
1 

תי
קשת משפח

גיליון אפריל 2019, אדר ב׳-ניסן תשע״ט
ערב פסח תשע"ט

עיתון קהילת קשת שוהם

דבר הוועד

keshetnewspaper@gmail.com :כתובת המערכת

http://keshet–shoham.org.il :אתר קשת שוהם

או חפשו אותנו בפייסבוק

בפתחו  עומדים  אנחנו  יקרה,  קהילה 
של חג החירות, חג שמסמל את האביב 
ואת ההתחדשות של עמינו ושל כל אחד 

ואחד מאיתנו כפרטים. 
השונות  ובוועדות  בוועד  אנחנו 
נראתה  שלא  עשייה  של  בעיצומה 
ובהחלט  ארוכות  שנים  בקהילה 
חדש  אביב  של  בפתחו  מרגישים 
שקורים  דברים  מספר  אמנה  לקשת. 
בימים אלו. האמינו לי שכל אחד מהם 
לחיינו  מאוד  חשוב  ומלואו,  עולם  הוא 
המשותפים כיום ועל אחת כמה וכמה 
הספר  ובית  שוהם  קשת  של  לעתידה 

שלנו שיקום במהרה בימינו.

רישום לגן ומשפחות חדשות
הרישום  תקופת  את  שסיימנו  לאחר 
אנחנו עומדים כרגע על 44 נרשמים לגן 
קשת בשנה הבאה מה שאמור לאפשר 
הכל  בסך  גנים.  שני  של  פתיחתם  לנו 
 30 מעל  א'(  כיתה   + )גן  לקשת  נרשמו 
מתוך  המכריע  רובן  חדשות.  משפחות 
אף  חלקם  ברורה.  קשתית  אידיאולוגיה 
מעתיקים את מגוריהם לשוהם על מנת 
להצטרף אלינו. 30 משפחות חדשות זהו 
של  כינונה  שמאז  תקדים  חסר  מספר 
קהילתנו לא הצלחנו להגיע אליו ועל כך 

ישר כח לכל העוסקים במלאכה.

הקמת ועדות חדשות
שנערך  הקהילתי  המפגש  בעקבות 
בתחילת השנה הוקמו 2 ועדות חדשות - 
ועדת פרסום )גלגול של ועדות קודמות 
שונה  בהכוונה  אך  דומה   שם  בעלות 

במקצת( וועדת משפחות חדשות.

הוועדה  מסוימים  לידה  חבלי  לאחר 
היא  וכעת  וגידים  עור  קורמת  החלה 
מונה חברות נמרצות ונחושות לקרב את 
הקהילה  תוך  אל  החדשות  המשפחות 
כבר משלב ההצטרפות שלהן. לאור מה 
שכתבתי בסעיף הקודם – לפנינו עבודה 
רבה בנושא זה. ככלל הקהילה מוזמנת 

להשתתף בפעילות בנושא זה. 

תהליך עומק קהילתי
אליהן  שהגענו  מתובנות  כתוצאה 
הדיון  ולאחר  האחרונה  השנה  לאורך 
בחודש  שהיה  האחרון  הקהילתי 
קהילתי  צוות  להקים  החלטנו  פברואר 
מוביל שיקדם את תהליך התחדשותה 
העשור,   שנת  לקראת  הקהילה  של 
של  הצפויה  ההרחבה  על  בדגש 
מכל  חברים  כ-10  יש  בצוות  הקהילה. 
בסוף  הקהילה.  של  והייצוגים  הזרמים 
שיובילו  תובנות  יגבש  הצוות  התהליך 
אופי  הקהילתיות,  המוסכמות  לעדכון 
שימצא  ככל  ועוד  הרכבה  הקהילה, 

לנכון.

שינוי במערכת החינוך היסודית היישובית
כך  על  שהצהיר  כפי  המועצה,  ראש 
תהליך  על  הכריז  הבחירות,  במערכת 
עמוק ויסודי של בחינת מערכת החינוך 
היסודית בשוהם מתוך ראיה כוללת של 
כלל הישוב- הדמוגרפיה שבאה לידי ביטוי 
בקיטון משמעותי במספר הילדים, הצפי 
החינוך  כי  תפיסתו  החדשה,  לשכונה 
ממרכיביו  אחד  היא  )שקשת  הייחודי 
היישוב  למיצוב  קריטי  הוא  ביישוב( 
כמוביל בחינוך ומושך משפחות צעירות 

של  המשמעויות  אחת  ועוד.  ואיכותיות 
איפה  ידוע  לא  שעדיין  היא  זה  מהלך 
האם  בשוהם.  קשת  ספר  בית  יקום 
במרכז  או  החדשה  בשכונה  יהיה  זה 
ידוע  שכן  מה  עדיין.  ידוע  לא  היישוב? 
בפניי  והצהיר  חזר  המועצה  שראש  זה 
ואנחנו  ולדרכו  נאמן להבטחותיו  הוא  כי 
אפילו  אולי  ספר,  בית  נקבל  בקשת 
כקשת  אנחנו  המתוכנן.  המועד  לפני 
שותפים מלאים לדיונים היישוביים בכלל 
להיות  הוזמנו  אף  ולראשונה  הנושאים 
ההורים  בהנהגת  קבוע  באופן  מיוצגים 
של  החינוך  ועדת  ובישיבות  היישובית 

המועצה. אביב כבר אמרנו?

לשנה הבאה בירושלים
אני  המנהל  הוועד  בשם  לסיום,  אז 
רוצה לאחל לכולנו חג פסח כשר ושמח, 
התחומים  בכל  אמיתית  חירות  חג 
העסקי,  המשפחתי,  הזוגי,  האישי, 
ושבשנה  והלאומי.  היישובי  הקהילתי, 
התוכניות  על  נכתוב  כבר  הבאה 
שוהם  קשת  ספר  לבית  הקונקרטיות 

שייבנה וייכונן במהרה בימינו אמן.

מני צ'יקו
יו"ר הוועד



2 

הכישרונות של קשת אילן גיבר

אלופת האקרובטיקה
עדי מאירי בת 12, כיתה ו׳

מגיל צעיר ניחנתי בגמישות וחוזק ולכן 
בספורטילנד,  התעמלות  חוג  במסגרת 
שבו השתתפתי בגיל 5, המדריכים הציעו 
האקרובטיקה  בנבחרת  אותי  לשלב 
כבר  שם  מתעמלת  אני  ומאז  הבוגרת, 

שבע שנים. 
ארציות  בתחרויות  מתחרה  הנבחרת 
אימוני  בחו"ל.  אימונים  למחנות  ויוצאת 
ריקוד  שיעורי  גם  כוללים  הנבחרת 
מופיעה  אני  הנבחרת  במסגרת  ובלט. 
יום  אירועי  כולל  שונים,  באירועים 
ובמקביל  וגימנסטרדות,  העצמאות 
יחד  האקרובטיקה  באליפויות  מתחרה 

עם השלשה שלי.
האימונים דורשים ממני התמדה וזמן 
5-4 פעמים בשבוע,  אני מתאמנת  רב. 
יש  ולפני תחרויות  אימון,  כל  4-3 שעות 
גם  בחולון.  או  בווינגייט  נוספים  אימונים 
יש  ופסח  חנוכה  סוכות,  כמו  בחופשות 
בדרך  שמורכבים  אימונים  מחנות  לנו 
כלל מאימון בוקר ואימון אחר הצהריים, 

ולכן לא נותר לי הרבה זמן פנוי. 
כמשפחה  שלי  בנבחרת  רואה  אני 

זה,  מעיסוק  רב  סיפוק  ומוצאת  שנייה 
להישגים  להגיע  מצליחה  כשני  בעיקר 

ולעמוד על הפודיום...
יש  ולפעמים  מצליח  הכול  תמיד  לא 
מצליחים  ולא  קשה  כשעובדים  אכזבה 
בסדר  שזה  למדתי  אבל  כמצופה, 
להצליח  והדרך  להתאכזב,  או  להפסיד 
היא להמשיך לעבוד קשה ולא להתייאש. 
אני  מאוכזבת,  כשאני  או  לי  כשקשה 
המאמנת  ועם  אימא  עם  זאת  חולקת 
אותי,  ומדריכות  אותי  שמעודדות  שלי, 
ואני יודעת שגם אם היום היה יום פחות 

מוצלח, מחר יהיה יותר טוב.
לזכות  הספקתי  בנבחרת  שאני  מאז 
ישראל  באליפות  ראשונים  במקומות 
בחו"ל  לאימונים  לצאת  לאקרובטיקה, 
במדינה  שחיות  חברות  שם  ולהכיר 
אחרת, מדברות בשפה אחרת וזו חוויה 

נהדרת שתלווה אותי בחיים.
זאת  בספורט  עבורי  לחיקוי  הדמות 
שהתחילה  קומנצ'י,  נדיה  המתעמלת 
פחות  הרבה  עם  בגילי  להתאמן 
אפשרויות ואמצעים ממה שלי יש היום, 
מדהימים  להישגים  להגיע  והצליחה 
באולימפיאדה  זהב  במדליית  ולזכות 
אין  רוצים  שאם  שמראה  מה   !14 בגיל 

גבול להצלחה.
בזמן הפנוי שלי אני אוהבת לנגן בחליל 
צד, להיפגש עם חברות, ללכת לצופים 

ולצפות בסרטים.
למצוא  אחד  לכל  להמליץ  רוצה  אני 
אותו  ולפתח  שלו  המיוחד  הכישרון  את 
בלי לפחד, כי כשעושים מה שאוהבים, 
נכונה  בצורה  הזמן  את  לארגן  לומדים 
הרבה  להספיק  יכולים  שאנחנו  ומגלים 
לוותר  בלי  חושבים,  יותר ממה שאנחנו 

על מה שאוהבים.

יש לכם כישרון כלשהו? אנא שלחו לנו מייל: ilangiber@gmail.com ותוכלו 
גם אתם להשתתף במדור

שלל ילדי הקשת רננה צ׳יקו

ספר אהוב: המעבדה הראשונה שלי
חג אהוב: פורים, כי כולם שמחים 

מאכל אהוב: שניצל
תחביבים: יצירה, ספורט, ריקוד ובישול

דברים שאני אוהב/ת בקשת:
חברים  גם  לי  ושיש  בחברותא  לימוד 

חילוניים וגם חברתיים דתיים

ספר אהוב: הרעשנים
חג אהוב: פורים 

מאכל אהוב: המבורגר

תחביבים: הוקי רולר וכדורגל
דברים שאני אוהב/ת בקשת:

שאנחנו לומדים ביחד דתיים וחילונים

יהלי שרף 
כיתה: א'2, מעגל תפילה

בת 7, אבא גבריאל, אמא מיטל, אחות של אמה בכיתה ח' ושל נעם בכיתה ד'

יהלי הלוי
כיתה: ג׳2, מעגל מפגש

בן 8.5, אבא לוי, אמא ציפי, אח של איליי בן 11.5, כיתה ו' ושל תיה בת 10, כיתה ד'
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נעים להכיר: משפחת קארו 

טרום  בקורס  נפגשנו  נפגשתם?  איך 
צבאי כשהיינו בני 18 ונשארו לנו מהקורס 
הזה גם לא מעט חברים טובים אחרים. 

חובב  רועי  לשוהם?  הגעתם  איך 
רכיבת אופני שטח ונהג לצאת לרכיבות 
שגר  מהצבא  חבר  עם  שוהם  בפארק 
לנו  שכדאי  אותו  שכנע  החבר  בשוהם. 
למגורים  כאופציה  שוהם  את  לבדוק 
והיא מצאה חן בעינינו מכיוון שהיא לא 
עיר ומכיוון שיש מסביבה טבע. זה היה 
מיד אחרי שהתחתנו, בתקופה הקצרה 

שבה גרנו בגבעת שמואל. 
לאחרונה:  שהיה  משפחתי  טיול 
לאילת.  לשבוע  נסענו  מרץ  בתחילת 
בשנה  פעמיים  או  פעם  נוסעים  אנחנו 
אלא  לנוח  רק  לא  להספיק  ומשתדלים 

גם לטייל, לשנרקל ולצלול. 

למה קשת? שנינו בוגרי מערכת החינוך 
)הירושלמית(  ענבל  אם  גם  הדתית, 
קונבנציונלית  פחות  קצת  בגרסה 
מערכת  למצוא  חשוב  לנו  היה  בתוכה. 
לה  שיש  משוכנעת  שלא  דתית  חינוך 
טוענת  לא  ובוודאי  התשובות  כל  את 
יותר מאחרות. היה קצת  שהיא צודקת 
גן  מפחיד להרשם למחזור הראשון של 
חדש במסלול שעוד לא היה קיים, אבל 

אנחנו שמחים מאד על הבחירה.  

עד  שהיתה  מקשת  מעניינת  חוויה 
קהילת  את  אוהבים  הכי  אנחנו  כה? 
זה  ואת  שבתוכה  האנשים  את  קשת, 
משפחות  אצל  מתארחות  שכשבנותינו 
מה  בדיוק  יודעות  הן  המפגש  ממעגל 
בהן  שיטפלו  ספק  שום  לנו  אין  לשאול. 

היטב. 

תחושת  בשבילכם?  אלוהים  זה  מה 
בלי  מוסרי,  הגיון  וגם  והבטחון  הסדר 
בנוסף  התנשאות.  ובלי  קטנוניות 
התרבות והקהילה, החשובות לא פחות, 
הדבר  סביב  אדם  בני  שיצרו  בונוס  הן 

הזה. 

מה ישראלי בעיניכם? העובדה שזרים 
במעלית  השני  עם  אחד  לדבר  יכולים 
וזה נראה לכולם הגיוני  או בתור לסופר 
ברגל  ללכת  יכולות  שלנו  שהילדות  וזה 
ואנחנו לא דואגים.  לחברים, גם בלילה, 
לשני אלה בוודאי נתגעגע בשנה הבאה. 

ביחד;  להיות  אתכם?  משמח  מה 
לטייל, בעיקר אם ישנים באוהל.

טם  וטים  תה  שלנו:  במשפחה  רק 
נחשבים קינוח מצטיין. בעיקר בחורף. 

שבת: בערב שבת רועי ואילה, ולעתים 
כך  אחר  הכנסת.  לבית  הולכים  יואב, 
כולם אוכלים תפריט קבוע של דג ומרק, 
רועי  עם  משחקים  ומשחקים-  קוראים 
שהמיטה היא צוללת ואז הולכים לישון. 
הכנסת,  לבית  הולכים  כולם  בבוקר 
השוויוני,  במניין  תפילה  יש  אם  בעיקר 
חברים.  אצל  או  בבית  אוכלים  ואז 
קובעות  הילדות  לרוב  הצהריים  אחר 
עקיבא.  לבני  הולכת  ואילה  חברות  עם 
פיצה  מזמינים  חורף  של  במוצ'שים 
ורואים ביחד סרט משפחתי בנטפליקס 
לעתיד  בחזרה  את  ראינו  )לאחרונה 

וכולם מאד נהנו. נסו את זה בבית(. 

לטייל,  וענבל אוהבים  רועי  תחביבים: 
לקרוא ולצלול. רועי גם רוכב על אופניים 
תיאטרון,  בעניני  רות  מציירת.  וענבל 
ועוסקת  המון  קוראת  ובישול,  אפיה 
חובבת  אילה  ובריפופ.  בפאנדומים 
לטפס  לקרוא,  מאד  אוהבת  תיאטרון, 
נעמי  באמנות.  המון  ועוסקת  ולטייל 
אוהבת טיולים וטיפוסים, לרקוד ולדמיין 
יואב  חברות.  עם  להיות  אוהבת  והכי 
ומתידד  כלבים  מלטף  במגנטים,  בונה 

עם זרים ברחוב. 

משהו שקשור בפסח: סבא של ענבל 
מציין, ובצדק, שלוח השנה העברי נמצא 
כל  מתוך  שנים  שבכמה  כזה  בהיסט 
מחזור עיבור פסח בעצם כבר לא יוצא 
בחודש האביב והמצב רק הולך ומחמיר. 
צריכה  היתה  לא  בעצם  תשע'ט  גם 
להיות מעוברת, ומדובר בטעות – בעצם 
לקראת  עכשיו  להיות  צריכים  היינו 
להסביר  תשמח  ענבל  אייר.  אמצע 

למעונינים. 

מאד  אנחנו  משפחתית:  המלצה 
בעיקר  בינתיים  בריחה,  חדרי  אוהבים 
יצטרף.  הוא  אחד  יום  אבל  יואב,  בלי 
בתל  בחנוכה,  היה  שעשינו  האחרון 
אביב: בלשים וגנבים. הוא היה כיף מאד. 

הכירו את משפחת קארו: רועי )41, קצין בקבע(; ענבל )41, אזרחית עובדת צה"ל(; רות )13, כתה ח' בפלך תל אביב – בוגרת 
מחזור א' של גן קשת ומחזור ב' של קשת בכלל(, אילה )ה' קשת(, נעמי )ג' קשת( ויואב )4.5, גן עירית, מבריז בשנה הבאה 
הילדים  בשגרירות,  יעבוד  רועי  שם  די.סי,  בוושינגטון  לשליחות  לשנתיים  לנסוע  עתידים  אנחנו  הקרוב  בקיץ  קשת(.  מגן 

ילמדו בבית הספר היהודי )שנראה שהוא קצת קשתי מבחינת הרכב הילדים(, וענבל תעבוד אבל עוד לא גילתה במה. 

אוהבים מאוד חדרי בריחה
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החופש מאחורי הסורגים אלינור פרץ

ַאת חירותי... 

חוגגים את החיים ערן רום

בו  במקום  מעבודה  מתחיל  הכל 
שאלת החופש והחירות עולה וצפה 

יום יום - שעה שעה ...
עובדת  ואני  פרץ  אלינור  שמי 
סוציאלית בשרות בתי הסוהר. לפני 
9 שנים חברה שלי התגייסה לשב"ס 
והציעה גם לי להתגייס. מייד עניתי 
כל  סגורה  להיות  לך?  "נראה  לה 
כך?  כל  קשה  אוכלוסיה  עם  היום 
והלב  הראש  בתוך  בשבילי".  לא 
פסימיות  מחשבות  להן  התרוצצו 
כגון 'איך מוצאים כוחות באוכלוסיה 
אנשים  עם  עובדים  'איך  כזאת?', 
האור  מקור  'מה  ו  תקווה?'  בלי 
בקרב אנשים שאיבדו את החופש 
הבסיסי שלהם?'. עברו להן שנתיים 
ואותה חברה שיתפה אותי  נוספות 
ותחושת  העשייה  על  בעבודתה- 
ולו  זה  הסיפוק. החלטתי ללכת על 

רק על מנת לראות במו עיני.
כעובדת  לעבוד  התחלתי 
סוציאלית בכלא. תפקידי כלל טיפול 

באסירים השפוטים לטווח ארוך ואף 
למאסרי עולם לא קצובים )כלומר- 
שלא קבלו חנינה(. ההפתעה היתה 
המשיכה  רק  הזמן  ועם  גדולה 
שהולכים  שאנשים  מצאתי  לגדול: 
כלואים,  חייהם  רוב  את  לבלות 
מודים  חירות-  ושלולי  חופש  ללא 
סוהר  לבית  שלהם  ההגעה  על 
אותם  הצילה  ומבינים שהכליאה 
סורג  מאחורי  אסירים  ממוות. 
ובריח מודים ומעריכים את החופש 
הפנימי. הם למדו עליו ותרגלו אותו 
הכלא-  בתוך  שונות  במסגרות 

טיפול,  בקבוצות  בחינוך,  בקורס 
במחלקות טיפוליות ועוד.

במבט לאחור קיבלתי שיעור חשוב 
על משמעות חופש וחירות ועל איזו 
הפנימי.  לחופש  דווקא  יש  חשיבות 
אנחנו חיים בעולם של עבודה ובית 
חומריות  שאיפות  ושל  נחשקים 
חיים  אנחנו  האם  אבל  אינסופיות 
את החופש הפנימי שאנחנו כל כך 
עובדים  אנחנו  האם  לו?  שואפים 
ושעוזרת  לנו  שמתאימה  בעבודה 
שמא  או  עצמנו  את  להגשים  לנו 
אנחנו ב"כלוב מזהב" מממשים את 
בעבודה  עובדים  כולם,  של  החלום 
לא  אנחנו  האם  רוצים".  ש"כולם 

מוותרים על הערכים שלנו? 
אני  החירות  חג  קבלת  עם 
לעצמינו  להתחבר  לכולנו  מאחלת 
ולבחירות שלנו. לעשות חשבון נפש 

ולהגשים את עצמנו. 
פנימיים  וחירות  לחופש  שנזכה 

וחיצוניים. 

וחופש  חירות  מהי  מהקהילה  מאנשים  לשמוע  הסתקרנו  לחירות',  מעבדות  'יציאה  ובסימן  פסח  לקראת 
אלינור פרץ, עובדת סוציאלית בבית הכלא, למדה מאסירים השפוטים למאסר עולם- מהו  בחירה עבורם. 
מרגישה  היא  שבו  המקום  היא  האמנות  כי  משתפת  ובעולם,  בארץ  מוכרת  ציירת  הניג,  יעל  פנימי.  חופש 
חופשיה. ערן רום, רופא בכיר בבית החולים שניידר, מספר על חווית החירות של  ילדים המשתחררים מאשפוז 

ממושך )אגב- לדבריו אותו "רגע של חירות חדשה" משמעותי מאוד גם עבור הצוות הרפואי(. רננה צ'יקו 

מתרחש  בחודש  כפעמיים 
טקס  בשניידר  ילדים  במחלקת 
"חוגגים  לו  קוראים  אנחנו  מיוחד. 

את החיים". 
ובכריזה  נפרש  אדום  שטיח 
צוות  המחלקתית אנו מזמינים את 
המחלקה, את הורי הילדים ואת כל 
ולקבל  מהחדרים  לצאת  הנוכחים 
ומיוחד  אמיץ  ילד  כפיים  במחיאות 
שמשתחרר לראשונה לביתו לחיים 
במה,  על  עולים  הילדים  חדשים. 
וברכות  ניצחון  מדליית  מקבלים 
מרגשות מוחלפות בינם לבין הצוות.

השחרור  לאחר  החיים  נכון, 
הקשה  השלב  אבל  סוכריה  אינם 

חופשי  קטן,  רגע  זהו  מאחור.  כבר 
ומאושר המרגש בכל פעם מחדש 
הזה חשוב  הנוכחים. הרגע  כל  את 
לא פחות גם לצוות הרפואי כמעט 

כמו לילדים ולמשפחותיהם. 
אך לא רק לילדים היציאה מאשפוז 
רבים  חדשה-  חירות  של  רגע  היא 
לחיים  האור  אל  לצאת  מצליחים 
טיפול,  של  הגבלה  ללא  חדשים 

תזונה או ציפייה להחלמה.
בערב  שבועות,  כשלושה  לפני 
במחלקה  לביקור  הגיעה  פורים, 
היא  שהשתחררה.  מהנערות  אחת 
נשאה עותקים של מכתב שכתבה 
ולחזקם.  לעודדם  במטרה  לילדים 

את  לפרסם  אישורה  את  קבלתי 
המכתב בגיליון הנוכחי  ומתוכו... "אני 
לומר  כדי  שלי  הסיפור  את  מספרת 
מבטיחה  אני  העולם.  סוף  לא  שזה 
לכם שתזכרו את התקופה הזאת כל 
בזמן  ממנה.  תצמחו  ואפילו  החיים 
הרבה  גיליתי  החולים  בבית  שהייתי 
לפני,  ראיתי  שלא  עצמי  על  דברים 
וכוח רצון שאני בטוחה  גיליתי חוזק 
שיש בכל אחד מכם. אני רוצה להגיד 
תאמינו   ... אחד  משהו  רק  לכם 
 ... תצמחו!.  רק  אתם  שמפה  לי 
שתצליחו בכל מה שתעשו ושתמיד 

תהיו מאושרים במי שאתם".



5 

להיות בת חורין יעל הניג

לחמניות וקושיות

להיות  חורין,  בת/בן  להיות 
להיות  זה  מה  מממממ...  חופשיה, 
על  ענתה  בנזין  להקת  חופשי? 
אז  לבד״,  לגמרי  זה  ״חופשי  כך: 
לפעמים באמת כיף עם הלבד )וזה 
זאת  ובכל  שיר!(   אחלה  בהחלט 

איינשטיין היה אומר שהכל 
ימינו,  של  בעולם  יחסי. 
לעבודה,  משועבדים  אנו 
ללימודים,  למשכנתה, 
אבל  ועוד.  הבית  למטלות 
מעבר  אחד  צעד  נלך  אם 
עולם  אל  החומר,  לעולם 
פנימה,  ונסתכל  הרוח, 
להשקפתי נגלה   - לתוכנו  
בן  להיות  חופשי,  שלהיות 
בתודעת  להיות  זה  חורין, 
לעצמי  יחסי  הכל  החופש. 
ולא לאחר. תודעת החופש 
להיות  לבחור  זה  מבחינתי 
אחרי  ללכת  שאתה.  מי 
הלב והכי קרוב לעצמך בלי 
להשוות את עצמך לאחרים, 
לעולם ולסביבה. בלי לפחד 

מאמין  האני  עם  ללכת  יגידו.  מה 
שלך. ללכת עם התכונות, הרצונות 
ובגב  מורם  בראש  שלך  והשאיפות 
זקוף. להיות שלם עם עצמך. כך עם 
האמת שלי והדרך שלי, יצאתי לפני 
 שנים רבות למסע בעולם האמנות. 

אני  שבו  המקום  היא  האומנות 
חופשייה, חופשייה לבטא את עצמי, 
המחשבות  את   שלי,  הרגשות  את 
המקום  זה  שלי.  ההגיגים  את  שלי, 
והאני  הכשרון  את  לבטא  בשבילי 
מאמין שלי גם אם זה נגד הזרם, גם 
אם הדעות מסביב חלוקות, 
לא מפרגנות ומרימות גבה 

לפעמים. 
רעשי  לנתק את  היכולת   
ולשמוע  מסביב  הרקע 
החופש  זה  עצמי,  את  רק 
שאני  למקום  אותי  שהביא 
כיום. אז להיות בן/בת חורין 
עבודה  וזו  בסיסי  דבר  זה 
מציגה  אני  כיום  יומיומית. 
ברחבי  ותערוכות  בגלריות 
עובדת  ובחו"ל.  הארץ 
ציוריי  בשהם.  ויוצרת 
הפנימי  עולמי  את  מביעים 

והרגשי.  
את  לכולנו  מאחלת 

החופש להיות מי שאנחנו. 
חג שמח, יעל 

לחמניות לפסח )כ - 22 יחידות(
זוהר גיבר

מצרכים:
2 כוסות מים

2 כוסות קמח מצה
6 ביצים 

1/4 כוס שמן
50 גרם חמאה  

1 כפית מלח
אופן ההכנה:

קטנה.  לאש  ומעבירים  המים  את  מרתיחים  סיר  בתוך 
מוסיפים  מכן  ולאחר  והמלח  החמאה  השמן,  את  מכניסים 
את  מוסיפים  מהאש.  מסירים  ובוחשים.  המצה  קמח  את 
שנוצרה  העיסה  את  ובוחשים.  פעם(  בכל  )אחת  הביצים 
הרצוי  בגודל  עיגולים  קורצים  שעה.  כחצי  במקרר  מצננים 
דקות   45 כ  אופים  אפיה.  בנייר  מרופדת  בתבנית  ומניחים 

בחום 180 מעלות.  בתיאבון!

קושיות לפסח
אילן גיבר

"הוא והיא"
אותה המילה, בזכר ובנקבה. דוגמא: הוא: מאחוריו הסתתרה אחותו של 

משה היא: מזג אוויר קשה.  תשובה: הוא: סוף. היא: סופה

• הוא: ילד ראשון. היא: בתיאטרון
• הוא: שב או ביצע פעולה עוד ועוד. היא:  חריפה מאוד
• הוא: עבודה קשה ומענה. היא: על ארון הקודש מגינה

• הוא: כשמחפשים ולא מוצאים באדמה. היא: מתוקה וטעימה

חידות "מן השרוול"
• מן המכות- יש להן רגליים והן הולכות על הראש. מי הן?

• מה ירד גם בדרום ספרד וגם במצרים?
• כולנו ישבנו סביב שולחן הסדר ורק היא לא ישבה

• אחת מעשר המכות; שנו את סדר האותיות ותקבלו מכה 
אחרת. 

התשובות בדף הפייסבוק של קשת
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מהנעשה בקשת

מסיבת פורים למבוגרים...
ואוו איזו מסיבה זו הייתה!

מוזיקה מעולה , שטיח אדום עם אירוח V.I.P, אלכוהול 
האולטימטיבי  הברמן  שוקי  של  בניצוחו  המלך  כיד 

בחליפה זוהרת.
סוערים  ריקודיים 
משנות  מוזיקה  לצלילי 
ה – 80 עם  D.J  שעדיין 
נולד כשכל השירים  לא 
ממצעדי  יצאו  כבר 

הפזמונים.
הוקרן  הערב  במהלך 

הסרט: "פורים בקשת" דרמה קומית בהפקה גרנדיוזית 
בניצוחם של דודו סבן וצחי סביר.

איריס  רבינוביץ,  עידית  ההפקה  לצוות  רבה  תודה 
לייבוביץ, הודיה לבינוביץ וחן חורי.

מחכים כבר למסיבה בשנה הבאה...

קריאת המגילה
נשים  קשת,  משפחות  התכנסו  המגילה  לקריאת 

גברים וטף ברוב עם וקהילה.
הקריאה  את  הוביל 
בסיוע  גליק   יהודה  ח"כ 

רעייתו הדס.
וכמובן  הקהילה  חברי 
הגיעו מחופשים  הילדים 
תחפושות  בשלל 
רוח  ובמצב  צבעוניות 

פורימי שמח ומבדח.
מנות  משלוחי  וארזו  הילדים  הכינו  הקריאה  בסיום 

עבור מרכז בריאות הנפש בבאר יעקב.

תודות לחברות ועדת קהילה ואירועים יערית כליפה, 
שלי אהרון, לירון לבקוביץ וגל אדלר לנדאו

המופתי  הארגון  על  לילדים,  המנות  משלוחי  על 
ועיצוב המקום.

את  שהביאו  הנפלאים  הקהילה  לחברי  וכמובן 
המוצרים למשלוח המנות.

כי כשמקבלים אי אפשר בלי לתרום חזרה לקהילה.

ערב נשים 
כמידי שנה התכנסנו גם הפעם רק נשות קשת, לערב נשים. השנה הוא התקיים ב 14/2 חג האהבה )בטעות או שלא :((. 
האוירה בבית המתנדב היתה אינטימית ונעימה. אחרי מינגלינג, ונשנושים ישבנו מרותקות לשמוע את הרצאתה עוצרת הנשימה 
של יהודית הרמן. יהודית היתה אחת מנשותיו של גואל רצון, היא סיפרה על חיי הכת בה היתה חברה במשך שנים רבות ופרסה 

בפנינו באומץ את סיפור חייה. לסיום השיבה בגילוי לב לכל שאלה שלנו. היה מרתק!!! 

שבת קהילה
לתפארת,  שבת 
בשביל  בטיול  התחילה 
ובמפל  בבניאס  התלוי 

סער,
בשהייה  המשיכה 
ולינה באנ"א תל-חי עם 
אויר  ומזג  מקסים  נוף 

מתחשב.
גולת הכותרת-רישום של 50 משפחות!

מגבשת  ייחודית,  נעימה,  שמחה,  היתה  האוירה 
ואיכותית. בהחלט שבת בונה קהילה.

ובמהלך  לפני   - במלאכה  העוסקים  לכל  תודה 
השבת, כן ירבו!

הרצאות העשרה בקהילה
יהודי  "מיהו  בנושא:  הרצאה  העבירה  שגיב  משואה 
למגוון  נחשפנו באופן מרתק  למען השם?". בהרצאה 
שאלות ודילמות בהגדרה העצמית והלאומית כיהודים 
וכך מתוך השאלה מיהו יהודי? שלכאורה היתה פשוטה, 

הבנו עד כמה היא מורכבת דתית ופוליטית. 
במפגש ראינו שאין הגדרה אחת למילה "יהודי" בחוק 
ישראל מפרשת את המילה  הישראלי, אלא שמדינת 
"יהודי" באופנים שונים, בהתאם לצרכים וערכים שונים. 
דנו באפשרויות השונות בהן אפשר לענות על השאלה 
מיהו יהודי, וראינו כמה דוגמאות לפרשנויות שונות של 
וזהות  ושואה  זיכרון  משפחה,  שבות,  בענייני  המדינה, 

לאומית.

הרצה  סבן  דודו 
החלטות  קבלת  בנושא 
ניתן  כיצד  לנו  והראה 
במחשבה  לשחק 
תהליך  על  ולהשפיע 
באופן  החלטות  קבלת 
הצד  היתר,  בין  שבו, 
זה  שהוא  חושב  השני 
ההחלטה  את  שקיבל 

בעצמו.
תודה על הרצאות מעשירות ומהנות. 
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מדברים מהשטח

גן קשת
באחד מימי הפורים הפכנו את הילדים 
ורקדנו  שרנו  בטבע,  אכלנו  לאינדיאנים: 
לגן  הגיעו  הילדים   . הגשם  תפילת  את 
ביום  פיג'מות.  למסיבת  הצהריים  אחר 
פורים יצאנו לתהלוכה ברחובות הסמוכים 

לגן, בדרך פגשנו "אנשים טובים באמצע 
שכיבדו  מהגן(  מקסימים  )הורים  הדרך" 
בביתה  התארחנו  וגם  בממתקים  אותנו 

של צילה- מתנדבת זה"ב בגן.

כיתה א'
א  כתה  ילדי  לבנך”-  “והגדת 
מתוך  בלימוד  אלו  בימים  עסוקים 
שאלות   בשאילת   ההגדה. ומתעמקים 

  וקושיות- מהי קושיה.

 הכרנו את 4 הבנים השואלים שאלות- 
השואל  הבנה,  לצורך  המקשה  השואל 
שאינו  וזה  התם  שאלת  התרסה,  מתוך 
שואל. בסיום ניהלנו שיח מרתק על סוגי 
רוצה  אינו  אדם  מדוע  חשבנו  השאלות, 

לשאול שאלה.
בהמשך בחנו ציורים ואיורים שונים של 
ארבעת הבנים, שאלנו שאלות מה המסר 

שרצה להעביר המאייר.
שבעצם  היו  הילדים  ממסקנות  כמה 
בכל אחד מאתנו יש את כל התכונות של 

4 הבנים. 

כיתה ב'
הכתה  ילדי  נפגשו  פורים  לקראת 
הלימוד   .2 ה’  כתה  עם  משותף  ללימוד 
בנושא  שאלות  שאלת  שיח,  זימן 
לחג. הקשורים  ומנהגים   המגילה 
הכתה,  ילדי  את  חנכו   2 ו’  ילדי   בנוסף 
לחג,  משותפות  מיצירות  נהנו  וביחד 

תפזורות ומשחקים .

הכינו  במגילה,  והעמקה  לימוד  בתום 
שעיטרה  משותפת  מגילה  הכתה  ילדי 

וקישטה את רחבת השכבה.

כיתה ג'
הובילה  ב  אדר  חודש  ראש  את 

בשמחה ובססגוניות כתה ג’2.
מפואר  לארמון  הפך  תרבויות  חדר 
המקסימים  והילדים  הבירה,  בשושן 
המגילה  סיפור  את  לנו  הציגו 
משלהם. ואילתורים  תוספות   עם 

לדברים  הוקדש  הטוב  הכרת 
חברים,  בכתה:  אותנו  שמשמחים 

הערכה,  בתעודות  זכיה  טיולים, 
 השתתפות בטורנירים ולימוד משותף.

כיתה ד'
בתהליך  פסח  של  ההגדה  את  חקרו 

שהתבצע בכיתה, במליאה ובחברותא.
בהגדות  בעיון  החלה  הלימוד  תחילת 

שונות בעיצובים שונים.
נבחרים  קטעים  של  לימוד  לאחר 
אותו  קטע  ילדים  זוג  כל  בחר  מההגדה 

חקרו לעומק.

העולות  שאלות  שאלה  חברותא  כל 
מתוך הקטע ולאחר מכן הביעו את המסר 
על  החליטה  חברותא  כל  יצירתי.  באופן 
של  והחומרים  הצבע  הגודל,  הצורה, 

היצירה.
וכן  בהגדה.  שובצו  והשאלות  היצירות 
פסח  ומנהגי  משפחתיים  עלייה  סיפורי 

שעברו מדור לדור.

והוענקה  לתלמידים  הודפסה  ההגדה 
בסימן  ההורים  עם  יחד  חגיגי  במפגש 

“והגדת לבנך”.

כיתה ה'
חוקרת את מגילת אסתר לעומק מדי 

שנה.
רצף  את  הכירו  ארוך  למידה  בתהליך 
התוודעו  ההבטואי,  הסיפור  האירועים, 
ותהליכים  לדמויות, לתכונותיהן, לשינויים 

שעברו.
קבוצה  כל  לקבוצות,  חולקה  הכתה 
בשאלות  דנה  בו  אחד  לפרק  התייחסה 

מרכזיות ודילמות שעולות.
כיצד  בקבוצה   הילדים  תכננו  בנוסף 

לביים סצנה מרכזית לתמונה.

המקפיאה     -freezeה שיטת  פי  על 
רגע  וממסגרת  בזמן  תנועות  של  רצף 

אחד כתמונה דוממת.
השנה הצטרפו לתהליך שתי כתות ה’ 
הנוספות בשכבה וכל כתה הפיקה הגדה 
בתוך  התמונות  את  המשלבת  ייחודית 

הטקסט.

כיתה ו' 
מסע אל הדרשה - מבגרות לאחריות. 

כחלק מתהליך ההתבגרות  של תלמידי 
בכתיבת  התלמידים  עסקו    , ו'2  כיתה 
פרשת  את  חקרו  שבמהלכה  דרשה, 
השבוע שלהם. במהלך הכתיבה, עברו בין 
ההתבגרות.   אל  במסע  חשובות  תחנות 
הערך  המשפחתי,  הקשר  השם,  חקר 

וכיצד  שלהם  הפרשה  מתוך  המוסף 
ההתבגרות. בתהליך  ביטוי  לידי   בא 
בכלים  שימוש  נעשה  הכתיבה  במהלך 
והצגת  אישיות  יצירת תמונות  דיגיטליים, 
הובלה,  מנהיגות,  הפרשה,  מתוך  הערך 

שלום, כבוד, ענווה. 
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"

"

"

"

הדלת  את  ורבע,  בתשע  "הגענו 
ונכנסנו,  לנו אווה. אמרנו שלום  פתחה 
החבר׳ה  התחפשנו.  שלא  התנצלנו 
מפצחים  מדברים  בפנים  כבר  ישבו 

גרעינים, וכולם מחכים לשולה"
 )״כולם מחכים לשולה״, א. 
אולארצ׳יק וד. סנדרסון(

התבגר  שהילד  לך  יגיד  פסיכולוג  כל 
סיפוקים.  לדחות  יודע  הוא  כאשר 
הזה, שמחלחלת  מגיע השלב  מתישהו 
ההבנה שלא יעזור כמה נתאמץ, התואר 
יוולד  הילד  שנים,  ארבע  לאחר  יגיע 
בעתו, והוא גם יתחיל ללכת כשהוא יהיה 
שהגיע  החליט  שלו  כשאבא  ולא  מוכן, 
ַּגם  ְבִעּתֹו,  ָיֶפה  ָעָׂשה  ַהֹּכל  "ֶאת  הזמן. 
ֶאת ָהֹעָלם..." )קהלת, ג׳ 11(. יש דברים 
שפשוט לוקחים זמן, וכל שעלינו לעשות 

הוא לחכות בסבלנות. 
אינם  המתנה  של  אלה  פרקים 
או  האישית  בגזרה  רק  אותנו  תוקפים 
המשפחתית. הם מתרחשים גם ברמה 
להמתנה  דוגמא  והמדינית.  הקהילתית 
למשל  למצוא  אפשר  המדינית  ברמה 
למפלגה  מצביע  כל  תשאלו  בארה״ב. 
לכם  יגיד  והוא  בארה״ב  הדמוקרטית 
שצריך לחכות בין שנה לחמש וזה נגמר. 
דוגמאות כאלה אפשר גם למצוא בארץ, 
אבל במקרה הזה, אף אחד לא יודע איך 
לדיון  נשאיר  זה  אז את  ייגמר,  זה  ומתי 

אחר.
ברמת הקהילה, אנחנו מחכים להרבה 
דברים. אנחנו מחכים להרחבת הבסיס 
מחכים  אנחנו  גנים,  שני  של  ופתיחתם 
למסלול המשך ומחכים להפסיק להיות 
העץ  להיות  ולהפוך  העץ  על  הענף 
יש לנו מספיק פירות  עצמו. אחרי הכל 

להציג בגאווה. 

לשומר  סנטימנטים  מלאה  "רותי 
נחמה  במרפסת  הפטנטים.  משרד  של 
רן  לאושר.  ת'מפתח  מחפשים  ומשה 
מחכה לנעמה ודן מחכה למלגה, וכולם 

מחכים לשולה"
תקופת  לא  היא  ההמתנה  תקופת 
התבטלות. אנחנו אומנם בציפייה, אבל 
אנחנו  האישית,  ברמה  בבטלה.  לא 
את  יהיו  שלזאטוטים  הכל  את  עושים 
ללמוד,  להתהפך,  ללכת,  התנאים  כל 

וממון  זמן  משקיעים  אדם.  בני  להיות 
כדי להגיע ליעד הנמצא בסוף תקופת 
המון  הקהילה  במסגרת  גם  ההמתנה. 
זמן וממון הושקעו כדי להגיע לכל אחד 
מהיעדים הללו של בסיס רחב, מסלול 
כבר  עצמו.  משל  ספר  בית  או  המשך 
היו לא מעט ״כמעטים״, אבל בכל פעם 
מהפעמים הללו, משהו בכלל הגורמים 
ואז  ביד,  לנו  היה  כבר  זה  הבשיל.  לא 
בכל פעם משהו התפספס ונגזר עלינו 
ְצָבאֹות  ָאַמר ה'  ״ֹּכה  לחכות עוד שנה. 
ֵלאֹמר ָהָעם ַהֶּזה ָאְמרּו ֹלא ֶעת ֹּבא ֶעת 

ֵּבית ה' ְלִהָּבנֹות״ )חגי א׳ 2(.

וקיבל  התלהב  מטהיטי  חזר  "דוד 
סינוסיטי, וציפי בדרך לרומא נפל לה עמוד 
מוציא  ת'תריס  פותח  רמי  מהדיפלומה, 
את הראש ומכניס, וכולם מחכים לשולה".

תקופות  שתי  האחרונים,  בשבועות 
שנים  מ-8  פחות  לא  של  כאלו  המתנה 
הגיעו לקיצן. שתי תקופות שליוו זו את זו 

ברמה האישית וברמה הקהילתית.
הקוראים הנאמנים בוודאי זוכרים כי 
במהלך שמונה השנים האחרונות הייתי 
שהצטרפו  לקוראים  ביניים.  במצב 
הפרופסורים  דרגות  אסביר,  עתה  זה 
באוניברסיטה הן – מרצה, מרצה בכיר, 
המניין.  מן  ופרופסור  חבר  פרופסור 
מתקבל  אקדמי  סגל  חבר  כאשר 
בכיר( באחת  )או מרצה  להיות מרצה 
על  מונחת  חרב   - האוניברסיטאות 
 5 בין  שם  יושבת  הזו  החרב  צווארו. 
או שחבר  זו  לאחר תקופה  שנים.  ל-7 
או  קביעות  ומקבל  דרגה  עולה  הסגל 
תקופה  זו  אמצע.  אין  מפוטר.  שהוא 
מאוד מלחיצה. תקופה שכל שיעול של 
שינה  מדיר  פרופסורים  מאותם  אחד 
מעינך. תקופה שממילא אתה לא ישן 
כי אפשר להספיק לכתוב עוד מאמר. 
ודמעות  יזע  דם,  הרבה  לאחר  והנה 
יזע(  יותר  הרבה  ודמעות,  דם  )פחות 
קיבלתי את ההודעה, ואני כותב את זה 
לפרופסור  שמוניתי  מאמין,  לא  ועדיין 
היה  לא  זה  בטכניון.  קביעות  עם  חבר 
בדרך,  שלב  באף  ברור  היה  ולא  קל, 

אבל תקופת ההמתנה הזו הסתיימה. 
רועדת  במקלדת  הקהילתית,  ברמה 
אני כותב, כי הבשילו התנאים לפתיחת 
שני גנים. זו המטרה הראשונה שסומנה 

לפני כל כך הרבה זמן. והנה היא הולכת 
ומתממשת למול ענינו המשתהות. 

לינו  עם  לסרט  פרטיטורה  כתב  "ארי 
חיי  על  הומרסקו  כותב  וחיים  ונטורה, 
הנשואים של צאוצ׳סקו. שושי אוהבת 
וכולם  לפחות,  חתונות  שני  על  לרקוד 

מחכים לשולה".
והנה הדודה ב-Waze אומרת – ״הגעת 
ליעד״. זהו אתה שם. יש פרופסור חבר 
שני  של  ומתממש  הולך  וחזון  וקביעות 
גנים. "לפום צערא אגרא" )פרקי אבות 
כך  והצער  המאמץ  גודל  לפי   – כג(  ה, 
שום   – קרה  שזה  ולאחר  השכר.  גודל 
דבר אחר לא קרה. השמש תופיע בדיוק 
עדיין  שלמחרת,  ביום  מקום  באותו 
נצטרך להתמודד עם סטודנט שהעתיק 
שהוועד  נגיד  ועדיין  הבית,  עבודת  את 
הוא כזה, הוועדה היא כזו ובכלל אנחנו 
יום  ״ומה  טוב.  יותר  זה  היינו עושים את 
מגוברין?"  גבר  ומה  לו:  אמר  מיומים? 

)סנהדרין, ס״ה, ב׳(. 
לרגע קטן, אנחנו שמחים על ההישג, 
שיש  מגלים  אנחנו  זה  אחרי  מיד  אבל 
התשובה  את  בו?  נעשה  ומה  מחר  גם 
דיקן  רבינוביץ,  עודד  פרופסור  לי  נתן 
וסביבתית  אזרחית  להנדסה  הפקולטה 
בטכניון, שסיפרתי לו שהצלחתי לפרסם 
הראתה   – נחשב  מאוד  בעיתון  מאמר 
נכון  זה  עוד.  תביא  עכשיו  אז  שאפשר, 

לגבי המאמר, וזה נכון לגבי הגן. 

דפיקה  הדלת  על  דופקים  "שקט 
ילד, שולה נכנסת לחדר  חזקה לא של 
אוכל  רמי  סוודר.  עם  כן  וגם  חבר  עם 
וכולם  מכליו,  יוצא  וחיים  ציפורניו 

מחכים לשמעון..."
)״כולם מחכים לשולה״(. 

שולה ברק פישביין 

ערב הגברים של קשת
בואו לצפות בגמר הצ'מפיונשיפ איתנו

ההרשמה במאי
גם השנה נצפה בגמר הגדול 

עם הגברים של קשת

רונאלדו? מסי? מי יודע 
האם אתה תהיה שם?

1 יוני
בשעה
21:00

יהיו אוכל, שתיה
והרבה מצב רוח


