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  דבר וועד

חודש עמוס היה לנו החודש; מסיבת הסידור ויום המשפחה שנחגגו 
יחדיו בכיתה א', מוצ"ש בצוותא שנחגג זו השנה השנייה בגן קשת, 
מסיבות יום המשפחה בשכבות השונות, ובנוסף לכל זה ערב הנשים. 
בעוד אני כותבת שורות אלה, נשות וועדת גיבוש עמלות על מסיבת 
פורים, שהיא כבר לגמרי מסורת. גם שם, אגב, כוחות מקומיים ייקחו 
חלק לא רק בהפקת האירוע אלא גם בהשקת "בירת קשת", מעשה ידי 

 חברי הקהילה ברק פישביין ויוסי כהן.  
במהלך החודש החלו גם לזלוג הנתונים המרשימים של הרישום 
למסלול קשת בקרב תושבי שוהם. הוועד פועל מול הגורמים 
הרלוונטיים על מנת שכמה שיותר משפחות יוכלו להכנס למסלול 

 המשלב.  
ודאי ראיתם בחודש האחרון שני מיילים הקוראים לפעילות קהילתית: 
אחד שביקש מתנדבים לקחת חלק בהפקת שבת הקהילה, והשני 
שהציע לאנשים להצטרף להפקת העיתון. קשת שוהם, הגדלה מידי 
שנה, עדיין מתנהלת כולה )למעט אנשי צוות בבית הספר( בהתנדבות 

דבר קסום ויפה מצד אחד, אך לא פשוט בכלל   -ע"י וועדות וועד מנהל  
מצד שני, שכן קשה מאוד להרים ולשמר את כל האירועים והמסורות 
שהיו קיימים עד היום, ונטל רב מוטל על האנשים הפעילים. קהילות 
משלבות אחרות התמודדו עם הנושא בדרכים שונות: לעיתים אירועים 
לא התקיימו, דבר שפגע דווקא באיכות חברי הקהילה, לעיתים הובאו 
אנשים בשכר, ועוד כהנה וכהנה. אנו בשלב זה פועלים לשימור כל 
המסורות והתאמתן אל צרכי הקהילה הגדלה ואל הכוחות הקיימים. 
אולם הדבר מחייב התנדבות של חברי הקהילה, כל הזמן ובכל 

 השכבות השונות.  
ולסיום, ביום שישי האחרון התקיימה תפילה משותפת של כיתות קשת 
בסימן ראש חודש אדר. כיתות א', שקיבלו את הסידור, הצטרפו 
לראשונה לכלל שכבות קשת בטקס שהובל על ידי כיתה ב'. היה יפה 
לראות את ילדי כיתה א' נחנכים על ידי תלמידי קשת הבוגרים 

)במקרים רבים, אחיהם הבוגרים(, ואת אליעד המורה מסביר לילדים 
כמה חשוב לשמוח ולשמח, אבל לא סתם שמחה, אלא שמחה שבאה 
ממקום עמוק שקשוב גם לכאב ואף על פי כן שמח. אליעד הציג בפני 
הילדים את שירה של דסי רבינוביץ, הנערה שהתמודדה עם מחלת 

. על בסיס השיר כתבו מיכה שטרית ועמיר עיגולי שמחה" הסרטן, " 
)אתם מוזמנים לצפות   "שמחות קטנות" בניון את שירם המפורסם  

בחלק מהקטעים המרגשים בדף הפייסבוק של העמותה ולעשות 
 לייק..(.

 
 לכל אדם יש עיגול בלב, עיגול השמחה.

 לפעמים העיגול קטן, אך הוא יכול לגדול ולגדול ולגדול...
 כאשר עיגול השמחה גדול,

 הוא שולח עיגולים קטנים למקומות נסתרים בגוף,
 מקומות שלפעמים כואבים.

 וככל שיש יותר עיגולים קטנים, פחות מקומות כואבים.
 יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן,

 לעזור לו לגדול. -ולנו יש תפקיד 
 איך? -וודאי שואלים אתם 

 כל אחד מאיתנו חושב על דרך.
 אפשר להביא לו סוכריה,

 לתת לו פרח, לשיר לו שיר, לצייר לו ציור
 או אפילו פשוט לומר לו:

 בוקר טוב, מה שלומך היום?
 והכי חשוב , לעשות את זה בכיף,

 בשמחה, מכל הלב!
 

 אז שיהיה פורים שמח,
 איה נחום קרפיבקה, בשם הוועד המנהל.

 תמונת החודש                                                                               

כבכל שנה, התכנסו במהלך ינואר נשות קשת לערב שהוקדש רק להן. 
תחילה, לצד קפה ועוגה, יכלו לרכוש מדוכני המכירה שהציגו נשות 
הקהילה. בהמשך השתתפו הנשים בהפעלה אקטיבית, שיחקו, 

 התחרו, ובעיקר צחקו. 
ליבוביץ, שפתחה -את הערב העבירה חברת הקהילה, איריס סיון 

לאחרונה עסק המאפשר לזוגות באשר הם )בני זוג, משפחות, 
שותפים לעבודה וכו'( להתחרות בזוגות אחרים באמצעות משימות 
מאתגרות ומשעשעות. איריס בנתה במיוחד עבור הערב משימות 
שאתגרו את המשתתפות כולן, וביניהן משימה אמהית, משימה 

 חברתית, משימה זוגית, משימה קשתית ומשימה יישובית.
נשים רציניות ומכובדות עונות על שאלות   04כך מצאו את עצמן  

מוזרות מחיי ביה"ס והגן של ילדיהן, מצטלמות בסלפי מאתגר, 
סופרות חפצים מוזרים, מחשבות נוסחאות, מדביקות ניירות גזורים, 
מנווטות את דרכן בשוהם ואפילו משחקות )על כסף( "אבן נייר 

 ומספריים", והכל עם המון הומור והנאה.  
לתמונות נוספות מהאירוע ניתן להיכנס לדף הפייסבוק של איריס 

 משחק מציאות זוגית".-"שניים
 

 
כמו תמיד, תודה לוועדת גיבוש על ערב מהנה! והגברים, ששואלים 

 מדוע להם לא מגיע, מוזמנים בהחלט להצטרף לועדת גיבוש.
 

 ליבוביץ-צילום: איריס סיון
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עברנו מ"לבלוב" של חודש שבט ל"בלבול" של חודש אדר שמביא 

איתו שפע של שמחה, נתינה ומבט הפוך על העולם. בחודש 

שבט היו כיתות קשת עסוקות בלימוד סביב נושאי חג טו בשבט 

וערכו סדרי טו בשבט בהרכבים שונים. כתה ה' הכינה סדר 

לכיתות ב' ו ג' כשבסיומו יצאו חלקם לנטוע "ערכים" לכבוד שנת 

 השמיטה.

כתה א' הייתה עסוקה בהכנות לקראת מסיבת יום המשפחה 

 וקבלת הסידור, שכמובן היו חלק מתהליך שכבר הפך למסורת.  

בטו בשבט התאספנו, מחנכות כיתה א' וההורים, ללימוד ושיח 

לקראת מסיבת קבלת הסידור עם רני יגר )חוקר ומנהל תוכנית 

מורשת במכון הרטמן(. דרך קריאה ועיון במגוון שירי תפילה, 

מתהילים ועד דן פגיס, ועוד, עסקנו בשאלות כמו מה מבקש 

המתפלל, מהי עמדת המתפלל, ומהר מאד הגענו לדיון שעוסק 

במהי תפילה עבורנו: האם תפילה היא כל בקשה יומיומית 

שהמבקש מתייחס אליה כאל תפילה, או שתפילה היא רק כזו עם 

מעמד טקסי? וכמובן שעלו גם קולות שונים לגבי המשמעות 

 שהיינו רוצים להעביר לילדינו ביחס לתפילה ולסידור.  

כשבוע אחרי התכנסנו שוב, ההורים, שושי ואדוה המחנכות, אך 

הפעם עם הילדים המקסימים )וגם סבים וסבתות(, מצלמות 

והתרגשות רבה לחגיגת יום המשפחה וקבלת הסידור. בשבילי 

החיבור בין יום המשפחה לקבלת הסידור הוא חדש, ואני מוצאת 

בו מסר נפלא. מצד אחד, תוכן הסידור שניתן הוא כמובן אחיד 

לכולם, אבל מצד שני, כל סידור היה נראה אחרת, אחרי שכל 

משפחה עטפה את הסידור בדוגמא, בצבעים ובחוטים שנתנו את 

חותמם האישי. בנתינת הסידור לילדים אנו ודאי באים לומר להם 

"קיבלתם מתנה שעוברת בעם היהודי מדור לדור... עכשיו 

עברתם עוד שלב ואתם יותר שייכים". במסיבת הסידור הזו היה 

אפשר לחוש בקול המשפחתי, האינטימי, בבחירה שההורים עשו 

 כדי לתת לילדיהם את הסידור.  

אני מאחלת לילדי כתה א' שהקשר שלהם עם הסידור ילך ויעמיק 

ושכל אחד ואחת מכם ימצא בו את תפילתו שלו. "ואני תפילתי לך 

 ה' עת רצון, אלוקים ברב חסדך ענני באמת ישעך".

 

להתכנסות תפילת ראש חודש אדר, כבר הגיעו ילדי כתה א' עם 

 סידוריהם והפכו בזאת לחלק בלתי נפרד מכתות קשת. 

 

את ההתכנסות הובילו ילדי כתה ב'. קבוצת התפילה הובילה את 

התפילה וההלל וילדי המפגש שרו והקריאו קטעים בנושא 

 השמחה.  

את הדווחים מהנלמד בכיתות ומגוון הפעיליות אני משאירה 

 למורים היקרים.

לסיום, אני רוצה להודות לוועד העמותה על ארגון פעילות מיוחדת 

למורי קשת שהתקיימה ביוזמה משותפת עם בית הספר. היה זה 

מפגש חוויתי שהנחתה אפרת שני, מנחה בפסיכודרמה. מפגש 

כזה מאפשר לצוות המורים לחלוק, לחדד, לצחוק, לחשוב, להביט 

 וללמוד יחד. תודה על הנתינה והאמונה שלכם! 

 סידורים, משפחה ומה שבינהם                                                  שלומית רוזנטלר יובל

 מהנעשה בגן ובכיתות                                                        ערכה ולקטה: סמדר גרוסמן
את המילה "ברכה"  מעגל המפגש של הגןבחודש שבט למדו ילדי 

במסגרת תוכנית "מילת החודש". הילדים שוחחו על סוגי ברכות 
שמכירים, מתי מברכים, את מי מברכים וכו'. הילדים הכירו את 
"החמסה" ומה היא מסמלת. כל ילד ברך מישהו שרצה: בהצלחה 

 מעגל תפילהלאבא בעבודה, הרבה בריאות לאמא וכד'.  ילדי  
למדו בהמשך לברכות "מגע אש", שהן ראשי התיבות של סדר 

כמו ברכת המזון,   , מכירים הם  הברכות על המזון, עוד ברכות ש 
 ברכת הלל וברכה על הנרות.  

לקראת יום המשפחה הכינו הילדים בגן עוגיות וקישטו סלסלות 
למדנו את הפתגם "כבד את . בהקשר זה גם  בשתי וערב מבדים 

 ביך ואת אמך" )תרתי משמע...(. א
נפגשו הורים, ילדים וצוות הגן לערב   00.2  –במוצאי שבת ה  

בו שרו כולם שירי קודש וחול, ערכו טקס   , ש בצוותא" “ "מוצ 
הבדלה, רקדו וכמובן שגם אכלו בסוף. הישיבה היתה סביב 
שולחנות, האוירה היתה חמימה ומשפחתית וניכר שכולם התרגשו 

 ונהנו.

 
למדו הילדים את סיפור גן עדן. השיעורים היו מרתקים   בכיתה א' 

וזימנו שיח מעניין מאד בשני המעגלים. הילדים שמחו לגלות כי 
ראשונה בספר בראשית ב', פס' יב: "ּוְזַהב ל המילה שוהם מופיעה  

ם ַהְבֹדַלח, ְוֶאֶבן ַהֹשַהם". ֶרץ ַהִהוא, טֹוב; ׁשָּ אָּ  הָּ

הכיתה שוחחה על הפיתוי בו לא עמדו אדם וחוה, ועלתה השאלה 
הנחש, אדם, או האשה.   : מי אשם יותר באכילה מעץ הדעת 

התשובות היו מעניינות ומקורית: חלק חשבו שכולם אשמים 
כולם לא שמעו בקול אלוהים, לא לקחו אחריות,   -במידה זהה  

והלשינו אחד על השני. היו שחשבו כי אדם וחוה אשמים יותר כי 
לנחש אין שיקול דעת ומהם אלוהים מצפה לחשוב, והיו שסברו כי 
האשה אשמה יותר מאחר והיא זו שהקשיבה לנחש התפתתה 

 ושכנעה גם את האדם לאכול מהפרי.
לסיכום הנושא דנו הילדים על המושג גן עדן השגור כיום: מקום 
שנעים בו, מקום המעניק בטחון וחום כגון: חוויה נעימה, אוכל 

והזכירו בין טעים, מוסיקה וכד'. הילדים סיפרו מהו גן עדן עבורם  
בית של סבתא, החדר שלהם, המיטה של אמא ואבא, ים, השאר  

 טיסה.ו הצגה, בית קולנוע
על החוויה הבלתי נשכחת של מסיבת קבלת הסידור, ההכנות, 
הלימוד ומפגש ההורים שקדם למסיבה תוכלו לקרוא במדור של 

 שלומית רוזנטלר יובל, המדריכה הפדגוגית והמלווה של קשת.
' כיתה ב תפילת ר"ח אדר הקשתית הובלה הפעם ע"י ילדי  

קבוצת התפילה הובילה את   . המקסימים שעשו עבודה מעולה 
שכן גם כיתה א'   , והשמחה היתה כפולה   , התפילה בבגרות 

הצטרפה לתפילה לאחר שקבלו סידורים. קבוצת המפגש הציגה 
 קטע על השמחה לכבוד חודש אדר.  

עסקה בו רבות,   כיתה ב' לכבוד סיום פרק כ"ד בספר בראשית, ש  
הוחלט לערוך ליצחק ולרבקה מסיבת חתונה. הילדים פרסו מפות 
לבנות, התחפשו לאנשים מימי התנ"ך והביאו כיבוד קל. לאחר מכן 
ערכנו חופה אשר בה לכל אחד היה תפקיד. לאחר שבירת הכוס 
הכיתה פצחה בריקודים ושירים. לאחר מכן, נחלקו הילדים 
לקבוצות שכל אחת מהן היתה אחראית על חלק אחר מן התכנית 
האמנותית של החתונה: חלק הכינו ברכות, חלק המחישו את 

 סיפור הפגישה של רבקה ויצחק, ועוד. היה מרגש ומקסים.

 צילום: שלי סבן

 ש בצוותא“צילום: שלי סבן                                           מוצ
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רבות בנושא   כיתה ג' עסקה   במסגרת שבוע האינטרנט הבטוח 

שימוש נכון וראוי באינטרנט ובאמצעי התקשורת השונים. דובר על 

התוצאות שעלולות להיות לשימוש לא מכבד ברשת החברתית, 

אפ, הודעות בפלאפון ואף בוובטופ. לבסוף חיברו -כגון ווטס 

הילדים והצוות יחד אמנת התנהלות נכונה ברשת החברתית 

וחתמו עליה. כמו כן, הכינו "גלגלי הצלה" שיזכירו איך להתנהג 

 .ויסייעו במצב של התלבטות או קושי

"ְוַהְשִביִעת   : בבית המדרש למדה הכיתה על שמיטה ועל ויתור 

ּה". התורה מצווה לשמוט את האדמה ובשנה זו  ִתְשְמֶטנָּה ּוְנַטְשתָּ

להכנס ולאכול מהשדה. גם אנחנו בחיי היומיום    מותר לכל אחד 

שלנו מוותרים ולעיתים מתקשים לוותר על חפצים שלנו או כל דבר 

הנמצא ברשותנו. הכיתה קישרה את הלימוד לשיעורי משנה, בהם 

הם לומדים על הנתינה, מתוך מסכת אבות, פרק ה' משנה י': 

ם",  "  דָּ אָּ ְך והמידה המובחרת ביותר היא : "  ַאְרַבע ִמּדֹות בָּ ֶשִלי ֶשלָּ

ִסיד." לתת ללא ציפייה לתמורה על כך. ולבסוף דנו  ְך, חָּ ְוֶשְלָך ֶשלָּ

אתם מוזמנים   -בשאלה פתוחה: האם הויתור הוא תמיד חיובי?  

 לענות על כך בעצמכם...

ציינה את ט"ו בשבט בשירה ונגינה בגיטרה של "שירת   כתה ד' 

העשבים" שכתבה נעמי שמר בהשראת רבי נחמן מברסלב. לאחר 

מכן יצאו הילדים והצוות ל "שדה" שבגן הירדן, שם חלצו נעליים 

והתחברו לשירת העשבים דרך שפת הלב. לסיום עשו מעגל 

דיבור עם מקל וכל מי שרצה לשתף סיפר, ומי שרצה לשתף 

 בשקט שלו עשה כן.  

בלימודי התנ"ך סיכמה הכיתה לאחרונה שני נושאים בדרך של 

הערכה חלופית. 

ש  בו י כ שא  ו בנ

ו  כ ר ע ו  ח י ר י

ן  תו עי ם  לדי הי

קיר. התלמידים 

ת,  כתבו כתבו

ת  ו נ ו ראי ערכו 

 , ע ש ו ה י ם  ע

י  ב ש ו ת  , ב ח ר

י  נ ב ו ו  ח י ר י

ישראל, וכתבו 

 . ן מ ו י י  ע ט ק

כפעילות סיכום 

ל  ש ם  י י נ י ב

שיעור תורה, ספר במדבר, המציאו התלמידים והכינו בקבוצות 

משחקי קופסא נהדרים, המבטאים את היציאה למסע במדבר, 

כאשר בכל המשחקים ישנם כרטיסי שאלות או כל דבר אחר 

המחייב חקירה ולמידה של הנושאים שלמדו. התוצרים היו 

מדהימים: משחקי מסלול, טריוויה, קלפים ואפילו שחמט. 

 המשחקים נמצאים בכיתה והילדים משחקים בהם להנאתם.

, ב', ג' ו בשבט התכנסו שלוש כיתות:  “ ביום שני בשבוע שבו חל ט 

ו בשבט בהובלתו של דיוויד, מורה כיתה ה'. בסדר “ לסדר ט   ה' -ו 

קראו תלמידי ה' קטעי קריאה וביחד שרו שירים. בנוסף לכך שתו 

יין ואכלו  מהפירות שבהן נשתבחה א"י. הסדר עמד בסימן שבעת 

המינים והוא שולב בחידונים ושעשונים בקבוצות. לאחר הסדר 

עברו הילדים לפעילות נטיעה, אך היות שאנו בשנת שמיטה, 

ואיננו יכולים לשתול עצי פרי, לא שתלו עצים רגילים, אלא עצי 

ערכים. כל כיתה שהשתתפה בסדר נחלקה לארבע קבוצות, שכל 

אחת מהן התבקשה להכין עץ של ערך אותו היא קיבלה. הילדים 

הכינו עלים ובהם רשמו מה אומר להם הערך ומה משמעותו 

עבורם. את העלים הצמידו למקל ממנו יצרו עץ, והעצים ניטעו 

 בכניסה לבית הספר. הפעילות הייתה מהנה ומחכימה כאחד.  

 

קראה בהמשכים את הספר "צוללים  קבוצת המפגש של כיתה ה'

קדימה" של דבורה עומר. במהלך קריאת הספר התקיימו דיונים 

ערכיים על התנהגות הדמויות בסיפור, דיון בערכים חברתיים 

וערכים לאומיים. בעקבות קריאת הספר נחלקו התלמידים 

לקבוצות ועסקו בפעילויות בנושאים שהספר זימן: כמה מהם הכינו 

מצגת על העלייה ממרוקו )משם עלה גבור הסיפור(, אחרים בחרו 

להציג סיפורי גבורה, תלמידה אחרת הרצתה על משמעות שם 

האדם ושינוי שמות )כפי שגיבור הסיפור שינה שמו לשם עברי(, 

אחרים הכינו הרצאה על חיל הים ומלחמת ששת הימים, ועוד. כל 

התוצרים הוצגו בפני תלמידי הכיתה, וכך נעשה לימוד עמיתים 

 והערכת עמיתים.

יחד   קבוצת התפילה של כיתה ה' ביום רביעי, טו בשבט, יצאה  

עם מנחם, המורה לגמרא, למרכז ספרא כדי להתבונן ולהתחבר 

למשמעות התורה בחייהם. הבוקר התחיל בתפילה בבית 

המדרש. לאחר מכן התלמידים נחלקו לחבורות לימוד עם 

האברכים בכולל "עולמות" לחצי שעה של שיח ולימוד. הרב ישי 

ליסנר, ראש בית המדרש קיבל אותם בברכה, דיבר על מתיקות 

התורה וסיפר את סיפורו של ר' אליעזר בן הורקנוס. הוא סיפר 

למנחם לאחר מכן, שהוא נהנה מהשאלות הכנות והישרות ששאלו 

אותו התלמידים. מאוחר יותר הציצו הילדים לבית המדרש "הכל 

כלול" ופגשו אנשים עובדים, פנסיונרים, שכירים ובעלי עסקים כאן 

בשוהם, שבוחרים לחלק את היום בין לימוד התורה לבין העסקים. 

הילדים והמורה לא התביישו לשאול אותם איך אפשר לעבוד ככה 

בכלל? וגם הוא עצמו מעיד שהופתע מהתשובות ומהשמחה שבה 

 הן ניתנו.

מגיע לכל התלמידים חיזוק גדול עם שיתוף הפעולה בלימוד 

 ובשאלות החותכות.

תודה לכל צוות המחנכים, המורים הגננות ולשלומית ושרית על 

 החוויות הנפלאות שהכינו לילדים ועל ששיתפו אותנו!

 ‘בהסוואה.                                 צילום: צוות כיתה ב‘ כיתה ב

 ‘שירת העשבים.                                    צילום: צוות כיתה ד

 אני אומר לך, זה שח צריח של יהושוע.
 ‘צילום: צוות כיתה ד

 ‘מה הערך שלך?                                   צילום: צוות כיתה ה
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 אורי סבן
 כיתה א', מעגל תפילה

, גן קשת( ויהב 6.6. בן לשלי ודוד. אח ליאיר )בן  5.6בן  
 )בן שנתיים, מעון מכבים(.

: קומיקס של ספר אהוב 
סופר סטרייקה, כי אני 

 .אוהב כדורגל
כי אני   -פורים חג אהוב:  

 -אוהב להתחפש, וחנוכה 
ל  ו כ א ל ב  ה ו א י  נ א י  כ

 סופגניות.
 פיצה.מאכל אהוב: 
משתתף בחוג תחביבים:  

ק  שח ל הב  או ו גל  ר כדו
 בטאבלט.

ב  ה ו א י  נ א ש ם  י ר ב ד ה
  : ת ש ק ל ב כ ת  א ב  ה ו א

החברים, גם הדתיים וגם 
החילונים, וגם שלומדים 

 בבית הספר הלכה.
ת  ו ש ע ל ב  ה ו א י  נ א ה  מ

להרכיב פאזלים בשבת:  
ולהשתתף ב"מסיבת שבת", שבה אוכלים הרבה 

 ממתקים ואמא מספרת סיפורים.
 שחקן כדורגל או אסטרונאוט.כשאהיה גדול ארצה להיות: 

 עדן פייגן
 גן קשת, מעגל תפילה

 

. בת למאיה 6.6בת 
ויונתן. אחות למיטל )בת 

, כיתה ד' קשת( לליאל 9
, כיתה א' קשת(  7)בת 

 חודשים(. 4ונועם )בן 
טינקרבל ספר אהוב: 

)אוסף סיפורים(, 
וספרים שבהם צריכים 

לחפש דברים )דרדסים, 
 איפה אפי, וכדומה(.

פורים, כי חג אהוב: 
 מתחפשים בתחפושות.

קציצות טונה אוכל אהוב: 
ברוטב עגבניות, אורז 

מטוגן עם ביצה ואפונה, 
 פסטה/פתיתים.

התעמלות, תחביבים: 
 שחייה, יצירות.

 את החברים החדשים.מה אני אוהבת בקשת: 
ללכת לבית הכנסת, לשחק עם בשבת אני אוהבת: 

 חברות, לשחק בבית בלגו ועוד...
 לעשות כביסה ולשטוף כלים.כשאהיה גדולה ארצה: 

 

 עומר פרג

אביגיל קרפיבקה 
 

 אלונה שליין

 עומר בן דור

אביתר אלוני
 

 אביה רום

אורי קרעין
 

 בעז רז

 אילה קארו
 איתן רום

 עטרת שיטרית
צליל ישראלי

 מיכל זכות 

 אריאל שליין

 מיטל פייגן

 אופיר פרג

שירה בן הרויה
 

טליה סבן
 

 יובל אייל

שילה שרון
אביתר רוכוולד 

 

 גיל פרץ יהל רזקר

 יואב אמיר

 כיתה א', קבוצת המפגש

, לפני גיוס( יובל 81. בן לרותי ואלדד. אח ליותם )בן  5.6בן 

, לומדת 81, תלמידת תיכון שהם( ויעל )בת  85)בת  

 בחטיבת יהלום(.

"מנהרת    : ספר אהוב 

 הזמן" )כל הסדרה(.

 פורים.  חג אהוב:

 : שניצל.מאכל אהוב 

בים:  כדורגל,    תחבי

 כדורסל, ג'ודו ושחמט.

הדברים שאני אוהב 

את האיחוד    בקשת: 

 בין דתיים וחילוניים.

 : ב ה ו א י  נ א ת  ב ש ב

ללמוד עם אבא את 

 , ע ו ב ש ה ת  ש ר פ

ולפגוש את המשפחה 

 המורחבת.

 שוטר.  :כשאהיה גדול ארצה להיות

רום קסירר
 

 עדלאידע                                    ענבל קארו -יש לי מושג 
 

, התקיימה בתל אביב תהלוכת 3131שנים, בשנת    301לפני  
פורים גדולה וחגיגית שהפכה למסורת: בכל שנה צעדו בלב 
תל אביב המוני ילדים מחופשים עם בובות ענק ובליווי 
תזמורת. המסורת הזאת המשיכה עד מלחמת העולם השניה 

 .  3155-(, והתחדשה ב3111)שפרצה בשנת 
הוחלט   3111בהתחלה כונה האירוע "קרנבל", אבל בשנת  

 100-שצריך שם טוב יותר ולכן הוכרז על תחרות. מבין יותר מ 
הצעות נבחר השם "עדלאידע", שהציע הסופר י"ד ברקוביץ'. 
השם הזה הוא ציטוט ממסכת מגילה שבתלמוד הבבלי, בה 
מצוטט רבה כאומר שבפורים חייב אדם להשתכר עד דלא 
)=שלא( ידע את ההבדל בין "ארור המן" לבין "ברוך מרדכי". 
השם עדלאידע מוצלח כי הוא גם מורכב מן הציטוט הזה, וגם 
נשמע כמו משהו שצריך להיות שם של אירוע גדול, כמו למשל 

 אולימפיאדה.  
מאז סוף שנות השישים כבר לא מתקיימת עדלאידע בתל 
אביב, אבל כן מתקיימות תהלוכות כאלה בערים שונות. 
הגדולה והותיקה ביותר מתקיימת בחולון, וגם בשוהם יש 
עדלאידע ותיקה כמעט כמו שוהם עצמה. בדרך כלל האירועים 
האלה ססגוניים ושמחים, אבל הם לא פרועים במיוחד, וקשה 

 להתבלבל בהם בין המן לבין מרדכי.  
השמות האחרים שהוצעו בחרו עורכי ויקיפדיה   100מבין  

להזכיר את השמות הבאים: ביאליק הציע את השם ּפּוָרה, 
טשרניחובסקי הציע את השם אסתורת, ושלונסקי הציע את 
השם צהלולה )שדוקא מוצא חן בעיני(. איזה שם אתם הייתם 

 מציעים?  

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



 

 5 

 ילדים יקרים, הכנסו לאתר שלנו כדי לגלות את התשובות לשעשועונים:
http://www.keshet-shoham.org.il/ 

 ashtamker7@gmail.comכמו כן,שילחו לנו שעשועונים משלכם שיפורסמו בעיתון לכתובת: 
 עורכת המדור: אור אשטמקר. 

  אריזה מושקעת מכול הלב ! -משלוחי מנות 

 הפינה באדיבותה של טלי אלוני.

כשברקע שירי פורים והאווירה של שמחה ונתינה ניצור אריזות 

 מדליקות למשלוחי המנות .

ציוד :נייר אריזה,מספריים,סלוטייפ,ניירות צבעוניים ודבק ומצב 

 רוח עליז ומחוייך.

1. 2. 

3. 4. 5. 6. 

 ת

 מ

 ש

 צ

 ה ש
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והפעם נעסוק בסוגייה הלא פשוטה: איך מעודדים ילדים 

 להכין שעורי בית....?

 רעיונות יצירתיים שהתקבלו מהורים בקהילה:

.שיעורי הבית הם האחריות של הילד, והם בינו לבין המורה. 1

הוא צריך לשאת בתוצאות מול המורה אם בחר שלא להכין, כי 

כמו כל דבר בחיים, יש רק אחד שהוא האחראי, ואם ההורה יקח 

 את האחריות, הילד אף פעם לא יקבל אותה על עצמו.  

 )אמא "החלטית" לילדים ממעגל מפגש(.

לאחר סיום הכנת השיעורים, יהיה אפשר להתפנות לכיף  .2

 שהילד בוחר לעשות. )אמא "לעניין" לילדים ממעגל תפילה(.

.לשמש דוגמא בלי להלחיץ, כמו שלפעמים אבא צריך לשבת 3

ליד מחשב ולעבוד גם בבית, כי יש לו מטלות, ככה כשיש לילד 

מטלות של שיעורי בית, הוא צריך לגלות אחריות ולהכין. )אבא 

 "זורם" לילדים ממעגל מפגש(.

 .כשיש הרבה שיעורים, אפשר לחלק את השיעורים ולקבוע  4

 מראש מה וכמה שיעורים מכינים בכל פעם עד "להפסקה" שגם  

אותה קובעים מראש, והילד אחראי להביט בשעון, וברגע 

שמסתיימת לו "ההפסקה", הוא האחראי שצריך לחזור ולהכין 

 )אמא "בקטע ניהולי", לילדים ממעגל תפילה(. את השיעורים.

.כאשר הם מכינים שיעורים לתת חיזוקים חיוביים ולשבח 5

אותם, לתת להם להרגיש גאווה כשהם מגיעים לכיתה עם 

השיעורים מוכנים, ולעודד אותם שגם אם לא הכינו את 

השיעורים של הפעם הקודמת, הם יוכלו להכין לפעם הבאה. 

 )מורה "מקסימה" ממעגל תפילה(.

 

 מורה נבוכים                                                                          עורכת המדור: שלי סבן  

 לא כל יום פורים, וגם בפורים לא עד כדי כך                                              ינקי גולדנברג
כל דרדק, נער ונערה, יודעים על מצוות פורים לשיטתם של 

: להתחפש ולהשתכר... והרי Manischewitz-הרבנים סליבוביץ ו 

 יודעים רובנו שאין זה כך, ושמצוות פורים מלמדות ערכים אחרים:

  שמירה על מורשת ומסורת: קריאת מגילה בצוותא / קריאת

 "זכור את אשר עשה לך עמלק"

 .צדק חברתי: מתנות לאביונים 

 .אחדות ורעות בקהילה: משלוחי המנות וסעודת פורים 

השתייה כדת, והאנרכיה שמגיעה לעיתים בעקבותיה, בפורים וגם 

לא, מזכירים לי איך  נתפסו היהודים פעם כאנשים שלא נהגו 

להתהולל. כמאמר הקומיקאי היהודי ג'קי מייסון על הסטריאוטיפ 

היהודי: "ראית פעם סיני שהולך ברחוב, ומחפש מסעדה יהודית 

פיש??" והוא ממשיך: "מיהודים אף פעם -כדי לאכול שם געפילטע 

אמריקאי חוצה את הרחוב לצד -לא חששו. ראיתם פעם אפריקאי 

 השני, מחשש להיתקל ברו"ח יהודי???!".  

המציאות, כידוע, משתנה. מחד, החברה הישראלית פחות 

קהילתית ומחפשת מסורת, ולכן טוב שיש פורים. ומאידך, גם 

בחברה הדתית וגם בחברה החילונית יש הפרזה בשתייה ופריקת 

העול, ולכן שווה מידי פעם להיזכר בג'קי מייסון ובסיפור שלו, כדי 

 להבין שהשתנו הזמנים.  

 ועכשיו לקצת יידישקייט:  

, מחייב איניש לבסומי בפוריא עד רבא בגמרא נאמר כידוע: אמר  

מה שבמשך הדורות הפך   –  " דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי 

כן, בגמרא מופיע סיפור -להיות ההוראה למצות השכרות. כמו 

ורבי זירא לסעודת   רבה שנה אחת ישבו  שהתרחש  בדור אחר:  

כן ביקש -מתוך שכרות שחט את רבי זירא. אחרי   רבה פורים יחד,  

עליו רחמים והחיה אותו. שנה אחרי, כשהזמין רבה לקיים סעודת 

פורים עם רבי זירא, סירב האחרון בטענה שהוא חושש שרבה 

 שוב ישחטנו והפעם לא יצליח להחיותו.

 מסקנות:  

אחד מה"ראשונים" רבנו אפרים, הסיק מהסיפורים הנ"ל, שאסור 

להשתכר, כי זו סכנת נפשות, ושתגובת ר' זירא מדגישה כי ידע 

ובכל זאת נמנע מלהיענות להזמנה למצווה.   רבא על הוראת  

לעומתו, רוב הראשונים סברו הפוך: מרבית החכמים הסכימו שאין 

להסיק איסור שתייה ושכרות, אלא סייגו אותה, וכך נקבע עד 

היום. הרמב"ם דיבר על שתייה בסעודה בלילה עד שנישן מרוב 

יין, מה שמעלה שתי נקודות חשובות, להבדיל ממראות של נערים 

 מתהוללים ומשתוללים ברחובות העיר:  

 · הרמב"ם מדבר על שתייה תוך כדי סעודת פורים, תוך כדי

 סעודה בערב, בבית!

  הרמב"ם מדבר על שתייה בישיבה עד שנרדמים בלי

afterparty. 

*בהזדמנות זו אני מתנצל בפני אלה מהקוראים שלא שותים 

אלכוהול, שאני מפטפט הרבה על שתייה וכמויות, אבל יש פואנטה 

 חשובה על גישה יהודית.  

רמ"א מפרש בשולחן ערוך שישתה יותר מלימודו וכל אחד ימעיט 

 או ירבה לפי יכולתו.

סיכום: כמאמר האסטרונאטים לסוכנות החלל האמריקאית: 

Houston we have a problem אני מסיק על קריאת המסורת .

למתינות, שמזמן עברו אותה בני תשחורת. כוונת המשוררים 

מתינות, מתינות, מתינות, ופורקן מתון עם אחריות   –היתה  

 יהודית.

 פורים שמח.

לפינה זו תוכלו לשלוח שאלות, או סוגיות בהם נתקלים וגם  
תשובות שמניסיונכם יוכלו לעזור לשואלים ולקוראים סוגיות, 

שאלות נוספות, ותשובות, ניתן ורצוי לשלוח 
   Shellysaban5@Gmail.com:במייל

 לון                                         צחי סביר‘המלצה: העדרו המסנוור של האור / טאהר בן ג
היות שזאת פעם ראשונה שאני כותב המלצה על ספר, או המלצה 

כלשהי למען האמת, התלבטתי לא מעט אם כדאי שזה יהיה 

משהו מוכר, פופולרי וקליל או דווקא משהו פחות בידורי, לא 

בהכרח חדש, ושמשאיר אחריו קצת יותר נקודות למחשבה, תוך 

סיכון שזו תהיה ההמלצה האחרונה שלי שתקראו. החלטתי 

 לקחת את הסיכון.

את "העדרו המסנוור של האור" קראתי לראשונה לפני כמה שנים. 

אני חייב להודות שממש הכרחתי את עצמי לפתוח אותו, כי 

הכריכה האחורית עושה חשק להפסיק לקרוא ספרים בכלל 

זמן רב "   –ולעבור לקומיקס. אבל ממשפט הפתיחה הדרמטי  

  -"   חיפשתי את האבן השחורה המטהרת את הנפש מן המוות 

עמודים בגודל של עם   214ועד סופו של הספר הלא ארוך הזה ) 

 עובד( הקורא עובר תהפוכות נפשיות של ממש.  

הספר מספר על גורלם של מבצעי ההפיכה הכושלת נגד המלך 

. אותם קושרים הועלמו 07-חסן השני במרוקו של תחילת שנות ה 

לחלוטין ע"י השלטונות הנקמניים והושמו בכלא שדבר קיומו 

הוכחש. רק בתחילת שנות התשעים, לאחר שידיעות על קיומו של 

הכלא וגורל הנעדרים החלו לדלוף ובעקבות לחצים בינלאומיים, 

שוחררו המעט ששרדו. הספר מסופר דרך חוויותיו ותלאותיו של 

 אחד מאותם שורדים.

הרבה ספרים נכתבו על חוויות אסירים מסוגים שונים, שבויי 

מלחמה וכד'. אבל דומה שהמשותף בין כל אותם ספרים הוא 

תחושת הסדר החדש והקשה שהאסיר צריך להתרגל אליו. סדר 

שמוכתב מתוך המערכת הסבוכה של היחסים בין אסירים, וסדר 

שמוכתב מבחוץ, ע"י המערכת השלטונית, בין אם מדובר בגולאג 

בברית המועצות או שבויי מלחמה בגואנטנמו. מה שעושה את 

הספר הזה שונה הוא העדר המערכתיות הזאת ומכאן חוסר 

מוחלט של כללים שהאסיר יכול להאחז בהם. העובדה שעצם 

קיומו של הכלא מוכחש מציבה את האסיר בחוסר ודאות מוחלט 

לגבי עתידו בכל רגע, ובעצם פוגעת אנושות בכלי האחד של כל בן 

אנוש המצוי בצרה, התקווה. בנקודת החיבור הזאת בין הקושי 

 לקיים תקווה והיכולת של המספר להחיות אותה כל פעם מחדש,  
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, 01, עמית בן  01: בטי, אלון, רוני בת  הכירו את משפחת מאירי 

: מרי הכלבה הלבנה עם האוזניים הארוכות וגם .   8עדי בת  

 והרגלים הקצרות.

בחוות הסוסים ברחובות היה לאלון סוס שענה איך נפגשתם?  

, אללה ירחמו. לבטי ישנה דודה נפלאה, ריטה שמה, סוף לשם  

החובבת סוסים וחיות בכלל. כיוון שריטה יודעת לזהות לא רק 

סוסים איכותיים אלא גם חתנים משובחים, היא החלה במשימת 

שידוך. באחת השבתות, לאחר טיול בפרדס והאכלת הסוסים, 

ארגנה ריטה ארוחה משותפת לבטי, לאלון ולשאר באי החווה. 

לאחר הארוחה נגשה ריטה לאלון ואמרה לו כי בטי כמעט אבדה 

את תאבונה מרב שהוקסמה, ולבטי סיפרה שמרוב אהבה אלון לא 

הפסיק לאכול ולזלול ,וכך מצאו עצמם הצעירים משודכים. עד כה 

אין )הרבה( תלונות. אז בפעם הבאה שאתם שומעים על מגזרים 

המזווגים כלה בחתן באמצעות השידוך, דעו שזאת שיטה 

 להצלחה.  

חיפשנו וחיפשנו בית פרטי עם חצר גדולה איך הגעתם לשוהם?  

באחד המושבים בסביבה אבל לא היה ברשותנו מספיק כסף, אז 

קנינו דירה בשוהם. "מעז יצא מתוק", וכך זכינו לגור בישוב נפלא 

 עם שכנים נהדרים.

בטי נולדה וגדלה בראשון לציון ואלון נולד איפה גרתם לפני כן?  

 רוני, עמית ועדי הם בני שוהם. .וגדל ברחובות

אנו אוהבים לטייל, במיוחד טיול משפחתי שהיה לאחרונה:  

בפינות חמד נסתרות מתחת לאף, שאיננו יכולים לחלוק עמכם על 

גבי עיתון כל כך נפוץ. אבל על שמורת טבע אהובה במיוחד שבה 

אנו מרבים לבקר נשמח לספר לכם, חברינו היקרים, והיא שמורת 

עין פרת הסמוכה לישוב ענתות. ניתן להגיע אליה בנסיעה קצרה 

בת שבע דקות ממחסום חיזמה. במקום יש אטרקציות רבות ומנזר 

קסום. הנזיר מארח חברים בלבד, אז רק אם תצטרפו אלינו תוכלו 

לבקר בו, אך גם לצפות בו מבחוץ זה מספק. בנוסף יש בשמורה 

בריכות מים מרעננות, שהטבילה בהן כוללת פדיקור אינטנסיבי  

מפי דגיגונים רעבים. גם בריכת שחיה יש, וואדי מרשים המתאים 

דקות   01-וכל זה במרחק של כ   -לסנפלינג, והכל צבוע בירוק  

 נסיעה משוהם.

בגלל החברים הנהדרים, החברות והתכנים היחודיים,  למה קשת?

 .ערך מוסף נפלא לילדים ולהורים

: אנו מאוד נהנים בשבתות גיבוש  חוויה מעניינת מקשת עד כה 

קהילתיות, במיוחד כשזה לא מתנגש עם אירועים משפחתיים או 

 מילואים של אבא.

כשאני מצליח להאמין בו הוא חבר מה זה אלוהים בשבילכם?  

אילו אלוהים לא היה קיים צריך היה להמציא " מאוד קרוב וטוב.  

כל הגדרה באלהות מביאה לידי כפירה, " אותו" וולטר. ולסיכום:  

 .]...[ ואפילו האלהות עצמה ושם אלוהים הגדרה היא" הרב קוק

חוץ מיאיר לפיד? הרצון לשנות ולשפר, וגם  מה ישראלי בעיניכם?

 הצבא, הרי בסוף נותן הגוון הוא צה"ל.  

אנו נהנים מהדברים הקטנים: ספר טוב הוא   מה משמח אתכם? 

סיבה לשמחה, שיר של אריק איינשטיין או מנגינה יפה. אבל 

שמחה גדולה היא מפגש עם בנות הדודה שלנו, מפגש כזה הוא 

 מיוחד ומשמח מאוד כי הן גרות באילת.

אנו מאוד אוהבים חיות, את כולן כמעט. רק במשפחה שלנו:  

 –ברבורה, עמית    –מאחורי כל בן משפחה עומד בעל חי, עדי  

 דביבון, בטי...לא מסכימה שנגלה. –סנאית, אלון  –כלבלב, רוני 

ארוחת שישי עם אשת חייל לכבוד אמא וקידוש. אחר כך שבת:  

משחקי קופסא, בשבת מנוחה, מפגש עם קרובים וטיולים. בקיץ 

 החם מבלים בים או בבריכה עם חברים ומשפחה.

הכנת שיעורים, פתרון חידות הגיון ותרגילי חשבון תחביבים:  

מסובכים... סתם, ניראה לכם?! רכיבה על אופנים, החלקה על 

 הקרח, וכמובן טיולים.

 סיפור משפחתי לכבוד אחד החגים הבאים עלינו לטובה?

סבתא הלה )סבתא של אבא( זכרה לברכה נולדה בעיר לבוב. 

כשהיתה ילדה קטנה נשלחה, כמנהגנו במהלך סדר הפסח, לפתוח 

את הדלת לאליהו הנביא. שרוול חולצתה נתפס בידית הדלת מבלי 

שתרגיש, וכשהיא פנתה לשוב לכיסאה היא מאוד נבהלה וצעקה

עד “  הצילו ...הצילו...אליהו הנביא תפס אותי! ”)בפולנית?ביידיש?( 

היום בביתנו במהלך הפסח נפתחת הדלת לאליהו הנביא בציפיה 

מהולה בחשש. מספר שנים מועט לאחר מכן, בגיל העשרה, עלתה 

הלה לארץ לבדה כחלוצה. הוריה ובני משפחתה הרבים ניספו 

בשואה. סבתא הלה זכתה להתחתן עם משה, יליד הארץ, ויחד 

 הקימו משפחה גדולה ויפה בעיר רחובות.

הזדרזו, הזדרזו לבקר בגבעת הכלניות, דקות המלצה משפחתית: 

נסיעה משוהם. תחזו בכלניות ונוריות צבעוניות, אדומות, לבנות, 

מול   3סגולות ...וגם רקפות, בכניסה לדרך בורמה על כביש  

 הישובים בקוע ונחשון.

 

 משפחת מאירי -תעודת זהות 

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

 מצויה בעיני גדולתו של הספר.

תוך שהוא משתמש בזיכרונו ומספר לאסירים אחרים סיפורים 

שונים, מדקלם שירים ואפילו מחייה מראשו סרטי קולנוע קלאסיים 

כמו "חשמלית ושמה תשוקה", הוא מצליח לייצר מסגרת כלשהי 

של אנושיות מול חוויות מחרידות ותת אנושיות. ובעיקר, לשמר את 

 .0990התקווה עד לשחרורו בסוף 

אכזריות ורוע היו קיימים מימיה הראשונים של האנושות. בכל 

תקופה ובכל דור יש לרוע הזה נציג חדש )ותמיד בעל שם מוזר( 

שמנסה לעלות על קודמיו באכזריותו, ובסופו של דבר נאלץ להכנע 

ולהמחות מפני האדמה כי התקווה האנושית כנראה חזקה יותר. 

התקווה היא המנוע שבתורו מקים ציפייה ורצון שמה שאנחנו 

 מקווים לו, אכן יתרחש. נקווה ...

ִּי  " ְרׁשּו-כ ִיי ה  ֵהמָּ וָּה  ְיה ְוֹקֵוי  ּון  ֵרת ִיכָּ  , ם . -ְמֵרִעי " ֶרץ אָּ

 ט לז, פסוק פרק תהילים, ספר

"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן 

 ברכות י אהרחמים" 

 ויליאם שייקספיר ."לאומלל אין רפואה מלבד תקווה"



 משנכנס הדר, ולא, אין כאן טעות כתיב                                                   ברק פישביין
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משנכנס אדר מרבין בשמחה. ואכן, החודש הזה מלא בשמחות 

עוד מעט נחגוג בחג הפורים ולא הרבה אחרי זה נחגוג את   –

בחג   –חגה של הדמוקרטיה. בחג הראשון כולנו נלבש מסכות  

 השני מאה ועשרים איש יסירו אותן.  

בסיפור ישן שמעתי פעם על איש שעבר במכס )נניח בנמל 

אשדוד( עם מריצה מלאה בחול. המוכס הסתכל עליו והבין 

שאדם שעובר במכס עם מריצה בטוח מבריח משהו. המוכס 

מחפש קצת בחול, לא מוצא כלום, ונותן לאיש לעבור. לאחר 

זמן מה, מגיע האיש שוב, ושוב עם מריצה. המוכס כבר הרבה 

יותר סקרן ובודק אותו ביסודיות. שוב הוא לא מוצא כלום. וכך 

 –חוזר האירוע על עצמו כמה פעמים והמוכס כבר יוצא מדעתו  

מה לעזאזל האיש מבריח. לאחר ימים, המוכס הופך ליו"ר וועד 

העובדים בנמל, ומתוקף כך הוא מפסיק לעבוד. אבל אז, כמו 

בכל סיפור טוב, הוא פוגש את אותו יהודי. המוכס לא יכול 

ברור לי שהברחת משהו עם "    –לעמוד בסקרנותו וניגש לאיש  

מה הברחת שם?". האיש   –המריצות. הסקרנות הורגת אותי  

 "מריצות".   –מסתכל על המוכס, ועונה 

ר   -ספר ויקרא אוסר את ההונאה פעמיים   "ְוִכי ִתְמְכרּו ִמְמכָּ

ִחיו... ְולֹא תֹונּו  ֹנה ִמַיד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת אָּ ַלֲעִמיֶתָך אֹו קָּ

ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְויֵָּראתָּ ֵמֱאֹלֶהיָך ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם". )ויקרא, 

כ"ה, י"ד וי"ז(. לדעת חז"ל )ספרא בהר פרשה ג ד"ה פרק ד( 

פעם אחת מדובר על עסקי ממון, ופעם שנייה על הונאת 

דברים. הונאת דברים אינה קשורה בהכרח לרמייה, כבהונאת 

ידי הקנטה -ממון, אלא לגרימת עוול, צער, כעס ועלבון על 

והבעת חוסר רגישות. יחזקאל מחזק אמירה זו. בין תכונותיו 

תֹו חֹוב יִָּׁשיב  של האב הצדיק, יחזקאל מציין: "ְוִאיׁש לֹא יֹוֶנה ֲחֹבלָּ

ֶגד" )יחזקאל, י"ח,  ֵעב ִיֵּתן ְוֵעיֹרם ְיַכֶסה בָּ ה לֹא ִיְגֹזל ַלְחמֹו ְלרָּ ְגֵזלָּ

ז'(. את הבן הרשע, לעומת זאת, מתאר יחזקאל )שם, י"ב( כך: 

א  זָּל ֲחֹבל לֹא יִָּׁשיב ְוֶאל ַהִגּלּוִלים נָּשָּ ִני ְוֶאְביֹון הֹונָּה ְגֵזלֹות גָּ "עָּ

ה". הנביא מזכיר מלבד ההונאה את הגֵזלות  שָּ ה עָּ ֵעינָּיו ּתֹוֵעבָּ

והמשכונות )החבֹולות( הקשורות לענייני ממון, ולכן נניח 

שבהונאה כיוון להונאת דברים )ברקאי, "הונאת דברים", דף 

אילן(. בסיפור -שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אונ' בר 

עדכני יותר, שמעתי על ראש ממשלה אחד ששאלו אותו והוא 

ענה שהבית שלו מלא סדקים, חברת כנסת ג'ינג'ית אחת, 

ששאלו אותה על קק"ל והיא ענתה שבוזזים את וועדת 

הכספים, ואחד שפתחו נגדו חקירה והוא מיד הפך למרטין 

 לותר קינג )גם לו היה חלום(.  

פעם, לא רחוק מפורים, בבניין בו גרתי, הביוב עלה על גדותיו 

בביתה של הקוקייה. זו תבעה את הבניין בטענה שהביוב של 

כל הבניין נסתם. אבי, שהיה מהנדס מכונות ובעיקר מורה, 

נתבקש ע"י וועד הבית לייצג את הבניין למול בית המשפט כדי 

להסביר את עקרון חוק הכלים השלובים. לאלו מכם שלא 

מכירים את החוק, העיקרון הוא פשוט: אם הביוב של הבניין 

הוא זה שהציף את דירתה של הקוקייה בקומה שנייה, הדיירים 

בקומה הראשונה שוחים בביוב עד התקרה. אבי, נרגש, עמד 

לפני השופט והעביר הלכות בפיזיקה. השכנה, בתגובה 

פשוטה, חדה, וקצרה הישירה מבט באבי, ואמרה כנגדו 

"שקרן". מה שקרה אחר כך, לא כל כך מכבד את בעליו. בואו 

נסכם שוועד הבית לא שילם על התיקון והנזקים, אבל אבי 

שילם לבית המשפט, לאחר שפרש בפני השכנה מה חושבים 

עליה התרנגולת, הסנאית והחתולה. אירוע זה לימד אותי 

שבמשפחת פישביין לא יודעים להתמודד כשמשקרים לנו 

בפנים. עד היום אני בהלם כשסטודנט מגיש עבודה ועליה עדיין 

מתנוסס מספר תעודת הזהות של סטודנט אחר )שהוא שכח 

 למחוק( וטוען בתוקף שהוא לא העתיק.  

בימים אלה, אני מוצא את עצמי לא מעט פעמים יושב למול 

פוליטיקאי כזה או אחר. ואז, ללא התרעה מוקדמת, אותה 

אונים מציפה אותי שוב. תמיד עניין אותי איך אותו -תחושת אין 

פוליטיקאי מרגיש עכשיו, ממש עכשיו, כשאני יודע, שהוא יודע, 

שאני יודע, שהוא יודע, שאני שמאלי ושהוא משקר )ולא ראה 

את הסרט הנסיכה הקסומה(. אני זוכר איך עמדתי כילד למול 

יוסי שריד, יצחק רבין, בני בגין, סילבן שלום, דוד לוי ואפילו דני 

ז'ק שהיה שנים ראש עירית קריית ביאליק. ואני זוכר איך תמיד 

במעמד זה, הציפה אותי תחושת הדר. היום אני תוהה אם 

 פשוט הזדקנתי.  

בשבועות הבאים עלינו לטובה, בטח ייצא לכם לעמוד או לשבת 

למול איזה פוליטיקאי. אם יוצא לכם, תשאלו את אותו 

פוליטיקאי אם אני הזדקנתי, או שפשוט אבד ההדר. ואם הוא 

 תשלחו את הפוליטקאי להחזיר לי )ולנו( אותו.   –אבד 
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