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בבוסטון
שליחנו

יהודה )אודי(: עורך מחקר בתחום הגנטיקה 
בבוסטון ארה”ב.

רפאל: מורה לעברית ולימודי קודש לכיתה ב’, 
בביה”ס 

היהודי בבוסטון )בי”ס רמב”ם(. 
חיים בכיף עם חמישה ילדים חמודים:

אלעזר ישראל: כמעט בן 12, לומד בכיתה ו’ 
בבי”ס רמב”ם בבוסטון, אוהב לטייל לקרוא להיות 

עם חברים לשחק פוטבול.
ניצן ורד: בת 10 לומדת בכיתה ד’ בבי”ס רמב”ם, 
אוהבת לקרוא לשחק במחשב לבלות עם חברות 

ולשיר.
חושן טובה: בת 8 לומדת בכיתה ב’ בבי”ס 

רמב”ם )כן כן האמא שלה היא גם המורה שלה(, 
אוהבת את המורה, אוהבת לשחק עם חברות 

ולאכול המון ממתקים.
שלהבת רחל: בת 5 )ילידת בר יוחאי(: לומדת 

בגן של בי”ס רמב”ם, אוהבת אומנות: לצייר לצבוע 
לשמוע סיפורים ולהתפלל.

אשירה עופרי: בת שנתיים )גם כן ילידת בר 
יוחאי(: במשפחתון של אסתר בבוסטון, אוהבת 

לפזר צעצועים לצבוע קירות לעשות בלאגן, 
ולהנהיג את המשפחה.

החלום של כולנו זה לחזור כבר לארץ!!!
עברנו לבר יוחאי בתשע”א ממרכז הארץ 

והתאהבנו מהרגע הראשון, הרגשנו שמצאנו את 
ביתנו.

מה הביא אתכם לגור בבר יוחאי? 
החלום שלנו היה תמיד לגור בצפון הירוק והנופי 

)למרות שכל המשפחה במרכז הארץ(, הקמת 
ביה”ס לרפואה בצפת העניקה לנו את ההזדמנות 

להגשים את החלום.  

מה אתם הכי אוהבים בבר יוחאי?
את הרוח והאמת, ואת השונות המשלימה שקיימת 

בין האנשים.
דבר שלא יודעים עליכם: 

שכבר שנה וחצי אנחנו לא נמצאים ביישוב, אך 
עוד נשוב...

בר יוחאי זה בשבילנו: 
הנוף הכי יפה בעולם!!! הבית שאליו אנחנו 

מתגעגעים וחושבים עליו בכל יום, טיולי אופניים 
בגליל. “על נהר הצ’ארלס שם ישבנו גם בכינו 

בזכרנו את בר-יוחאי…”.
מה אתם מאחלים לבר יוחאי: 

שתמשיך להתפתח, ושיישארו אותן האנרגיות 
החיוביות של וועדת התרבות הפעילה גם כשנחזור 

.);
מקרה/ סיפור/ חוויה מעניינת שקרה לכם בישוב: 

הכי מתאים לכתוב עכשיו על פורים ביישוב, כ”כ 
הרבה אהבה ונתינה, וגם בשנה הראשונה אחרי 

כחודשיים ביישוב היה ממש מחמם את הלב לתת 
ולקבל באווירה כ”כ טובה וחיובית - אתם כל כך 

חסרים לנו כאן. 

או כאן בקרוב בעז”ה יחזרו לגור בכיף.הפעם יותר מתאים - כאן גרו בכיף והפעם, לכבוד יום המשפחה – הפתעה למשפחות כהן, כהן וסופר

השגרירות
טור מיוחד ליום המשפחה

)הבת של נגה ועמית סופר(
איפה את נמצאת ומה את עושה?

קהילה קטנה בשרון, ליד בוסטון 
בארצות הברית. בבוקר בבית ספר 

יהודי יש בו 90 ילדים, מלמדת 
עברית, יהדות ועל ישראל. אחרי 

צהריים ובשבתות פעילויות 
לקהילה ובני עקיבא. 

למה את הכי מתגעגעת ?
וואו הרבה .. משפחה כל כך, 

וחברים כמובן!! האוכל של אמא, 
לשמוע עברית, האמת שגם 

לשמש קפוא פה.
מה הדבר הראשון שתעשי כשתחזרי? 

אשן.. בטח יהיה לי ג’ט לג 
משפחה בשבילי זה ה-בית , הכל! 

מתגעגעת אליכם!!
אני מאחלת לבר יוחאי שתמשיכו 
להיות המקום הביתי של כולנו !!

בר יוחאי ממרחק נראה נקודה קטנה 
על המפה. שבשבילי היא המון!! 

נהנת ממש! השבוע היה לנו סופת 
שלגים, התבטלו הלימודים. השלג 

גבוה בטירוף.
ד”ש חם לכולם !!!

יובל סופר
)הבת של ברכה ומוטי כהן(

איפה את נמצאת ומה את עושה?
מאיה ואני בנות שירות בקהילה 

היהודית באורגוואי “יבנה” - קהילת 
קירוב.  בבקרים נמצאות בבית 

הספר היהודי )יסודי ויתיכון( 
מלמדות עברית, שיעורי ישראל 
ויהדות, אחה”צ עובדות עם בני 

הנוער, בבני עקיבא, ובפרויקטים 
של צעירים יהודיים. בשבתות 

מארחות אצלנו בדירה בני נוער 
וסטודנטים לסעודות שבת. 
למה את הכי מתגעגעת ?

למשפחה המדהימה שלי! לחברים 
ביישוב, לאוכל של אמא ולשבתות 

בבית
מה הדבר הראשון שתעשי כשתחזרי? 

על האש עם כל המשפחה 
והחברים 

משפחה בשבילי זה הכל בחיים, וככל 
שמתרחקים מעריכים ומתגעגעים 

יותר. 
אני מאחלת לבר יוחאי שתמשיך 

בעז”ה לגדול ולהתפתח, להיות בית 
ומשפחה עבור הגדלים בה. 

בר יוחאי ממרחק נראה רק נקודה 
קטנה על המפה, אבל בעצם שם 

הלב שלנו. אצלנו עכשיו מתחילה 
שנת לימודים חדשה )בדרום 
אמריקה השנה הפוכה( כן כן 

עכשיו שיא הקיץ.שולחת לכולם 
המון הצלחה בלימודים ובעבודה 

ובכל מעשה ידכם,  התחלות 
חדשות וסיפוק גדול . נשיקות....

מאיה כהןטליה כהן
)הבת של ג’נט ורמי כהן(

איפה את נמצאת ומה את עושה?
טליה ואני בנות שירות בקהילה 

היהודית באורגוואי “יבנה” - 
קהילת קירוב. בבקרים נמצאות 

בבית הספר היהודי )יסודי ויתיכון( 
מלמדות עברית, שיעורי ישראל 
ויהדות, אחה”צ עובדות עם בני 

הנוער, בבני עקיבא, ובפרויקטים 
של צעירים יהודיים. בשבתות 

מארחות אצלנו בדירה בני נוער 
וסטודנטים לסעודות שבת. 
למה את הכי מתגעגעת ?

לבית, משפחה, חברים וקוסקוס 
של סבתא!!

מה הדבר הראשון שתעשי כשתחזרי? 
אחבק את המיטה שלי.

משפחה בשבילי זה הדבר הכי יקר 
בעולם!  והמרחק גורם להעריך 

ולאהוב יותר. אבאמא, רביד, יהל, 
עילאי, אורי אוהבת אתכם!!!

אני מאחלת לבר יוחאי שתמשיכו 
להיות הכי בבית בעולם!  אנשים 

טובים, עם לב ענק. 
בר יוחאי ממרחק נראה נקודה קטנה 

על המפה. 
נהנות ממש מהשליחות זו חוויה 

חד פעמית. אבל לא מפסיקות 
לחשוב על ישראל, על הבית ועל 

החברים.
עוז בנות

מצטיינות השבוע: 
נועה דיעי 

ואורין חדד - 
המדהימוווותת!!! 

עוז בנים
מצטייני השבוע: 
אחיה יחזקאלי 
וידידיה פנמק
התותחים!!!!!

הורים יקרים 
אנחנו נשמח שיגיעו יותר 
חניכים לפעולות שבת 

ביום ראשון היה יום גוש קטיף 
והתקיימה שיחה בישובנו מפי אישה 

שהייתה בפינוי כשהייתה נערה בכיתה 
יב.  היא הראתה לנו סרט ממש יפה 

ששמו: ’משחק ביתי’
ואחר כך היא דיברה איתנו ואנו זכינו 

לשמוע את סיפור גוש קטיף ממקור ראשון . השיחה הייתה 
מאוד מעניינת מרגשת וכואבת. התחברתי יותר לכאב הזה של זה 

שמפנים אותך מהבית ולא אחר מאשר המדינה שלך, שאמורה 
לבוא לטובתך..  הרגשתי כאילו מפנים את האחים שלי מהבית.

אני מאמין שהשיחה עוררה משהו אצל כול אחד ואחד ממי שהיה 
נבו בורנשטיין.שם כי אצלי היא בהחלט עוררה. 


