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או חפשו אותנו בפייסבוק

חברי קהילת קשת היקרים
בוועד  חברות  של  שנתיים  בתום 
מעבירים  אנו  העמותה,  של  המנהל 
את האחריות לוועד הנכנס. אנו מודים 
מאחלים  בוועד,  לכהן  שממשיך  למני 
אליו  שהצטרף  לחנוך  בהצלחה 
ומביעים הערכה גדולה לעודד, מנכ”ל 
במשך  הברוכה.  עשייתו  על  העמותה, 
לא  נדרשנו  המשמעותית  התקופה 
מעצימים  איך  קשות:  להכרעות  פעם 
להקפיד  חשוב  מה  על  הקהילה?  את 
בבית הספר?  איך לקבל החלטות תוך 
שימת לב לערכים של קבוצות הזהות 
השונות שבתוכנו? בכל נקודת הכרעה 
לחברי  למסלול,  אותנו האחריות  הנחו 

העמותה ולחזון הקשתי.  

חווים  אנו  האחרונה  בתקופה 
שמתחוללים  משמעותיים  אירועים 
תהליך  מקדמת  המועצה  בשוהם. 
בעיר  החינוך  לשיפור  מקצועי  עומק 
פרשת  קו  כאן  גם  הספר.  בתי  וחיזוק 
המועצה  האחריות:  קו  הוא  המים 
הגורמים  כל  עם  רחב  שיח  מנהלת 
חלופות  בין  ושוקלת  בדבר  הנוגעים 

מי  כל  ומכבדת.  בצורה שקופה  שונות 
שעיניו בראשו רואה כי המניע הראשי 
הוא דאגה כנה לעתיד החינוך ביישוב, 
עצמו.  היישוב  לעתיד  הערובה  שהוא 

שבפני  מבין  בתהליך  שמעורב  מי  כל 
מלוא  פרושים  המקצועיים  הגורמים 
הן  סיסמאות,  לא  ושעובדות,  הנתונים 

הבסיס להחלטות שיתקבלו.

משינוי  שחוששים  גורמים  ישנם 
את  לגרור  ומנסים  שינוי  הוא  באשר 
)היוצא  הוועד  הסערה.  לעין  קשת 
כי התגובה האחראית  והנכנס( מאמין 
ולא  לקרב  להרוס,  ולא  לבנות  היא 
אנחנו  לקרוע.  ולא  לאחד  להפריד, 
החלטת  קבלת  אחרי  גם  כי  זוכרים 

המועצה אנו חיים יחד ומקיימים מרקם 
שהבסיס שלו בנוי על כבוד הדדי. על כן 
לא  הקהילה  חברי  לכל  קוראים  אנחנו 
שנשמעות  האמירות  אם  גם  להיגרר, 

ברשתות חוטאות ומחטיאות.

אבל  לפנינו,  עוד  גדולים  אתגרים 
כדברי המשוררת נעמי שמר:

ְענּו  עֹוד לֹא ִהּגַ "ִסיָמן ׁשֶ
ְוָהאֶֹפק עֹוד ָרחֹוק 

תּוַח  ָך עֹודֹו ּפָ ְוִלּבְ
ַעת ָהרּוחֹות ֶאל ַאְרּבַ

יְך ָלֶלֶכת  ְוָצִריְך ְלַהְמׁשִ
יְך ִלְצעֹד  ְוָצִריְך ְלַהְמׁשִ

ֶכת  ֶרְך עֹוד מֹוׁשֶ ְוַהּדֶ
ה". ֲאֻרּכָ

להיפרד  מבקשים  אנו  זו  בהזדמנות 
אורית  הספר,  בית  ממנהלת  בתודה 
על  תודה  בהצלחה.  לה  ולאחל  כוכבי, 
על  השנים,  לאורך  במסלול  תמיכתך 

השיח הפורה ועל שיתוף הפעולה.

חברי הוועד היוצא
עינת רנאל ושחר גולן

SAVE

THE

DATE
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מדברים מהשטח

לימוד שבועות
לפני כניסת החג התאספנו קהילת 
קשת, הורים וילדים, לערב של לימוד 

ומפגש משותף.
השנה עסק הלימוד בנושא שבעת 
המינים וזימן חקר והעמקה על כל מין 

ומין בהיבטים שונים.
החיטה והשעורה- דרך משל השועל 
והלחם וציורו המפורסם של פרנסואה 
אותה  הגפן-  "המלקטות".  מילה 
הייקבים  הקמת  ראשית  עת  הכרנו 
היפה  המדרש  עם  התאנה-  בארץ. 
המתאר כיצד היא נלקטת אחת אחת 
מסתיים  שאינו  הלמידה  תהליך  כמו 
הדקל  עץ  עם  התמר-  אחד.  ביום 
הרימון- והמגוונים.  הרבים  ושימושיו 

והדרו  ביופיו  ביטוי  לידי  שבא  כפי 
בציוריהם של גוטמן וראובן רובין, ועצי 
הזית העתיקים בארץ עם שורשיהם 

העמוקים וגזעם המפותל. 
משפחה  כל  בחרה  הלימוד  לאחר 
באחד המינים המסמל את משפחתה 
וביחד התקבל מיצג  ססגוני המבטא 
בתוך  אחד  כל  של  הייחודיות  את 

הקהילה.
ערב הלימוד סיכם שנה של למידה 
חודש  מדי  נפגשנו  בה  בחברותא- 
ללימוד  וצעירים  בוגרים  תלמידים, 
זו  חוויה  החודש.  ערכי  סביב  משותף 
גדולה  מעורבות  לתלמידים  זימנה 
עצמאות,  ואפשרה  בלימוד  יותר 
אמתית  והקשבה  דעה  הבעת 

לחברים.
הורים,  במגרש  נאספנו  שנה  כמדי 
של  קצר  לסיכום  קשת  וצוות  ילדים 

השנה ומילות פרידה ותודה.
המקסימים,  קשת  לילדי  איחולינו   

גם הם בסימן שבעת המינים :
שתהיו זקופים ומלאים כמו החיטה

ותדעו  מתוקים  להיות  שתמשיכו 
לשמח בני אדם כמו הגפן

כמו  זמן   ולאורך  אט  אט  שתלמדו 
התאנה שנלקטת אחת אחת

שתהיו בעלי צבע וחיות כרימון
עם  מסורת,  של  שורשים  תעמיקו 
ומשפחה, כמו שורשי הזית המופלאים

מכל  ביטוי  לידי  להביא  ותדעו 
לחברה  להעניק  יכולותיכם 

התמר   עץ  כמו  מכישרונותיכם, 
לנו  ונותן  יכולות  בשפע  שהתברך 

מטובו.
ולבוגרינו היקרים, שפורשים כנפיים 
לחטיבה, שלל איחולים: עשו חיל, קחו 
בכל  העמוס  הטנא  מלא  את  אתכם 
השנים. לאורך  אספתם  אותו  הטוב 
ארץ,  דרך  של  טובים  שגרירים  היו 
דעתכם  ושתהיה  וחברות  סובלנות 

פתוחה וסקרנית. 
בית  והנהלת  קשת  לצוות  תודה 
השנה  כל  ברוכה  עבודה  על  הספר 
הפעולה  שיתוף  על  קשת  ולוועד 

הפורה.

שלל ילדי הקשת רננה צ׳יקו

ספר אהוב: איך להיות מקובלת
חג אהוב:  פסח

מאכל אהוב: ג'חנון
תחביבים: ציור, ספורט, נגינה, שירה, ריקוד  

והתעמלות קרקע
שדתיים  בקשת:  אוהבת  שאני  דברים 

וחילוניים ביחד! 

ספר אהוב: דוד אריה ולולו
אוהבת  אני  כי   - העצמאות  יום  אהוב:  חג 
זה  כי   - ושבועות  והזיקוקים,  השירים  את 

קרוב ליום ההולדת שלי ולובשים לבן
ופתיתים  רוטב  עם  פסטה  אהוב:  מאכל 

רכים רכים

תחביבים: לצייר ולשחק
דברים שאני אוהבת בקשת:  לשחק בלגו 
השירים  את  לשמוע  וגם  בגן  חברים  עם 
ומעגל  המפגש  מעגל  של  והריקודים 

התפילה 

מאיה סביר
כיתה ב', מעגל מפגש
בת 8, אמא נועה, אבא צחי, אחות של גיא בכיתה ד' קשת

עלמה הניג
גן קשת, מעגל תפילה

בת 6, אמא יעל, אבא אלון, אחות של אוהד בכיתה ט' ודניאל בכיתה ו'

לוח תוצרים שבועות
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שנינו  נשואים  אנחנו  נפגשתם?  איך 
ומשם  הכרויות  באתר  הכרנו  בשנית. 

הגענו עד הלום.
איך הגעתם לשהם? ראינו, התאהבנו 
שנה  לאחר  לנסות.  כדי  דירה  ושכרנו 
לאהבה  הפכה  ההתאהבות  לערך 
ממש  דירה  רכשנו  להשתקע,  והחלטנו 
התגוררנו  כן  לפני  ששכרנו.  זו  ליד 

באשדוד ולפיד. 
טיול  לאחרונה:  שהיה  משפחתי  טיול 
עם המשפחה המורחבת באזור אלמוג 

בצפון ים המלח.
איכותית  קהילה  קשת?  למה 
ניכר  חלק  מהווה  אשר  ליהדות  והזיקה 

מהפולקלור שלנו.
עד  שהיתה  מקשת  מעניינת  חוויה 
צד  כל  של  היכולת  כללי,  באופן  כה? 
להכיל את השני ולראות כמה זה הרבה 
רצון  חיוך,  כשיש  מהצפוי  מסובך  פחות 

להקשיב והרבה סבלנות.
מבחינה  בשבילכם?  אלוהים  זה  מה 
על  למענה  האנושי  הצורך   - כללית 
שאלות לא פתורות, הסבר תופעות על 

 – אישי  באופן  תכלית.  על  צדק,  חוסר 
המצפון.

מה ישראלי בעיניכם? לסלוח, לזרום, 
להיות סקרן, לא לוותר.

הביתה.  לחזור  אתכם?  משמח  מה 
משחקי  הילדים  עם  בערב  לשחק 

קופסא.
הולדת  ימי  שלנו:  במשפחה  רק 
חורגות-  הפקה  ברמות  מושקעים 
מושקעים,  ומאכלים  תוכן  תפאורות, 

הכל עבודת יד והרבה אהבה.
שבת: בפרק ב זה קצת אחרת. שבת 

עם הילדים ולחלופין, שבת זוגיות.
משוגעות  הכנות  זה  ילדים  עם  שבת 
להיות  כולם  על  חובה   – ערב  לארוחת 
אין בעיות,  )עד עתה  נוכחים עד סופה 
קופסא,  משחקי  מכן  לאחר  טפו(.  טפו 
בשבת  המאוחרות.  השעות  עד  ג'עלה 
בבוקר בדרך כלל בילוי רגוע או קומזיץ 

מדוגם ביערות הסמוכים.
שבת זוגיות )לכל הזוגות מפרק א', זה 
כלל  בדרך  מתאפיינת  לשבת...(  הזמן 
באיזה טיול ארוך עם לינה בחוץ, פינוק 

יותר או פחות. תכנון מוקפד של אירוע 
רודף אירוע, אין רגע מנוחה. ממסעדה 
להצגה, מטיול מפרך לאיזה ספא, ארוח 
נקרעים  ובעקר  בשקט.  נוסף  זוג  של 
שנהיה  השבת...  כל  לילדים  מגעגועים 

בריאים וחזקים. 
העולם,  מכל  בישולים  תחביבים: 
)משחק(,  רמיקוב  ושכשוכים,  בריכות 
"חרשו-סידים" )מרוסית – "יושבים יפה", 
וג'עלה,  כוסית  על  ביחד  לשבת  יענו 

לשתף ולצחוק(.
נאחל  הנוכחי:  הגיליון  לכבוד  איחול 
הרובד  בין   - ושילוב  איזון  לנו  וגם  לכם 
לדעת  ולילדים.  הזוגי  לחיבור  האישי 
להבדיל  להתעקש.  ואיפה  לוותר  איפה 
בעיקר   - לצבור  לזכור  לטפל.  עיקר  בין 

חוויות ופחות רכוש.
התנ"ך. ספר  משפחתית:  המלצה 
סאגה המכסה תקופה של מאות שנים. 
ספרות פולקלור פוליטית משובחת של 
עם קטן בלבנט; פעילות – לשים מוזיקה 
קופסא  משחקי  ביחד,  כולם  ולרקוד 

בבית. 

נעים להכיר: משפחת אוסטרובסקי פרסלר

הכירו את משפחת: אוסטרובסקי פרסלר: דניאלה )44, ראש אגף תכנון מבנים ימיים בחברת נמלי ישראל(; אלקנה )48, 
חיילת   ,19( מעין  לימודים(;  לפני  משוחרר,  חייל   ,22( בר  טכנולוגיות(;  הזנק  לחברות  אסטרטגיות  פיתוח  בתחום  עצמאי 
פיקוד העורף(; תומר )16, תלמיד ביה"ס נחשון(; ענבל )12, תלמידת ביה"ס אלומות(; נויה )7, כיתה א ביה"ס קשת( וגם- 

פושקין החתולה, סלאבה האוגרת ודג זהב.

אוהבים בישולים מכל העולם, בריכות ושכשוכים ו"חרשו - סידים"
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ניצן גולן:
קשת בשבילי זו הזדמנות להכיר, לשלב 
ולאחד בין חילונים לדתיים. זה לקבל את 
וללמוד שכל אדם ששונה ממך  השונה 
זה מה שהופך אותו למיוחד. אני מאחלת 
ועוד  עוד  שיגיעו  הבאה  בשנה  למסלול 

תלמידים ושהמסלול ימשיך להתקיים.

עומרי ברלב:
קשת בשבילי היא משפחה ואני מאחל 

שיהיו עוד משפחות כאלה.

עטרת שיטרית:
אחדות  יש  בו  זה מסלול  בשבילי  קשת 
מאחלת  אני  לדתיים.  החילונים  בין 
שנים  עוד  להתקיים  תמשיך  שקשת 
רבות כדי שעוד הרבה ילדים יוכלו להנות 

מהמסלול הזה.

אראל אשטמקר:
קשת בשבילי זה מסלול מעשיר ומפתח 
שבזכותו למדתי הרבה יותר מהמסלולים 
הרגילים. הכרתי חברים וחברות ייחודיים 
ומיוחדים שאולי לא הייתי מכירה בכיתה 

אחרת. 

איתי טבת:
נפגש  אני  בו  מסלול  זה  בשבילי  קשת 
חברים  ועם  חילוניים  חברים  עם  ולומד 
דתיים. זה לגלות שיכולים ללמוד ולחיות 
לכל  טובים  חברים  גם  זה  קשת  ביחד. 
שתמשיך  לקשת  מאחל  אני  החיים. 

לגדול ולצמוח ושיבנה בית ספר קשת.

עדי מאירי:
שתי  של  איחוד  היא  בשבילי  קשת 
השונה.  את  ולקבל  ללמוד  זה  אמונות, 
אני מאחלת שקשת  זו משפחה.  קשת 

תמשיך לגדול ולהתפתח.

אריאל הלר:
קשת בשבילי זה מסלול כיפי מאוד. אני 
מאחל לילדים שעולים לקשת בהצלחה.

אריאל דדוש: 
חילונים  בין  אחדות  זו  בשבילי  קשת 
הזה  שהמסלול  מאחל  אני  לדתיים. 

ימשך הרבה זמן.

ירדן כהן:
השונה  את  לקבל  זה  בשבילי  קשת 
אני  אליו.  ולהתחבר  אותו  להכיר  ממני, 
מאחלת לילדי קשת החדשים שיתחברו 

ויתאחדו כולם.

אקורד סיום...
בוגרי כיתה ו' המסיימים היום - מדור זה מוקדש לכם!

זוהי הזדמנות נהדרת לשמוע מהי קשת עבורכם ולמה אתם מייחלים לקראת השנה הבאה
אנו מאחלים לכם בהצלחה בדרככם החדשה ושכל משאלות ליבכם יתגשמו לטובה
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גלעד רום:
דתיים  בין  חיבור  זה  בשבילי  קשת 

לחילונים.

דניאל הניג:
אותי  שלימד  מקום  זה  בשבילי  קשת 
אני  אחרים.  ודעות  השונה  קבלת  את 
לקשת,  המצטרפים  לילדים  מאחלת 

בניהם אחותי, שיהנו במסלול.

תמר אבן חיים:
מאוחדים  להיות  זה  בשבילי  קשת 
ולהתחבר לכל סוגי האנשים, גם אם הם 

קצת שונים ממך. 

ירדן פשביין:
חילוניים  בין  אחדות  זה  בשבילי  קשת 
להמשיך  לקשת  מאחלת  אני  ודתיים. 

ולצמוח ולקרב בין כל המינים והסוגים.

בן אלוני חלפון:
של  מאוחדת  כיתה  זו  בשבילי  קשת 
עם  ללמוד  חוויה  וזו  ודתיים  חילונים 

אנשים ששונים ממך.

אלה מסינגר:
לשני,  אחד  כבוד  זה  בשבילי  קשת 
בין  מגבש  מסלול  הבנה,  הקשבה, 
לקשת  מאחלת  אני  לדתיים.  חילוניים 
שעוזר   מגבש  מסלול  להיות  שתמשיך 

להכיר ילדים בעלי אמונה שונה.

זיו גרוסמן:
שבזכותו  מסלול  זה  בשבילי  קשת 
גם   - היום  מכיר  שאני  מי  את  הכרתי 

חברים חילוניים וגם חברים דתיים.

נועה אלוני:
מאחלת  אני  דרך.  היא  בשבילי  קשת 

לשנה הבאה המון הצלחה.

נועה כהן: 
קשת בשבילי זה קבלת השונה, ללמוד 
אני  ממך.  ששונים  ילדים  עם  ולבלות 
שימשיכו  המסלול  לשאר  מאחלת 
להנות וללמוד בקשת וגם מאחלת שנה 

טובה לכולם!

יונתן ביטייב:
דתיים  בו  מקום  היא  קשת  בשבילי 
וחילוניים יכולים להשתלב ביחד וללמוד 
זו  השני.  על  אחד  חדשים  דברים 

הזדמנות להכיר חברה חדשה.

דניאלה דדוש:
בין  המאחד  מסלול  זה  בשבילי  קשת 

חילונים לדתיים.

איליי הלוי:
בין  המשלב  מסלול  זה  בשבילי  קשת 

שתי קבוצות, חילונים ודתיים.

אורי ארביב:
זו כיתה מאוחדת דתיים  קשת בשבילי 

וחילוניים שלומדים ביחד. 
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השבת,  נקרא  שאותה  קורח,  בפרשת 
באים קורח ובני עדתו בטענות אל משה 
ואהרון: 'אם כל עם ישראל קדושים, למה 
את  הזמן  כל  מקבלים  ואהרון  משה  רק 
תפקיד ההנהגה? ובכלל, מה המנגנון שבו 
טוענים  ואהרון  שמשה  יפה  הוחלט?  זה 
רק  מדבר  שהוא  להם  אמר  שהקב'ה 
אתם, אבל אפשר אולי לדון בזה מחדש? 

או לראות הוכחות?'.
התגובה האלוהית היא חריפה ומיידית: 
הם  לאלתר.  מושמדים  ואנשיו  קורח 
בני  כל  חינוכי:  עונש  להיות  הופכים 
ישראל מתקבצים ונאלצים לראות בהרג, 
המחתות  במגיפה,  נהרגים  רבים  עוד 
השרופות מרוקעות אל המזבח ולכאורה 

כולם למדו את הלקח. 
ישראל  בני  מחיר:  יש  ללקח  אבל 
לקבל  ומתקשים  שראו,  ממה  מבועתים 
ָּכל-ֲעַדת  "ַוִּיֹּלנּו  צודק:  כעונש  הענין  את 
ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ִמָּמֳחָרת, ַעל-ֹמֶׁשה ְוַעל-ַאֲהֹרן, 
ֵלאֹמר: ַאֶּתם ֲהִמֶּתם, ֶאת-ַעם ה'" )במדבר 
יז:ו(. והעם לא מבוהל רק ממשה. אלוהים 
מהו  המטות  באמצעות  ומדגים  ממשיך 
השבט הנבחר לשרת בקודש, אבל העם 
בית  אל  להתקרב  בכלל  רוצה  לא  כבר 
מהאלימות  מזועזע  רק  אלא  המקדש 
נהדר  לא  כבר  המקדש  לו.  שהתגלתה 
בעיניהם, אלא נורא: "ַוֹּיאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ֻּכָּלנּו  ָאַבְדנּו,  ָּגַוְענּו  ֵהן  ֵלאֹמר:  ֶאל-ֹמֶׁשה 

ה',  ֶאל-ִמְׁשַּכן  ַהָּקֵרב  ַהָּקֵרב  ֹּכל  ָאָבְדנּו. 
ָימּות; ַהִאם ַּתְמנּו, ִלְגוַע?!" )שם, כז-כח(.

ועדתו  קורח  את  להאשים  נהוג 
ולהדגים  שמיים  לשם  שאינה  במחלוקת 
 – כזאת  מחלוקת  של  סופה  מה  מהם 
המוני הרוגים ובור מעלה עשן במקום שבו 
פעם היתה עדה שוקקת חיים. אבל עם 
לא הם אלה  קורח,  בני  החוצפה של  כל 
שנשאר  עד  המחלוקת  את  שהסלימו 
התערבות  פה  שנדרשה  יתכן  אבק.  רק 
חינוכית נחרצת אבל כשעוברים לענישה 
כבר אין חברים: בפרשה הבאה, כשהעם 
במקום  בסלע  מכה  משה  מתלונן,  שוב 
ואולי  מפתיע,  נחרץ,  העונש  אליו.  לדבר 
הארץ,  את  לראות  יזכה  הוא  מידתי:  לא 

אבל אליה לא יבוא.  
ההגעה המתקרבת לארץ ישראל היא 
האלוהית  להתפרצות  ההסבר  גם  אולי 
נמצאים  ישראל  בני  הזאת.  בפרשה 
ומתקרבים  הולכים  הם  מעבר:  סף  על 
לארץ חדשה, בה יהיו התנהלויות חדשות 
וסדרים חדשים, ולא יהיה משה - וזו העת 
לבסס מנגנונים ולבחור איך רוצים לעבוד 
מכיוון  משהו(.  לא  אולי,  הזה,  )במקרה 
שכך, מתארגנים חלק ממנגנוני ההסדרה 
וההתנהלות: בני לוי ממונים על המקדש 
ומוקם להם מנגנון מימון; מובהרת שיטת 
האינדיקציה  לפחות, שיטת  )או  הבחירה 
לבחירה( ונקבעים נהלים שנכתבו בדם. 

הסיפור  מן  ללמוד  דברים אפשר  כמה 
אין  )שכבר  ואנשיו  קורח  לגבי  לא  הזה, 
מה ללמד אותם(, אלא לגבי כל השאר. 
וצריך  אפשר  מחלוקת  שגם  הראשון- 
לנהל באופן חינוכי ושלמעשינו הציבוריים 
עלינו,  שמסתכל  מי  כל  על  השלכה  יש 
ששלטון  השני-  הילדים.  על  בעיקר  אולי 
פופולרי  לא  לא קל,   - ענין פשוט  לא  זה 
ֶאל- ה',  "ַוֹּיאֶמר  מסוכן:  אפילו  ולעתים 
ַאֲהֹרן, ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוֵבית-ָאִביָך ִאָּתְך, ִּתְׂשאּו 
ֶאת-ֲעון ַהִּמְקָּדׁש; ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך, ִּתְׂשאּו 

ֶאת-ֲעון ְּכֻהַּנְתֶכם" )יח:א(. 
בתשע השנים האחרונות, מאז מחזור 
בקהילה  חברים  אנחנו  קשת,  גן  של  א' 
מסורים  אנשים  המון  שכוללת  הזאת 
עזים.  ורגשות  ומורדות,  עליות  ונהדרים, 
לראות  מחדש  פעם  בכל  אותי  מרשים 
והמאופקת,  הרגועה  ההתנהלות  את 
המחלוקות   ופתרון  ההידברות  רוח  את 
ואת ההתגייסות הנלהבת כשצריך עזרה 
אנחנו  גם  שלנו  הפרטי  בבית  ארגון.  או 
חדשה  לארץ  ומעבר  ודאות  אי  בשלבי 
לאנשים  לקהילה,  נתגעגע:  מאד  ואנחנו 
ללוות  נמשיך  הדברים.  ולרוח  שבתוכה 
מרחוק בענין ובהתפעלות ושנזכה לחזור 
ומגובשת,  מיוצבת  יותר  עוד  לקהילה 
שרודפת את הערכים הנכונים ושהחינוך 

הוא נר לרגליה. 
שבת שלום )וחופש נעים(

פרשת השבוע  ענבל קארו

למשפחת קארו בהצלחה בשליחותכם בחו"ל, עשו חיל! כבר מתגעגעים...

מהנעשה בקשת

בחרנו  והפעם  קשת  נשים  ערב 
להכניס לבנות הקהילה רוח ספורטיבית 
 IN בסטודיו  לנשים,  בשיעור  במיוחד 

אשר כלל זומבה, פילאטיס ומתיחות.
האירוע היה מגבש ומהנה.

של  טעם  עם  ונשארו  נהנו  הנשים 
עוד... 

באירוע  גם השנה  נחגג  ערב גברים 
גמר  האירופי-  הכדורגל  של  שיא 
ליברפול  בין  לאלופות  אירופה  גביע 
שליברפול  לעובדה  מעבר  לטוטנהם. 
של  חלום  להגשים  הצליחה  סופסופ 
שנים ולזכות בתואר, חגגו כל הגברים 
מהנה  חברתי  גיבוש  ערב  קשת  של 
שלווה בבירות ובשר משובח כיד המלך.

העמותה  של  השנתית  האסיפה 
התקיימה השנה ב- 28 למאי. באסיפה 
דוח  השוטפים:   הנושאים  הוצגו 
הכספי לשנת 2018 ואישורו, דוח ועדת 
העמותה,  תקנון  עדכוני  הביקורת, 

פעילות  ועדכון  החדש  הועד  בחירת 
צ'יקו,  יו"ר הועד, מני  הועדות השונות. 
הגנים   2 פתיחת  על  בהרחבה  עדכן 
ספר  בית  לפתיחת  וההיערכות  השנה 
עומק  תהליך  רקע  על  בעתיד  קשת 
מקצועי לשיפור החינוך בעיר שמובילה 

המועצה.
כיתה ה'2 מתגייסת לסייע בתרומת 
ציוד לימודי לתלמידי בית ספר בחולון. 
כל ילד יתרום משחק או ספר שיימכר 
הסרטים  הקרנות  במהלך  בשוהם 

בקולנוע קיץ בגן הירדן.
ישמשו  במכירה  שייאספו  הכספים 

לתרומה לבית הספר.
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מתכון ראשון: 
חיתכו פירות טריים: בננות, תותים, קיווי ולימונים, כמו שמכינים 
מלאו  פעמית,  חד  פלסטיק  כוס  בתוך  שימו  פירות,  סלט 
והכניסו  ארטיק  של  מקל  הוסיפו  בטעמים",  ב"מים  הכוס  את 

למקפיא למשך שעתיים. אפשר להוסיף גם סוכריות גומי.

בתאבון!!

מתכון שני: 
הקציפו שמנת מתוקה, לאחר מכן הוסיפו לה כף נוטלה וערבבו.
פזרו  קרח,  קוביות  הקפאת  של  כלי  לתוך  הבלילה  את  שיפכו 
מעל סוכריות צבעוניות של עוגה ושימו בכל אחד מהם מקל של 

ארטיק. הכניסו למקפיא לשעתיים.

בתאבון!!

ארטיקיץ  נועה סביר

תשבץ לקיץ  אילן גיבר

החופש הגדול בפתח וכולנו מחפשים דרכים להתקרר בימי הקיץ החמים 
הנה פעילות כייפית, יצירתית וטעימה שתקרר לכם את הקיץ

 תשבץ קיץ 

 מלא את התשבץ לפי ההגדרות
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שנים  שבע  כבר  אותה.  זרקנו   – זהו 
שהיא אתנו ועכשיו נפרדו דרכינו. שבע 
ועכשיו  ו׳  כיתה  סוף  ועד  מהגן  שנים 

זרקנו אותה. שבע שנים בחיי מחבת. 

הגדולה   ,2011 בשנת  התחיל  הכול 
שלנו בגן טרום-חובה וכמו כל בת בגילה 
בעוד  הבלט.  בעולם  הבא  הדבר  היא 
שיסתיים  לגדולה  ממתינה  האישה 
לה  מספרת  לידה  הממתינה  השיעור, 
פעילות מחתרתית  על  נוצצות  בעיניים 
לעידוד שבת אחים. איזו תכנית חדשה 
ודתיים  חילוניים  ילדים  לומדים  בה 
והחילוני  ביחד, כאשר הדתי נשאר דתי 
נותר חילוני. האישה חזרה הביתה ומיד 
 - דתי  לראות  מהאפשרות  התלהבנו 
ועוד מקרוב. ככה מצאנו את עצמנו יחד 

עם עוד 32 משפחות בגן קשת. 

 play-לא עבר הרבה זמן והגיע זמן ה
התפילה  מקבוצת  חביבה  וילדה   date
ואז  משחקות  הילדות  לביתנו.  הגיעה 
מגיע זמן ארוחת הערב. הרבה לא ידענו 
אז, אבל דבר אחד היה ברור – הבית שלנו 
מקבוצת  לילדה  נותנים  מה  כשר.  לא 
התפילה לארוחת ערב בבית לא כשר?! 
אובד עצות נתתי לה ביסלי. היה סימול 
כלים,  צריך  ולא  החבילה  על  כשר  של 
דווקא  הילדה  ראש.  כאב  ושאר  חימום 
הייתה מאושרת. אמא שלה קצת פחות. 
היה  זה  מחבת.  וקנינו  הלכנו  יום  באותו 
המחבת של קשת - מחבת חלבית שכל 
חביתות  היה  פעם  אי  בה  שטיגנו  מה 
ופנקייק. זו המחבת שהוצאנו בכל פעם 
שהגיעו חברים לכיתה לביקור - ״ָהאֹוֵמר 
ַבַּמְרֶחֶׁשת.  ָיִביא  ֹלא  ַּבַּמֲחַבת,  ָעַלי  ֲהֵרי 
ֵּבין  ּוַמה  ַבַּמֲחַבת.  ָיִביא  ֹלא  ַּבַּמְרֶחֶׁשת, 
ַמֲחַבת ְלַמְרֶחֶׁשת״ )מסכת מנחות, פרק 

ה׳, משנה ח׳(. 

המחבת  ואת  אותנו  ביקרו  כבר  מאז 
לא מעט חברים-גם מפגש וגם תפילה. 
כל פעם שהיא נשלפה הגיעו איתה גם 
רק  הייתה  לא  המחבת  חברה.  או  חבר 
לילדים  הראתה  אלא  פרקטי,  פתרון 
לארח  כדי  להתאמץ  מוכנים  שאנחנו 
בביתנו אנשים שאורחות החיים שלהם 
לאות  שונים. המחבת של קשת הפכה 

הערב.  בארוחות  מרכזי  ולציר  ולסמל 
מכיתה  עלינו  והמחבת,  אנחנו  וכך, 
גם  הילדים  במספר  התרחבנו  לכיתה, 
ַקח-ְלָך  ״ְוַאָּתה  הספר.  בבית  וגם  בבית 
ַּבְרֶזל  ִקיר  אֹוָתּה  ְוָנַתָּתה  ַּבְרֶזל  ַמֲחַבת 
ֵאֶליָה  ַוֲהִכיֹנָתה ֶאת-ָּפֶניָך  ָהִעיר  ּוֵבין  ֵּביְנָך 
ְוָהְיָתה ַבָּמצֹור ְוַצְרָּת ָעֶליָה אֹות ִהיא ְלֵבית 

ִיְׂשָרֵאל״ )יחזקאל, ד׳, ג׳(. 

כך עברו שבע שנים מהגן ועד לסיום 
כיתה ו׳. זה לא פשוט לסכם שבע שנים 
זוכר  שלא  לאדם  בעיקר  מחבת,  בחיי 
כשאני  בסופר.  כשהוא  גם  חלב  להביא 
מסתכל אחורה אני בדרך כלל רואה את 
מה שמאחוריי. אני לא כל כך רואה סרט 
״שלום  מאז  שקרה  מה  על  דוקומנטרי 
לבנה״  קוראים  ולי  יפית,  לי  קוראים 
היום  יוצאים  אתם  יקרים,  ״בוגרים  ועד 
עוזבים.  שאנחנו  לא  זה  חדשה״.  לדרך 
הגדולה עזבה – הקטנה מיד מצטרפת. 
הננו, בפעם הראשונה,  זאת,  אבל בכל 
בוגרי המסלול – יש לנו בבית פנסיונרית 
state-of- כבר  זה  ופנסיה  קשת  של 
אתה  בפנסיה  כשאתה  אחר.   mind
מסתכל על הדור הצעיר ומחייך – ״איך 
הם מתלוננים ואיך אנחנו עשינו את זה 

בקלות ועוד עם iPhone 4״. 

מהחלון  הראש  את  שמוציא  מי  כל 
עושה  השינויים.  רוח  את  להרגיש  יכול 
כל  והקטנה,  האמצעי  שהגדולה,  רושם 
שונה  קשת  במסלול  ילמד  מהם  אחד 
אחיו.  שני  למדו  בו  מהמסלול  לגמרי 
העובדה שאנחנו לא טובים למול שינויים 
כבר נקבעה עוד ביציאת מצריים. כשבני 
מציפורניו  נחלצים  סוף  סוף  ישראל, 
ַוּיֹאְמרּו   - של פרעה, הם מיד מתלוננים 
ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי־ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד־ְיהָוה 
ַהָּבָׂשר  ַעל־ִסיר  ְּבִׁשְבֵּתנּו  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ 
ֹאָתנּו  ִּכי־הֹוֵצאֶתם  ָלֹׂשַבע  ֶלֶחם  ְּבָאְכֵלנּו 
ֶאת־ָּכל־ַהָּקָהל  ְלָהִמית  ַהֶּזה  ֶאל־ַהִּמְדָּבר 
ג(.  ָּבָרָעב.״ )שמות פרק טז פסוק  ַהֶּזה 
להם  החשוב  הראשון  הדבר  כלומר, 
לעשות הוא להתלונן מדוע לקחו אותם 
מסיר הבשר. זו לא הייתה אמירה כנגד 
עמדותיה המוצהרות של מיקי חיימוביץ 
הייתה  פשוט  זו   ,meatless Monday-ו
אני  בעוד  יהיה״,  מ״מה  תהומית  חרדה 

יודע היטב – ״מה היה״. 

כאשר  במדבר  סובבים  ישראל  בני 
ה״דודה ב-waze״ היא או עמוד ענן, או 
עמוד אש. לך תסמוך על עמוד ענן, בטח 
הוא עבר עדכון  יודע אם  לא  אם אתה 
העמוד  על  מסתכל  אתה  ומתי.  גירסא 
ויום אחד הוא מתחיל לזוז ואתה אחריו. 
ואז, מיד לאחר שבנית תנור מחימר עם 
לזוז  האש  עמוד  מתחיל  קומות,  שתי 
ֶהָעָנן,  ֵהָעלֹות  ״ּוְלִפי   - הכל  לארוז  וצריך 
ֵמַעל ָהֹאֶהל--ְוַאֲחֵרי ֵכן, ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; 
ּוִבְמקֹום, ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן-ָׁשם ֶהָעָנן--ָׁשם ַיֲחנּו, 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל״ )במדבר, ט׳, י״ז(. אי וודאות 
שפשוט משגעת את עם ישראל. תארו 
ישראל  מבני  שבן  הפחד  את  לעצמכם 
השכנים  וכל  בבוקר  אחד  יום  יתעורר 
התקדמו עם המחנה והוא נותר מאחור, 
על  כשחושבים   – בחושך  בגשם,  לבד, 
אז  כאלה.  כמה  מכיר  שאני  ייתכן,  זה, 
השופרות  הונהגו  העם  על  להקל  כדי 
ִמְקָׁשה  ֶּכֶסף  ֲחצֹוְצֹרת  ְׁשֵּתי  ְלָך  ״ֲעֵׂשה   -
ָהֵעָדה״  ְלִמְקָרא  ְלָך  ְוָהיּו  ֹאָתם  ַּתֲעֶׂשה 

)במדבר י׳, ב׳(. 

ובשנים  בשבועות  יקרה  הרבה 
הקטנה  האלוהים  בחלקת  הקרובות 
אנחנו  בה  יותר  הגדולה  ובחצר  שלנו 
משחקים. בחצר שבה יש ילדים שיודעים 
שלא.  וכאלה  בהגינות  לשחק  כיצד 
אלה  אנשים:  של  סוגים  שלושה  ״יש 
להם  כשמראים  שרואים  אלה  שרואים, 
וינצ’י(.  ואלה שלא רואים” )לאונרדו דה 
וודאות  אז בזמנים קשים כאלה של אי 
יש לי עצה בשבילכם - הדרך הכי טובה 
שאני מצאתי להתמודד עם אי הוודאות 
היא דווקא לא להקשיב לחצוצרות, אלא 
היא )תופים...( לקנות מחבת חדש. לא 
איזו  ועם  המסלול  יהיה  איפה  משנה 
בריונות נאלץ להתמודד – הילדים עדיין 
נהיה  עדיין  ואנחנו  ערב  ארוחת  ירצו 

קהילה. 

לילד  בקלות  לסלוח  יכולים  "אנו 
המפחד מהחושך; הטרגדיה האמיתית 
מפחדים  אנשים  כאשר  היא  בחיים 

מהאור״. )אפלטון(

סיפורה של מחבת ברק פישביין 


