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תי
קשת משפח

גיליון ספטמבר 2019, אלול - תשרי תש"פ
ערב ראש השנה תש"פ

עיתון קהילת קשת שוהם

דבר הוועד
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או חפשו אותנו בפייסבוק

קהילה יקרה, 
העשור  שנת  את  פתחנו  אלו  בימים 
של קשת שוהם. שנה היסטורית לקשת 
לקראת  רבות  שמסמלת  ושנה  שוהם 

השנים הבאות עלינו לטובה. 
חגי  לפני  ימים  מספר  נמצאים  אנו 
תשרי המתחילים בראש השנה, יום של 
חשבון נפש ושל קבלת החלטות לשנה 
נפש  חשבון  קצת  הנה  אז  החדשה. 

מהשנה האחרונה. 
שנמצא  מי  היתה.  זו  שנה  איזו  וואו 
מחוץ לקהילה שלנו יכול בטעות לחשוב 
שהשנה הזו התאפיינה במאבק )שנכפה 

עלינו(, בקונפליקט יישובי ועוד.   
יודע אחרת  מי שבתוך הקהילה  אבל 

לגמרי....
העניינים  כל  שהתחילו  לפני  עוד 
עם  הזו  השנה  את  התחלנו  והרעשים, 
ביקוש חסר תקדים למסלול קשת, עם 
נתוני רישום שלא היו כמותם וידענו שעם 
המשפחות  מספר  כאלו  רישום  נתוני 
והיסטורי  תקדים  חסר  יהיה  החדשות 
למימוש  אותנו  הביאו  המספרים  ממש. 
דבר  קשת.  של  גנים   2 לפתיחת  הרצון 
עד  האתגרים  למרות  בפועל  שקרה 

השנייה האחרונה ממש.
קיימנו 2 מפגשי שיח )לא תמיד פשוט( 
הגיעו  שבהם  לראשון  הקהילה.  בתוך 
ממפגשים  קהילה!!!  חברי   70 מעל 
וועדת  קמו  מופלאים,  דברים  יצאו  אלו 
משפחות חדשות וועדת רישום והרגשנו 

את הרוח הקהילתית בעוצמה רבה.
צוות  לו  התגבש  למפגשים  בהמשך 
מוביל שהתאסף כל שבועיים / שלושה 
ודן בנושאים חשובים, קידם עניינים ונכון 
להמשיך ולפתח את הקהילה, את חזונה 

ואת הכיוונים אליה היא צועדת.
חברי  של  העשרה  הרצאות   2 קיימנו 

הקהילה.
ועדת קהילה עבדה במלוא העוצמה, 
את  שיפרה  חדשות,  תכניות  יצרה 
הקיימות וכך זכינו לשבת קהילה הגדולה 
גם  פורים  למסיבות  שחווינו,  ביותר 
למבוגרים וגם לכל המשפחה ולקמפינג 
גולת הכותרת כמובן קרתה  וכיפי.  גדול 
השנה  פתיחת  באירוע  יומיים,  לפני 
חברי  איש.  כ-150  הגיעו  אליו  החדשה 
מועצה  וחברי  המועצה  ראש  קהילה, 
אירוע  והגנים.  הספר  בית  צוות  רבים, 
מאוד  עד  ומהנה  מושקע  מרשים, 
ששורה  המדהימה  הרוח  את  שמסמל 

על הקהילה שלנו.
כבר  במיטבה,  הקהילתית  הרוח   

אמרנו?
ומה עוד ברוח הקהילתיות? לראשונה 
משפחה  מיזם  עם  השנה  את  פתחנו 
מאמצת. כל משפחה מכ  30 המשפחות 
החדשות שלנו קיבלה משפחה מאמצת 
למענה  מקור  ותהווה  אותה  שתלווה 
באמת  ובעיות.  תהיות  לשאלות, 

היסטוריה.
הכל,  מעל  ואולי  אלו,  לכל  ובנוסף 
המתבקשת,  ההחלטה  את  קיבלנו 
בית  על  בראשה,  והעומד  מהמועצה 
השנה  נעבוד  הקמתו  שעל  קשת  ספר 

ועד ראש השנה הבא כבר נייסד אותו.
נפש,  חשבון  השנה,  ראש  אמרנו,  אז 

נכון?
אבל מה עם יום כיפור? אז זהו, מיום 
בכיוון  משהו  שנלמד  מציע  אני  כיפור 

קצת שונה. 
במסכת ראש השנה בתלמוד הבבלי 
כתוב כך: "שלשה ספרים נפתחין בראש 
בינוניים.  רשעים...  צדיקין...  השנה.... 
לאלתר  ונחתמין  נכתבין  גמורים  צדיקין 
ונחתמין  נכתבין  גמורין  רשעים  לחיים, 

לאלתר למיתה, בינוניים – תלויים ועומדין 
 - זכו  הכיפורים.  יום  ועד  השנה  מראש 

נכתבין לחיים, לא זכו – נכתבין למיתה"
יש הרבה שאלות על הנושא הזה אבל 
הגמרא  באחת.  להתמקד  בחרתי  אני 
הרי  ועומדים"?  "תלויים  זה  מה  שואלת 
מי שתלוי לא יכול לעמוד ומי שעומד לא 

יכול להיות תלוי. זה ממש הפכים.
ממקום  הסבר  הגמרא  מביאה  ואז 
"לעולם  כתוב:  קידושין  במסכת  אחר. 
חייב  חציו  כאילו  עצמו  את  אדם  יראה 
... הכריע  וחציו זכאי. עשה מצווה אחת 
את עצמו לכף זכות. עבר עבירה אחת... 

הכריע את עצמו לכף חובה"
ערימת  על  שעומד  אדם  כמו  ממש 
על  מתוח  תלייה  וחבל  שלו  הזכויות 
צווארו. עשה מצווה אחת – מוסיפים לו 
זכות והחבל מתרפה מעט, עשה עבירה 
ומורידים לו זכות אחת וכך החבל נמתח 
יותר על צווארו. זו המשמעות שמציעה 

הגמרא למושג "תלויים ועומדים".
שלנו  מהמקורות  שנלמד  מציע  אני 
לצד  בה.  להתנהל  הנכונה  הדרך  את 
כל ההצלחות וההרגשה המצויינת שיש 
כרגע, תמיד יש לנו אתגרים. על חלקם 
חשופים  אינכם  ולחלקם  יודעים  אתם 

מטבע הדברים.
שאנחנו  צעד  שבכל  לנו  מאחל  אני 
אנחנו  כאילו  עצמנו  את  נראה  עושים, 
תלויים ועומדים. כרגע אנחנו במומנטום 
וצעדים  לפנינו  רבה  דרך  עוד  מצויין, 
גם כשקשה  יחד,  רבים שעלינו לעשות 
נדון,  הכל,  עם  מסכימים  תמיד  ולא 
נתווכח, נקבל החלטות ונבצע, אך תמיד 
כקהילה אחת חזקה ומאוחדת עם חזון 

ודרך משותפים לכולנו. 

בברכת שנה טובה ומתוקה

גיליון חגיגי
שנת העשור

מני צ'יקו – יו"ר הוועד



2 

דבר המנהלת הגב' תמר גבאי

יקרים לי,
שנה  בפתח.  עומדת  תש"ף  שנת 
חדשה, מבטיחה, שנה של התרגשות 
והבטחות. שנה של מחזור חדש, של 
ראשית הקריאה והחשבון, של תפילת 
הבוקר מפי עוללים ועיון התפילה של 
התחדשות  של  שנה  יותר.  הבוגרים 

ושנה של שגרה. שנה טובה.
שנת תש"ף עומדת בפתח והיא שנה 
של ציפיות. של השינויים וההזדמנויות 
שהם טומנים בחובם, של חשש מפני 
זו  והאחר.  השונה  החדש, של קבלת 
נשמור על  המסלול כחלק  שנה בה 
משמעותי  במרקם "אבן חן" ובמקביל 
רבות  שתרם  הייחודי  הצביון  ישמר 
להעשרת  והן  המסלול  לפיתוח  הן 
אווירת  תישמר  בה  שנה  הספר.  בית 
הפעולה  שיתוף  והאחווה,  הלמידה 
אבל  מיוחד,  הוא  אחד  שכל  והידיעה 
נוצר  שלא  מוסף,  ערך  מתקבל  יחד 

בדרך אחרת.
שנה  היא  בפתח  העומדת  השנה 
ונשקוד  נוסיף  בה  שנה  מטלות.  של 

על פיתוח שיח לימודי מעצים ומקדם, 
דמות  את  ובונה  ערכים  מבוסס 
הבוגר שתמיד שאפנו אליו: האחראי, 

השומר על הזולת ועל הסביבה, אוהב  
נכין  לאלה,  נוסף  והמולדת.  האדם 
את ילדינו לשינוי הצפוי בסוף השנה, 
המורים  ומצוות  מחבריהם  לפרידה 

נוסף  שינוי  עם  להתמודדות  המוכר, 
שנה  זו  מאפשר.  שהוא  ולהזדמנויות 
אותנו  המחייבת  ומיוחדת,  מאתגרת 
קדימה  ולצפות  יום   היום  אל  להביט 
כוללת  בראיה  בנחישות,  בזמן  בו 

ומערכתית המיטיבה עם הכלל.
השנה העומדת בפתח תהיה שנה 
ומהנה,  חווייתית  ומעצימה,  מקדמת 
של  הדדיות,  ושל  חברויות  של  שנה 
יד מושטת ולב רחב. היא תהיה שנה 

טובה.  
להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 
לוועד  קשת,  מנכ"ל  סלמון,  לעודד 
קשת  לצוות  לחנוך,  למני,  קשת- 
ההובלה  על  לשלומית,  בביה"ס- 
ריכוז  על  שלנו  לשושי  הפדגוגית, 
הצוות  בהדרכת  וסיוע  המסלול 
והעמיתים,  המחנכים  ולכל  החדש, 
המאפשרים ליום יום לקרות ולתכניות 

להתגשם.
שנה נפלאה!  

שלכם,
תמר גבאי

שלל ילדי הקשת רננה צ׳יקו

ספר אהוב: האריה שאהב תות
חג אהוב: חג פורים

מאכל אהוב: פסטה

תחביבים: לצייר
הכי  אני  בקשת:  אוהבת  שאני  דברים 

אוהבת את המשחקים בגן ואת המפגש

נוסע  עמליה  של  אבא  אהוב:  ספר 
לאוסטרליה / אשכול נבו 

מתלבשים  כי  השנה  ראש  אהוב:  חג 
אצל  ולארוחה  כנסת  לבית  והולכים  חגיגי 

המשפחה
מאכל אהוב: פסטה בלונוז

אופניים  בריכה,  לרקוד,  לצייר,  תחביבים: 
וקורקינט ולהיפגש עם חברים ומשפחה. 

ילדים  שיש  בקשת:  אוהבת  שאני  דברים 
לשחק  ואפשר  חילוניים  ילדים  וגם  דתיים 
עם כולם. אני גם אוהבת שלומדים פרשת 

שבוע ושיש תפילה בראש חודש.

יובל קוויט
גן קשת רימון, מעגל מפגש

בת 5, אמא לירון, אבא אבירם ואחות לאדוה שנמצאת בגן חמניות

אלה לבקוביץ
כיתה א', מעגל מפגש

בת 6.5, אמא לירון, אבא אורן, אחות לרותם כיתה ט' ואלון כיתה ו' קשת
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נעים להכיר: משפחת גולדברגר

הכירו את משפחת: גולדברגר. יעל )43( 
 )42( איציק  עצמאית,  נסיעות  סוכנת 
ג'ינג'י   )5.5( עומר  למחשבים,  מורה 

מקצועי ונועם )2.5( כובשת לבבות.

איך נפגשתם?
יעל: חבר משותף הכיר בינינו. נפגשנו 
איציק  מצידי.  לפחות  מיידי.  קליק  והיה 
חמש  עברו  מתאים.  פחות  שזה  חשב 
בברצלונה,  שוב  שנפגשנו  עד  שנים 
כעבור  והתחתנו  מחדש  ניצת  הקליק 

עשרה חודשים. 
איך הגעתם לשהם?

הגענו מפתח תקווה, אחרי שחיפשנו 
שיפוטית.  ולא  תומכת  קהילה מחבקת, 
לאומיים  דתיים  מבתים  מגיעים  שנינו 
מסורת  המשלבת  דרך  לעצמנו  ויצרנו 
ליברליים  ערכים  עם  ביחד  וערכים 
וחופשיים. שמענו על קהילת קשת שהם 
קהילתיות  לחוות  ורצינו  טובים  דברים 
ביטוי  לידי  באים  בו  וחינוך  גיסא,  מחד 
היהודית  והתרבות  הישראלית  התרבות 

מאידך גיסא. 
טיול משפחתי שהיה לאחרונה?

בארץ.  הרבה  טיילנו  האחרון  בקיץ 
קשת  קהילת  של  בקמפינג  השתתפנו 
הגושרים.  בקיבוץ  חברים  בקמפינג  וגם 
גדולים  חששות  לנו  שהיו  למרות 
מהקמפינג, כי זו היתה הפעם הראשונה 
שלנו בלינת שטח - נהנינו מאד והילדים 

פרחו ושיחקו בשטח הפתוח.  
למה קשת?

לא  ילדים,  נטולי  רווקים,  היינו  כאשר 
כל כך התחבטנו בנושא חינוך והשקפה. 
עם הילדים וגדילתם, מצאנו את עצמנו 
שואלים את עצמנו שאלות ובוחנים את 
האופן שבו אנו רואים את החינוך שלהם 
להקנות  רוצים  שאנחנו  הערכים  ואת 
להם. החינוך שאנחנו קבלנו בעבר ידע 
האוכלוסיה,  גווני  כל  את  ולקבל  לשלב 
ובבתי הספר הדתיים למדו זה לצד זה 
נושא  היה  בלי שהעניין  וחילוניים  דתיים 
לדיון. זה פשוט היה ככה. טבעי, מתחבר. 
דרכה של קשת ומטרתה בחיבור בין כל 
ולמי  אלינו  מתחבר  מאד  העם  חלקי 

שאנחנו למעשה. 
חוויה מעניינת מקשת עד כה?

הקמפינג הקהילתי היה חוויה משובבת 
נפש. זכינו להכיר לראשונה את הקהילה 

וזה הרגיע לנו  שאליה אנחנו מצטרפים 
את הלב ושימח אותנו. 

מה זה אלוהים בשבילכם?
ההשקפה האמונית שלנו היא אמונה 
עושה  שעושה  מה  וכל  עולם  בבורא 
לטובה. לכן עבורנו, אלוהים הוא הרופא, 
הוא המנחם, הוא התקווה והוא התפילה. 

מה ישראלי בעיניכם?
זה  הישראלים  של  ההדדית  הערבות 
לזה בכל קצווי הארץ והעולם היא תמיד 
את  ומרחיב  הלב  את  שמחמם  דבר 
ואנחנו כאן  כי אנחנו עם אחד  האמונה 

כדי להישאר. 
מה משמח אתכם?

והצחוק  בבקר  הילדים  של  החיבוק 
המתגלגל שלהם. 

שבת:
ערב  כל  לארח  משתדלים  אנחנו 
שבת, גילינו שזה המפתח לשבת טובה 
ושמחה. כשיש אורחים בבית זה עושה 

טוב לכולנו. 

תחביבים:
ויעל  בדיוני,  מדע  ספרי  חובב  איציק 
שנינו  הגיון.  תשבצי  לפתור  אוהבת 

אוהבים לנסוע לחו"ל ולטייל בעולם.
איחול לכבוד הגיליון הנוכחי: 

המון  הצטרפו  טובה,  בשעה  השנה, 
משפחות חדשות לקהילת קשת, אנחנו 
מאחלים לכולם היקלטות נעימה וטובה, 
בעשייה  ומלאה  משמעותית  שנה 

ברוכה. 
המלצה משפחתית:

קמפינג  על  בחום  ממליצים  אנחנו 
הגושרים מתחם ה VIP. במקום מתחם 
במרכז,  מפכפך  קטן  נחל  עם  מסודר 
גדולים  אוהלים  למשחק,  גדול  דשא 
ומרווחים ומזרונים נוחים. בנוף יש מקום 
נקיים  ושירותים  למנגל, מקלחות  ייעודי 

וטובים. מומלץ בחום!!!

רננה צ'יקו

משתדלים לארח כל ערב שבת, גילינו שזה המפתח לשבת טובה ושמחה
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משפחת אברג'יל

מייצג  הספר  בית  אופי  כי  לקשת  הגענו 

אותה:  רואים  כפי שאנו  הישראליות  את 

ויהדות  ומסורת  ציונות  לערכים,  חינוך 

בגישה מחבקת ומזמינה. 

קבלו את כלל המשפחות החדשות
שהצטרפו אלינו השנה! 

ברוכים הבאים, שמחים מאוד שבאתם!
במדור חגיגי ונרגש במיוחד המשפחות משתפות- 'מדוע באנו לקשת'

משפחת אוחיון

הגענו לקשת כי שמענו שמדובר בקהילה 

שמשלבת בצורה חכמה ויפה בין דיעות 

זוג  כמונו...  קצת  שונים.  ועולמות  שונות 

מעורב- אשתי דתייה ואני חילוני.

משפחת בן מלך

 היי, אנחנו משפחת בן מלך: דודי, הילה, שי-לי, ליה ואילה. 

באנו לקשת משום שחיפשנו מסגרת חינוכית שתאפשר 

לנו, כמשפחה חילונית, חיבור למסורת, לתרבות ולערכים 

של היהדות יחד עם מצויינות. 

משפחת חג'בי

ומעגל  ערכים  לספוג  העז  הרצון  מתוך  לקשת  המעולה- הגענו  לתוכן  בנוסף  יתרון.  מהווה  גם  הגננות מדהימות והצוות עשיר בידע. בהצלחה. התפילה 

משפחת אלמלח

הזו  והמסגרת  מאחר  ליאם  עבור  בקשת  הבית בחרנו  מבני  חלק  חיינו-  אורח  את  בדיוק  דיעות ואמונות של האחר. שומרים שבת וחלק חילוני. זהו שילוב של כבוד כלפי משקפת 



משפחת אמויאל

משפחת- מה שהביא אותנו לקשת אלו הערכים, 

של  במובן  והאחר  השונה  קבלת  וגם  המסורת 

חילוני ודתי.

משפחת בוזגלומשפחת אלמלם

משפחת  גולדשטיין

יהודיים,  ערכים  שלנו  לילדים  להקנות  כדי  בקשת  בחרנו 

השילוב  והטובה.  היפה  היהודית  המסורת  ושמירת  הכרה 

של חילוניים ודתיים מאפשר לילדים לקבל את האחר מגיל 

קטן ולקבל על עצמם את מצוות "ואהבת לרעך כמוך". 

והאווירה. תודה לכולם על קבלת הפנים החמה.בחרנו להצטרף לקשת בזכות הערכים, האנשים 
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משפחת גולדברגר

שיפוטית.  ולא  חיפשנו קהילה מחבקת, תומכת 

טובים  דברים  שוהם  קשת  קהילת  על  שמענו 

בו  וחינוך  גיסא,  מחד  קהילתיות  לחוות  ורצינו 

והתרבות  הישראלית  התרבות  ביטוי  לידי  באים 

היהודית מחד גיסא )לראיון המלא ראו עמוד 3!(

משפחת בן משה

חיינו  לאורח  מאוד  מתאימה  מאחלים שנה טובה ומוצלחת.האחר. לכן שמחנו להצטרף למסגרת זו. כמסורתיים וערך עליון עבורנו הוא קבלת קשת 



משפחת דבורצ'יק

בחרנו בקשת לאחר ששמענו המלצות חמות מהורים על 
המסגרת הקהילתית התומכת, מחבקת ומאחדת את כל 
סיסמא  רק  אינה  כמוך"  לרעך  "ואהבת  האוכלוסייה.  גווני 
יומיומית  למעשה  הלכה  אלא  הזו,  הנפלאה  במסגרת 
ממפתן דלת הגן. משפחתנו מאחלת שנה טובה ומתוקה 

לכולם. 
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משפחת חבני – אריה

מאחלים שנה טובה והרבה בריאות!

משפחת דהן )שגית ואודי(

משפחת וידזר

קשת-  על  טוב  רק  שמענו  כי  יותר השקעה בלימודים, עברנו  לימודים קהילה! חיבור!  ורמת  לתלמידים  הכלה  לפני יותר  כבר  לנסות.  החלטנו  אז  שנתיים שקלנו את ההעברה והיום, ברוך גבוהה. 
ה', פורחים ומאושרים. 

באנו  למה  וקים.  ב(  )כיתה  ליאן  אורטל,  אלירן,  אנחנו 
לקשת?? קודם כל שמענו שזו קהילה מדהימה, משפחה 
שליאן  רצינו  מקבלת.  חשוב  והכי  מחבקת  חמה  אחת 
תמשיך את החינוך המסורתי שאיתו גדלה- הזיקה ליהדות, 
על  וידע  ערכים  על  שיחות  לצד  אלו  והמסורת.  החגים 
יכול  אחד  שכל  ותזכור  השונה  את  לקבל  שתדע  החיים. 

לבחור את הדרך שלו. זה שילוב מנצח מבחינתנו. 
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משפחת זהר

משפחת דהן )מאור וליאת(

במישור הסיבה שבחרנו בקשת היא שרצינו עבור ילדנו הכרה  והדתי  החילוני  העולמות:  שני  של  מקהילה ולהרחיב את מעגל החברים.הלימודי והחברתי. גם לנו כמשפחה חשוב להיות חלק ושילוב 

אנו הצטרפנו למסלול קשת בשל הזיקה למסורת היהודית,  בנוסף,  והזרמים.  הדעות  של  והקבלה  מאמינים שזו מסגרת ייחודית ואיכותית. השילוב 

משפחת יועד

הארץ בחרנו בקהילת קשת המשקפת את ערכינו: ערך  ואהבת  הנתינה  האחדות,  האחר,  כמו גם קהילה עשירה, פעילה ותומכת.קבלת 



משפחת חבני – אריה

מאחלים שנה טובה והרבה בריאות!
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משפחת קורן

במסגרות  מתחנכים  מילדנו  ששניים  לאחר 

בקשת.  יהיה  שאביתר  לנכון  ראינו  ממלכתיות, 

כמשפחה מסורתית היה חשוב לנו שאביתר יקבל 

במסגרת החינוכית את המקום הראוי לשילוב של 

ובלי  התנצלויות  בלי  וישראל,  דת  מסורת,  לימודי 

יצעק הדתה. שמחים מאוד להצטרף  שאף אחד 

לקהילת קשת. 

משפחת ליבי

והכלה. אלו ערכים עברנו לשהם הקיץ ושמענו שקשת היא קהילה  חינוך לכבוד הדדי  שחשובים גם לנו אז בחרנו להצטרף.טובה עם 

משפחת ללוש

משפחת צלר

פתוח  ראש  עם  דתי  גן  חיפשנו  כי  לקשת  באנו 

וכנראה שמצאנו את המקום הנכון

חברים בחרנו בקשת כי אנחנו רוצים שילדנו יכירו ויגדלו  ועם  ערכית  בסביבה  ליהדות  קשר  עם 
מכל גווני החברה שלנו. 
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משפחת סולטן

קשת  לגן  דויד  לני  את  להכניס  השנה  החלטנו 

בגן  האחרונות  השנים  בשלוש  שהיה  לאחר 

חב"ד. חשוב לנו מאוד שימשיך לקבל חינוך דתי.

משפחת קוויט

סיבות  משתי  קשת  למסלול  אשר הצטרפנו  חינוך  מערכת  האחת-  קצת עיקריות:  אך  דומים  עולמות  שני  ורלוונטיים משלבת  עמוקים  תכנים  עם  ותוססת שונים  חיה  קהילה  השניה-  מול לילדינו.  שלנו  הקשר  חיזוק  תאפשר  אשר 
הקהילה ביישוב. 
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מהנעשה בקשת

 ,18/7/2019 ב  קהילה  קמפינג 
קהלתי  לקמפינג  יצאנו  שנה,  וכמידיי 
מה  אז  הירקון.  במקורות  והפעם 
)היה מדהים  50 משפחות  לנו?!  היה 
800 כדורי פלאפל )מדהים  לראות!(, 
לא פחות!( ו 25 קופסאות קורנפלקס. 
אחרי הקמת האוהלים, ארוחת הערב 
לשירה  התכנסנו  התארגנויות  ושאר 
בציבור עם האחיות תורג'מן שהפליאו 
והלב...  הפה  את  לפתוח  לנו  בלגרום 
בשלושה  צפינו  אמיתי  רונן  בחסות 
התרוצצו,  הילדים  לבין  בין  סרטים. 
ההורים גם והיה נהדר! מי שישן שירים 
את היד. אנחנו כבר נישן אתם יודעים 

איפה, בקמפינג הבא! 

למשפחות  אישית  פנים  קבלת 
בגן  אפינו  אוגוסט  בסוף   - החדשות 
קשת חלות שבת בעבודת יד. החלות 
וברכה  פורח  עציץ  עם  יחד  חולקו, 

החדשות  למשפחות  לשנה החדשה, 
לקהילה.  הצטרפותן  לרגל  שלנו 
השתתפו  הביתיות  החלות  בהכנת 
הורים וילדים כשעל הרעיון והמשימה 
כליפה.  ויערית  לבקוביץ'  לירון  ניצחו 
עוד התחלה מרגשת לשנה החדשה 

בקהילה שלנו! 

למנקי  השנה  לראש  שי  חלוקת 
הרחובות - במסגרת ועדת התנדבות 
הרחובות  מנקי  את  לשמח  החלטנו 
את  גייסנו  כך  לצורך  שלנו.  ביישוב 

המתוקים.  הילדים  ואת  הקהילה 
מחמם  למפגש  ויצאנו  קום  השכמנו 
את הלב של נתינה. חילקנו עם חיוך 
רחב ותודה גדולה שתיייה חמה וקרה, 
טעימים.  דברים  ושלל  ועוגיות  עוגות 
קטן  אישי  מארז  חילקנו  למזכרת 
לועדת  תודה  טובה.  שנה  וברכת 

התנדבות ולכל המתנדבים. 

אירוע פתיחת קשת - ב 24/9/2019, 
התכנסו  ספרא,  הכנסת  בבית 
פתיחת  לאירוע  קהילה  חברי   150
לכמות  מעבר  במיוחד.  מרגש  שנה 
וותיקות,  חדשות  משפחות  הנוכחים, 
איתן  המועצה,  ראש  נכחו  במעמד 
פטיגרו, וחברי מועצה נוספים ביניהם 
רונן פרידמן, אשר פהאן   שימי אלבז, 
ופלג רשף. מנהלת בית הספר, הגברת 

תמי גבאי, ברכה בברכה מרגשת. את 
והומור  רבה  בשנינות  הנחתה  הערב 
משובח תמר מסינגר וילפורט )ונתנה 
בתכנית  נוסבאום!(.  לאבי  פייט 
האמנותית - מופע אימפרוביציה של 
ערן איוניר ויעל לבנטל בו השתתפו גם 
ספורטיבית  רוח  וגילו  הקהילה  חברי 

והומוריסטית. כן ירבו.

שנה טובה ומתוקה 

משפחת שיף

קצת  אנחנו אסף שיף ורעות מויאל )שיף( ההורים של יאיר ויעל.  שלנו  והחיים  מאחר  קשת  לקהילת  להצטרף  יש סבא וסבתא ומשפחה קרובה דתית בחרנו  ליהדות ממקום של ערך, תרבות את מי שאינו גדל כמותו, בייחוד כאשר אלו חלק מהשורשים ובבית אנו חיים כחילוניים. חשוב לנו שיאיר יכיר מקרוב גם "קשתיים". ליאיר  ולחזק את החיבור  שלו, 
ואהבה. שמחים להכיר.

משפחת שמלה

 5 וגם ליה בת  ויואל שמלה  שלום, אנחנו אלה 

חודשים. מתגוררים  וארבעה  ועלמה בת שנה 

בשוהם כשנה. בחרנו בקשת כי קשת משקפת 

אשר  והחילוני  הדתי  החינוך  של  השילוב  את 

מתקיים גם אצלינו בבית. 
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למתקדמים
לא רק בראש השנה! 

עם  "להתפרע"  ניתן  
וטקסטורות  צורות  הרבה 
הפקק,  צדדי  מכל  נוספות 
לטבול בשלל צבעים וליצור 

אפקטים מעניינים. 

חומרים:
"סול" )חומר מוקצף שניתן לקנות בכפר השעשועים(

דבק
מספריים

פקק שעם

אופן ההכנה:
צורות של תפוח  "סול"  1. מציירים על ה 

לכבוד ראש השנה,
של  הישר  הצד  על  ומדביקים  גוזרים   .2

פקק השעם,
3. טובלים בצבע שרוצים ומעצבים כרטיס 

ברכה אישי ומהמם בעבודת יד.

יוצרים עם...  נועה סביר

זוכרים שפעם היינו מכינים ברכות לראש השנה ושולחים בדואר?
אז למה שלא נברך כמו פעם?

ראש השנה בפתח והנה משהו שיהפוך את כרטיסי הברכה שנכין לכיפיים ויצירתיים במיוחד!

מוכנים? בואו נתחיל...

כתבליט,  ה"סול"  ועליו  השעם  פקק 
מייצרים לנו מעין חותמת שימושית.

* התמונות נלקחו מהפינטרסט

אז שתהיה לכולכם שנה טובה, 
צבעונית ויצירתית
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גבולות הגזרה של הקהילה
ספר  סוף  ממש  היא  ניצבים  פרשת 
לפני  רגע  כולה,  התורה  וסוף  דברים 
האזינו(  )בפרשת  סיום  לשיר  שנתפנה 
וברכות פרידה )בפרשת וזאת הברכה(. 
כה  עד  הלקחים  את  מסכם  משה 
ובעיקר את החובה לבחור בטוב על פני 
הרע. בתור התחלה מונה את הנוכחים 

במעמד המרגש: 
ה'  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם,  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ַאֶּתם 
ִזְקֵניֶכם  ִׁשְבֵטיֶכם,  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ַטְּפֶכם,  ִיְׂשָרֵאל.  ִאיׁש  ֹּכל  ְוׁשְֹטֵריֶכם, 
ְנֵׁשיֶכם, ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך: ֵמחֵֹטב 
ֵעֶציָך, ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך.  )דברים כט:ט-י(.

אבל במעמד נוכחים לא רק האנשים 
ְלַבְּדֶכם-- ִאְּתֶכם,  ְוֹלא  ממש:  שם  שהיו 

ָאֹנִכי, ֹּכֵרת ֶאת-ְַּבִרית ַהּזֹאת, ְוֶאת-ָהָאָלה, 
ַהֹּזאת. ִּכי ֶאת-ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה, ִעָּמנּו ֹעֵמד 
ַהּיֹום  ִעָּמנּו  ּפֹה,  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַהּיֹום... 
אשר  "את  מסביר:  ורש"י  יג-יד(.  )שם, 
העתידים  דורות  עם  ואף   - פה  איננו 

להיות" )פסוק יד(. 
אפשר  איך  הוגן?  זה  האם  אבל, 
בהחלטות  הבאים  הדורות  את  לחייב 
לפני שנולדו  והוראות שהתקבלו הרבה 
הפרשה  בהמשך  להם  ולהבטיח  בכלל, 
איומים  עונשים  נוספים(  )ובמקומות 
אם לא יצייתו, או אם יחליטו לפרוש מן 

הקבוצה? 
שלא  מי  כלפי  החלטות  של  תחולתן 
שכן  מי  כלפי  אפילו  או  אותן,  החליטו 
שאלה  היא  מזמן,  אבל  אותן,  החליטו 
שאנחנו נתקלים בה הרבה בחיי היומיום. 

לדברים  לנצח  מחויבים  אנחנו  האם 
האם  שנעשה?  לעצמנו  שהבטחנו 
שלנו?  לבחירות  מחויבים  שלנו  הילדים 
להחלטותיהן  מחויבות  ממשלות  האם 
של ממשלות קודמות? מצד אחד – כן, 
סדר.  או  רציפות  אין  אחרת  כי  בוודאי, 

ומצד שני, למה בעצם? וגם, עד מתי?
על  מדבר  תזאוס  של  הפרדוקס 
והוחלפו  התבלו  חלקיה  שכל  ספינה 
על פני שנים, עד שבסופו של דבר לא 
נותר בה שום חלק מהספינה המקורית, 
ושואל האם זאת עדיין אותה ספינה. עם, 
תזאוס:  של  הספינה  כמו  הוא  מטבעו, 
ישראל של פעם לא חי  אף אחד מבני 
היום ואף אחד מבני ישראל של היום לא 
יחיה )כנראה( לאלף הבא. ולכן נשאלת 
כן,  ואם  עם?   אותו  זה  האם  השאלה, 

באיזה מובן?
שאלה  ואותה   – שכן  שנחשיב  כדי 
כמובן חלה על כל קהילה, ואפילו על כל 
שיש  להחשיב  צריך   – עצמו  בפני  אדם 
לפרט  קשור  שאיננו  מהותי  גרעין  איזה 
מסכום  גדול  שהוא  רק  ולא  מסוים, 
בהם.  תלוי  בלתי  הוא  אלא  החלקים 
מוחלטת:  שמרנות  מחייב  זה  לכאורה, 
ימשיכו  שכולם  בכך  תלוי  כעם  קיומנו 
של  ההחלטות  לכל  מחויבים  להיות 
הדורות הראשונים, כי זאת ליבת היותנו 
אנחנו. אם אנחנו משנים את ההחלטות 
העקרוניות שלנו, אז מה נשאר? ובדומה 
לכך: אם אנחנו משתנים, כבני אדם ולא 
חסרי  הפכפכים  אלא  איננו  האם  כעם, 

עמוד שדרה?

אבל גישה אחרת יכולה להיות הפוכה: 
והמחויבות של  לקיים את החיוניות  כדי 
הפרטים, חייבת להיות להם זכות דיבור 
ויכולת השפעה. קיומו החי של העם נובע 
מהצטרפות מתמדת של אנשים חדשים 
לשיחה: מי שלא נולדו במעמד הר סיני 
)כולנו(, מי שאולי נולדו אבל לא נספרו 
"נשיכם",  כבני אדם של ממש )למשל, 
שבעליל הפניה לא מיועדת אליהן(, מי 
הזה  לסיפור  מחויבים  להיות  שבוחרים 
וממשיכים לשאת איתם את הקהילתיות 
ואת העקרונות. זה יותר מסובך, כי דיון זה 
יותר מסובך, אבל בעיני זה אחד  תמיד 
ביהדות  והמענינים  המרגשים  הדברים 
הקולות  ריבוי  האחרונים:  העשורים  של 
ולהיות  השיח  על  להשפיע  המבקשים 
להתחדש.  הממשיכה  מהספינה  חלק 
וגם אצלנו, רבים ממקימי קהילת קשת 
הספר  לבית  ילד  אף  שולחים  לא  כבר 
או לגן, ומצטרפים חדשים רבים לא היו 
מצד  התקנון.  כשנכתב  בכלל  הורים 
לגרעין  מחויבות  להיות  חייבת  אחד, 
לא  אם  שני,  ומצד  ולשיח;  העקרוני 
יצטרפו כולם לשיחה, איך תוכל הקהילה 

להמשיך להיות קהילה? 
כמה  עד  החדשה,  השנה  ולקראת 
השנה  להחלטות  מחויבים  אנחנו 
החדשה של עצמנו? ואיך נשכיל לשנות 
על  ולוותר  לבטל  בלי  בחוכמה  דברים 

המהות של עצמנו? 

שתהיה שנה יפה ושונה

פרשת ניצבים  ענבל קארו

מבית הספר שושי אנג'ל

בטקס  נפתחה  הלימודים  שנת 
א'  כיתה  ילדי  קבלת  עם  ספרי  בית 

המתוקים והנרגשים.

הלועזי  התאריך  להם  חברו  השנה 

א'  את  ציינו  הכיתות  ובכל  והעברי 
באלול בתפילת הלל.

בכיתות  עסקנו  החודש  במהלך 

התחלות  על  דיברנו  החודש,  בתכני 

החדשה,  מהשנה  ציפיות  חדשות, 
התקוות וגם החששות שלצידן, כל אלו 

בצד ריענון והקניית הרגלים.
פעילות  נקיים  הסוכות  חג  לקראת 
משותפת לכל כיתות קשת בה ילמדו 
ומשמעותו  החג  מנהגי  על  הילדים 

באופן חוויתי.
מאחל  הספר  בבית  קשת  צוות 
שנת  התלמידים,  לכל  רבה  הצלחה 
ומלאה  יצירתית  מסקרנת,  לימודים 

חוויות.
ולכל הקהילה היקרה שנה טובה שנה 

של אחדות ושיתוף פעולה

והפעם, שליחנו בתפוצות משפחת קארו, וושינגטון
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חידון לחגי תשרי  אילן גיבר

תפזורת חגי תשרי

אחד מארבעת המינים שעליהם מברכים בחג הסוכות 
הוא הלולב. לאיזה עץ שייך הלולב?

א. דקל
ב. ברוש
ג. תאנה

מה מסמלת הסוכה שנבנית בחג הסוכות?
א. את הישיבה של בני ישראל בסוכות בזמן הנדידה במדבר

ב. את ההגנה של אלוהים על העם )סוכך על העם(
ג. אחדות המשפחה

מהו מנהג הכפרות המתבצע ביום כיפור?
א. מנהג שבו משליכים למים את החטאים

ב. מנהג שבו אומרים כפרה אחד לשני
ג. מנהג שבו מסובבים תרנגול מעל הראש

מה מסמל חג שמחת תורה? 
א. סיום קריאת התורה והתחלת הקריאה מחדש.

ב.סיום חג הסוכות
ג. סיום חגי תשרי.

חודש תשרי על פי המקרא הוא:
א. החודש השביעי של השנה

ב. החודש השנים עשר
ג. החודש הראשון של השנה

ד. החודש השני של השנה

מהו סדר התקיעה בשופר?
א. תרועה, שברים, תקיעה
ב. תקיעה, שברים, תרועה
ג. שברים, תקיעה, תרועה
ד. תקיעה, תרועה, שברים

תפילת כל נדרי היא:
א. תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר
ב. תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה

את  שערך  בעת  מאמין  יהודי  ידי  על  הנאמרת  תפילה  ג. 
טקס התשליך

לפני  ונאמרת  הכיפורים  יום  ערב  הפותחת את  ד. תפילה 
שקיעת החמה.

המילים הן: ראש השנה, תפוח בדבש, 
סוכה, אושפיזין, יום כיפור, חתימה 

טובה, רימון, ראש של דג, חג שמח

בתוך התפזורת מסתתרות מילים 
הקשורות לחגי תשרי.

בואו נראה אם תמצאו אותן 

ו ה  ד  ס  ג  ב  א 

ח ז  נ  ו  מ  י  ר 

מ ל  כ  כ  י  י  ט 

ה נ  ש  ה  ש  א  ר 

נ י  נ  ח  ס  ע  פ 

צ ז  ר  ת  י  ח  ת 

י י  א  י  ו  ג  פ 

ל פ  ש  מ  מ  ש  ו 

א ש  ש  ה  כ  מ  ח 

ט ו  ל  ט  י  ח  ב 

ו א  ד  ו  פ  ר  ד 

ו א  ג  ב  ו  י  ב 

פ ת  ש  ה  ר  ש  ש 

התשובות בדף הפייסבוק

קול קורא! מערכת עיתון מגייסת חברים חדשים לשורותיה. אם יש לך רעיונות מעניינים, כישורי כתיבה
keshetnewspaper@gmail.com  או רצון להתנדב יש לך מקום איתנו! למעוניינים יש לפנות ל
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ארץ  על  עוברים  מעניינים  ימים 
עושה  שוהם.  מכורתנו  ועיר  הקודש 
והארצי,  העירוני  שהמעגלים,  רושם 
נמצאים בתנועה ולאף אחד לא ברור 
היכן ואיך הם יעצרו. תקופה כזו, שבה 
כבר יצאנו, אבל עוד לא ממש הגענו. 
מה  הרבה  אין  האלה  בתקופות 
במצב  ״אז  מלהמתין.  חוץ  לעשות 
מה  הכי,  הכי  הכל  כשלא  הנוכחי, 
לשמור  לא  אם  הבנאדם  צריך  כבר 
הנוכחי,  במצב  )אז  נקי?!״  ראש  על 
פתוח  ראש  אמרת  סידון(.  אפריים 
בישראל,  פרשן  ואין  פרשן,  אמרת   -
כמו פרשן הספורט. למרות הניסיונות 
הרבים, כשלנו בהשגת תגובתם, ולכן 
שישה  של  משנתם  את  אני  הבאתי 
הישראלי  בספורט  בכירים  פרשנים 

ביחס למצב בכלל ובפרט.

אייל  של  משנתו   – ראשון  סדר 
מול  המשחק  מאז  ״   - ברקוביץ׳ 
שנים,  שש־שבע  איזה  עברו  צרפת 
הייתי אז בן 20, היום אני בן 29״ )ראיון, 
ערוץ 1, 2001(. יש רגע בחייו של כל 
אדם, מוצר או תוכנית חינוכית, שהוא 
מפסיק לקבל הנחת ילדים. ילד בגיל 
9 כבר לא זכאי למנת ילדים. מהנדס 
הסטודנט.  הנחת  את  איבד  מתחיל 
ההנחה,  את  שאיבדת  לאחר  מיד 
כמו  שתתנהג  מצפה  גם  הסביבה 
אחד שאין לו הנחה. כבר לא סולחים 
וממך  מבין   ולא  צעיר  אתה  כי  לך 
מצפים  כולנו  כך  ליותר.  מצפים 
ולא  מה  ברור  לא  ליותר.  מהמסלול 
דוד  ליותר.  מצפים  אבל  איך,  ברור 
דותן ז״ל סיפר שכשהוא היה ילד הוא 
קראה  המורה  אחת.  לילדה  הרביץ 
– ״דוד, מה עשית?! ממך  לו ואמרה 
והרביץ  יצא  הוא  אז  ליותר״.  מצפים 
דותן  דודו  ״כנס  דותן,  )דודו  עוד  לה 

לדורותיו״, 1991(. 

 – סדר שני – משנתו של אבי רצון 
נגד  )נבחרת ישראל  ״מאיר תירגע״ 
 13  .)1994 אוקטובר  צרפת,  נבחרת 

ישראל  נבחרת   ,1994 באוקטובר, 
בכדורגל מתייצבת למשחק בפארק 
צרפת  נבחרת  נגד  דה-פרנס 
העולם  גביע  המוקדמות  במסגרת 
בכדורגל. במצב של שיוויון 2:2, בדקה 
ראובן עטר  לסיום,  דקות  ה-84, שש 
ישראל  נבחרת  ניצחון.  מבקיע שער 
צרפת  נבחרת  את  מנצחת  הרזה 
הגדולה. שאגותיו של מאיר איינשטיין 
ש-ע-ר״,  ״ש-ע-ר,   - צרוד  בקול  ז״ל 
אכן  ההולם.  המענה  את  מקבלות 
קרה כאן דבר גדול, אבל כמו שאמר 
התקבלה  תירגע!  מאיר,   – רצון  אבי 
החלטה גדולה, ויקום )בעזרת השם( 
בית ספר קשת. אבל חשוב להירגע – 

יש עוד דרך לפנינו. 

ניסים  של  משנתו   – שלישי  סדר 
שלוש-אחת,  שיוויון  ״שער   – קוויתי 
 .)1986 )מונדיאל  שיוויון!!!״  שער 
ההחלטה  את  לציין  אפשר  אי 
הספר,  בית  הקמת  על  ההיסטורית 
במרחב  להד  להתייחס  מבלי 
הציבורי. עברו עלינו הרבה ימים של 
ה)לא(  במדיה  נעים  לא  נעים״.  ״לא 
בית  נעים במסדרונות  לא  חברתית, 
לשים  כשצריך  נעים  ולא  הספר 
עברו  פשוט  הם  כי  במקום,  אנשים 
את הגבול. אבל עם כל ה״לא נעים״, 

התיקו נשבר. 

יהורם  של  משנתו   – רביעי  סדר 
חומה״  בונים  לא  ״ככה   – ארבל 
מוקדמות  אוסטרליה,   – )ישראל 
ועוד   .)1989 בכדורגל,  העולם  גביע 
קצת על המאבק. במסגרת המאבק 
ברשתות  הודעות  מעט  לא  יצאו 
כמו  מילים  שהכילו  החברתיות, 
על  ״מלחמה  ולוחמות״,  ״לוחמים 
״אבירים״  דת״,  ״מלחמת  הבית״, 
בה  השפה  זו  כאשר  ו״נסיכות״. 
יוצא  הוא  כי  ברור  אדם,  משתמש 
למלחמה. כאשר אדם יוצא למלחמה 
– כי למלחמה יש שתי  כדאי שיזכור 
שתצליח,  או  אפשריות:  תוצאות 

שכולם  הוא  שבטוח  מה  שלא,  או 
מפסידים. 

אלון  של  משנתו   – חמישי  סדר 
מזרחי - ״לדעתי מכבי ת״א זו אחת 
השנה  אליפות  שתיקח  הקבוצות 
בליגה״ )תמיד נכון(. אחת השאלות 
הגדולות העומדות בתחילת כל שנה, 
מישהו  אם  תסתיים.  היא  כיצד  היא 
התשובה,  את  לנו  ולוחש  בא  היה 
הייתה,  לטובה  עלינו  הבאה  השנה 
אך  פחות,  מלחיצה  הנראה  ככל 
יותר. זה השיעור החשוב  משעממת 
זו  כמו  מבלבלות  בתקופות  ביותר 
שאנחנו חווים ברגעים אלה ממש. אף 
יודע מה יהיה מחר. בפעם  אחד לא 
סקי,  לחופשת  שנסענו  הראשונה 
האוויר.  ממזג  מוטרדים  מאוד  היינו 
יהיה  מה  ושאלנו  לקבלה  התקשרנו 
״תתקשרו  לנו  ענו  האוויר מחר.  מזג 
מחר״. אז רוצים לדעת איך תסתיים 

השנה? תתקשרו בסוף השנה. 

זוהיר  של  משנתו   – שישי  סדר 
באיטיות  ״שועטים   – בהלול 
)מונדיאל  מתפרצת״  להתקפה 
ניצבים  אנחנו  הנה  אז   .)1984
היא  קודמתה,  שנה, שכמו  בתחילת 
קודמתה,  כמו  תמורות.  מלאה  שנה 
נצטרך לפלס את דרכינו להנחת אבן 
הפינה של בית הספר. אז תגידו בגת 
אנחנו   - אשקלון  בחוצות  ותבשרו 
ממש  המסלול,  על  אנחנו  בדרך, 
בדרך,  קשיים  יהיו  המראה.  לקראת 
ונצטרך עוד לענות להוא ולהתמודד 
ונצטרך  מהמורות  תהינה  אחר.  עם 
אנחנו  אבל  בעיות.  לא מעט  לפתור 
שועטים - רק באיטיות. השנה הבאה 
המון  איתה  תביא  לטובה,  עלינו 
שיהיו  מהפתרונות  חלק  אתגרים. 
נאהב  וחלק  נאהב  הללו  לאתגרים 
עם  להתמודד  שנדע  חשוב  פחות. 
האתגרים הללו בצורה חיובית ונזכור 
אנחנו כאן יחד, ואל תתנו לאף אחד 

לספר לכם אחרת. 

שישה סדרי משנה ברק פישביין 

שנה טובה!


