת.  
חיי קהילה גם הם היו רעיון אידיאולוגי, אולי בכלל צורך קיומי 
של בני האדם, להתאגד יחד במסגרת חברתית, לתת תמיכה, 
הדדית.  וערבות  משותף  רעיון  סביב  שייכות  ולייצר  הדדיות 
אולם בדומה ליום האישה, גם חיי קהילה יכולים להיות סמל 
למוסדות  ילדיי  את  לרשום  יכולה  אני  העניין,  לצורך  בלבד. 
את  לקרוא  הקהילה,  תשלומי  את  לשלם  "קשת",  של  החינוך 
עיתון "ודברת בם" )לא כולל פרשת השבוע( ולהרגיש מספיק 

חיי קהילה. אבל האם זה מספיק? 
יום האישה נוצר מתוך צרכים חברתיים עמוקים, מתוך מאבקים, 

שווים, וא-לוהים מגיב על ידי מיעוט הירח. כאשר הירח מנסה 
לערער על ההחלטה, א-לוהים מנסה שלל ניסיונות לפייסו, אך 
ואומר:  ישראל  עם  אל  מדבר  א-לוהים  לבסוף,  הצלחה.  ללא 
ולכן כתוב  ס׳(,  )חולין  ״הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח״ 
בבמדבר כח טו, ״ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ַלה׳״ בקורבן ראש 

חודש, כלומר, קורבן חטאת לחטא שעשה א-לוהים. 
״ירח״ מופיעה בלשון נקבה,  לאורך הסיפור התלמודי, המילה    
וידוע כי לא רק הלבנה סובלת מירידה בסטאטוס בסיפור בריאת 
העולם אלא גם האישה תחילה נבראה בצלם א-לוהים יחד עם 
הזכר )בראשית א כז(, אך בהמשך נוצרה מצלע האדם )בראשית 
חוסר  למדי:  חתרני  מסר  מכניס  התלמוד  כי  עולה  כא-כב(.  ב 
הא-לוהית  מהתוכנית  חלק  היה  לא  לנשים  גברים  בין  השוויון 
המקורית, והקב״ה מצפה מהאדם לפעול כדי לכפר עליו. אמנם 
בית המקדש כבר לא קיים, ואין יותר קרבנות חטאת של ממש, 
אבל כל עוד הלבנה וכל מה שהיא מסמלת מוקטנת מול השמש, 

עלינו להמשיך להביא את הכפרה בכל דרך שאנו יכולים.  

מתוך רגשות של להיות או לחדול. היום, מכורסתי הנוחה, בביתי 
מאבקים  מאוד  הרבה  עדיין  יש  נכון,  גדולה.  דרמה  אין  החם, 
זכויות נשים, על אפליה, על אי שוויון כלכלי וחברתי, אך  על 
בדומה לחיי קהילה, אני אלך להפגנה אחת בשנה, אהיה חברה 
בקבוצת פמיניסטיות לוחמניות ואחתום על כל מיני עצומות 

וארגיש מסופקת. אך האם זה מספיק לחיי קהילה? 
קהילה בה אנו לוקחים חלק רק במסיבות פורים או באירועים 
בשביל  אבל  לי,  נעים  ובאמת  לי",  "נעים  קהילת  היא  לילדים 
להיות כאן אחד בשביל האחר, או אחת בשביל האחרת, הקהילה 
אמורה לענות לנו על צרכים יותר עמוקים, להיות מקום לביטוי 
של העוצמה האישית שלנו, של היכולות, של חֵברּות והדדיות, 
ובדומה ליום האישה, לא ניתן לעשות זאת רק על ידי משלוח 

מנות בפורים, זה חייב להיות יותר מזה. 

ת
ש ק

פרשה ופירושה | הרב ארי חסיד

זר פרחים או משלוח מנות? על חוויית הפלקט שבחיי קהילה  | אופיר שפר

תודה לעוסקים ולעוסקות במלאכה:
תודה לכותבים: איילת כלפה, הרב ארי חסיד, שחר קרמר, עדי פאר, אופיר שפר, 

שקד קרמר, יפעה בנר, ליאת אקרמן, ענר פרידמן, ענבל פוייר כנעני ואפי בלה
תודה למשפחה המבוקשת שלנו, משפחת ורם

תודה למעצבת הגרפית – שלומציון פישר ולעורך הלשוני - מיקי גורן
וכמובן לעורכות המקסימות - דנה ברכפלד ויפעה בנר
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הם הרוויחו את הזכות להיות אבא מעורב, לשאת תינוק במנשא, 
להאכיל בבקבוק, לקחת לגינה. הם יכולים לעבוד כגננים בגן 
בלי שירימו עליהם גבה. חוזרים הביתה בשש בערב, מקבלים 

משחקים  שלוש  בני  בנים  לידה.  חופשת 
בלט  ולומדים  אוהבים,  הם  כי  בבובות 
מהפכות  אין  זה.  ככה  להם.   כיף  זה  כי 
אנחנו  ההיסטוריה  ולאורך  משבר,  בלי 
עוברים מקצה לקצה, כי רק כך נוצרים 

דברים טובים. 
זהו, כבר 23:00 בלילה והררי הכביסה 

מסתכלים עליי, בודקים מי ימצמץ 
ראשון )ספוילר: במלחמה הזו אני 

תמיד מפסידה(. 

אנחנו יכולות לבחור להיות נשות מקצוע מדויקות, מקצועיות 
ומתוחכמות, 

אנחנו יכולות להיות נשים מובילות, מלאות כריזמה ועוצמתיות, 
וכן, אנחנו גם יכולות להיות בבית עם הילדים, כי זה מה שיעשה 

לנו טוב. 
כי אנחנו יכולות לבחור. 

לי?  היום מה תעשו  ָהטילו.  וַהשפילו, דעות קדומות  ַהפלו  אז 
זו התקופה הכי טובה להיות בה בת מכל התקופות! היום אולי 
דחפו אותי מאחורי מחיצה כדי שחלק מתפילה מרוממת לא 

אוכל להיות אבל לפחות את כוחי אני יכולה לגלות. 
היום, אנחנו יכולות לבחור. 

ואם איזה דביל אומר לך מה לעשות, "לכי למטבח" או, "בנות 
מפי  היוצאות  הקלישאות  למשמע  גבך  את  הפני  חלשות"  הן 
האידיוט, בגלל, שאת פנייך הטמבל לא ראוי לראות, הוא פשוט 
לא בליגה הזאת, אז המשיכי ללכת ברחוב, שלווה ובטוחה, ואת 

עצמך תאהבי ותהיי שמחה. 
ואם הוא יישאר שם, עומד, פיהו פעור בתדהמה, תגחכי ומכך 

תשאבי נחמה. 
את יכולה לעשות הכול. 

למה מה יעשו לי? 

שמאז  טוענים,  הפמיניסטית  המהפכה  ומתנגדי  מתנגדות 
מרימות  גם  בבית,  מטפלות  גם  עובדות,  גם  אנחנו  המהפכה 
מסיימות  בבוקר,  בשמונה  משמרת  מתחילות  בשבת.  סירים 
בארבע, ממשיכות למשמרת שנייה, שלישית, רביעית וחמישית, 

תלוי במספר הילדים. 
ראשון,  ימצמץ  מי  ובתחרות  פחות  מרוויחות  יותר,  משכילות 

תמיד הר הכביסה הוא זה שינצח. 
 נו אז? אז היום אנחנו גם עובדות וגם מטפלות בילדים, אבל 
התינוקות  את  שולחות  אנחנו  לעבוד.  יכולות  אנחנו  לפחות 
בגיל שלושה וחצי חודשים להתמודד עם העולם, ובטח שהיינו 
רוצות להישאר איתם בבית. אבל לפחות יש לנו את האפשרות 
לבחור.יש לנו את הזכות ללכת לבית הספר, לצבא, לאקדמיה. 

וכן, גם להקים משפחה. איזו משפחה שבא לנו. 
אבל לא רק אנחנו הרווחנו. גם הגברים הרוויחו. ואולי אפילו יותר. 

העולם לא מושלם. הוא רחוק מזה... אבל להיות בת היום עדיף 
מלהיות בת בתקופות אחרות. 

היום, אף אחד לא יחתן אותי בכפייה, לא יסירו ממני את זכות 
ההצבעה. 

היום לעולם לא ישברו לי ת'רגליים, בשביל שרק גברים יישאו 
אותי בשעות ערביים. 

היום אף אחד לא יעז לשים על צווארי טבעות הדוקות, ולשבור 
את רוחי. אתם מוזמנים לנסות. 

מחוך לעולם לא אשים. כי בעבר הבנים נותרו מתפלאים, כמה 
שהבנות היו חלשות ומתעלפות. לא היה להן אוויר! 

מה תעשו לי? 
את נפשי לא תכניעו, את גופי לא אמכור, ואת הגבולות שלי 

אסור לעבור. 
היום מה כבר תוכלו לעשות לי? 

החרדים יכסו את כולי בבדים, כי אני הרי מין מהלך וזה חטא 
כשאנשים אותי רואים. 

מה הם יעשו לי? יאסרו עליי לשיר לקהל גברים, לרקוד ואפילו 
אלו  לעבר,  יחסית  אנשים?  מול  בגופי,  בביטחון  ללכת  סתם 

דברים קטנים.. 
מה כבר החילונים יעשו לי? ישימו באופנה בגדים מינימליים 
להשתלב,  רוצה  רק  ריאליים?  לא  אתם  אותם  ללבוש  שבלי 
להיות כמו כולם, ובשביל זה אני צריכה לחשוף את גופי לכל 

העולם. 
איך אני בגופי אצבור ביטחון, אם האכזריות אצלנו בשלטון -  

שלטי חוצות עצומים, של בנות בלי פרופורציות בגדלים, איך 
אוכל לקנות בגדים כשהם לגוף אנושי לא מתאימים? 

אז עזבו את החשפנות ואת מודל היופי המוזל, אני רוצה לדבר 
איתכם על מה כן נוכל. 

אנחנו יכולות לרוץ בשדות עם ריאות קרועות לרווחה, לטפס 
על הרים ולהרגיש ברגליים את השרירים. 
אנחנו יכולות הכול, אנחנו יכולות לבחור. 

דברים טובים | יפעה בנר

"מה תעשו לי?" פואטרי סלאם בנושא העצמה נשית  | שחר קרמר
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והפעם בגן "דולב", לכבוד יום האישה הבינלאומי  *מנוסח בלשון נקבה אך יועד לשני המינים

שבוע שיא במדעים בהובלת ענת וקבוצת המצוינות במדעים

שבוע על חלל  | צוות ביה״ס 

במסגרתו  הלמידה.  כחודש  בביה"ס  הוכרז  א'  אדר  חודש 
יום שיא במתמטיקה,  יום שיא בתנ"ך,  התקיימו בבית הספר: 
יום שיא באנגלית, יום שיא בחינוך גופני ושבוע על חלל- שבוע 
שיא במדעים. לקראת שיגור החללית "בראשית" עסקו תלמידי 
קבוצת המצוינות המדעית בהפצת הבשורה בקרב תלמידי ומורי 
וניתן היה למצוא בה מידע  בית הספר. רחבת הכניסה קושטה 
על הירח ועל המשימה. את כיתות א'-ג' ביקרו "אסטרונאוטים" 
סרטונים  הוקרנו  הכיתות  ובכל  החללית  על  לילדים  שסיפרו 
חידונים,  פאזלים,  יצירה,  פינות  הופעלו  בהפסקות  מתאימים. 
סרטים, קליעה למטרה ולימוד צעד הריקוד המפורסם "הליכת 

ירח". שמחנו בשיגור המוצלח! מחכים בקוצר רוח לנחיתה! 

וערכו  "אולגה" הפכו בשבועיים האחרונים למדעני-על  גן  ילדי 
ניסויים שונים ברחבי הגן.  למדנו מושגים שונים מעולם החומרים 
)כימיה(, שמענו על הטבלה המחזורית, על אטום, על תערובת, על 
על מצבי  למדנו  במים.  בניסויים הקשורים  תרכובת. התעסקנו 
צבירה שונים והכנו תערובות שונות כמו בצק וג'לי, כאשר בדקנו 
מה קורה למצבי הצבירה והאם הם משתנים תוך כדי גם בשינויי 
טמפרטורה. למדנו לגרום לביצה לצוף ולפרח מנייר לפרוח על 
מים. למדנו מהו שטח פנים של מים וגרמנו למטבע, שיותר כבד 
מהמים, לצוף על פני שטח הפנים. גם הפכנו מבחנה והמים לא 

נשפכו בזכות שטח הפנים.  
יוסי, אבא של אוהד, הגיע לגן והביא איתו מיקרוסקופ אלחוטי 

שבעזרתו ראינו איך דברים נראים בהגדלה. 

גן אולגה

מועצת החכמים והחכמות

איילה  בגלפור,  נעמי  קדוסי,  מיכאל  ומשתתפים:  משתתפות 
קרטה, שי סרוסי, אביעד בנר ואדם צמח. 

למה אתן חושבות שצריך לציין יום מיוחד לכבוד האישה דווקא? 
איילה – בנות מולידות וצריך שיעזרו להן, וגם כי הבנות הכי חכמות. 

מיכאל – בשביל שילכו לבית הכנסת במקום הבנים. 
שי – מה, מתפללים ביום האישה? 

הן  קדוש.  יום  זה  כי  לגן!  ילכו  שאישות  כדי  )צוחק(   – אביעד 
עובדות קשה מאוד. 

אדם – אבל גם אבא שלי עובד קשה! 

מי האישה הכי מפורסמת שאתן מכירות? 
איילה – עדן בן-זקן. 

נעמי – זמרת שקוראים לה נעמי שמר. 
אביעד – סבתא רינה. 

אדם – יש גם את נועה קירל שהיא מפורסמת, לא? 

מה הייתן רוצות לעשות לאישה שאתן אוהבות, מעריכות 
ומכבדות? 

שי – לעזור לה. 
מיכאל – לקנות לה מתנה. 

נעמי – לתת לה מתנה נחמדה, בגד למשל. 
אביעד – אקנה לה בגד ים. 

איילה – הייתי עושה לה נחת ועוזרת לה. 
אדם – אקנה לה משהו שיעזור לה להרגיע את אחותי הקטנה. 
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חבורה מבוקשת | שקד קרמר

מועצת  נציגות  את  מבוקשת  בחבורה  להאיר  בחרנו  הפעם 
התלמידים של כיתה ז', שגם עשו לנו סקר קצר בקרב חברי 

השכבה.  

בתור  מרגישה  את  תלמידים  במועצת  שלך  בפעילות  האם 
נציגה של הבנות בבית הספר? 

עמליה: כן כי בגלל שיש נציגות ולא רק נציגים היכולת שלנו 
לא  הם  כלום.  לעשות  יכולת  ובלי  קטנות  לא  ואנחנו  גוברת 

יודעים למה אנחנו מסוגלות לגרום מבחינה חיובית. 
הבנות  את  מייצגת  שאני  מרגישה  ממש  לא  אני  גבריאלה: 
בלי  הדעות  לכל  ומקשיבים  שונים  כולנו  הספר.  בית  של 
קשר למגדר. יש זמנים ספציפיים בהם הצד של הבנות צריך 
להישמע ואז אני מרגישה קצת כמו שאני מייצגת את הבנות. 

 איזה הבדל יש לדעתך בבית הספר בין בנים לבנות? 
משחקים  מהבנים  גדול  חלק  הבדלים-  שיש  כמובן  שקד: 
או  בדשא  יושבות  והבנות  כדורסל  או  כדורגל  בהפסקות 
בנים  גם  יש  אבל  בכיתה, 
בשמחה  איתן  שיושבים 

בהפסקות.  הבנים  עם  שמשחקות  בנות  כמעט  אין  ולצערי 
אבל לי אין מילה בעניין כי גם אני לא    

לא  ובנים  בנות  שבמכביה  ויכוח  התנהל  בספורט  עמליה: 
ישחקו כדורגל ביחד אלא בנפרד ובכללי לבנות נותנים לרוץ 

פחות ופחות נותנים להן להתאמץ חושבים שאין לנו כוח. 

מה תרצי לעשות כשתהיי גדולה? האם זה קשור לדעתך לזה 
שאת אשה? 

כשאני אהיה גדולה אני רוצה להיות מנתחת וחוקרת  שקד: 
מוח, או מנתחת פלסטית. אני לא חושבת שיש בהכרח קשר 
וגם  הרפואה  של  הנושא  אותי  עניין  תמיד  אישה,  להיותי 
הזה  בגיל  בנות  יותר  שיש  חושבת  כן  אני  האסתטיקה.  של 
שחולמות להיות רופאות אבל הן לא הרוב ויש גם בנים כאלו.  
עמליה: פסיכולוגית אבל זה לא מאוד קשור לזה שאני אישה.

 
וקצת מספרים:  

הספר  בבית  ז'  בכיתה  תלמידים   36 בקרב  שנעשה  בסקר 
"קשת" עלה כי: 

האם יש אפליה בין בנים ובנות בבית הספר "קשת"? 
יש   -  17% הבנים;  נגד  אפליה  יש   -  9% אפליה;  אין   -  74%

אפליה נגד הבנות.  
לדעתך בנות יכולות ללכת לקרבי? 

47% - כן, למה לא?; 53% - לא משנה לי, זו בחירה שלהן; 0% 
- לא, הן בנות.  

לדעתך, האם זה בסדר שבנות עולות לתורה? 
12% - לא; 68% - כן, בדיוק כמו בנים; 26% - זה לא משנה לי, 

זו בחירה שלהן. 
האם עלית /את/ה עומד/ת לעלות לתורה? 

עלו  בנות   9 לתורה;  עלו  לא  בנים   2 לתורה;  עלו  בנים   16
לתורה; 7 בנות לא עלו לתורה. 

בני הנוער של בית הספר "קשת" עונים על שאלות בנושא יום האשה 

הידעת? ולנטינה טרשקובה היא קוסמונאוטית סובייטית והייתה לאישה הראשונה בחלל

הידעת?
הידעת? להקות קופי הבונובו, המכונים גם שימפנזה ננסית, מנוהלות על ידי הנקבות ולא על ידי הזכרים. זהו המין 

היחיד בטבע שלא משתמש באלימות לפתרון סכסוכים

הידעת?
הידעת? כל שמות הרחובות בשכונת בר לב )למעט רפאל סוויסה( הם על שם נשים פורצות דרך במושבה ובכלל

ברכות

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

לנעה ורם
מאחלים לך 

מזל טוב 
לחגיגת בת המצווה

אוהבים
אבא, אמא, אורי ועדי

מזל טוב  
לנטע ותלמה
לבת המצווה

אוהבים!
החברים

לאלה מרוז

מאחלות לך 

שהשן השבורה 

תתרפא במהרה.

אוהבות, 

החברות לכיתה ב1
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1. פרח חורפי נפוץ.
2. תחושה של 

טמפרטורה נמוכה.
3. מספר האותיות 
בשמה של העונה 
הקרה )כתיב מלא(

4. ארבע תקופות מזג 
האוויר שחוזרות על 

עצמן. 
5. בעל חיים זוחל 
שנכנס לתרדמת 

חורף.
6. גבישי קרח 

אווריריים.

מדור פנאי | ענר פרידמן

לחשוב הפוך | עדי פאר

תנו כותרתצוחקים איתכם

חידה בלשית

תשבץ

מהיום הראשון שהכרתי אותה היא ידעה להעניק חום, מהסוג 
שמנחם אותך ואתה מתמסר אליו בגוף ונפש. והריח שלה, אוי 
הריח... אני נושם ממנה חדש ומוכר, מתיקות נקייה שמשדלת 
שם  תמיד  היא  לעולם.  לעזוב  ולא  בה  לאחוז  לרצות  אותי 
בשבילי, מצפה לי, לשובי, לקבל אותי, פגיע ועייף לעת ליל. 
יום חדש. כשאנחנו  וכוח עד בוא  והיא מכסה אותי בשלווה 
והשקט  המשתובבות  המחשבות  רק  שותקים.  שנינו   – יחד 
והחושך והנשימות שלנו. וחם לנו וקר לנו ואנחנו מתגלגלים 
ומסתבכים זה בזו כאילו מזכירים אחד לשנייה שאנחנו לא 
כמעט  ואז  פעם,  ִמדי  שבאים  הילדים  את  כמובן,  ויש,  לבד. 
וגם אם קצת קר לי באותו  תמיד לא נשאר לי ממנה כלום. 
הילדות,  את  להם  מחממת  שהיא  יודע  אני  מוותר.  אני  רגע 

שהיא עבורם הבטוח והמגונן. לפעמים הם זקוקים לה עבה 
יותר, גדולה יותר ופרוׂשה כחיץ מול העולם המאיים שמצפה 
להם. לפעמים היא מבקשת מרחק, וקצת נעלמת, מתגלגלת 
של  קמטים  קמטים  מתכווצת,  הקצה.  אל  עצמה  תוך  אל 
בדידות רצויה. עד אשר היא מתרצה וחוזרת לכאן – מקומה. 
ומעת לעת אני יודע, היא תמתין לי בחדרה שרועה על המיטה, 
עירומה כביום היוולדה. אני אעלה אליה למעלה, אפתח את 
רק  ומלטפת.  רכה  כשלג,  צחורה   - תהיה  היא  ושם  הדלת 
לדעת  מוגנת  לחוש  אותה  שיעטפו  אותה,  שיכילו  מבקשת 
שלא משנה מה, אשוב אליה בכל יום שוב ושוב אהיה שלה. 
היא  כזו  כן,  מצעים.  לה  להחליף  הזמן  הגיע  יודע...  אני  ואז 

שמיכת הפוך שלי... ואני אוהב אותה הכי בעולם.  

החיות  מונדיאל  של  הגמר  במשחק 
החרקים.  מול  הפילים  התמודדו 
הבקיעו  והפילים  התחיל  המשחק 
 .2:0 ליתרון  ועלו  שער,  עוד  ואז  שער 
בדקה ה-80 של המשחק, המאמן של 
הרגליים,  מרבה  את  הכניס  החרקים 
מהפך:  ופתאום  רגליים!   40 לו  שהיו 
של  שער  עוד  החרקים,  של  שער 
החרקים ועוד שער של החרקים בדקה 
החרקים   .2:3 ניצחו  החרקים  ה-90. 
למאמן:  בטענות  באו  גם  אבל  חגגו, 
רק  הרגליים  מרבה  את  הכנסת  "למה 
בדקה ה-80?!". המאמן ענה: "הכנסתי 
לנעול  סיים  שהוא  אחרי  מיד  אותו 

ולשרוך את כל הנעליים".

ילדה ואימא שלה נפשו במלון 
כשהן ירדו לקבלה, אמרו להן שעליהן 

להיזהר כי גנב מסתובב במלון.
לחדר,  חזרו  כשכבר  יותר,  מאוחר 

מישהו דפק בדלת. 
שלא  מישהו  עמד  ומולן  פתחו  הן 

הכירו, שאמר במבטא אמריקני:
"סליחה, חשבתי שזה החדר שלי," והלך.
הילדה אמרה מיד לאימא שלה: "בואי 
שהגנב  להם  ונגיד  לקבלה,  מהר  נרד 

היה אצלנו בחדר".
איך הילדה ידעה שזה הגנב?

ונפרסם את   – כותרת לתמונה  הציעו 
בגיליון  ביותר  המצחיקות  ההצעות 
ל:  לשלוח  אפשר  ההצעות  את  הבא. 
VEDIBARTASTAM@GMAIL.COM

1. פרח חורפי נפוץ.
2. תחושה של טמפרטורה נמוכה.

3. מספר האותיות בשמה של 
    העונה הקרה )כתיב מלא(

4. ארבע תקופות מזג האוויר 
    שחוזרות על עצמן. 

5. בעל חיים זוחל שנכנס לתרדמת חורף.
6. גבישי קרח אווריריים.

7. פרח חורפי נפוץ.
8. משקע נוזלי שנופל מהשמיים.

תשובה לחידה: הגנב לא היה דופק

 בדלת בחדר שלו, אלא פותח עם המפתח
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במטבח עם אפי | אפי בלה

לינדה | ענבל פוייר כנעני

ההגיג שלהלן הוא הו, כה בורגני. 
וזה בדיוק ההפך ממי שאני. 

כי אני כמו נחשון מול ים סוף,  
אהיה הראשונה מול הרעל הכסוף. 

וכשבעיניי ישתקפו הרי הכסף שאשרוף אקרא: 
"אשרי הגפרור שנשרף והצית להבה". 

אבל כעת נפשי זאת הבוערת; 
כי מחר יש לי עוזרת. 

ובמבטא אקוודורי,  
"ִעין חומרין שהיא מזמימה נחו"ל", 

היא תסיר את האבק והבלבול. 
והכול יהיה נקי 

ויהיה שקט 
כי הסדר מוציא ממני את מי שאני באמת.  

אבל הלב.  
הוא רוצה את לינדה. 

העוזרת שלי ואהבתי הראשונה והרחוקה. 
לינדה 

בלי חזייה ועם אקונומיקה. 
לינדה 

שהייתה מטפיחה לי את השמחה. 
הייתה מאבקת לי ת'נשמה. 

לינדה. 
איך שפכה עליי דליים של אהבה ללא תנאים. 

עולם המסעדנות ככלל, מאופיין כעולם גברי פטריארכלי, וידוע 
שרוב השפים במסעדות המובילות הם גברים. במקצוע שכרוך 
בעבודה פיזית מאומצת בתנאי עבודה קיצוניים, ועבודה סביב 
השעון גם בשבתות וחגים לנשים קשה יותר להשתלב בתחום, 
ועיקר הקושי נמצא בשלב בו הן רוצות לשלב את המקצוע עם 

חיי משפחה ואימהות. 
ומיוחדות הצליחו  נשים חזקות  זאת, במהלך השנים כמה  ועם 
הכוהנת  בארץ:  הקולינרית  התרבות  על  חותמן  את  להטביע 
הגדולה, שהצליחה להביא את הבישול המתוחכם יותר למטבח 
לאחרונה  שזכתה  סירקיס,  רות  כמובן,  היא,  הישראלי,  הביתי 
בפרס מפעל חיים בטקס האוכל של timeout. היא חקרה וכתבה 
רבות על אוכל מכל העולם וניסתה לתרגם אותו לטעם ולמזווה 
הישראלי. את הביסטרו השינקינאי "אורנה ואלה", שלצערי נסגר 
רבה,  נשים מוכשרות בעלות תשוקה  לפני כשנה, הקימו  שתי 
כישרון וכבוד רב לאוכל טרי ואיכותי. רמה בן-צבי, שעברה עם 
רמה",  של  "המטבח  את  הקימה  נטף,  הקטן  ליישוב  משפחתה 
מסעדה שהקפידה להגיש אוכל מקומי והשתמשה רק בחומרי 
גלם שגדלים באזורנו. בשנת 2016 פרצה שריפה שכילתה את 
המסעדה כליל. רמה בנתה מחדש את המקום וזה נפתח מחדש 
הקונדיטוריה  את  לארץ  הביאה  ז"ל,  אפל  רביבה  לאחרונה. 
העילית הצרפתית, ויחד עם סיליה ייסדה את המוסד המצליח 

"רביבה וסיליה", מקום שאיכות לא הייתה בו מילה גסה. 
בשנים האחרונות רואים יותר ויותר נשים שמנהלות מטבחים 
השפית  לדוגמה,  העולם.  ברחבי  גם  ומוצלחים  מעולים 
היא  עינת  יורק.  בניו  חיל  עושה  אדמוני  עינת  הישראלית 
אישה בעלת אנרגיות מתפרצות וכישרון יוצא דופן, שמשלבת 
מאוד:  מצליחות  מסעדות  כמה  של  ניהול  עם  משפחה  חיי 
הים  המטבח  את  מבשלת  היא  "טעים".  וסניפי  ה"ָּבֶלּבּוְסֶטה" 
תיכוני ישראלי ברמה גבוהה מאוד ומשגעת לניו-יורקרים את 
הֵחך. נשים נוספות מלאות כישרון ותשוקה פותחות מסעדות 
ומוכיחות שגם נשים יכולות להתבלט בתחום הסיזיפי, המלחיץ 
והקשה הזה ולהצליח בענק. כמחווה לרביבה אפל ז"ל, מצורף 

מתכון לעוגיות ַסְּבֶלה צרפתיות בהשראתה. 

עוגיות ַסְּבֶלה לימונית

בצרפתית  ַסְּבֶלה  השם  משמעות 
הוא חול. ואכן, המרקם של העוגיות 

הוא פריך, ומתפורר כמו חול בפה. 
חומרים: 

150 גר' )1 וחצי כוסות( אבקת סוכר
325 גר' חמאה קרה חתוכה לקוביות. 

150 גר' )1 וחצי כוסות( קמח 
שקדים )שקדים מולבנים טחונים(. 

קורט מלח. 
1 ביצה. 

350 גר' קמח )2 וחצי כוסות(. 
גרידת קליפה מ-1 לימון )או 

ַלֲחלּוִפין 1 כפית תמצית וניל(. 
אופן הכנה: 

שמים את כל החומרים בקערת   .1
שכל  עד  ומעבדים  מזון  מעבד 
החומרים מתאחדים ונוצר כדור 
בצק. יש להקפיד לא לעבד את 

הבצק יותר מדי. 
לשניים.  הבצק  את  מחלקים   .2
בניילון  חלק  כל  היטב  עוטפים 

נצמד ומקררים שעה במקרר. 
מחממים תנור ל-170 מעלות.   .3

שתי  בין  הבצק  את  מרדדים   .4
האפייה  נייר  עם  הבצק  את  מכניסים  אפייה.  נייר  יריעות 

למקרר ל-15 דקות נוספות.  
מוציאים את הבצק ומקלפים את הנייר העליון. חותכים את   .5

הבצק לריבועים או מלבנים.  
בנייר  )מרופדת  אפייה  לתבנית  הבצק  ריבועי  את  מעבירים   .6
עד  דקות,  כ-10  מעלות   170 של  בחום  ואופים  אפייה( 
שהעוגיות מזהיבות מעט. מקררים לטמפרטורת החדר ואם 

רוצים מפזרים מעל אבקת סוכר. 

ושרה איתי את כל המילים. 
אז עכשיו  

אני מרגישה בוגדת, 
תהיה  לא  שמלבדה  נשבעתי  כי 

לי אחרת.  
אני מתייסרת. 

מול הכתם העקשני 
מי אני. 

אחת כזאת שנשבעת בעלמא? 
ואז קולה מהדהד בתוכי; 

יאללה 
ְּבְׁשָלַמה 
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משפחה מבוקשת | משפחת ורם

משפחת ורם
ט',  כיתה   -  15( אורי   ,)47( דפנה   ,)49( רון 
חטה"ב "קשת"(, נעה )12 – כיתה ו', ביה"ס 

"קשת"( עדי )5 – גן "רימון", "קשת(.
– נולדתי בירושלים ובגיל  קצת על דפנה 
שנתיים עברתי לאשדוד. גדלתי במשפחה 
דתית, הייתי מדריכה ב"בני עקיבא" ולמדתי 
שירות  לאחר  בקונסרבטוריון.  פסנתר 
ומוזיקולוגיה  פסיכולוגיה  למדתי  לאומי 
בר-אילן,  באוניברסיטת  ראשון  לתואר 
אני  במוזיקה.  תרפיה  ללימודי  והמשכתי 
ילדים  עם  ועובדת  במוזיקה  מטפלת 
והתפתחותיים.  רגשיים  קשיים  בעלי 
עשיתי תואר שני בִמנהל מערכות בריאות 

באוניברסיטת תל-אביב. כיום אני רכזת במרכז לטיפול באומנויות 
בבית הספר "בן צבי" ברחובות. לפני שנתיים הוצאתי לאור את ספרי 
"האפצ'י הגדול של אבא של אורי" – מדריך לוויסות חושי, ומאז אני 
מרצה, מדריכת הורים ומפתחת משחקים בנושא ויסות חושי ורגשי.
נולדתי בתל-אביב למשפחה חילונית. אני ספורטאי   - רון  קצת על 
חצי  לראשונה  רצתי   13 ובגיל  וטניס,  כדורגל  באתלטיקה,  חובב 
חובב  אני  בריצות ארוכות.  בית הספר  והוכתרתי כסגן אלוף  מרתון, 
טיולים וטרקים מושבע וצלם חובב. עשיתי שירות צבאי בתותחנים, 
כולל קצונה. לאחר השחרור טיילתי במזרח הרחוק ובדרום אמריקה, 
דקות  עשר  איירס  בבואנוס  ישראל  בשגרירות  אקראי  ביקור  כולל 
לפני פיצוצה על ידי משאית תופת. יש לי תואר ראשון במשפטים 
לעבודתי  במקביל  בגיאוגרפיה,  שני  ותואר  המונים,  ובתקשורת 
במשרד להגנת הסביבה כראש ענף אכיפה במחוז תל-אביב. ב-2007 
יצאתי להגשים את חלום חיי להיות מורה דרך מקצועי. אני מדריך 
ישראלים ותיירים מכל העולם באנגלית, ספרדית ועברית בכל פינה 

בארץ ונהנה מכל רגע.
היכרות - נפגשנו במסיבת פורים, שנערכה בביתה של דפנה, כשרון 
הגיע כחבר של חבר. באותה תקופה לכל אחד מאיתנו היה בן-זוג 
משלו, וכשהתברר שכל אחד נפרד מבן/בת הזוג, רון ניסה את מזלו 

ומשם פרחה האהבה. נישאנו בתאריך שקשה לשכוח: ב-9.9.99 
ילדים

כדורגל  חובב  בנשמתו,  יזם  סקרן,  ילד  טוב,  חבר   ,15 בן   - אורי 
מושבע, שזכה לראות את המשחק האדיר ביותר בעולם ברצלונה 

– פאריס סן ז'רמן )6-1(. משתתף בתנועת הנוער "צמרת".
נעה - בת 12, אוהבת חברות, רוקדת בלט, מנגנת פסנתר, אלופת 

המחוז  אלופת  וסגנית  הספר  בית 
בריצה. אוהבת לבשל ולאפות. תנועת 

נוער – "צמרת".
עדי - בת 5, חושבת שהיא בת 12, מחכה 
לימי ראשון לצהרון של אריאנה, לחוג 
לטפס  אוהבת  במתנ"ס.  זהבית  של 
לא  אבל  התעמלות,  תרגילי  ולעשות 
מוותרת על התגנדרות - שמלה+ איפור.

איך הגעתם ל"קשת"/ מזכרת בתיה?
שעברו  חברים  בעקבות  הגענו 
"קשת"  הספר  שבית  וחשבו  למזכרת 
יכול לעניין אותנו. הם צדקו! כיום אנו 

מנהלים בית מסורתי.
בילוי משפחתי מועדף: לראות סרטים 
מה הייתם עושים אם   | יחד, לטייל ולאכול – עדיף במסעדות. 
היו לכם שבועיים בלי הילדים? משלימים מרתון סרטים, הצגות, 
מוזיאונים והופעות | מה לא הייתם עושים בחיים: דפנה - בנג'י. 
רון - לעבוד בהייטק. משהו מפתיע לגלות עליכם: כתבנו שירים 
 | ַלילדים כשהיו קטנים, ואפילו הקלטנו את השירים באולפן! 
חוויה משפחתית משמעותית:  נסיעה לחופשה משפחתית שנתית 

בקיץ בחו"ל או בארץ. העיקר: זמן ביחד!! ורצוי ללא מסכים.
מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום?

דפנה – בבוקר, קומו... שלא תאחרו. בלילה, לכו לישון שלא תהיו 
עייפים מחר, שלא תאחרו.

רון - אין מה לאכול )תיכף תגלו למה(.
תרומה לקהילה

ופורים.  חנוכה  השנה,  ראש  בחגים  בהוסטל  מתנדבת   - דפנה 
בקיץ - חוויה מעצימה. ממליצה להביא את הילדים ולנסות.

רון - הוציא טיולים וסיורים לקהילה. משתתף בגיחות ובטיולי 
בתי הספר.

שלוש מילים על:  טלוויזיה: אין לנו זמן. אוהבים לראות סרטים 
פעם בשבוע ב-VOD או בקולנוע. | צמחונות: דפנה והילדים - אין 
סיכוי שנוותר על בשר וביצים. רון טבעוני למהדרין | מסיבות ימי 
הולדת  | שולחן מתנות + בלונים מודבקים לתקרה + עוגה + ברכות. 

חלומות לעתיד
רון - טיול לשנה עם כל המשפחה באוסטרליה וניו זילנד.

דפנה - לכתוב ספרים )לתרגם לאנגלית? הלוואי!(, ליצור ולכתוב 
שירים, להרצות, להמציא עוד רעיונות.

מסיבת פורים ותחרות תחפושות
21.3.19 | יום חמישי | בזאפה ״כרם ברקן״

SAVE THE DATE
קריאת מגילה קהילתית 
ערב פורים| יום רביעי | 20.3.19 | בשעה 18:30

בבית הספר קשת היסודי

תפילת ערבית תתקיים במקום לפני קריאת המגילה


