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או חפשו אותנו בפייסבוק

חברי קהילה יקרים,
שחברי  שנים  תשע  כמעט  כבר 
לומדים  יחד,  חיים  שוהם  קשת  קהילת 
יחד,  תוססים  קהילה  חיי  מנהלים  יחד, 

מתכנסים וחוגגים יחד.
הקהילה,  צמחה  שבהן  שנים  תשע 
מגרעין של מקימים המונה כמה עשרות 
ותוססת  פעילה  לקהילה  משפחות, 
המקיימת חיי קהילה לצד מסלול חינוכי, 
מעגלים המתקיימים זה לצד זה, משיקים 

ומזינים זה את זה. 
בפתחה של שנת העשור אנו מתכוונים 
להעמיק את החשיבה ואת ההערכה של 
כך  שלנו,   הקהילתית  והמכוונות  האופי 
המשמעותיים  ההישגים  את  ונוקיר  נכיר 
הקמתה  מאז  ומייסדיה  הקהילה  של 
ועד היום, ונתווה דרך לפעילות הקהילה 
השנה  לאורך  הקרובות.  לשנים  במבט 
מבט  עם  מעמיקים  ודיון  חשיבה  נקיים 

לעתיד, ונקדם אירועים בוני קהילה.
נשאף ליצור תשתית חברתית קהילתית 
משמעות  שייכות,  לתחושת  שתביא 
הספר  בית  לבין  ההורים  בין  ומחויבות 
ובינם לבין הרעיון והשפה של אורח החיים 

המשלב. 
שהקולות  לוודא  לנו  יהיה  חשוב 
וכי  ביטוי,  לידי  יבואו  השונים  הקהילתיים 
מקום  בקהילה  לו  שיש  ירגיש  פרט  כל 

משמעותי שאליו הוא חש שייך ומחויב.
הקהילה  ערכי  את  ונעדכן  נבחן 
בית  לחזון  אותם  ונתאים  צרכיה  ואת 
הקרובות  בשנתיים  לקום  שעתיד  ספר 
ולאירועי התרבות והמפגשים הקהילתיים 

בתפיסתם המעודכנת.
להנהיג  כוונה  ומתוך  התהליך  להנעת 

של  רחב  בשיתוף  כיווני,  דו  פתוח  שיח 
שעבר  בחודש  התכנסנו  הקהילה,  חברי 
לשמוע  הקהילה  לחברי  לאפשר  כדי 
עקרוניים,  בנושאים  דעות  ולהשמיע 
כיום,  הקהילה  חיי  במהות  הנמצאים 
מתוך רצון לעורר דיון מעמיק ובכך לכוון 
הוועדות השונות  ואת  הוועד  את פעילות 
ואת  תפיסתם  את  התואמים  לכיוונים 

צורכיהם של חברי הקהילה.
מרכזיים:  נושאים  שני  נידונו  באסיפה 
האחד -  אופי האירועים בקהילה, ובעיקר 
אירועים בעלי ממד דתי מובהק, על מנת 
שישקפו נאמנה את הדרך של כלל או של 

לפחות של רוב החברים בה.
מיטבית  בקליטה  עסק  השני  הנושא 
בקהילה,  חדשות  משפחות  של  ובשילוב 
החברים  מעגל  את  להרחיב  מנת  על 
רוח  להכניס  ובכך  בעשייה,  המעורבים 
מאז  הוותיקה.  לקהילה  ורעננה  חדשה 
כבר הוקמה ועדת קליטה שפועלת בימים 
הקליטה  העמקת  פעילויות  ליצירת  אלו 
לקהילה  שהצטרפו  המשפחות  של 

בשנתיים האחרונות.
בין  הקהילתי  לדיאלוג  בהמשך 

יוצאים  אנו  באסיפה,  שנוסד  החברים, 
לתהליך שאותו אנו מכנים ״רענון ומיקוד 
זמני...(,  )שם  העשור״  שנת  לקראת 
מרקם,  עמותת  עם  פעולה  בשיתוף 
שהיא רשת המאגדת את שלל הקהילות 
בישראל.  היום  הפעילות   המשלבות, 
במהלך השנה נערוך בירור ערכי ומיקוד 
הנוגעות  מרכזיות  סוגיות  של  מחודש 
למציאות  להתאימן  כדי  הקהילה  בחיי 
ובכך  החברים,  ולצורכי  העכשווית 
המחויבות  ואת  היחידה  גאוות  את  לחזק 
חלק  לקחת  חברים  של  רב  מספר  של 
בפעילות הקהילתית ובהצמחת הקהילה.

הקהילתיות  ואת  הקהילה  את  נחזק 
המתנדבים  מעגל  הרחבת  באמצעות 
השונות  ובפעילויות  השונות  בוועדות 

לאורך השנה.
שייערך  הקהילתי  השיח  באמצעות 
את  נניח  הקהילה,  חברי  בשיתוף 
הספר  בית  הצמחת  לתהליך  התשתית 
בשנתיים  לקום  שאמור  בשוהם,  קשת 

הקרובות.
מהדרך  נהנה  שכולנו  משוכנע  אני 
השנה,  לאורך  המפרים  ומהדיונים 
מעבודה  שנפיק  מהתוצרים  ובעיקר 
תחדש  שתרענן,  ומאתגרת  משותפת 
הקהילתית  הפעילות  אופי  את  ותתאים 
בוגרת  כקהילה  שלנו  להתנהלות  שלנו 
לקראת  ולהתעדכן  לצמוח  הממשיכה 
קשת,  ספר  בית  הקמת  חזון  הגשמת 

במהרה בימינו.

חג אורים שמח,  
עודד סלומון  

אסיפת קהילה. עם המבט לעתיד
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סביבון קווילינג
הפעם  חגיגה.  בכלל  זו  לבד  אותם  מכינים  ואם  סביבונים.  הוא  רולדין(  של  מסופגניות  )חוץ  בחנוכה  אותי  משמח  שהכי  הדבר 
נכין סביבון בטכניקה שנקראת קווילינג )Quilling( - אמנות גלגול הנייר. הראשונות שהשתמשו בטכניקה זו היו נזירות בצרפת 

ובאיטליה במאה ה-17, בתקופת הרנסנס, כקישוט לספרי קדושה ולפרטי דת שונים.
היום יש אומנים בכל העולם שמשתמשים בה ליצירת אומנות. אנחנו נכין באמצעותה סביבון.

החומרים הדרושים:
סרגל

מספריים
מקל עץ )מחנות יצירה( או עיפרון בגודל 6 ס"מ

דבק )רצוי דבק ג׳ל(
קרטון גלי צבעוני )מחנות יצירה או כלי כתיבה(

מחדדים את קצה המקל )או העיפרון( באמצעות מחדד, מורחים דבק על המקל סמוך 
לקצה המחודד, ומניחים את הרצועה הראשונה על הדבק. מחזיקים כעשר שניות )לספור 

עד עשר(.
ושוב  מדביקים  שלה  הקצה  ואת  מהודקת  בצורה  המקל  סביב  הרצועה  את  מגלגלים 

ממתינים 10 שניות.
חוזרים על הפעולה עם הרצועות הבאות )לפחות עוד שתי רצועות( עד שנוצר סביבון עם נפח מספיק להסתובב.

בין הדבקת רצועה אחת לשנייה, לא לשכוח לאכול סופגנייה.
כשהסביבון מוכן, נסו אותו. צפויה לכם הפתעה נעימה.

אפשר לפנות אלי במייל: savirnoa@gmail.com. אשמח לשמוע מכם ולראות תוצרים.

חג של חינוך   ענבל קארו

חנוכה הוא חג של חינוך. שניהם נגזרים 
מהשורש חנ"כ, וכפי שכתבה תמר קציר 
אפילו  העברית,  ללשון  האקדמיה  באתר 
היא  פיעל  לבניין  קל  בניין  בין  ההבחנה 
בניין  חז"ל  ובלשון  מאוחרת,  התפתחות 
פיעל שימש לשני המובנים. איננו רגילים 
כשחושבים  אבל  הדברים,  בין  לקשר 
בהכנה  מדובר  המקרים  בשני  זה,  על 
ובאימון לשם מילוי תפקיד מסוים: ממש 
ולשם  ההמשך  לשם  נעשה  שחינוך  כפי 
גם  כך  המחונך,  של  העתידיות  היכולות 
מעניינת  איננה  )למשל(  המזבח  חנוכת 
תחילת  הייתה  שהיא  אלא  עצמה,  בפני 
הקרבת  של  כמקום  המזבח  של  דרכו 

קורבנות ועבודת האל. 
ביטוי  לידי  בא  הקשר  בכסלו,  לענייננו 
רק  בעצם  יש  בחנוכה  החג:  במצוות  גם 
מצווה אחת )עם כל מיני הלכות סביבה(, 
לפרסם  כדי  חנוכה  נרות  הדלקת  והיא 
את הנס. פרסום הנס הזה נועד עבור כל 

המשתתפים בהדלקה וגם עבור כל שאר 
אפילו  חנוכה,  בעצם  בעולם.  האנשים 
ורק  אך  שעוסק  חג  הוא  מפסח,  יותר 
חינוך  כלומר  הלאה,  הסיפור  בהעברת 

לשמו. 
החל  חנוכה?  של  הנס  מהו  אבל 
ע"ב(  כ"א  )שבת,  הבבלי  מהתלמוד 
ולאורך שנות הגלות, הנס המרכזי שחז"ל 
דיברו בו היה נס פך השמן: עצם מציאת 
והעובדה  הטהור,  הזית  שמן  ובו  הפך 
רק  ולא  ימים  לשמונה  הספיק  שהשמן 
ימינו  של  הנרות  הדלקת  אחד.  ליום 
הזה,  לנס  תזכורת  משמעית  חד  היא 
גם  וכמוה   – לפרסם  באה  היא  ואותו 
זאת,  לעומת  החג.  של  האכילה  מנהגי 
בספר המקבים עצמו, ושוב מאז ראשית 
הצבאית- ההצלחה  הוא  הנס  הציונות, 
לאומית שבניצחון המקבים המעטים על 
בהקשר  בציונות,  כנהוג  הרבים.  היוונים 

הזה אין מצוות של החג, אבל יש שירים. 

יוצרים עם...   נעה סביר

נסים  הם  יחד  גם  האלה  הנסים  שני 
ראויים, שמכל אחד מהם יש מה ללמוד, 
הן בפן הדתי והן בפן האנושי – אפילו עם 
עזרה אלוהית לא פשוט למרוד ולהילחם, 
אור  של  קצה  למצוא  להתאמץ  לא  וגם 
אף  בתיקון  להתחיל  החרבות,  עיי  בתוך 
על פי שהוא נראה אבוד מראש, ולהאמין 
שזאת התחלה מספיק טובה כדי שדברים 

ישתפרו בהמשך. 
שמחים  הכי  החגים  אחד  הוא  חנוכה 
הכי  עם  החג  כנראה  וגם  ומשפחתיים, 
הרבה שירים. בתוך כל אלה, לעתים נעלם 
לו התוכן, ומלבד סיפורי ילדים מרגשים, 
לא ברור מה באנו לחגוג. האחריות היא 
לבחור  משפחה  כל  ועל  הורה  כל  על 
מה חשוב ללמד, ומה הסיפור שאנחנו 
ניקח  ואנחנו  שלנו  שהילדים  רוצים 
איתנו מהחג הזה – וזאת, בעצם, הדרך 

לקיים את החג החינוכי הזה כהלכתו.
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בתאגיד  מים  מהנדס   ,)44( אריאל 
נהנה  גם  שעברה  ומשנה  אפק״  "עין 
במכללת  צעירים  סטודנטים  ללמד 
ספיר )אספקת מים(. איה )41(, עורכת 
דין ומגשרת, מנחת הליכי צדק מאחה 
עובדת  וכיום  בקהילה,  והסכמות 
ידיד  עמותת  של  הארצית  בהנהלה 
א׳  מחזור  בוגר   ,13 בן  אוריה  לחינוך. 
של קשת מהגן, אביגיל בת 10, בכיתה 
ה׳, ואהוד ואמרי בני 6 וחצי בכיתה א׳. 
בוקה  כלבות,  שתי  לנו  יש  מזה,  חוץ 

בת 14 וסטלה בת 1.5

משותפים,  חברים  נפגשתם?  איך 
שנהגו לארח אצלם בימי חמישי משחקים 
מפגשים  ובכלל  אביב  תל  מכבי  של 
הייתה  איה  בינינו.  הפגישו  חברתיים, 
בתחילת הלימודים באוניברסיטה ואריאל 
נפגשנו,  בטכניון.  הלימודים  בסיום 
נדלקנו, ומאז אנחנו כבר 16 שנים ביחד.

איך הגעתם לשוהם? איה גרה בשוהם 
מגיל 18, אבל אחרי צבא גרה כמה שנים 
זו  )בתקופה  בגבעתיים  ואז  אביב  בתל 
אבל  מקומות,  בכמה  גרנו  כזוג  הכרנו(. 
שהמקום  החלטנו  בבטן  היה  כשאוריה 
כך  בשוהם,  הוא  ילדים  לגדל  טוב  הכי 

שהגענו לשוהם כזוג לפני 14 שנים.
מטיילים  אנחנו  משפחתי:  טיול 
מהטבע  האיכות,  מזמן  נהנים  הרבה, 
בר  מטיול  חזרנו  לאחרונה  ומהניתוק. 
מהנופים,  נהנו  איטליה.  בצפון  מצווה 

המרחבים, הטבע והאוכל. 
שלנו  החיבור  היא  קשת  קשת?  למה 
שלנו,  לעם  למסורת,  שלנו,  לבתים 
לתרבות שלנו, היא משמרת את היכולת 
להיות חלק מתרבות עשירה, מבלי חובה 

להגדיר השתייכות לצד או לזרם.
יש  כה:  עד  מקשת  מעניינת  חוויה 
נמצאים  אנחנו  מקשת,  חוויות  המון  לנו 
מאוד.  בו  ומאמינים  מתחילתו  במסלול 
בהם  שלקחנו  הרבים  לאירועים  מעבר 
אחורה,  שנים   10 להיזכר  מרגש  חלק, 
הספר,  בבית  המסלול  שהחל  לפני  עוד 

עשרות  נפגשו  שבו  בשבט,  ט"ו  באירוע 
עצים,  ושתלו  החבל  גן  ליד  משפחות 
שרו וקידשו. גם ראש המועצה דאז הגיע 
לברך. מאז עברו הרבה מים בנהר והמון 
המון  נוצרו  גם  בקשת  קסומות.  חוויות 
עוד  אותנו  ילוו  ובוודאי  שמלוות  חברויות 

הרבה שנים. 
אריאל:  בשבילכם?  אלוהים  זה  מה 
של  ב"תנורו  המעשה  סיפור  אם  וואו... 
את  בחום  מאמץ  אני  אז  נכון,  עכנאי״ 
צוחק,  שאלוהים  בטוח  ואני  שלו,  הסיום 
מנסים  שאנו  מה  על  ומודה  מתמוגג 
איה:  בני״.  ״נצחוני  וקורא:  כאן  לעשות 
כנראה מישהו שאחראי על הבריאה פה, 
שקיים  נוסף  כוח  והחיים,  הטבע  מעגלי 
להרגיש  אפשר  אמונה  קצת  שעם  פה, 

אותו. 
ומוזיקה  אוכל  בעיניכם?  ישראלי  מה 
נושמים  שאנחנו  דברים  שני  ישראלית. 
בבית. אוהבים מאוד לבשל סוגים שונים 
קיבוץ  הוא  שלנו  המטבח  אוכל,  של 
גלויות אחד גדול, כמונו. מחוברים מאוד 
מגוונת  היא  שגם  ישראלית,  למוזיקה 

מאוד. 
מה משמח אתכם? הרגעים הפשוטים 
יקיצה  קמים  ביחד,  שכולם  והקסומים, 
בגינה,  מטפלים  קצת  מבשלים,  טבעית, 
בקיצור,  עיתון.  מוזיקה/קוראים  שומעים 
להיות ביחד בזמן איכות. וגם הופעות של 

זמרים/ות אהובים/ות. 

על  מתווכחים  שלנו:  במשפחה  רק 
נוסח ה"שלום עליכם" בערב שבת.

ועומסי  השנים  שעוברות  ככל  שבת: 
החיים גדלים, ערך השבת בשבילנו גדול 
יותר ויותר. אווירת השבת מורגשת אצלנו 
מסכים,  פחות  טלפונים,  פחות  בבית, 
לילדים,  גבוהה  יותר  זמינות  אחר,  קצב 
מאוד  עמוס  השבוע  שאר  כי  למשחקים, 

ופחות מאפשר.
איה  שנה  לפני   - אריאל  תחביבים: 
והתחלתי  צילום  קורס  מתנה  לי  קנתה 
איה  בעץ.  לבנות  אוהב  מזה  חוץ  לצלם. 
מספרים,  החל  דבר,  כל  לקרוא  נהנית   -
מלפני  שוהם״  ״אבן  עיתון  גם  עיתונים, 
חמש שנים יכול לעניין אותי, עיצוב הבית 
ולשחק  כדורסל   - אוריה  והמשפחה. 
פורטנייט, אביגיל - ריקוד, בישול וכל דבר 
שקשור לאומנות, אהוד - משחקי מחשב 

ומגנטים, אמרי - ספורט ולגו. 
איחול לכבוד הגיליון הנוכחי: לכבוד 
חג החנוכה, נאחל שהאור ימשיך להאיר 
את חיינו ואת חיי הסובבים אותנו. נאחל 
למסלול קשת ולבית ספר אבן חן לפרוח 
רבים  בקרב  אורו  את  ולהפיץ  ולגדול 

נוספים.
סדרה  לראות  משפחתית:  המלצה 
להורים.  אחרת  וסדרה  ביחד  משפחתית 
הסדרה משתנה כל הזמן, אבל זה מייצר 
זמן כיפי ביחד, בעיקר בחורף שנמצאים 

הרבה בבית. 

משפחת קרפיבקה. נהנים מהטבע ומהניתוק

נעים להכיר:  משפחת קרפיבקה 
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ניצחון האור על החושך

רונית ג׳אן קלטר ניצחה את הסרטן ומדליקה את חנוכיית הניצחון שלה  בעוד אנשים 
עצמה  את  להחזיק  הצליחה  סבן  שלי  המטוס,  על  כבד  גז  ריח  בשל  סביבה  מתעלפים 
לטייל  החליטו  ומשפחתה  אפלבויים  אוראל  לארץ   מברצלונה  שלמה  טיסה  במשך 
במדבר יהודה ביום הכי חם בשנה. למזלה זה נגמר בהתייבשות בינונית ובפטה מורגנה 

קלה  רננה צ'יקו

רונית ג׳אן קלטר
הניסים  "...על 
ועל  הנפלאות  ועל 
ועל  המלחמות 
שעשית  התשועות, 
לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה", נר ראשון 
בוקעת  השירה  התשע"ח,  חנוכה  חג  של 
שמחות  חנוכיות  השולחן  על  ביתנו,  מסלון 
שחיכו שנה תמימה לחוג שוב את השמחה 
בעיקר  שנמסים  הצבעוניים,  הנרות  ואת 
מחום הלבבות של בני המשפחה ולא מאש 
את  מדקלמת  אני  בהם.  שדבקה  הגפרור 
כבד  הלב  אבל  לכולם,  מחייכת  המילים, 
יום קודם עשיתי  יצוקה. רק  לי כמו עופרת 
ביופסיה, עננת סרטן השד מרחפת לי מעל 

הראש, כמו עשן שחור ומפחיד.
שמונה ימים, ערב ערב של הדלקת נרות 
של  ומשפחה,  אור  של  סביבונים,  ומשחקי 
וכמו  תפילה.  של  ימים  שמונה  ושירה,  חום 
כד השמן, גם אני הארתי שמונה ימים, חרף 
חוסר הוודאות מורט העצבים, עד שירד עליי 
החושך. יום אחרי נר שמיני, הגיעו התוצאות 

וכבתה בי השמחה, כד השמן אזל.
שאדע  עד  ימים  כמה  עוד  יעברו 
בעצב  שעוברים  ימים  לי.  היה  מזל  כמה 
עם  טעונות  בשיחות  קשות,  ובמחשבות 
מלאך המוות ועם אלוהים, ימים שעוברים 

בדמעות. הרבה דמעות.

של  ביופסיה  גיליון  שלי,  הזה  הסרטן 
לאונקולוגיה,  הפקולטה  דקאן  מצטיין 
שחקים,  מרקיע  שלו  הפעילות  קצב 

האנרג׳ייזר של הסרטנים. 
לי  אומר  ביותר",  הטוב   - "בשבילך 
חיוך,  בחצי  החדר  מפינת  המוות  מלאך 

ואני נגררת למחשבות על גרורות.
להתחיל  חייב  החושך  על  האור  ניצחון 

עם אור קטן, מוקד.
הקשה,  הבשורה  אחרי  בודדים  ימים 
שומעת  אני  במיוחד,  גשומים  בצהריים 
המבשרת  הטלפון  שיחת  את  בקושי  רק 
גרורות". שוב דמעות, הפעם של  "אין  כי 
של  ים  בתוך  שמחה  של  טיפות  הקלה. 

עצב.
זה  את  שגיליתי  חשבתי,  חנוכה,  נס 
דחיתי  שלא  לעצמי,  לב  ששמתי  בזמן, 

לאחר כך, שלא המתנתי עם הבדיקות.
להחלים,  אפשר  זה,  את  לנצח  אפשר 

אפשר לחיות.
אור קטן, מוקד, נר אחד נדלק.

שמונה חודשים עברו מרגע הגילוי ועד 
תוצאות הפתולוגיה שהכריזו שאני נקייה 
מסרטן, כמו שמונה נרות חנוכה, שנדלקו 
בזה אחר זה עם כל חודש שצלחתי, עם 
ככל  התעצם  ואורם  ששרדתי.  קושי  כל 

שהתקדמתי בדרך.  
פתולוגיה,  נייר,  גיליון  אוחזת  אני  שוב 

3 נפלאות ועל  )על הניסים( 

הפעם בכל המדדים ידי על העליונה.
אומרת  אני  ביותר",  הטוב   – "בשבילך 
שם  בתבוסה  לו  שמכווץ  המוות  למלאך 
בפינת החדר, מסתתר מכל האור סביבו 

שמפיצה חנוכיית הניצחון שלי.
ועל  הנפלאות  ועל  הניסים  "...על 
שעשית  התשועות,  ועל  המלחמות 
הזה",  בזמן  ההם,  בימים  לאבותינו, 
מאחוריי.  רמה  שירה  פתאום  נשמעת 
כל  את  ורואה  באחת  מסתובבת  אני 
שלא  כאלו  וגם  לקהילה  וחברותיי  חבריי 
הכרתי עד שחליתי ובחרו לתמוך ולעזור, 
מקהלה,  כתמונת  אחודים  עומדים 
הגנה,  חומת  גם  אולי  תמיכה,  כחומת 
בעוצמה  מלאה  ושמחה,  רמה  ושירתם 

ובעוז וחודרת ישר ללב.
מעלה  ידיי  מניפה  מולם,  עומדת  ואני 
על  מנצחת  כמו  וכולל,  גדול  לחיבוק 
את  מנצחת  אני  שבעזרתה  המקהלה, 

הסרטן.
אורים  חג  לכולכם  לאחל  רוצה  אני 

שמח, מלא בניסים ונפלאות.
יש לנו קהילה מיוחדת, על כל צבעיה. 
השנה  את  להאיר  לנו  שעזרה  קהילה 

שעברה על משפחתנו.
חיבק,  שחייך,  מי  לכל  גדולה  תודה 
תמך, בישל, עודד, עזר, התעניין, התפלל, 

איחל, הסיע, ליווה ואפילו הצחיק.
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אוראל אפלבויים 
בזה  התחיל  הכול 
לחגוג  שהחלטנו 
הולדת  יום  לאחותי 
למיטיבי  בטיול   30
הייתה  הבעיה  לכת. 
בחרנו,  לכת.  מיטיבי  היינו  לא  שחלקנו 
כך מתברר, לצאת למסלול נחל אשלים 

במדבר יהודה ביום הכי חם בשנה.
מלונדון )אחותי  תיירת  הייתה  בינינו 
השנייה( שלא רגילה לצאת למסע כומתה 
שכזה וחשבה שיהיה נורא נחמד להרטיב 
את עצמה במים לכל אורך המסלול. לא 
ידענו שהיא משתמשת בכל המים. בחצי 
המסלול גילינו שנותרו לנו חצי ליטר מים 

שאמורים להספיק לשבעה אנשים. 
דרך  קיצור  מצא  שהוא  חשב  בעלי 
)פטה  האוטו  את  רואה  שהוא  לנו  ודיווח 

מורגנה(.
החליטו  שלי  הדוד  ובן  התיירת  אחותי 
לחזור חזרה את המסלול שהלכנו בו מזה 

4 שעות.
בנות  ושתי  ההולדת(  יום  )כלת  אחותי 
שיוכלו  וחשבו  התפצלו  שלי  הדודה 
לסיים את המסלול. קבענו שניפגש איתן 
בהמשך המסלול. חילקנו בינינו את חצי 
ליטר המים שנותרו לנו, ואני הלכתי שבי 

הזעיקו את המסוק של 669, ומכאן הכול 
בעלי  כשברקע  אקשן,  סרט  כמו  הרגיש 
חושש כמה משכנתה נצטרך לקחת כדי 

לכסות את הפינוי האווירי.
מאושפזת  הייתי  לסורוקה.  אותי  פינו 
בדרגה  חום  מכת  עם  הלילה  למשך 

בינונית. 
שרדנו את מדבר יהודה ב-42 מעלות. 

אבל הנס האמיתי היה הדיווח בחדשות: 
"צעירה פונתה בנחל אשלים". אם כבר 

נס, אז עד הסוף!  

 

טיסת ההתעלפויות

שלי סבן
כארבע  לפני 
מטעם  טסתי  שנים 
לברצלונה,  העבודה 

היה נהדר.
על  כשעלינו 
לפני  עוד  לישראל,  חזרה  המטוס 
לידי  שישבה  לחברה  אמרתי  ההמראה, 
לי  שמריח  גז  של  חזק  ריח  מריחה  שאני 
שהסבירה  לדיילת,  גם  פנינו  טוב...  לא 
שנמריא  וברגע  ומזגנים  המנועים  שאלו 

הריח ייעלם.
נעלם,  לא  הריח  ההמראה,  לאחר 
הנוסעות,  כשאחת  בהלה  נוצרה  ולפתע 
המטוס,  של  האחורי  בחלק  שישבה 
כדי  סביבה  התקבצו  כולם  התעלפה. 

לעזור לה. בעודנו עוזרים לה, אדם נוסף 
במרחק כמה כיסאות גם התעלף, אישה 
הצטרפה,  גם  המטוס  בקדמת  נוספת 
הבהלה  דומינו.  כמו  אישה...  ועוד 
גבוהות  בעוצמות  היו  במטוס  וההמולה 
אטומי,  ובלחץ  מסוחררת,  הרגשתי   ואני 

במצב של חוסר אונים, מנסה לשמור על 
שפיות וערנות. 

שאנחנו  הידיעה   וגם  הקשה  הריח  גם 
באוויר ומשהו לא תקין עם המטוס.

בשלום  שלי  למקום  לחזור  ניסיתי 
והדבר היחידי שיכולתי לעשות זה להוציא 
את ספר התהילים שלי מהתיק, להתנתק 
הנשימות  את  להסדיר  מההמולה, 
בתפילה,   עסוקה  הייתי  ולהתפלל.  שלי 
ונטרלתי את  התרכזתי בנשימות נכונות, 
ארים  שאם  הרגשתי  מהסביבה.  עצמי 
אחזיק  לא  אני  סביבי,  ואסתכל  עיניי  את 
ארבע  לאחר  בעצמי.  ואתעלף  מעמד 
שעות ארוכות, שארכו כמו ארבעה ימים, 

נחתנו בשלום.
כטיסת  בתקשורת  פורסמה  הטיסה 

ההתעלפויות, ואפילו זכינו בפיצוי כספי.

 

 

 

הדרך  את  שראה  שחשב  בעלי,  אחרי 
לאוטו בקו אווירי.

בדרך.  ואבדנו  טעה  שהוא  מתברר 
הקליטה  בסימני  לחברותיי,  סימסתי 
על  ישמעו  שאם  לי,  שנותרו  האחרונים 
שאלו  שידעו  יהודה  במדבר  נעדרים 

אנחנו. 
לא  להרגיש  התחלתי  מסוים  בשלב 
היו  ובחוץ  מים  לנו  נשארו  לא  כבר  טוב. 
42 מעלות. שעת צהריים ואין אפילו חצי 
החילוץ  ליחידת  התקשרתי  בו.  לנוח  צל 
מים.  לנו  ולהביא  אותנו  לאתר  שינסו 
ההרגשה  ובינתיים  זמן  המון  לקח  זה 
הדודה  ובנות  אחותי  לפתע  החמירה. 
לא  כי  שדאגו  אמרו   - אלינו  חזרו  שלי 
עם  לחילוץ  יחד  חיכינו  אליהם.  הגענו 
המים המובטחים. היה יום שישי בצהריים 
ולחזור  המסלול  את  לסיים  בלחץ  והיינו 
ההרגשה  בינתיים  שבת.  לפני  הביתה 
נימול  להרגיש  והתחלתי  החמירה  שלי 

בגפיים.
מדבר  של  החילוץ  מיחידת  הבחור 
יהודה דיבר איתי בטלפון בכל חצי שעה 
אמר  הוא  תחושותיי.  את  לו  והסברתי 
חום.  ממכת  סובלת  אני  הנראה  שככל 
הנימול  ותחושת  שעתיים  עוד  עברו 
כבר הורגשה בכל הפנים שלי. ברגע זה 

איך ניצלתי במדבר יהודה
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אלמוג פרץ 
כיתה ב׳, מעגל מפגש

כמעט בן 7, אבא גור, אמא אלינור, אח של  נועם בן 4.5  
ספר אהוב: בעלי חיים מרתקים – למה בריבוע

חג אהוב: חנוכה, החג בו נולדתי
מאכל אהוב: ג׳חנון ומלאווח

תחביבים: ספורט - כדורגל, התעמלות קרקע, אקרובטיקה ואימוני כוח 
דברים שאני אוהב בקשת: את החברים, הפעילויות בחגים ובעיקר שבת קהילה

שלל ילדי הקשת   רננה צ׳יקו

תהל כליפה 
כיתה ג׳, מעגל תפילה

בת 8, אבא ליונל, אמא יערית, אחות של  נהוראי בכיתה א׳ ושילת בת שנתיים וחצי בגן שגיא
ספר אהוב: מנהרת הזמן

חג אהוב: פורים
מאכל אהוב: פסטה שמנת

תחביבים: לרקוד, לקרוא ולצייר 
דברים שאני אוהבת בקשת: קבלת השונה

 

שיש.  המשפחתיים  הכי  החגים  אחד  זהו 
והמאכלים  שלה  המנהגים  משפחה  לכל 
כוללים  הם  כלל  בדרך  לה.  המיוחדים 
וקלוריות.  ריבה, דבש  סוכר,  הרבה שמן, 
פך  ולא  שמן  פך  שמצאו  מזל  שני,  מצד 

קטשופ.

קליפות תפוזים מסוכרות
קרן כהן

החומרים:
4 תפוזים עם קליפה עבה

1/2 ק"ג סוכר
 2 כוסות מים

1 כפית מיץ לימון

אופן ההכנה:
וקולפים.  התפוזים  את  היטב  שוטפים 
דקות  לרצועות  הקליפות  את  חותכים 
ומשרים  מסננים  כשעה.  במים  ומשרים 

שוב במים. מסננים.
המים  הסוכר,  את  בסיר  מרתיחים 
האש  את  מעט  מנמיכים  הלימון,  ומיץ 
מוסיפים  סירופ.  ומבשלים עד שמתקבל 

את קליפות התפוזים ומבשלים כעשרים 
הקליפות  נמוכה-בינונית.  אש  על  דקות 

מוכנות כאשר צבען זהבהב.

מומלץ להגיש עם שוקולד מריר.

ספינג'
סיון סניור, לפי מתכון של סבתא חנה

החומרים:
1 ק"ג קמח מנופה

2 ביצים
50 גרם שמרים

1 כפית מלח
2 כפות סוכר

שמן לטיגון

לא על הסופגנייה לבדה 	

	

ים שלה והמאכלים המיוחדים לה. זהו אחד החגים הכי המשפחתיים שיש. לכל משפחה המנהג
פך הרבה שמן, סוכר, ריבה ודבש. מצד שני, מזל שמצאו פך שמן ולא  יםכוללהם בדרך כלל 

קטשופ  

 

קינוח עיראקי –קליפות תפוזים מסוכרים   

)קרן כהן (אמא של רוני מכיתה ה'  

עם שוקולד מריר.מומלץ להגיש   

החומרים:  

תפוזים עם קליפה עבה 4  

סוכר ק"ג 1/2  

כוסות מים 2  
כפית מיץ לימון 1  

ההכנה:אופן   

ם ולשים היטב. מכסים את ימערבבים בקערה את הקמח והסוכר. מוסיפים את השמרים והמ
הקערה ומתפיחים כשעה.  

הקליפות לרצועות דקות ומשרים כשעה במים. שוטפים היטב את התפוזים וקולפים. חותכים את 
מסננים ומשרים שוב במים. מסננים.  

תקבל ד שממרתיחים בסיר את הסוכר, המים ומיץ הלימון, מנמיכים מעט את האש ומבשלים ע
סירופ. מוסיפים את קליפות התפוזים ומבשלים כעשרים דקות על אש נמוכה בינונית. הקליפות -

מוכנות כאשר צבען זהבהב. 	

	

 

 

קינוח מרוקאי –קוואלד   

סיון סניור (אמא של עומר מכיתה א')  

 

משפחת סניור מתכנסת בנר ראשון של חנוכה, מדליקים נרות, שרים שירי חנוכה ואוכלים 
, מאכל מרוקאי אותנטי שמכינה סבתא חנה. לרגל חגיגות סופגניות מרוקאיות וגם קוואלד

השמונים של סבתא בני המשפחה קיבצו את כל המתכונים לספר מיוחד.   

 

כאן תבוא תמונה עם המתכון. גדולה יחסית 	

אופן ההכנה:
עד  הבצק  חומרי  כל  את  ביד  לשים 
 5 מניחים  ודביק.  דליל  בצק  לקבלת 

דקות למנוחה.
מרטיבים את הידיים ומעבדים את הבצק. 
להכפלת  עד  התפחות  ל-2  מניחים 
הנפח. לקבלת ספינג' מוצלח רצוי לשים 

את הבצק במקרר ליממה.
ולוקחים  בסיר  עמוק  שמן  מחממים 
חתיכת בצק. יוצרים עיגול שבמרכזו חור 
משני  והשחמה  ליציבות  עד  ומטגנים 

הצדדים.

אופן ההכנה:  

1. דקות למנוחה. 5לשים ביד את כל חומרי הבצק עד לקבלת בצק דליל ודביק. מניחים   	
2. -מרטיבים את הידיים ומעבדים את הבצק. מניחים ל  התפחות עד שמכפיל את נפחו. לקבלת  2

צק במקרר ליממה.ספינג' מוצלח רצוי לשים את הב 	
3. מחממים שמן עמוק סיר ולוקחים חתיכת בצק. יוצרים עיגול שבמרכזו חור ומטגנים עד ליציבות  

והשחמה משני הצדדים. מצננים. אפשר לטבול את הספינג' בסירופ או לבדוק מעליו סוכר. 	

 

 

תוספת לכפולת אמצע  

לשנות את הכותרת  

(על הניסים) ועל הנפלאות  

 

לא על הסופגנייה לבדה  אילן גיבר
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כיתה ה׳
לימוד  את  סיימו  המפגש  מעגל  ילדי 
סיכום  עבודות  הכינו  והכינו  יונה  ספר 

מקסימות.

לימוד בחברותא
ללימוד  קשת  כיתות  נפגשו  החודש  גם 
הלימוד  נושא  לימוד.  דף  עם  בחברותא 
בענן,  - קשת  הקשת  הוא  כסלו  לחודש 
קשת סמלה של הקהילה, הקשת בספר 

בראשית, מדרשים ושירים.
צעיר,  עם  בוגר  ילד  שיח,  ניהלו  הילדים 
לדעתם  מדוע   - ורעיונות  דעות  החליפו 
נבחרה הקשת כסמל הקהילה וציירו וצבעו 

להנאתם קשתות צבעוניות מרהיבות.

מפגש ראש חודש
רחלי  המחנכות  עם  ה׳,  כיתה  תלמידי 
לאחר  למפגש.  אחראים  היו  ומילכה, 
ילדי  לנו  סיפרו  משותפת,  הלל  תפילת 
חודש  כסלו,  בחודש  המיוחד  על  הכיתה 
של אור וקבלה. חודש שבו אנו מציינים את 
השונה  את  לקבל  לומדים  השונות,  ערך 
שוויון. של  תפיסה  ומתוך  באהבה   ממני 

לנו  האירו  המפגש  של  בשיאו 
מילותיו  את  פנסים  עם  הילדים 
הנר”. “אור  קוק  הרב  של   המוכרות 

נרות  שישה  עם  ציינו  הטוב  הכרת  את 
ובכל  כיתה.  לכל  נר   - ומאירים  מיוחדים 
הדדי,  כבוד  שלנו:  האור  נקודות  אחד 
פעולה  שיתוף  חברות,  הדדית,  עזרה 

יצירתיות, מגוון דעות, ייחודיות ושונות.

2 הציגו  לאורחים כיבוד ותה. תלמידי ב' 
המלאכים.  ושלושת  אברהם  סיפור  את 
צפינו בסרטון מתוך סבא טוביה: "באוהל 

אברהם כמה נעים וחם..." וחדנו חידות.

מפגש כיתות ב׳-ג׳
האור  בנושא  עסקו  כסלו  חודש  מפגשי 
שעות  מתקצרים,  הימים   - והחושך 
החנוכייה  נרות  מתארכות,  החשיכה 
שדלקה  המנורה  החושך,  את  המאירים 
האור  על  דיברו  הילדים  המקדש.  בבית 
מקור  ועל  שלהם  הייחוד  על  שבתוכם, 
כוחם. כל ילד קיבל דף שחור ועליו נורה 
כל  את  כתבו  וסביבה  מוזהבת  זוהרת 

נקודות האור שבהם.

 כיתה ד׳
למדנו  במדבר,  ספר  לימוד  במסגרת 
כדי  במדבר.  ישראל  בני  מחנה  סדר  על 
את  הנלמד, יצרנו  את  ולהמחיש  להבין 
ענן”  ו”עמוד  משכן  הכנו  השבטים,  דגלי 
כאשר  ישראל,  במחנה  כמו  והסתדרנו 
מסודרים  והשבטים  במרכז  המשכן 
מסביב בסדר מיוחד. כך צעדנו בהובלת 
“עמוד הענן” ומשה, תחת הכותרת: “יחד 
למדנו  ובה  חנייה  ביצענו  ישראל.  שבטי 
נושא מפרשת השבוע. למדנו בכיתה שני 
שירים בסימן אחדות: השיר “יחד” והשיר 

“יחד שבטי ישראל”.

מדברים מהשטח

גן קשת
האור  על  דיבר  ילד  כל  חנוכה  לקראת 
כל  טוב?  אני  במה  טובות,  תכונות  שבו, 
והרגשנו  חברו  על  טובה  מילה  אמר  ילד 
זה  וכמה  טובה  מילה  לקבל  נעים  כמה 

מאיר אותנו.

כיתה א׳
בראשית.  סיפורי  את  ללמוד  התחלנו 
נפגשו  העולם,  בריאת  סיפור  לסיכום 
"לברוא"  כדי  והתפילה  המפגש  מעגלי 
של  ובוהו  תוהו  משותף. מתוך  עולם 
חומרי יצירה ובלי הוראות מדויקות, עבדו 
הילדים בקבוצות, כשכל קבוצה אחראית 
על יום אחד. יחד הצליחו בתכנון ובשיתוף 

פעולה לרכז הכול יחד ליצירה אחת.

כיתה ב' 
שכבת  ילדי  את  אירחו  הכיתה  תלמידי 
בעקבות  שנבנה  אברהם,  אוהל  בתוך  ב' 
לימוד סיפור הכנסת האורחים של אברהם 

ושלושת המלאכים בשיעור תורה.
את  וליוו  הזמינו  המארחים  התלמידים 
על  הכיתה.  אל   3 ו-ב'   1 ב'  תלמידי 
התיישבו  מדברית,  מוזיקה  צלילי  רקע 
התלמידים  מחצלות.  על  האורחים 
המארחים, שהיו לבושים בגלביות, הגישו  

 
 
 

גן קשת  
 

כל ילד דיבר על האור שבו, תכונות טובות, במה אני טוב? כל ילד אמר מילה טובה על חברו 
והרגשנו כמה נעים לקבל מילה טובה וכמה זה מאיר אותי.  

 
 
 

כיתה א'  
צת המפגש ותפילה לסיכום סיפור בריאת העולם, נפגשו קבו. את סיפורי בראשיתהתחלנו ללמוד 

יקות, עבדו הילדים של חומרי יצירה ובלי הוראות מדו מתוך תוהו ובוהו ף.לברוא עולם משות
ל יחד ויחד הצליחו בתכנון ושיתוף פעולה לרכז הכ. כשכל קבוצה אחראית על יום אחד ,בקבוצות
.אחתליצירה   

 
 
 
 
 
 

כיתה ד'  
 

ר. כדי להבין ולהמחיש את למדנו על סדר מחנה בני ישראל במדב ,ספר במדברמסגרת לימוד ב
הנלמד, כאשר  ,יצרנו את דגלי השבטים, הכנו משכן ו"עמוד ענן" והסתדרנו כמו במחנה ישראל 
, ומשה סדר מיוחד. כך צעדנו בהובלת "עמוד הענן"במרכז והשבטים מסודרים מסביב ב המשכן

למדנו . יה ובה למדנו נושא מפרשת השבועיצענו חניב תחת הכותרת: "יחד שבטי ישראל",
".אלרבכיתה שני שירים בסימן אחדות: השיר "יחד" והשיר "יחד שבטי יש  

 
 

'כיתה ה  
קבוצת המפגש סיימה את לימוד ספר יונה והילדים הכינו עבודות סיכום מקסימות.  

 
 
 

מפגש ראש חודש  
לאחר תפילת הלל משותפת, הייתה אחראית למפגש.  ,ומילכהעם המחנכות רחלי  ',תה היכ

בו אנו מציינים את שתה על המיוחד בחודש כסלו, חודש של אור וקבלה. חודש יסיפרו לנו ילדי הכ
.ןיווושערך השונות, לומדים לקבל את השונה ממני באהבה ומתוך תפיסה של   

.פנסים את מילותיו המוכרות של הרב קוק "אור הנר"בשיאו של המפגש האירו לנו הילדים עם   
ר תה. ובכל אחד נקודות האוינר לכל כ - מיוחדים ומאירים נרות שישהאת הכרת הטוב ציינו עם 
חודיות ושונות.יעות, י, שיתוף פעולה יצירתיות, מגוון ד, חברותהדדיתשלנו: כבוד הדדי, עזרה   
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ָלִאיׁש  ְקָרא  וַּתִ יָה,  ְרּכֶ ּבִ ֵנהוּ ַעל  ְ יַׁשּ )“וַּתְ כוחו 
ֶחל  וַּתָ רֹאׁשֹו,  ַמְחְלפֹות  ַבע  ׁשֶ ֶאת  ח  ַגּלַ וַּתְ
ט"ז,  שופטים,  ֵמָעָליו”,  ּכֹחֹו  וַיַָּסר  ְלַעּנֹותֹו, 
במירוץ  ההובלה  את  מאבד  ושאול  י"ט(; 
ָהָעם  ֶאל  י  וֲַאִביׁשַ ָדִוד  )“וַיָּבֹא  למלוכה 
וֲַחִניתֹו  ל  ְעּגָ ּמַ ן ּבַ אוּל ׁשֵֹכב יָׁשֵ ְוִהּנֵה ׁשָ ַלְיָלה 
ְוָהָעם  ְוַאְבֵנר  ְמַרֲאׁשָֹתיו  ָבָאֶרץ  ְמעוָּכה 
ַהֲחִנית  ֶאת  ִוד  ּדָ ח  ּקַ ִּ וַי ׁשְֹכִבים ְסִביבָֹתיו... 
וַיְֵּלכוּ,  אוּל,  ׁשָ ִים, ֵמַרֲאׁשֵֹתי  ַהּמַ ַחת  ַצּפַ ְוֶאת 
י  ּכִ ֵמִקיץ,  ְוֵאין  יֹוֵדַע  ְוֵאין  רֶֹאה  ְוֵאין  ָלֶהם; 
ַמת ה', ָנְפָלה ֲעֵליֶהם”  ְרּדֵ י ּתַ ִנים ּכִ ם ְיׁשֵ ֻכּלָ

)שמואל א' כ"ו, ז', י"ב(. 
ההלכה  מבחינת  ביותר  המעניין  הפן 
משפיעה  רק  לא  שהשינה  ההבנה  הוא 
השלכות  לה  יש  אלא  אמותינו,  ד׳  על 
טוען  לפחות  כך  או  לכת,  מרחיקות 
להם  לרשעים הנאה  ״שינה   - התלמוד 
אינם  שישנים  זמן  כל  כי  לעולם,  והנאה 
רע  ולצדיקים  לבריות,  ומריעים  חוטאים 
בתורה״  עוסקים  שאין  לעולם,  ורע  להם 
)בבלי סנהדרין, ע”א ב׳(. ככה שאם אתם 
והייאוש  שינה,  דלת  בתקופה  נמצאים 
דופק לכם בדלת - רק תפתחו את העיתון. 
הכותרות כבר יספרו לכם שהעולם זקוק 
לכך שכמה צדיקים ישאירו איזו עין אחת 
בכל  נחמה.  תמצאו  בזה  ואולי  פתוחה, 
מקרה, אנחנו, כמו רבים מכם, נשאיר עין 
פקוחה עבור כולנו, רק לא כל כך ערנית.

להעלות  בחרתי  האורים  חג  לקראת 
 – בחושך  נעשה  דווקא  שעיקרו  נושא 

השינה. 
מדי  מעט  השינה.  הוא  חמקמק  נושא 
ממנה ולמחרת עלול להיות מסוכן מאוד 
ואנחנו כבר  יותר מדי ממנה  על הכביש; 
מדברים על מחלה. אפילו על כמות שעות 
הרמב”ם  מחלוקת.  יש  הנכונה  שינה 
)רמב”ם, הלכות  התיר לנו שמונה שעות 
רק  זאת,  לעומת  צה”ל,  ד׳(.  ד׳,  דעות, 
שש. למרות שכולנו התנסינו בשינה איזה 
נותרה  עדיין  השינה  פעמיים,  או  פעם 
מעין  היא  השינה  חז"ל,  לפי  תעלומה. 
מוות זמני ולכן עם פקיחת העיניים בבוקר 
חי  מלך  לפניך,  אני  "מודה  מתפללים: 
רבה  בחמלה  נשמתי  בי  שהחזרת  וקיים 
החל  הרפואה,  התפתחות  עם  אמונתך". 
מצב  נראית  השינה  שאמנם  להתברר 
רגוע, אך לאמתו של דבר מתחוללות בה 
פעילויות רבות – עד כדי כך, בעת שינה 
אנחנו שורפים יותר קלוריות מאשר בעת 

צפייה בטלוויזיה. 
מזניח  שהוא  מרגיש  עובד  אבא  כל 
בטוחה  עובדת  אימא  וכל  המשפחה  את 
הרבה  אבל  הילדים.  את  מפקירה  שהיא 
והילדים  מהמשפחה  משהו  שנגרע  לפני 
– אנחנו נגרע בשעות השינה. וכך הדבר 
שמר  יעקב   - ההיסטוריה  משחר  עוד 
שינה  שעות  חשבון  על  לבן  של  צאנו  על 
ְיָלה,  ּלָ ּבַ ְוֶקַרח  חֶֹרב  ֲאָכַלִני  ַביֹּום  )“ָהִייִתי 
ל"א,  בראשית,   - ָנִתי ֵמֵעיָני”  ד ׁשְ ּדַ וַּתִ
ודוד שקד על תכניות בית התפילה  מ׳(; 
ַנת ְלֵעיָני,  ן ׁשְ ֶאּתֵ )“ִאם  הלילה  תוך  אל 
לה'  ָמקֹום,  ֶאְמָצא  ַעד  נוָּמה,  י ּתְ ְלַעְפַעּפַ
קל"ב,  )תהילים,  יֲַעקֹב״  ַלֲאִביר  נֹות,  ּכָ ִמׁשְ
לנו  שעולה  הראשון  הזיכרון  ד'-ה'(. 
הזיכרון  השינה.  היעדר  הוא  מהטירונות 
שלי  הראשון,  התואר  מימי  ביותר  החזק 

וכמובן,  הלבנים.  הלילות  הוא  אופן,  בכל 
ברורה  הלא  התקופה  את  זוכרים  כולנו 
בתקופות  ילד.  כל  של  לידתו  לאחר  הזו 
ממש  ולא  ישנים  ממש  לא  אנחנו  אלה 
 - באמצע  איפשהו  נמצאים  אלא  ערים, 
בין שינה לערות. וכאן הזמן להעלות את 
כמו  “ישן  המושג  את  הגה  מי   – השאלה 

תינוק”?!
שלה  אימא  איך  זוכרת  שלא  אימא  אין 
ישבה בערב פורים אל תוך הלילה ותפרה 
לא  היא  ואם  לתחפושת.  הכובע  את  לה 
היא  משלה,  כזה  לילה  על  לספר  יודעת 
שבעלי  סדר  ליל  אין  יגיע.  שהוא  יודעת 
לילה  אחרי  בסעודה  יושבים  לא  הבית 
מסחיבת  ואם  מבישולים  אם  שינה.  ללא 
כיסאות מכל השכנים ושרטוט של לפחות 
נכנסים  איש   38 איך  תרשימים  שלושה 
הטכנולוגיה  רבוע.  מטר   15 של  בסלון 
תחום  את  הרחיבו  הנישאים  והמחשבים 
הלילות הארוכים מחגי ישראל גם לימים 
שבשגרה. כמה פעמים ישבת למול הילד 
 – )ולילד(  לעצמך  ואמרת  לישון  המסרב 
עבודה”.  עוד  יש  לאימא  כבר,  “תירדם 
שלא  בקשת  ועדה  חבר  או  ועד  חבר  אין 
לטובת  הלילה  שעות  את  מפקירים 
הקהילה. תופעה זו גם מגובה בכתובים. 
שינה  הפקרת  ומעודד  תומך  משלי  ספר 
כאשר אדם נדרש לעבודה – כשהוא חייב 
ד׳(, כאשר  ו׳,  )משלי,  או בהבטחה  בחוב 
ואפילו  י”ג(,  כ׳,  )שם,  אוכל  להשיג  עליו 
כאשר הולך לו קלף בעסקים )שם, ל”א, 

י”ח(. 
הולך  מישהו  כבר  אם  במקרא, 
אדם  הפתעה.  עם  מתעורר  הוא  לישון, 
ה׳  ל  )“וַיַּּפֵ חווה  את  וגילה  לישון  שהלך 
ח  ּקַ ִּ וַי ן;  יׁשָ ִּ ָהָאָדם, וַי ַעל  ָמה  ְרּדֵ ּתַ ֱאלִֹהים 
ּנָה”,  ְחּתֶ ּתַ ר  ׂשָ ּבָ ְסּגֹר  ִּ וַי ְלעָֹתיו,  ִמּצַ ַאַחת 
את  מאבד  שמשון  כ”א(;  ב',  בראשית, 

אחת לשישים  ברק פישביין      

Save the date

שבת קהילה קשת

5.4.19, א' בניסן,  פרשת תזריע

פרטים בהמשך


