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 עיתון קהילת קשת שוהם

  דבר וועד העמותה

אנחנו עומדים בפני חג השבועות שמלבד היותו חג מתן גבינה הוא גם 

 חג מתן תורה.

רבות דובר על קבלת התורה. האם זו הייתה בחירה של עם ישראל 

"נעשה ונשמע", או שמא נכפתה   -כפי שהוזכר במקורות —שאמר 

)שבת   -עליהם כמו שמופיע במקורות אחרים: "כפה עליהם הר כגיגית" 

 פח ע"א(?

פרשנים שונים מתייחסים לסוגיה בדרכים שונות. אחת הדעות היא 

החלקים האלו קיימים בקבלת התורה. החלק של הרצון והחלק   שני ש 

של ההכרח. כיהודים קיבלנו את התורה אם רצינו או לא רצינו, אבל 

השאיפה היא שנרצה לקחת מתוכה ולחיות את עקרונותיה מרצון 

 ומאהבה ולא רק כי הכריחו אותנו.

לפני כשלושה שבועות התקיימה האסיפה הכללית השנתית של 

 העמותה ובה נבחר ועד חדש.

מי שנכח באסיפה ודאי יכול היה להרגיש שהייתה מידה מסוימת של 

"כפיית הר כגיגית". סיטואציה שנוצרה הובילה  אנשים לקחת על 

עצמם אחריות וחלק פעיל בוועד. אך בד בבד קיים גם החלק של 

הרצון. אנו מגיעים לתפקידים החדשים מלאי מרץ, מלאי כוח ומלאי 

רצון לעשייה. אנחנו מודעים לגודל התפקיד והאחריות שלקחנו על 

 עצמנו וניגשים לדבר צעד אחר צעד, משימה אחר משימה.

בימים אלו אנחנו עוד עסוקים  ב"נשמע" בחפיפה אינטנסיבית עם הועד 

הקודם, ובהזדמנות זו, זה המקום להודות להם על שעות על גבי שעות 

שכבר הוקדשו ועוד יוקדשו מצידם לנושא. אנו מודעים לעובדה שאנו 

 נכנסים לנעליים גדולות ונשתדל למלא אותן בצורה הטובה ביותר...  

לצד הנשמע כבר מתקיים הנעשה ובשבוע שעבר נערך דיון קהילתי 

 בנושא תנועות הנוער.

סוף שנת הלימודים מעבר לפינה. אבל בשבילנו חברי הועד זוהי רק 

 ההתחלה.

הם ביטאו אמון מאוד “,  נשמע “ ל “  נעשה ” הקדימו     כאשר עם ישראל 

גדול. הם אמרו: לא משנה מה תגיד לנו אנחנו מוכנים לעשות כי אנחנו 

 סומכים עליך.  

אחד הדברים שאנחנו יכולים לומר בוודאות הוא שאנחנו הולכים 

לעשות! וכולנו תקווה שאתם תסמכו עלינו ותבואו לעשות יחד איתנו 

 למען הדרך שאותה כולנו בחרנו.

אז אם טרם החלטתם לאיזו וועדה אתם מעוניינים להתנדב, אתם 

 מוזמנים לבוא ולהתייעץ )אל תדאגו יש מקום לכולם...(.

 

 חג שמח,

 קרעין-אורית רוזנפלד

 ועד מנהל קשת שוהם

 

19xx-2013 

 תמונת החודש

 מסינגר, ענבל קארו, אילנית נמר רזקר, אנה ביטייב, טל שטיינפלד ומיכל מלכיאור. -ברק פישביין, סמדר גרוסמן, תמר וילרפורט המערכת: 

 פייסבוק.. ויש גם http://keshet-shoham.org.il : אתר קשת שוהם. keshetshoham.post@gmail.com:  כתובת המערכת

לילה ראשון בלי אמא. זו הפעם הראשונה שאני כותבת את דבר 

‘ קשת משפחתי ’ המערכת, וזאת למרות שמאז יומו הראשון של עיתון  

בצוות העיתון, כמו הייתי מעורבת בהפקתו ברמה זו או אחרת.  

בצוותים וועדות אחרות שעסוקות בעשיה, עברו, עבדו, ונתנו ממרצם 

אנשים רבים וטובים ותמיד היה מישהו אחר שיכתוב... כעת, קשת 

בתקופה של מעברים, של התחדשות. וועד חדש נבחר לאחרונה ומיד 

כרוח סערה ובאומץ החל לעסוק בנושאים הרבים המוטלים על חבריו 

)אחת מהן היא איה, העורכת המיתולוגית של עיתון זה(. אחראית 

וועדת גיבוש חדשה נבחרה והיא לומדת מהר ובכישרון רב את 

המורכבויות של איחוד וגיבוש קהילה מעורבת כשלנו. לאחרונה, 

הצטרפו חברים חדשים הן לוועדת הגיבוש והן לצוות העיתון, דבר 

שתמיד מספק מרץ וכוח. כפי ששמענו באסיפה הכללית, גם חברי 

וועדת הכשרות שישבו והשקיעו שעות רבות בהבנת הדקויות 

שבהלכות כשרות, מובילים אותנו לדרך של חשיבה, התפתחות ועשיה 

רעיון שאנו כל כך דוגלים בו בקשת. כאן, בגיליון זה   -מתוך הבנה  

תוכלו לשמוע בפירוט על השינויים שהומלצו על ידי הוועדה ואומצו ע"י 

הקהילה. שינוי הוא אינו דבר קל אך התחדשות היא לעיתים הכרחית 

ומבורכת. אני מאחלת הצלחה גדולה לכל המעורבים בהתחדשות 

 החלה סביבנו.

   

 משולחן המערכת

 חג שמח, סמדר.

   

בל"ג בעומר אחר הצהריים התאספו משפחות קהילת קשת למדורה 

קהילתית גדולה. זו השנה החמישית שאנו נפגשים לחגוג יחד, ומה 

שהתחיל במדורונת וסביבה מספר משפחות בודדות, הפך עם השנים 

לאירוע ענק בו פוגשים הורים וילדים רבים. האווירה היתה נעימה כמו 

תמיד. יישר כוח לוועדי הכיתות על הארגון המורכב, ולחברים 

שהסכימו לפקוד ואף להישאר במדורה שעה לאחר שכובתה למרות 

 שגמר הפיינל פור כבר עמד להתחיל!

 ישראליצילום: אוהד 
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 על מגילת רות                                                                                            ענבל קארו

מכל ספרי התורה, רק שניים נקראים על שם נשים: מגילת 

אסתר ומגילת רות. בעוד שמגילת אסתר היא סיפור אדיר של 

גאולה של עם שלם, על רקע משפחת המלוכה בבירת 

האימפריה, מגילת רות היא סיפור קטן של משפחה אחת בעיר 

אחת ביהודה. ובעוד שמגילת אסתר היא סיפור של רוע, תככים 

ורצח עם, מגילת רות, לעומת זאת, היא מגילה של חסד ושל 

אהבה. היא הדגמה של איך החיים יכולים להתנהל כשכולם 

נוהגים אחד בשני בחמלה גדולה, באבירות, ולפנים משורת 

 הדין.  

במגילת אסתר קשה )לי, לפחות( למצוא דמות שאפשר לאהוב 

בלב שלם. לו אחשוורוש היה פחות חלוש ונוח לשכנוע, לו המן 

היה פחות גאוותן, לו מרדכי היה פחות צודק ויותר חכם, לו 

אסתר היתה יכולה לעשות משהו מלבד לעפעף ולהקסים את כל 

הרבה חיי אדם היו ניצלים. במגילת רות המצב הפוך:   –רואיה  

אין את מי לשנוא. במגילה הזאת אין אנשים רעים. יש רק אנשים 

טובים )נגיד, ערפה(, ואנשים טובים מאד מאד )נגיד, רות(. 

אפילו האנשים שאינם מוזכרים בשמם במגילה הזאת הם אנשים 

טובים: רות זוכה להערכה גדולה לא רק מצד נעמי, אלא מצד כל 

אנשי בית לחם. כשהיא מתפעלת מכך שבעז מתיחס אליה כל 

רכך יפה למרות שהיא נכריה, הוא מסביר:   ֹּל ֲאשֶׁ ד ִלי כ ד ֻהגַּ "ֻהגֵּ

ת - ְך; ּוְתִהי -ָעִשית אֶׁ ם ה', ָפֳעלֵּ לֵּ ְך ... יְשַּ י מֹות ִאישֵּ ְך, ַאֲחרֵּ ֲחמֹותֵּ

ר  ל, ֲאשֶׁ י יְִשָראֵּ ִעם ה' ֱאֹלהֵּ ָמה, מֵּ ְך ְשלֵּ ְשֻכְרתֵּ ֲחסֹות -מַּ ָבאת, לַּ

ת  חַּ גם נשות בית לחם מביעות את יב(.  -ְכָנָפיו" )רות ב:יא -תַּ

ר התפעלותן מרות בפני נעמי, ומתארות אותה כ  ְך ֲאשֶׁ ָלתֵּ -"כַּ

ר  ְך... ֲאשֶׁ תֶׁ בַּ רות ִהיא טֹוָבה ָלְך, ִמִשְבָעה ָבִנים" )ד:טו(.  -ֲאהֵּ

מתקבלת בבית לחם באופן טבעי לגמרי ועל בסיס מעשיה 

 הטובים, מתוך פתיחות גדולה ושלמה.  

כמו שערפה בסדר גמור אבל רות מצטיינת, גם נעריו של בעז 

מתנהגים למופת ומגלים נדיבות כלפי כל העניים שמגיעים 

לאסוף בשדותיהם, אבל בעז הוא איש טוב במיוחד: הוא נדיב 

כלפי רות מעבר למה שמחייב אותו הדין, והוא גם מגונן כלפיה 

ומורה לנעריו לשמור עליה ולתת לה אוכל ומשקה. גם כשהיא 

מגיעה אליו בלילה אל הגורן, בעצת נעמי, כולה רחוצה וחגיגית, 

הוא אינו נוגע בה עד שהוא מסדיר את ענין הגאולה ונושא אותה 

לאשה באופן רשמי. רות מכונה במגילה )על ידי בעז( אשת חיל, 

בפעם הראשונה בה אנחנו פוגשים   –ואילו בעז עצמו מתואר  

כאיש גיבור חיל. כשהם נישאים, מברך אותם כל   –אותו בסיפור 

ת  "העם:   ן ה' אֶׁ ל -יִתֵּ ָבָאה אֶׁ ר -ָהִאָשה הַּ ָאה ֲאשֶׁ ל ּוְכלֵּ ָך ְכָרחֵּ יתֶׁ בֵּ

ת  ם אֶׁ יהֶׁ ה -ָבנּו ְשתֵּ ל, וֲַּעשֵּ ית יְִשָראֵּ ְפָרָתה, ּוְקָרא -בֵּ יִל ְבאֶׁ ם -חַּ שֵּ

ם" )ד:יא(. ית ָלחֶׁ  ְבבֵּ

האיחול הזה הוא גם הדוגמה לכך שבניגוד למגילת אסתר, שבה 

אין שום נוכחות אלוהית, במגילת רות האל נוכח כל הזמן 

בתודעה של האנשים: הוא הפסיק את הרעב ביהודה, הוא יגמול 

לכלות על חסדיהן, הוא הרע לנעמי והוא אולי ייטיב אתה. ועם 

זאת, האנשים הם הקובעים את גורלם, נוקטים יוזמה, ובוחרים 

איך להתייחס אחד לשני ואיך הסיפור שלהם יסתיים. בניגוד 

לדבר המלך ממגילת אסתר שאותו אין להשיב, נראה שכאן 

לאנשים יש תחושה שהם יודעים מה הדבר הנכון לעשות והם 

יכולים לבחור לעשות אותו. האישור האלוהי למעשיהם של 

על רות נכתב,   –האנשים בסיפור הזה הוא חד משמעי ומלכותי  

ן ה' ָלּהבאופן אלוהי וישיר  ָריֹון,   , " וִַּיתֵּ ן" )ד:יג(   ,הֵּ ד בֵּ לֶׁ )ולא, וַּתֵּ

כמו ברוב המקרים האחרים בתנ'ך, ותהר רות לבעז, או ותלד 

רות בן לבעז(, והתינוק שנולד הוא אבי אביו של דוד המלך, 

שנבחר להיות ראשון השושלת המלכותית הגדולה )והיחידה( 

 של עם ישראל.  

מי יתן ונתנהג כולנו אחד לשני כמו אנשי בית לחם ביהודה ולא 

 כמו אנשי שושן.  

 

 שבת שלום וחג שמח. 

ת מועברות רק על ידי דברים חמים. ∙ ת וחלביו ∙ באופן כללי, בשריו 

חום מוגדר כמשהו שהיד סולדת ממנו, מה שקיבל את ההגדרה 

מעלות צלזיוס. מתחת לטמפרטורה הזאת, אין   14ההלכתית של  

 –בעיה לאכול או להכין כל מאכל בכלי בשרי או חלבי )או טרף(  

האוכל איננו מושפע מן הכלי, והכלי איננו מושפע מן האוכל. לפי 

קיצור שולחן ערוך, אפילו אם חתיכת בשר נופלת לתוך חלב 

ממש, כל עוד שניהם היו קרים, אפשר לשטוף את הבשר היטב, 

 והוא כשר לאכילה )סימן פ'ז:ה(. 

המשמעות היא שגם כשמכינים או מגישים אוכל קר בכלים 

 שאינם כשרים, כל עוד הם שטופים היטב, האוכל כשר לגמרי.

 

האם מותר להקציף שמנת מתוקה לקצפת במערבל חשמלי, *  

כן, מותר להקציף שמנת   גם בבית שאינו מקפיד על כשרות? 

מתוקה, גם במערבל חשמלי שלא הקפידו בו על הפרדה בין בשר 

 .לחלב

ג'לי אינסטנט )קנוי וכשר(, בכלים   –כן    האם מותר להכין ג'לי? *  

כשם שמותר   חד פעמיים בלבד, עם מים שהורתחו בקומקום. 

 להכין בכל בית קפה או תה ממים שהורתחו בקומקום.

כן, בשקית כפולה   האם מותר להכין פופקורן במיקרוגל? *  

 )כלומר, למשל, שקית ניר נוספת העוטפת את האריזה(.

האם מותר להשתמש באירועים של קשת במכונות אוכל *  

במכונת צמר גפן מתוק,   ייעודיות, גם ללא תעודת כשרות? 

הזמינים בארץ בהם   , מכיוון שחומרי הגלם ומכונת פופקורן מותר 

במכונה משתמשים בתהליך ההכנה הם כשרים. לעומת זאת,  

משום שגם אם הנקניקיות שבהם   להכנת נקניקיות אסור 

משתמשים באותו אירוע בעלות תעודת כשרות, ייתכן ובאירועים 

 אחרים השתמשו במכונה להכנת נקניקיות שאינן כשרות.

 

לידיעה, הדברים הוצעו ע"י וועדת הכשרות של קשת שוהם 

שחבריה הם: ענבל קארו, אורית קרעין, רועי לחמנוביץ', ברק 

פישביין, וקרן רום. הנושא הובא להצבעה באסיפה הכללית 

 ואושר פה אחד ע"י חברי הקהילה. 1.11..4 –בתאריך ה 

 

 על טמפרטורה, כשרות, ומה שבינהן                 הבהרות וחידושים בנושא הכשרות בקשת 
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 הכול התחיל מצנצנת של לימון כבוש...
בפסח אני מכינה צנצנות של לימון כבוש )וגם מפנקת  

 החברים(   את
ובשבועות )החג האהוב עלי( הלימון מככב במאפה ספגטי לימון 

 כבוש וזיתי קלמנטה. יאמי!!!
 ס"מ ( 82)הכמויות מתאימות למחבת עמוקה בקוטר מצרכים: 

 אופן הכנה:
 ולעבודה ... )מוזיקה של חורשת האקליפטוס ברקע ...(

 מעלות 121מחממים תנור ל.1

מבשלים את הספגטי עד לדרגת אל דנטה )רכה מבחוץ .8
 ובעלת מרקם גס במרכז (

ומוסיפים שמן   מעבירים את הספגטי לקערה.3
למניעת הידבקות , מוסיפים את שאר החומרים   ומערבבים

 ומערבבים .
יוצקים למחבת )עם .4

ידית מתכת שיכולה 
להיכנס 

 ומשטחים (  לתנור
 45אופים בתנור .5

 דקות עד להזהבה .
 

 בתיאבון וחג שמח !

 

 

 

 

 

 

 מאפה גבינות לימון כבוש וזיתי קלמנטה מאת אילנית נמר רזקר

 אור. מתכונים נוספים,שדרוגים ותגובות למתכון יתקבלו בשמחה בכתובת:-עורכת מדור: מיכל מלכי
Michal.melren@gmail.com   או במערכת העיתון 

 יעל ספיר                                                                             שבועות כזמן מתן תורה  

הוסיפו לשלוח מתכונים מלווים בסיפורים אישיים 
 לגיליונות הבאים ושהיה חג פורים שמח וטעים. 

 851  / גרם ספגטי עבה
 מקרוני

 8 כפות שמן זית 

 1/8 ( גבינת  185קוביה )גרם
 פטה כבשים מפוררת גס

 1 'גביע גבינת קוטג 

 1/8 ( שמנת  185מיכל ) מ"ל

 לבישול

 3 ביצים טרופות 

 3 כפות לימון כבוש קצוץ 

 2  זיתי קלמנטה מגולענים
 וחתוכים לרבעים

 מלח ופלפל שחור גרוס 

 , שמותיו הרבים של חג השבועות מלמדים אותנו על פניו המגוונים 
בכל אחת  . זמן מתן תורה  , שבועות  , עצרת  , ביכורים  , חג הקציר 

יש שעסקו במגילת  , מכיתות קשת הדגישו פנים שונות של החג 
 , יש שעסקו בשבועות כחג חקלאי  , רות ובחסד העולה ממנה 

על מקומן של  , בקשר בין שבועות חקלאות ואחריות חברתית 
ולא ) מצוות לקט פאה ושכחה המופיעות כציווי לדאגה לזולת  

האם אנו רואים צורך לקבוע את  -בימינו אנו   ( כחסד או נדבה 
אילו חוקים היינו  , אם כן  ? העזרה והדאגה לחלשים כחובה 

המשותף לכל הכיתות היה עיסוק  . ועוד ועוד  ? מחוקקים בימינו  
שם זה של החג אינו מופיע  . זמן מתן תורה  , בהיותו של החג 

בו  , הוא ניתן בעקבות המסורת על פיה מעמד הר סיני  , בתורה 
 , משמעות זו של החג  . בסיוון  ' ו   -התקיים ב   , ניתנה תורה לישראל 

עולה ממדרש העוסק  , אחת מהן  , מעלה סוגיות קשתיות מהותיות 
   :בשאלה מדוע ניתנה התורה דוקא במדבר

היה שבט שניתנה  , שאילו ניתנה להם בארץ  ?למה נתנה במדבר"
לכך ניתנה במדבר כדי שיהיו  , אני קודם בה  , בתחומו מדיין ואומר 

תוספת  , ובמכילתא  ( תנחומא חוקת כא   )…" הכל שווין בה 
לפיכך ניתנה דימוס פרהסיא במקום הפקר וכל הרוצה " : מעניינת 

 .()מכילתא דרבי ישמעאל פרשת יתרו "יבוא ויקבל
היא  , ככזו  . ניתנה בשטח הפקר  , מדגישים המדרשים  , התורה 

בעבר  . שייכת לכולם בצורה שווה וודאי אינה בלעדית לאף זרם 
 , נהגה בחברה הישראלית הפרדה ברורה בין דתיים וחילוניים 

דתי הולך עם  : סטריאוטיפים לדוגמא  . וההגדרות נראו מוחלטות 
 , חילוני עוסק בתרבות ישראלית  , לומד תורה  , שומר הלכות , כיפה 

 , בקשת אנו מנסים להעמיק את השיח  . מטייל בארץ  , נוסע בשבת
הקורא  , ההגדרות אינן מתבטלות אך מתקיים שיח מורכב יותר 
כל אחד  , ליצירת אנשים מעורבים וסקרנים הרוצים לצקת משמעות 

כל " : במדרש נאמר על התורה  ." אני יהודי " לאמירה   , בדרכו הוא 
להפוך את  , האחריות להעמיק בזהות היהודית  ,"הרוצה יבוא ויטול

הוא שצריך להפוך  . מוטלת על כל אדם  , התורה לבעלת משמעות 
 , דרך חיים  -לחשוב מהי עבורו  , להעמיק בה  , את התורה לשלו 

ספר  , אוסף סיפורים  , תרבות  , היסטוריה  , מסורת  , תורת האל 
מה יבחר  , על מה יוותר  , מה ממנה הוא רוצה לשמר  , מוסר 

  .להעביר הלאה לדורות הבאים
יהודה עמיחי מתייחס בשירו לרצון להמשיך לקבל את התורה 

 רצון המכיל בתוכו מתח בין שינוי לשימור   , ולהעביר אותה הלאה 
 .בין מקום הציווי בחייו למקום ההסבר והבקשה
המסורת,זו הזמנה  , קבלת התורה אינה מעמד היסטורי חד פעמי 

משמרת  , ליצירת זהות יהודית משמעותית השואבת מן העבר 
 אסיים בדבריה של אמירה   .אך גם מתחדשת כל הזמן ,אותו

 
 
 

 

 

 

 .אבי היה אלוהים ולא ידע

  ,הוא נתן לי את עשרת הדברות לא ברעם ולא בזעם

  .לא באש ולא בענן אלא ברכות ובאהבה

 "אנא"והוסיף  ,והוסיף ליטופים והוסיף מילים טובות

  ."בבקשה" והוסיף

וזימר זכור ושמור בניגון אחד והתחנן ובכה בשקט בין דיבר 

  ,לדיבר

   ,לא לשוא ,לא תשא ,לא תשא שם אלוהיך לשוא

 .אל תענה ברעך עד שקר ,אנא

  .לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב ,וחיבק אותי חזק ולחש באוזני

  .ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כפור

  .למען יאריכון ימיך על פני האדמה ,אהב ,כבד

  .וקול אבי לבן כמו שיער ראשו

אחר כך הפנה את פניו אלי בפעם האחרונה כמו ביום שמת 

  ,בזרועותיי

 :אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדברות":ואמר

 "לא תשתנה" ,עשר-הדיבר האחד

 "תשתנה ,השתנה" ,עשר-והדיבר השנים

 .כך אמר אבי ופנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים
 
 

היהדות היא התשתית  : מנהלת בית הספר כפר אדומים  , פרלוב 
 , הרחבה של אמירה זו . ) ההומניסטית של העולם המערבי 

לתיקון  , התייחסות אל היהדות בראש ובראשונה כקריאה לאחריות 
 , כל בני האדם נבראו בצלם  .( בדברי הפרידה  , בעיתון הבא  ,עולם

אב אחד לכולם והגישה אל  , שופך דם האדם באדם דמו יישפך 
חשוב לנו  . פתוחה בפני כל אדם  ( שהם גם כוח ) הלימוד ואל הידע  

יחפשו גם במקורות היהדות  , שתלמידינו יזהו את העוצמה הזו 
יראו ביהדות ובלימודה  , התייחסות לשאלות המעסיקות אותם 

כך שבעת שהם ידונו בשאלה היום יומית של  . אתגר מתמשך 
אפשר יהיה לגייס לטובת הדיון גם  , חלוקת מגרשים בבית הספר 

וגם את חזון  , את המשנה העוסקת בשניים שאוחזים בטלית 
ון רולס או של הוגי ' לצידם של ג  ," וגר זאב עם כבש "ישעיהו הנביא 

 .דעות נוספים שעסקו בשאלה של חלוקת משאבים
 ! חג שמח

 יהודה עמיחי ./אבי היה אלוהים ולא ידע
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 מתן שטיינפלד

 גן חובה, קבוצת מפגש
 

, גן 5.3וחצי, בן לטל וליאור. אח לאיילה )בת    6בן  
 רימון(.

קפטן תחתונים. יש שם הרבה דברים ספר אהוב:  
 מצחיקים.

סוכות, בגלל שאני חג אהוב:  
אוהב לעזור לאבא לבנות את 

 הסוכה.
קרפצ'יו, שניצל ודג אוכל אהוב:  

 מלוח.
הדברים שאתה אוהב בגן קשת: 
אני אוהב להתארח לפעמים 
בקבוצת תפילה ושהגננות 
 עושות הצגות של סיפורי תורה.

ם:   בי משחקי חשיבה, תחבי
תי  אחו עם  ק  שח ל ו קמק  מי

 הקטנה וטוויטי  הכלבה.
מה אתה אוהב לעשות בשבת: 

ל  ע ת  לטו ס ת  שו ע ל ו טי  סי רט  רפו י לאי ע  סו לנ
 המתנפחים.

כשאהיה גדול ארצה להיות מאסטר באומנויות 

 לחימה.

 רוני קרעין
 כיתה ג', קבוצת תפילה

 
, 7וחצי בת לצחי ואורית. אחות לאורי )בן    9בת  

וחצי בגן קשת(, וטל   3כיתה א קשת(, דני )בת  
 ואריאל בנות השנה.

 בילבי בת גרב.  ספר אהוב:  
חנוכה. כי יש לי יום חג אהוב:  

הולדת ומקבלים דמי חנוכה 
 ומטבעות שוקולד.

 פסטה. מאכל אהוב:
לרקוד, לשיר, לצייר, תחביבים:  

 ולעשות התעמלות קרקע.
 ? ת ש ק ב ת  ב ה ו א ת  א ה  מ
גם  ם  חברי ר  צו לי שר  שאפ

 דתיים וגם חילונים.
מה את אוהבת לעשות בשבת? 
לשחק  ו ת  עם חברו ע  לקבו

 משחקים.
מה את רוצה להיות כשתהיי 

 שחקנית וסופרת.גדולה? 

 

מה זה תיקון? ומה הקשר שלו לשבועות? כשאומרים לנו את המונח 
"תיקון" אנחנו מיד חושבים על תיקון של כלי, או חפץ, במקרים קיצוניים 
תיקון של נפש. לבקש סליחה, למשל, זה סוג של תיקון. אנחנו מתקנים 
את ההתייחסות שלנו אל חבר מסוים במידה ופגענו בו. אנחנו מתקנים 
את התחושה שלו ואת התחושה שלנו. אבל בשביל זה יש לנו את יום 

 כיפור. אז מה הקשר בין התיקון לחג השבועות?  
רעיון התיקון הגיע מבית מדרשם של המקובלים )בעלי תורת הסוד(, 

. התיקון הוא לימוד של מקורות 66-האר"י ותלמידיו שחיו בצפת במאה ה 
היהדות על פי סדר מסוים. זה לימוד שמתקיים במשך כל הלילה בליל 
שבועות. כן, ממש בלילה, בחושך, בזמן שאנחנו בדר"כ רגילים לישון )יום 
שקצת מדמה אותנו לינשופים שישנים ביום וערים בלילה(.  השם "תיקון 
ליל שבועות" הגיע מספר הזוהר, שם מופיעה המילה הארמית "תיקון", 

"קישוט". הכוונה היא שהאנשים שאומרים את   -שפירושה בעברית 
התורה, במהלך הלילה,   -ה"תיקון" הם השושבינים המקשטים את הכלה 

לקראת כניסתה לחופה למחרת בבוקר, בעת קריאת עשרת הדיברות. 
לפי המסורת, התורה ניתנה לעם ישראל בבוקר חג השבועות והלימוד 
הוא ההכנה ליום מתן התורה. לסדר של הלימוד יש חשיבות )מתחילים 
בתורה, אח"כ נביאים ואז כתובים, דרשות, סודות, מדרש ועוד(. הלימוד 
בא  "לתקן" פגמים קדמונים בתולדות האנושות ובתולדות עם ישראל. 
פגמים אלו הם חטאים שנעשו עוד בימי בראשית, כמו אכילת אדם וחוה 
מעץ הדעת וחטא עגל הזהב, שהתרחש בסמוך למעמד מתן תורה. 
לחכמים יש את היכולת לתקן בדיעבד באמצעות התיקון. הייחוד של 
התיקון הוא שהוא מתקיים בחג מתן תורה. אותה תורה שלימודה הוא 
התיקון. האם לדעתכם לימוד יכול לתקן מציאות? חשבתם פעם במה 
אנחנו כקהילה יכולים לתרום לתיקון המציאות? או במילים אחרות, מה 

 הייתם מבקשים לתקן במציאות שלנו היום?
אהוד מנור בשיר "אין לי ארץ אחרת" כתב שאין לנו ארץ אחרת גם אם 
האדמה בוערת. כאן הוא ביתי. בהמשך הוא כותב, לא אשתוק כי ארצי 
שינתה את פניה. לא אוותר לה אזכיר לה ואשיר כאן באזניה, עד 
שתפקח את עיניה. אהוד מנור, ברגע שהוא מגלה שארצו, ארצנו, שינתה 
את פניה, מחליט לא לוותר, להזכיר, לעורר, לנער, עד שהארץ תפקח 
את עיניה. אהוד מנור מעוניין לערוך תיקון לארץ, לשנות, לשפר, להוביל, 
להשפיע ולתקן. הוא מעוניין לתרום לתיקון המציאות. לשפר את 
המציאות, ליצור עולם, ארץ, סביבה, קהילה, חיים טובים יותר.נצלו את 

 ערב שבועות, חשבו על תיקון קטן שאתם רוצים ליצור בסביבה הקרובה       
 אליכם, במשפחה, בחברים, בכיתה, בעבודה, ברחוב, בשכונה,     

 לו יהי. –ביישוב או בקהילה. וכל שתבקשו         

            תיקון ליל שבועות -יש לי מושג 

 נועה כהן
 , קבוצת תפילה2כיתה א' 

 
וחצי, בת לאבא רונן ולאמא איילת. אחות לאור  6בת 

 , כיתה ד' קשת(, ולדוד בן השנתיים.01)בת 
הנסיכה סופיה ספר אהוב:  

 הראשונה.
חנוכה. כי אוכלים חג אהוב:  

ם  י ק ח ש מ  , ת ו י נ ג פ ו ס
 בסביבונים ומדליקים חנוכיה.

  : ב ו ה א ל  כ א י מ ט ג פ ס
ושניצלים, אבל הכי הרבה 

 אני אוהבת ממתקים.
ם:   בי ד תחבי לרקו ר,  י לצי

 ולשיר.
את מה את אוהבת בקשת?  

את  ו י  שנ ו לה  הי ת  רו המו
 החברים לכיתה.

ללכת לבית הכנסת מה את אוהבת לעשות בשבת?  
 ולקבל שם סוכריות.

להיות ציירת מה את רוצה להיות  כשתהיי גדולה?  
 . מפורסמת בכל העולם
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 ילדים יקרים, 

 הכנסו לאתר שלנו כדי לגלות את התשובות לשעשועונים:

http://www.keshet-shoham.org.il/ 

 כמו כן, שילחו לנו שעשועונים משלכם שיפורסמו בעיתון לכתובת:

Smadar@g-net.co.il   עורכת המדור: סמדר גרוסמן   

 קשת מקושטת בפרחי לבד לחג )ובכלל(
 סליינו על כתפינו ראשינו עטורים .....

 נעטר את ראשי ילדינו ... כך 
 

 הציוד:  

  קשת לשיער או נייר עבה יחסית, ממנו נגזור פס ארוך ונתאים
 כתר לראש הילד. 

  בד לבד בצבע ירוק לעלים וצבע
 נוסף לפרחים )אפשר מס' צבעים (

  סיכות תפירה 

  דף נייר 

  עיפרון 

  מספריים 

  דבק חם 

 ... ומוזיקה שמחה ועליזה ברוח החג ברקע 
 

 הוראות הכנה:
 מציירים על הנייר עלה ופרח. .1
 5-6מניחים על הבד מהדקים בסיכות הבד וגוזרים יוצרים כ.2

 עלים ופרח אחד או שניים בשני גדלים .
מניחים על הקשת או על כתר הנייר עד לקבלת המראה הרצוי .3

 ואז מדביקים עם דבק חם את העלים והפרח.
 חג שמח !

 

  
 עדי בונצל

וייסעידן  שגיא ליבוביץ  
 רועי וייס

 שירה ישראלי

יונתן 
ביטייב דניאל  

פולקמן  

 נהוראי מולאים  ירדן כהן
אלוני נועה  

 אורי סבן אור כהן אביחי פנקר אביתר פילו

 אמילי רז
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  משפחת גביש -תעודת זהות 

אבא דני ) מהנדס בתעשייה אווירית(, הכירו את משפחת גביש: 
( כיתה ז 18.5אמא מירב ) מנהלת משאבי אנוש (, טלבת )  

( גן קשת 6( כיתה ג בניצנים,זוהר )    5.5בחטיבת יהלום, שחר )  
 וזיו בן חצי שנה.

לא לשכוח את כלבת הלברדור ניקיטה, פיסטוק הארנב, ציפורים, 
 וארנבונים ושלוים בגינה.

נפגשנו במונטריאול קנדה. מירב גרה שם עם איך נפגשתם? 
משפחתה ועבדה בזמן הלימודים באלעל, כסלקטורית, ודני הגיע 

 לתקופה בתור מאבטח.
הגענו לשוהם לאחר חיפוש בית שיהיה איך הגעתם לשוהם?  

קרוב למשפחה. בשוהם גרים אח של דני עם משפחתו. הילדים 
בגילאים דומים, וזה מאוד עזר בהתחלה, וגם היום הם מבלים 

 הרבה יחד.
גרנו תחילה במונטריאול. עברנו לעבוד איפה גרתם לפני כן?  

 חצי שנה בניירובי קניה, וכשחזרנו לישראל גרנו בתל אביב.
בקיץ שעבר, לפני לידתו של זיו, טיול משפחתי שהיה לאחרונה: 

נסענו לטיול בהולנד ובלגיה. מאוד נהנינו מהזמן יחד כמשפחה, 
 גילינו אתרים יפים ונהנינו מאוד בדרכים.

הצטרפנו לקהילת קשת בעקבות חברים שחיים למה קשת?  
אורך חיים דומה לשלנו. שומרים מסורת וכשרות לצד בילוי בימי 
שבת. אנחנו מאוד אוהבים את המגוון שיש בקשת ואת החינוך 

  שמעניק יותר לימודי יהדות מהחינוך הממלכתי.
ערב ההבדלה שהיה ביום חוויה מעניינת מקשת עד כה:  

המשפחה. מירב באה מבית מסורתי ומכירה את המסורת. לדני 

 זו הייתה פעם ראשונה וזו חוויה שפוגשים רק בקשת!
 אלוהים הוא זה ששומר עלינו.אלוהים בשבילנו: 

 ישראלי זה אנחנו, הילדים, הגששים.מה ישראלי בעיניכם? 
 משמח אותנו חגיגות משפחתיות.מה משמח אתכם? 

רק במשפחה שלנו אנו גרים בעיר והגינה רק במשפחה שלנו:  
 יותר מתאימה למושב, עם החיות והעצים.

אצל הגבישים בשוהם ואצל אמסלם  שישי לסירוגין. שבת:  
 במושב שדה דוד.

 בשבת אנו נפגשים לפיקניק וטיולים בטבע עם חברים.
תחביב משותף לכולם הוא טיול ברחבי ישראל ואוכל תחביבים:  

טוב. שחר מאוד אוהב כדורגל, זוהר אוהבת לרקוד ולשיר, טל 
  אמנית פיסול וציור, וזיו מגלה בגילגולים את העולם.

חג התחדשות איחול לחג השבועות:    -לכבוד הגיליון הנוכחי 
 ושכולם ייהנו מטוב הארץ.

לינת שטח בחניון המערבי של מצדה. המלצה משפחתית:  
 בערב לצפות בחזיון האורקולי, ובבוקר לטפס להר.

עורכת המדור: טל שטיינפלד. המעוניינים להתראיין אנא 
 shtain@gmail.comצרו קשר במייל:

 מסינגר-תמר וילרפורט                      ההמלצה של תמר

אני מודה שאני משוחדת לגבי על מה שקורה במוזיאון העיצוב בחולון שתמיד מצליחה להפתיע ולהקסים 
אותי מחדש. הפעם מתקיימות בו שתי תערוכות מדהימות ממש, האחת בנושא איורי ספרי ילדים, והשניה 
בנושא גני משחקים. בתערוכת ספרי הילדים תוכלו לזהות ספרים, סופרים ואיורים שאתם מכירים, לקרוא 
על תהליך החיבור שבין הסופר או המשורר לבין המאייר שעבד איתם, לראות סקיצות ותהליך ולבסוף 

שלושה ציורים וציטוט אחד פתחו לילד את -להתיישב על פוף אקראי ולקרוא בספר עצמו. אם בשניים 
הסקרנות, הרי שהאיור עשה את שלו. מקסים. בגלריה למעלה שנפתחת בציטוט של מריה מונטסורי, אם 
השיטה, נכתב: "המשחק הוא עבודתו של הילד". תחשבו כמה זה נכון. על הקירות צילומי גני שעשועים 

שנה. הילדים יכולים   111-מרחבי העולם ומרחבי הארץ, כולל האבולוציה של הפארק גם מלפני יותר מ 
 ביוני. בתשלום( 7להשתעשע במבוך ובכמה משחקים, וגם בציור על קיר זכוכית. כיף אדיר. )עד 
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 מהנעשה בגן ובכיתות
כמדי חודש, נאספו כל ילדי קשת שבבית הספר למפגש משותף 
בראש חודש אייר. המפגש נפתח בתפילה חגיגית שהובילו 
לראשונה ילדי קבוצת התפילה הנרגשים של כיתה א'. לאחר מכן, 
ילדי קבוצת המפגש הציגו שני שירים, אחד מהם: "ארץ ישראל 
שלי יפה וגם פורחת" לווה בציורים מעשה ידי הילדים. לבסוף 
חיכתה לכל ילדי קשת הפתעה כשהוקרן סרטו של אוהד הניג, 
תלמיד כיתה ד', הממחיש בעזרת חיילי לגו אמיצים, את סיפור 
כיבוש העיר יריחו. יישר כח לילדי כיתה א' ומורותיהם! זהו צעד 

ילדי המסלול, ולתת את   111גדול עבור ילדי הכיתה להוביל את  
חלקם באירוע כ"כ קהילתי בקשת, תפקיד שעד כה עשו רק ה 
"גדולים". אחיהם הבוגרים שהצטרפו אליהם בשלב מסויים נראו 

 גאים. תודה לאוהד הניג ולאביו אלון על הסיוע.  

החודש ילדי גן קשת הנרגשים הגיעו להתארח בכיתה א', לקראת 
שנת הלימודים הבאה. במפגש הפעילו אותם ילדי הכיתה 
במשחק. היה זה רק המפגש הראשון מתוך סדרה במהלכה נהנו 
גם ילדי כיתה א' מחזרה רגעית לגן ליום אחד, שם חיכו הגננות 
המקסימות יפית ולבנה שהעבירו את פרשת השבוע בצורה 

 חווייתית.  

לקראת יום העצמאות זכו ילדי כיתה א' לארוחת בוקר מפנקת 
שכללה פיתה, סלט, פלאפל ועוד.כמובן שבימים אלה כל מרצם 

לקראת הרגע המרגש  של הילדים מופנה למטרה אחת, חזרות 
   של קבלת החומש שיינתן להם יומיים לפני חג מתן תורה.

מהו כבוד, וכיצד מכבדים. הערך "כבוד"  תלמידי כתה ב' למדו 
הנלמד באייר קשור לתקופת ספירת העומר, ולמותם של תלמידי 
רבי עקיבא במגפה. בכיתה הועלו מצבים )סיטואציות( שיכולות 
לקרות לכל אחד בחיי היומיום, והתלמידים המחישו כיצד יכבדו 
האחד את השני. בסיכום השיעור נלמד שיר על תלמידי רבי 

פסוק מתוך חומש ויקרא:   -עקיבא, והפתרון שמציע רבי עקיבא 
 "ואהבת לרעך כמוך".

למדו הילדים על הסיפור ההסטורי שמאחורי ל"ג בכיתה ג',  
בעומר. על רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי ובנו שהשתכנו 

כוכבא ולוחמיו שלחמו בקשתות ברומאים, ועל -במערה, על בר 
מנהגי האבלות שחלק נוהגים בתקופה זו. לקראת חגיגות ל"ג 

יזם המורה עודד בנייה של חץ וקשת, אותה מסורת בעומר  
שרובנו כבר לא יודעים לתפעל. במדורה קטנה שהדליקו בגן 
הסמוך לבית הספר הניחו הילדים תפוחי אדמה עטופים בנייר 

 כסף. כולם שמחו ושיתפו פעולה.
ילדי כיתה ד' עסקו בצדדים השונים של ספירת העומר וחג 
השבועות, למדו על מנהגי הביכורים הקדומים, ואיך הערכיים 
הקשתיים דוגמת קבלת האחר, והתחשבות ברגשות הזולת 

 נובעים כבר משם. 
ילדי גן קשת, שלמדו גם הם על הסיפור שמאחורי חג האש, 
הקדישו זמן גם לשיח על כללי התנהגות נכונה במדורה ואף העלו 

 את הצעותיהם על פלקט  צבעוני.
 תודה רבה לצוות המורים והגן על השיתוף והתמונות.

 ‘מפגש ענקים                        צילום: הגננות ומורות כיתה א

 ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת         צילום: סמדר גרוסמן

 אסיפת החברים השנתית                                                                                   

התקבצו חברי העמותה לאסיפה הכללית    , 1..4  -ביום שלישי ה  
השנתית.  חבר ועד המנהל היוצא, יהודה גרוסמן, נתן סקירה 
מקיפה על כל שנעשה בשנה שחלפה מאז האסיפה הקודמת: 
דוחות כספיים, פעילות שוטפת של הועד, ופרוייקטים מיוחדים 
שהוועד החל לקדם. יעל ספיר המדריכה הפדגוגית סיפרה על 
החשיבה מאחורי התכנים שניתנים בקשת, על שיעורים קשתיים 
שמועברים בכיתות כיום, וכאלו שיינתנו בהמשך המסלול. 
בהזדמנות זו יעל סיפרה שהיא תנהל בשנה הבאה את בית ספר 
התיכון המשלב בכפר אדומים ושאת תפקידה תתפוס שלומית 
יובל שנמנית על הצוות החינוכי בבית הספר קשת בירושלים. 
נציגי הוועדות השונות סיפרו על  שנעשה במהלך השנה, ובינהם, 
ענבל קארו, נציגת וועדת הכשרות, הציגה את הצעות הוועדה 

הלוי, -להצבעה. בנוסף, נבחרו חברי ועד חדש: ציפי קאופמן 
ורונן ‘,  קרפיבקה, רועי לחמנוביץ  -קרעין, איה נחום-אורית רוזנפלד

 אמיתי, ונפרדנו מחברי וועד ותיקים.

 

 ילדי גן קשת ברגע של השראה               צילום: צוות הגן 



 למצוא את איפה שעוד לא היינו                                                             ברק פישביין
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"וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים" )שמות, ל"ד, 

כ"ב(. במסורת היהודית, הביכורים הם הפירות הראשונים 

החל  בית המקדש אל הכוהנים שב  ירושליםאותם היו מביאים ל

מחג השבועות ועד חג האסיף )סוכות(. ההלכה קוראת לזה 

חלק מהתוצרת שהחקלאי צריך   -ביכורים, אני קורא לזה מס  

להעביר על שניתן לו הזיכיון על הפירות. את רעיון המס אני 

יכול להבין. את הרעיון שהתשלום הוא מיד עם הגעת הסחורה 

קצת קשה לי לקבל. בבית אנחנו רבים על מי יאכל את הכפית 

הראשונה של כל גביע קוטג'. אז המשימה של לתת כמס את 

התנובה הראשונה, עליה עמל החקלאי חודשים רבים, נראית 

לי קשה מנשוא. כלומר, את המס החקלאי משלם בנקודת 

 הזמן, שלנו כאנשים הכי קשה לשלם אותה.

ההתיישבות העובדת בארץ ישראל, העמידה במרכז 

ההתחדשות הציונית את עבודת האדמה. במסגרת זו 

בקיבוצים ובמושבים קיימו בכל שבועות תהלוכות חגיגיות 

בהם הציגו את ביכורי התוצרת החקלאית של הקיבוץ, ובערים 

  האנשים חיפשו דוד בקיבוץ שאפשר לקפוץ אליו לביקור. 

מאז מנגנון המס של הכוהנים כבר לא מה שהיה פעם, הקוטג' 

עזב את הבית, ובקיבוצים הפסיקו לגדל ירקות והתחילו לגדל 

וילות. הביכורים נותרו מיותמים. ולכן אני קורא לחדש את 

מנהג הביכורים. ובהעדר ערוגה בה אנחנו מגדלים מלפפונים, 

אני מציע בשבועות להביא ביכורי מעשים. כלומר, דברים 

 חדשים שעשינו ממש הפעם הראשונה.

ההולכים בהלכה עוסקים לא מעט ב"חדש" וכיצד מגשרים על 

המתח בין החיים המודרניים להלכות שנקבעו לפני עידן 

המחשב, הטלוויזיה, החשמל, חדר הניתוח והאקמול. הרב 

מקור ראשון, גיליון שבת הגדול, ו'   –יוסי סופר )מוסף שבת  

"בתוך   –( מתאר את המתח הזה  2112אייר תשע"ב, מאי  

בית הכנסת יישמע לנו סביר שכלי נירוסטה בולעים מן המאכל 

שמתבשל בהם, אבל במעבדה לפיזיקה נתייחס לכך בביטול; 

בבוקר ניטול ידיים שלוש פעמים כדי להעביר את הרוח הרעה, 

אבל בערב ננוד ברחמים לגיבור הסרט המאמין ברוחות רעות; 

באוניברסיטה נאזין ברוב קשב לפרופסורית המכובדת 

ולהרצאתה המעניינת, ואילו בבית הכנסת שלנו אין זה "כבוד 

הציבור" שהיא תעלה לתורה, ואפילו לא שהיא תגיד דבר 

תורה בפני הקהל; נתפלל לחיזוקה של מדינת ישראל כמדינה 

ריבונית, אבל נמליץ לתלמידים שלא להצטרף למשטרה משום 

שהם עלולים להידרש לחלל שבת כדי לתפוס גנבים, וזה לא 

פיקוח נפש כידוע. ֱהיה הלכתי בביתך ואדם בצאתך". המתח 

הזה נע בין הביטויים "רפורמה", "מדרון חלקלק" ו"מי בעל 

"היכן האומץ של פוסקי ההלכה -הסמכות לחדש את ההלכה" ל

היום?" ו"ההלכה מתה כשהיא הפסיקה להתפתח". לכותב 

שורות אלה אומנם אין יכולת להבין את הדיון, אבל הוא 

בהחלט מחזיק דעה מוצקה בנושא. אבל עם או בלי קשר 

 לדעה אותה מחזיק הכותב, ברור כי החדש הוא אתגר.  

לפחות חלק מאותו אתגר הלכתי נובע מהעובדה, כי לנו 

כאנשים קשה לקבל את החדש. קשה לנו להתמודד עם הלא 

 You cannot  –נודע וקשה לנו עם שינויים. כדברי המשפט  

teach old dog new tricks.   הכוונה היא לא שהחושים של

הכלב כבר כהים ויכולת הלמידה שלו כבר אבדה. הכוונה היא 

שבניגוד לכלב צעיר שעוד לא למד, הכלב המבוגר כבר למד 

את דרכו ויישאר איתה. כשהייתי סטודנט לתואר ראשון עבדתי 

 –טק. בימים ההם יצאה מערכת הפעלה חדשה  -בחברת היי 

Windows NT   מערכת הפעלה זו הבטיחה לשנות את כל .

מה שידענו על הדרך בה מערכת ההפעלה מנהלת את 

המחשב. אף אחד בחברה לא היה מוכן לגעת בשרץ הזה. 

כצעיר בחבורה המשימה הוטלה עלי. לאחר שההתנגדות שלי 

לא זכתה להתייחסות, נאלצתי ללמוד את העסק. לקחתי 

הרבה אוויר וצללתי למעמקי התוכנה. לאחר לא מעט שעות, 

 יודע.   12הצלחתי ללמוד עקרונות שהיום כל ילד בן 

לכן, אני מציע את חג השבועות כחג הביכורים בו כל אחד 
ישאל את עצמו, כדברי הפרסומת, מתי בפעם האחרונה הוא 
עשה משהו בפעם הראשונה. התשובה, כך אני מקווה, תהיה 
בשבועות. זה יכול להיות לנסות אוכל חדש )דגים זה דווקא 
טעים(, התמודדות חדשה )לעיתים כשמדברים לפני קהל, 

הקהל גם מקשיב(, התנסויות חדשות )העיתון ישמח לכותבים 
 -   “ ”Война и мирנוספים(, או ללמוד דברים חדשים ) 

הוא הרבה יותר דרמטי בשפת המקור, או “,  מלחמה ושלום ” 
לפחות כך אומרים(. אני לא מכוון לסתם דברים חדשים שעוד 
לא ניסיתם, אני מדבר על אותם דברים שרציתם, שחשבתם 
עליהם ועצרתם את עצמכם. במילים אחרות, הביאו לכם ולבני 
ביתכם לכבוד חג השבועות את הביכורים שעד היום עצרתם 
את עצמכם מלהביא. תביאו דברים, חוויות ומעשים חדשים. 
יכול להיות שתחליטו לאחר מכם שאתם לא אוהבים, אבל, כמו 

 אם לא תנסו, איך תדעו?! -שאומרים אצלנו בבית 

 נשמח לשמוע ולפרסם תגובות או הארות למדור. 
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