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 עתון קהילת קשת שוהם

  דבר וועד העמותה

  קהילה יקרה, שלומות.

אנו נמצאים כפסע לפני ספר דברים, אשר מרביתו נקראת בתקופת 

ימי החופש הגדול. ספר דברים, הידוע גם בשמו האחר, ״משנה 

תורה״, מהווה בעצם חזרה על כל הקורות את בני ישראל רגע לפני 

כניסתם לארץ המובטחת. אם ננסה לדמות את נסיבות הספר, נראה 

בדמיוננו את העם עומד בהמוניו ושומע את מה שעבר עליו במסע 

הארוך. טעם החזרה הוא חשוב: הכרה והפנמה כי במבט נוסף על 

  אירועים, התמודדויות וחוויות יש ערך חשוב.

אנחנו מבקשים לשתף אתכם בכך שתהליך העברת המקל מהוועד 

היוצא לוועד הנכנס נעשה בשיתוף פעולה מלא, כאשר חברי שני 

הוועדים נותנים כל העת מבט נוסף על האירועים השונים. זו הזדמנות 

  להודות שוב לוועד היוצא על הליך החפיפה.

בצד הפעילות המשותפת למול וועדות הקהילה השונות )מדורת ל"ג 

בעומר, שבת קהילה מוצלחת, רישום לשנת הלימודים הבאה, קייטנת 

קשת עתידית, ועוד ועוד( עסוק הוועד המנהל בסוגיות שעם התבגרות 

קהילת קשת שוהם טבעי היה שיגיעו לפתחנו: שאלת תנועת נוער 

ושאלת המשך מסגרות הלימוד עבור ילדינו. בשאלת תנועת הנוער 

קיימנו דיון קהילתי נוסף שהבליט עד כמה הסוגיה חשובה עבורנו, 

ובשאלת מסגרות המשך אנחנו נמצאים בשיח מול מסגרות הלימודים 

השונות כדי לדעת בוודאות שהתרמיל של ילדינו מלא כל צרכו לכל 

מסגרת בה יבחרו להמשיך ללמוד. בנוסף, אנו בוחנים יחד עם 

  המועצה את שאלת המשך מסלול קשת מעבר לכיתה ו׳.

פתחנו בתודה ונסיים בתודה: קהילת קשת שוהם נפרדת בצער מהול 

 בשמחה מיעל ספיר, רכזת מסלול קשת בבית הספר אבן חן. יעל  

 צילום: ברק פישביין )צולם לפני כניסת השבת...(

2013 

 תמונת החודש

 

 

בשבת אחת בחודש סיוון, במה שכבר הפך למסורת, יצאנו לחגוג 

את קהילת קשת בשבת קהילתית שהתקיימה בבית קיי בנהריה. 

פינת חמד זו, הנמצאת בלב ליבה של נהריה, הפתיעה אפילו את 

גוריון ועד -שבינינו. המקום שופע היסטוריה מבן   Waze-אשפי ה 

 גלעד שליט של ימינו.  

התוכנית החברתית כללה קבלת שבת, בה שבעו ההורים נחת 

כשהילדים משני צדי הכיפה הובילו את השירה. סיור ברחבי נהריה, 

בו למדנו איך בונים בריכה מאפיקומן. והיו גם משחקי בריכה ומים, 

 משחקי כדור ודשא והרבה קהילה.  

הייתה זו הזדמנות לכולנו להיזכר מה טוב ומה נעים שבת אחים גם 

יחד. נודה בהזדמנות זו לסמדר גרוסמן על התווים, למשפחת אייל 

על הקלידים, ליגאל מוצ'ניק על דברים של טעם, ליוסי מסינגר על 

קריאה של טעם, ובעיקר לוועדת גיבוש על הגיבוש והארגון של 

האירוע, ובאופן מיוחד לליאור פרץ על הכל. כבר מחכים לשנה 

 הבאה.

  
 מסינגר.-רזקר, אנה ביטייב, ברק פישביין, טל שטיינפלד, מיכל מלכיאור, סמדר גרוסמן, ענבל קארו  ותמר וילפורט-אילנית נמר המערכת: 

 פייסבוק.. ויש גם http://keshet-shoham.org.il : אתר קשת שוהם. keshetshoham.post@gmail.com:  כתובת המערכת

הפכה במהירות לחלק מצוות בית הספר, בין השאר בזכות קבלת פנים 

חמה מהנהלת בית הספר. יעל הצעידה את מסלול קשת קדימה בכל 

ההיבטים הפדגוגיים, החל בתוכניות הלימודים, דרך הדרכת המורים 

וכלה בנראות מסלול קשת בבית הספר. נאמר על יעל את שאמר רבי 

“. כל מה ששלנו שלה ” עקיבא לתלמידיו כשפגשו לראשונה את רעייתו:  

יעל, את עוזבת אותנו לניהול בית ספר תיכון מהחינוך המשלב. על כך 

 גאוותנו. אבני היסוד לעולם יהיו חקוקות על שמך. 

בהזדמנות זאת נקבל בברכה את שלומית, רכזת מסלול קשת החדשה 

המגיעה אלינו מקשת ירושלים. אנחנו כולנו סמוכים ובטוחים שתמשיך 

 להצעיד אותנו קדימה. בהצלחה שלומית.  

תמה לה שנת לימודים וקהילת קשת מבקשת להודות למנהלת בית 

הספר הגב׳ ברכה בריח שהשכילה בשנה מורכת לייצב את ספינת אבן 

חן ואת מסלול קשת בתוכה, ולנווט אותה לעבר היעדים הבאים מתוך 

שיח חינוכי מתמיד. תודה לך ברכה על הכול ועל כל מה שאת עוד 

עתידה לתרום למסלול קשת. קהילת קשת שוהם גם מקבלת בברכה 

נצר. אין   -את המנהלת החדשה של בית הספר אבן חן, ד״ר קרן רז  

לנו ספק כי מתוך ניסיונך החינוכי הרב, מסלול קשת בבית הספר 

  ימשיך לפרוח ולצמוח.

 חופשה נעימה ונפגש כולנו עם כוחות מחודשים.

 

  רועי לחמנוביץ

 בשם וועד מנהל קשת שוהם.



כמעט ארבעים שנה הולכים בני ישראל במדבר, ולכולם נמאס. 
נמאס לבני ישראל, כי חם, הדרך ארוכה ואין מים. נמאס למשה 
ואהרון שהעם מתלונן כל הזמן, ולכן בבוא העת משה מכה בסלע 
במקום לדבר אליו, ונענש בכך שלא יוכל להיכנס לארץ ישראל. 
נמאס לה' שמשה ממרה את פיו, ולכן הוא מעניש אותו כך. לה' 
נמאס גם מהתלונות של העם, ולכן בפעם השניה בפרשה שהם 
מתלוננים על חוסר מים, הוא משלח בהם נחשים שישתיקו אותם 

 אחת ולתמיד. לאף אחד כבר אין סבלנות.  
  : ש ר ו פ מ ב ב  תו כ ר  ב ד ה  , ם ע ה י  ב ג ֶנֶפׁשל ְקַצר  וַתִּ ָהָעם -"

אחרי שרש"י מפרש את הביטוי לענינו ַבָדֶרְך" )במדבר כא:ד(.  
הספציפי, ומביא הוכחות לכך שהדרך עצמה היא הדבר שבו 
קצרה נפש העם, הוא מספק תובנה יפה לגבי הביטוי באופן כללי: 
"וכל דבר הקשה על אדם נופל בו לשון קצור נפש, כאדם 
שהטורח בא עליו ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו 
מקום בתוך לבו לגור שם אותו הצער, ובדבר המטריח נופל 

 לשון גודל, שגדול הוא וכבד על האדם" )רש"י, שם(. 
התיאור הזה מאד יפה בעיני. רש"י אומר שכשנפשנו מתקצרת,  
הכוונה היא שהיא נהיית )כמעט פיזית( יותר קטנה, ואין בה 
מקום להכיל את הצער, שהוא גדול וכבד. ההיפך מקוצר נפש, 

כשאנחנו   –לפי הפירוש הזה, הוא גדלות נפש ויש בזה משהו  
רואים אנשים שמתמודדים עם צרות עצומות באמת ומצליחים 
להכיל אותן ולא להימעך על ידיהן )גם צרות שנפש בגודל רגיל 
לגמרי, ולא מקוצר דווקא, תתקשה להכיל(, ברור לנו שזה בדיוק 

 ההיפך מקוצר הרוח שתוקף אותנו לפעמים.  
בפרשתנו, כשבני ישראל )שלא למדו כלום בארבעים שנה!( 
מתלוננים על מחסור במים פעם אחת יותר מדי, הם נענשים 
במכת נחשים שהורגת רבים מבני העם. לאחר שהעם מתחנן 
למשה שיתפלל לה', מורה האחרון להכין נחש מנחושת ולשאת 

ם  " אותו על נס:   יׁש-ָנַׁשְך ַהָנָחׁש ֶאת -וְָהיָה, אִּ יט ֶאל --אִּ בִּ ְנַחׁש -וְהִּ

 ַהְנחֶֹׁשת, וָָחי" )במדבר כ'א:ט(. 
הן משום השרירותיות המשונה   –סיפור זה הטריד את הפרשנים 

שבו )אם נס, שיהיה נס; אבל איך צפייה בנחש נחושת יכולה 
משהו בין הגורם -לרפא?( והן משום הסימטריה ההומאופתית 

הממית לזה המתקן. אבל המשנה משיבה )ראש השנה, ג:ח, 
 ?ובעקבותיה רש"י בפרשתנו(: "וכי נחש ממית, או נחש מחיה 

אלא, בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם 
  לאביהן שבשמים, היו מתרפאים; ואם לאו, היו נימוקים".

אפשר להבין את הטענה שנחש הנחושת אכן לא מחייה, אלא 
התשובה של בני האדם ובעקבותיה ההתערבות האלוהית, שהרי 
מדובר בנס גלוי. אבל למה המשנה תמהה האם נחש ממית? 
לכאורה, ברור שהוא ממית; ולכן תחילת השאלה היא בעצם 

 החלק המענין.  
 –למרות שנחשים הם דברים פיזיים מאד, ולמרות שלא הכל  

נתון להחלטה ולכוחה של הרוח, בכל זאת יש כאן   –בעיני  
תזכורת חזקה שגם במצבים שנכפים עלינו, יש משמעות גדולה 

 –מאד לאופן שבו אנחנו מתמודדים אתם. יש כאן את התזכורת  
שלא החפצים הם הפועלים בעולם, אלא הרוח האנושית,   –שוב  

ואולי גם משהו שחזק ממנה. ברור שלתרופות יש חלק חשוב 
בריפוי, אבל ברור גם שיש חלקים נוספים, שלעתים אינם ברורים 
עד הסוף, כפי שיעידו למשל תרופות פלסבו. ואם הדבר פועל 
לגבי הכשות נחש, הרי שקל וחומר שהוא פועל לגבי קוצר רוח. 
בזמנים קשים ומתישים אלה, כשקוצר הרוח מאיים ביחד עם 
החמסין ועם העדר חדשות טובות, ולפעמים )בטח רק לי( יש 

אנחנו יכולים להחליט איך להתמודד,   –תחושה שדי, אין כח  
ולנסות )גם אם לא תמיד להצליח( להרחיב את רוחנו, דווקא 
עכשיו, ולמצוא מקום גם לצער, וגם סתם לטרדות היומיום. 

 שנשמע בשורות טובות.  

 ענבל קארו                             אין לו מקום בתוך לבו לגור שם אותו הצער -פרשת חוקת 

הטיול בבית ידיעות נועה כ': 
 אחרונות והטקסים שעשינו.

למדתי לשחק ״ביצים״, עילי: 
 והתחלתי להיות חבר טוב של גיא .

הצטרפתי לחוג אומנויות שילה: 
לחימה וצירפתי את עידן, ומתי 

שהכנו חץ וקשת עם עודד בל״ג 
 בעומר ואת המדורה.

אהבתי להשקות את נריה ש': 
 הצמחים עם אוריה, ועדת ספורט.

לשחק בהפסקה  יואב:
 במגרשים מחניים וטאצ'בול.

שעשינו את הטקס של פורים והפדיחות ערן: 
שעשו החברים שהצחיקו, ושהיינו בטיול 

 במערת הנטיפים ובסטף וכשטסתי לרודוס...

אהבתי כשבית  רוני ק':
ושאני  02הספר חגג 

הופעתי עכשיו בכשרונות 
 צעירים.

שירה: הכרנו את 
 המורים ושיש יריד ירח.

יש יותר שעות לימודים כי אראל: 
אנו בוגרים יותר ועושים דברים 

אהבתי גם את  -יותר רציניים 
הועדות בבית ספר: בריאות 

וספורט ועידוד קריאה, ואת זה 
 שלכל הכיתה יש תפקידים.

אהבתי את מדורת  נריה כ':
 הבנים בל״ג בעומר.

אהבתי את ימי רות: 
 שלישי ואת הטיולים.

אהבתי את ״על הבמה״, אור: 
כשכל אחד מציג את הנושא 

שאהוב עליו, ושהתקבלתי 
 לכישרונות צעירים.

שכחתי בחופש הגדול מה אוריה: 
שלמדתי במחשבים, והמשימה בזוגות 
עם נריה ש' עזרה לי הצליח במשימת 

 המחשבים שהיתה עכשיו. 

לחגוג חגים עם כל החברות. ואני  רותם:
מכירה דברים שלא הכרתי כמו את החצר 

 הגדולה, ולשיר במקהלה.

אני אוהב את כל הטיולים אביתר: 
 ואני כותב את התאריך כל יום!

מה שלמדנו על יום אריאל: 
 ירושלים ואת יריד אביב.

שלמדנו יעל א': 
 דברים שלא ידענו.

בימת ”היתה תומר:
שכל ילד המליץ “ קריאה

על הספר שהוא אוהב, 
 ושהיה לי אפנדיציט.

אהבתי את יריד טליה: 
 אביב עם הקרקס והטקס.

 שהכרתי את סמדר.עידן: 

 התחלנו ללמוד לנגן בחלילית.מיטל: 

הכרתי את עליזה ועודד. נטע: 
 אהבתי את שיעור חלילית.

 הטיול לסטף.עידו: 

כמעט כל הכיתה היתה מול שחף: 
 במחניים וניצחנו אותם. 1ג'

חוויה מהשנה שעברה: תאיר: 
 כשהלכנו לבית של במבה.

אהבתי את גשש איתי: 
בלש בפעולה, והכרתי 

 החברים יותר טוב. את 

עודד לימד אותנו תפילות נועה א': 
 והתפללנו תפילות משותפות.

ללמד  עליזה )המורה(:
 תורה בצורה אחרת.

לפגוש כיתה עודד המורה: 
מיוחדת במינה ומדהימה, להכיר 
בצורה מאד משמחת את מסלול 

 קשת, ולהיות חלק מקשת.

שהכרתי את כל הכיתה גיא: 
וכשהראיתי ב"על הבמה" את 

לכדורסל, כך  ״ובצדק״, שקשור 
שהצגתי את החוקים ועכשיו 

 כולם יודעים על מה אני מדבר. 

 הכיתה המדברת 

 ”״אילו חוויות טובות היו לכם בכיתה ג׳ ? במה אתם יותר בוגרים היום? -כיתה ג׳ עונים על 
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 יעל ספיר             אחריות ומסלול קשת שוהם , תורה על חלומות 

, כתב ספר מומלץ ביותר ,  רבה של אנגליה ,  הרב יהונתן זקס 

בעיקר מפני שהוא מצליח לעורר השראה בקוראים לרצות להיות 

החיים :  לרפא עולם שבור "   הספר נקרא .  בני אדם טובים יותר 

בספרו טוען הרב זקס כי היהדות היא בראש ".   כקריאה לאחריות

לחיים של חסד ושל תיקון -ובראשונה קריאה לחיים של אחריות  

כל ההתפתחויות שחלו במצפונה של : " בספרו הוא כותב .  עולם 

האנושות החלו אצל אנשים יחידים שהעזו לחשוב את שטרם 

. לעשות את המעשה השונה ,  לומר את המילים האמיצות ,  נהגה 

גם אוצר .  לא הייתה באוצר המילים שלהם '  אפשר -אי ' המילה  

 .המילים שלנו כדאי שייפטר ממנה

זכיתי ללוות בשנה החולפת את מסלול קשת שוהם בבית הספר 

הצטרפתי לעשייה של חבורת אנשים יוצאי דופן שהקדישו . אבן חן

, מזמנם וממרצם על מנת להקים את המסלול ומבלי לעצור 

המשיכו וממשיכים ללוותו בחשיבה ובעשייה בתחומים רבים 

, היות יחד -בבשורת ה ,  מתוך אמונה בחיים משותפים .  ומגוונים 

זהות יהודית ,  סובלנות ,  בכוחו של השיח לייצר העמקה 

מתוך אמונה כי בשורת החינוך המשותף ,  משמעותית ומגוונת 

העזו אנשים אלו ,  יכולה לשנות את פני החברה  הישראלית 

בחלומות מתחילה : " וכבר כתב המשורר האנגלי ייטס .  לחלום 

, כאשר מסרבים לקבל מצב נתון כעובדה מוגמרת ".  האחריות 

כאשר מסרבים לחשוב שאין לנו מה לפעול במציאות על מנת 

. פשוט זה לא .  אז נולדת אחריות ,  כאשר מעזים לחלום ,   לשנותה 

לקחת ,  להכריע הכרעות לא פשוטות ,  להעז ,  צריך להסתכן ,  וכן 

כך אנו יכולים ליצור עולם ,  אך כך מתאפשרים החלומות ,  אחריות 

 .  עולם כפי שהוא אמור להיות, כזה שאנו חולמים לחיות בו, מתוקן

ברצוני להודות לחברי הועד היוצא ולחברי הועד הנכנס על שעות 

, על עבודה צמודה משותפת ומפרה ,  רבות של עשייה ומחשבה 

אני . ) היתה מהנה ומלמדת ,  על עבודה שיחד עם היותה מאתגרת 

מאחלת לעצמי להיתקל גם בעתיד באנשים כה מעורבים 

 ..(  ואכפתיים בנוגע לחינוך ילדיהם

לברכה ותמרי על תמיכה ,  ברצוני להודות לצוות בית הספר 

על הדלת שתמיד היתה פתוחה בפני כנציגת קהילת ,  אינסופית 

, שני   -תודה למורי המסלול .  על שותפות אמיתית ,  קשת לכל עניין 

על ,  אירית ואסף ,  עודד ,  אדוה ,  עליזה ,  אבישג ,  תקווה ,  הילה 

עבודה מאומצת ומשמעותית בהבנת חזון קשת ובהגשמתו ביום 

צוות ,  זכיתי להכיר צוות איכותי שהחינוך בנשמתו . יום עם הילדים

 .  יצירתי שמוכן לעבוד קשה על מנת להפוך את החלום למציאות

, על תמיכה ,  תודה לכל חדר המורים בבית הספר אבן חן 

 .  וויכוחים מפרים וחום, התעניינות

, הורים ותלמידים   -תודה לכם חברי קהילת קשת שוהם ,  וכמובן 

על  שנתתם לי הזדמנות לקחת חלק ,  על היכולת לחלום ולהעז 

 .שאתם יוצרים" תיקון העולם"ב, בעשייה שלכם

לצמוח ,  אני מאחלת לקהילת קשת שוהם להמשיך לחלום 

 .ולהתפתח

 !תודה

 יעל ספיר

במוזיאון תל אביב אפשר להפתיע את 
הילדים בצילומים מרהיבים של תמונות 
שעשויות מחומרים יומיומיים : סוכר, 
קטשופ, חול ואפילו אבק. התערוכה 
"תמונות מכל דבר" של ויק מוניס 
הברזילאי אמנם קצרה אבל מרשימה 

שנות פעילות. התמונות   52וסוקרת  
יכולות להיות פורטרטים או נופים, אבל 

סירופ שוקולד?   -החומרים הם העניין 
הילדים נדהמים. יהלומים? האימהות 
פעורות פה. ויש גם גזירי ירחונים 
צבעוניים שמרכיבים דימוי מפתיע, 
חלקי פאזל, חיילי צעצוע ואפילו שערות 

 סבתא! 
מומלץ לשלב עם התערוכה המדהימה 
של אנדי וורהול: "ציור של צעצוע" 
שבה יש גם התנסויות, כי בכל זאת 
מדובר במוזיאון, וכמה הילדים ישרדו 
עם "לא לגעת!!!"? לתשומת לבכם, 

ב  ס נסגרת  ני כה של מו  5-התערו
  באוגוסט. רוצו.

 ההמלצה של תמר                                                                        תמר וילרפורט  
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 ירדן כהן

 כיתה א, קבוצת תפילה
 

)כמעט( בת למיה וליוסי. אחות ליואב )כתה ג  7בת 
 קשת( וליונתן )בן שלוש וחצי(.

השושנים ספר אהוב: 
 האנגליות.
שבועות )כי יש חג אהוב: 

לי יום הולדת בחודש 
 סיון(.

פסטה מאכל אהוב: 
 וצ'יפס.

לטייל, לעשות תחביבים: 
 צמידים וללכת לים.

הדברים שאני אוהבת 
את מפגשי ראש בקשת: 

חודש, שיש כל מיני 
 ילדים, ואת הפיצות.

מה את אוהבת לעשות 
ללכת לסבתא בשבת? 

 ולשחק עם המשפחה.
ארצה  כשאהיה גדולה

 ציירת.להיות: 

 נועם קצ'קו
 גן קשת,קבוצת מפגש 

 
. בן ליפית ושלומי. אח לתומר )בן כמעט 6בן כמעט  

, בכיתה ג' קשת(, וליעל )בת שנה וחודשיים, עדיין 9
 בבית(.

סדרת ספר אהוב: 
הספרים קופיקו, כי הוא 

 קוף מצחיק.
חג סוכות, כי חג אהוב: 

 אפשר לישון בסוכה.
שניצל מאכל אהוב: 

 בתוך טורטיה.
אני אוהב תחביבים: 

כדורגל, כדורסל 
 ולשחות בבריכה.

הדברים שאני אוהב 
את הסיפורים בקשת: 

של פרשת השבוע ביום 
 שישי.

להיפגש עם חברים מה אתה אוהב לעשות בשבת? 
 ולנסוע לטיולים.

 שחקן כדורגל.כשאהיה גדול ארצה להיות: 

פרשתנו מדברת על "חוקת התורה", מה שנהוג בדרך כלל 
לפרש כמצוות מהסוג שאין בהן הגיון ברור, אלא צריך לקיים 
אותן גם בלי להבין. אבל למילה חוקה יש בימינו משמעות 

 אחרת בכלל.  
חוקה היא מסמך שמגדיר את עקרונות היסוד של מדינה. היא 
חזקה יותר מחוקי המדינה, ובדרך כלל צריך רוב גדול מאד 
בבית הנבחרים כדי לשנות אותה, וגם אסור לחוקק חוקים 
 שסותרים אותה. החוקה האמריקאית, למשל, שתחילתה 

, כוללת עקרונות שונים לגבי המבנה של המדינה 1771-ב 
)למשל: לכמה שנים ייבחר הנשיא( וגם זכויות אזרח מרכזיות 
כמו חופש הביטוי, האיסור לכלוא אנשים ללא משפט, ועוד. יש 
הרבה ויכוחים ודיונים על פרשנות של החוקה, אבל ברור לכולם 
שהחוקה היא המסמך המרכזי והמחייב שלפיו נבחנים שאר 

 החוקים, ושהיא מוסכמת )כמעט( על כולם.  
למדינת ישראל אין חוקה. במגילת העצמאות של מדינת ישראל 
נכתב שתיקבע חוקה למדינת ישראל לא יאוחר מהאחד 

. עם זאת, הסתבר שבעצם קשה מאד 1147באוקטובר,  
להסכים על חוקה שתהיה מקובלת על כל הקבוצות בישראל, 

הוחלט להתייאש ולהגדיר במקום   1151-ואחרי נסיונות רבים, ב
, שיהיו חוקים שעוסקים בעקרונות כלליים של חוקי יסוד זה  

המדינה, ושאסור לחוקק חוקים שסותרים אותם. הרעיון היה 
שיותר קל להסכים על חוק יסוד אחד בכל פעם, מאשר על 

חוקי יסוד,   12מסמך שלם שיהיה החוקה. נכון לעכשיו יש  
חלקם קשורים למבנה המדינה )כמו חוק יסוד: הממשלה( 
וחלקם לזכויות אזרחיות )כמו חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו(, 
חוקי היסוד חשובים מאד, אבל הם לא בדיוק חוקה, למשל, בכך 

 שלא כל כך קשה לשנות אותם.  
למה לדעתכם דוקא במדינת ישראל לא הצלחנו להסכים על 
חוקה? והאם זה חשוב להגדיר מסמך מרכזי שכולם מסכימים 

 עליו, או שאפשר להמשיך ככה?
 

 ענבל קארו                              חוקה -יש לי מושג 

 רואי בל
  כיתה ד, קבוצת מפגש

 
וחצי, בן למיכל ורוברט. אח למאיה בת  01בן 

 . 1ולמיקה בת )כמעט(  01)כמעט( 
הרוזן ספר אהוב: 

 .ממונטה קריסטו
סוכות )יש לי חג אהוב: 

יום הולדת קרוב לחג 
 סוכות(.

 סטייקים.מאכל אהוב: 
ספרים, תחביבים:

קארטה ולשחק ב 
xbox  .ובמחשב 

הדברים שאני אוהב 
שילדים דתיים בקשת: 

וחילונים לומדים ביחד 
ואפשר לשלב בין שני 

 העולמות. 
מה אתה אוהב לעשות 

 לטייל ולהיות עם המשפחה שלי. בשבת? 
 מפתח משחקי מחשב. כשאהיה גדול ארצה להיות: 
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 ילדים יקרים,                                                              
 /http://www.keshet-shoham.org.ilהכנסו לאתר שלנו כדי לגלות את התשובות לשעשועונים: 

 כמו כן,שילחו לנו שעשועונים משלכם שיפורסמו בעיתון לכתובת:
Smadar@g-net.co.il    .עורכת המדור: סמדר גרוסמן 

 כרית רכה וצבעונית -והפעם 
 ועכשיו הזמן שלנו לפנק ולהתפנק ... כרית לחופש הגדול!!!!!

ברקע מתנגן לו שיר מלא באנרגיה ..."הכול אני יכול בחופש 
 הגדול ..." )מילים ולחן נעמי שמר.(

 //:httpרעיונות נוספים תוכלו למצוא  באתר 
www.amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?

catID=6&subID=37 
 הציוד:  

 תיק בד 

  סטנסילים דביקים 

  ART2GO 

  סטנסילים דביקים 
 ART2GOבדוגמאות שונות 

 צבעי אקריליק 

 אקרילן למילוי 

 דבק גוטרמן לבד 
 
 
 
 
 
 

 הוראות הכנה:
 .מניחים קרטון או ניילון בתוך התיק בכדי למנוע מעבר צבע .1
 .על התיק מצמידים את הסטנסילים/שבלונות.2

מסתירים אותם בעזרת  -אם יש אזורים שלא מעוניינים לצבוע
 .מסקינגטייפ

ממלאים את הדוגמה .3
בצבעים הרצויים 

בעזרת ספוג קטן או 
מכחול טופ, בתנועות 

 .טפיחה
מסירים את הסטנסיל .4

מיד עם סיום הצביעה 
 .ומניחים לייבוש

קושרים  את הידיות  .5
הקדמיות לאחור 

וממלאים את התיק 
בחומר מילוי, גוזרים 

 את הידיות באמצע
 את הידיות     קדמיות לאחוריות.קושרים .6
 .מדביקים וסוגרים את הפתחים בעזרת דבק גוטרמן.7
 

בכל פעם שרוצים להתפנק או כשאוחז בנו געגוע אפשר עם 
 הכרית להתחבק ולהרגיש רגוע/ה. 

נויה 

 

 אור בר יעלי שטרית

 נריה שיטרית
 אוריה קרפיבקה

 יהל לחמנוביץ'

 שי בן אמו

 אראל גרוסמן

 איליי הלוי
 אלון לבקוביץ יהלי סופר איתי אברהם יואב אייל

 לירי קסירר
 נועם קצקו

 ניצן גולדשמידט
 נעה כהן

 שלי אשר רוני כהן
 תומר קצ'קו

 תמר אבן חיים

http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=20&subID=680&docID=13935
http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=20&subID=680&docID=12980
http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=20&subID=680&docID=12980
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 משפחת שריקי -תעודת זהות 

(, אדריכל, אמא 25אבא אלמוג )  הכירו את משפחת שריקי:  

)כיתה ו, ביה"ס רבין( אגם   45(, מחשבים. שחר בת  24אורית ) 

קשת(. כמו כן   -)כיתה א    6.2)כיתה ד,ביה"ס רבין( ועילי    5.2

 הכלב טומי, דגים ואוגרים.

 איך נפגשתם? הכרנו דרך חברה משותפת.

איך הגעתם לשוהם? חברה 

הם.  גרה בשו ת  רי או של 

ד  ו לבקר אותה, מי הגענ

ו והחלטנו שפה  התלהבנ

 אנחנו קונים דירה.

איפה גרתם לפני כן ? גרנו 

ו  בראשל"צ ובמקור אנחנ

 מרמלה.

ה  י ה ש י  ת ח פ ש מ ל  ו י ט

 לאחרונה: אילת.

ה  ח פ ש מ כ   ? ת ש ק ה  מ ל

אנחנו מאמינים באלוהים 

ומקיימים חלק מהמצוות, 

לא משפחה  ו  חנ אנ אבל 

דתית. אנו מאד מכבדים את 

הדת. חשוב לנו שהילדים 

שלנו יטעמו משני העולמות וילמדו על התורה, הסידור, מהי 

תפילה ועוד. חשוב לנו לא פחות שידעו לכבד את שני העולמות, 

להיות סבלנים וסובלנים לשני הצדדים. גם המשפחה המורחבת 

שלנו היא "קשת". חלק מהמשפחה דתיים מאד וחלק חילוניים 

 לחלוטין.

חוויה מעניינת מקשת עד כה : קבלת סידור, ההכנות לטקס 

 והטקס.

מה זה אלוהים בשבילכם? אמונה בלב וביטחון שיש מישהו 

 ששומר עלינו.

מה ישראלי בעיניכם?  אזרח שעשה צבא, תרם למדינה ואכפת 

 לו מהמדינה שלנו.

 מה משמח אתכם? מילה טובה.

רק במשפחה שלנו: יש המון אהבה, נשיקות וחיבוקים. יש אהבה 

גדולה לבעלי חיים. לכל אחד יש תחביבים משלו, ועולם משלו. 

אנו מאד אוהבים ללכת לים ולפסל בחולות, בדרך כלל אנו 

 מפסלים דמות כולם ביחד.

 שבת: בקיץ ים, פיקניקים, בילוי עם חברים ומשפחה.

 תחביבים:  ציור, בעלי חיים, מחשבים, אומנות ופיסול בים.

איחול לכבוד סוף שנת הלימודים? אנו מאחלים לכולם בריאות, 

שמחה בלב, אהבה אחד של השני, סבלנות וסובלנות. הכי חשוב 

להיות שמח בחלקך ולא לשכוח להגיד מילה טובה לחברך או 

 למשפחתך.

המלצה משפחתית: בחופשת סוכות האחרונה טיילנו באזור 

מדבר יהודה. ישנו באוהלים עם חברים נוספים בכפר הנוקדים. 

המקום קסום   .בכפר יש אוירה שקטה ונעימה, ונוף מדברי 

ומאפשר לינה באוהלים מסודרים, עם אפשרות להכין אוכל 

במקום. יש מקרר וגז. הילדים רכבו על גמלים ועשינו סיור 

באיזור. בשעות הערב הדלקנו מדורה וישבנו סביבה. היה מאד 

כיף לילדים להסתובב במקום פתוח ובטוח. למחרת טילנו בנחל 

 ערוגות והילדים מאד נהנו ממפלי המים. טיול מאד מומלץ.

 

 
 עורכת המדור: טל שטיינפלד. המעוניינים להתראיין

 shtain@gmail.comאנא צרו קשר במייל:  

לקראת שבועות, חג מתן תורה, נערך בבית הספר הטקס 
מקבלים את החומש. ילדי כיתת ילדי כיתות א  המסורתי שבו  

קשת, שכבר לומדים מתוך החומש מאז תחילת השנה, הציגו 
ורקדו בנושא שבעת המינים, ויחד עם השכבה כולה רקדו לצלילי 
"מדור לדור" של דודו פישר. כהכנה לטקס המרגש נערך שיעור 
בנושא החומש, ובו עסקו בשאלה מהו החומש עבורי. כל ילד 
כתב מה מסמל עבורו החומש, ובין התשובות המקסימות אפשר 

 למצוא שהחומש הוא חוויה, הוא ספר מלמד, מגן, חכם ועוד.  

במסגרת שיעורי תורה בכיתה הגענו לפרשת נח בספר 
הסיפור ריתק את התלמידים וכהרחבה לנושא הנלמד  בראשית.

כרשות )ולא כחובה( הוצע לתלמידים להכין תיבת נח אישית או 
אחוז.   411קבוצתית לפי בחירתם. ההיענות הייתה כמעט  

והמורות גאות בהם  התלמידים השקיעו ועיצבו תיבות לתפארת 
 התוצאות המרהיבות לפניכם בתמונות. !מאוד

 מהנעשה בגן ובכיתות

 האריה והממוטה.                                   צילום: יאיר אלוני
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 מהנעשה בגן ובכיתות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החליטו המורות אבישג ותקווה לסיים את השנה בכתה ב'  
בלימוד תורה חווייתי, קשתי במהותו, כזה המייצר רלבנטיות, 

במהלך שלושה ימים  הזדהות, העמקה, שאילת שאלות ועוד. 
התכנסו התלמידים ללימוד מרוכז על סיפור יוסף ואחיו. הכיתה 

חוו הילדים לימוד דרך כתיבה, הצגות,    עוצבה כארמון ובכל יום 
כידוע, האחים חשו קנאה  יצירה, פעילות תנועה, שירים ומטעמים.

ביוסף הלבוש בכתונת הפסים שאביהם יעקב הכין לו כאות 
לאהבתו. הקנאה הובילה לשנאה עזה עד כדי השלכת יוסף לבור. 
בפעם הבאה שהאחים פוגשים את יוסף, הוא נמצא במעמד של 
משנה למלך, והוא נרגש לגלות כי שוררת אחווה ודאגה בין 
האחים, ממש "אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד". רק לאחר 
שהבין כי האחים השתנו, נטשו את השנאה ובחרו באהבה, 
החליט יוסף להתוודע אל אחיו ולגלות להם מיהו באמת. במהלך 
הלימוד ניתן מקום לרגשות הטבעיים של קנאה ושנאה בסיפור 
התנ"כי ובחיים שלנו. הדיון היה סביב השאלה: "מה עושים 

 איתם?".  

א  י ש ה ת  ד ו ק נ
ת  ו ל י ע פ ה ל  ש
ח  ו ר י א ה  ת י ה
ל  ש ם  י ח א ה
תלמידי הכיתה. 
ם  י ח א ה
ם  י ד י מ ל ת ה ו
שיחקו אלה עם 
ק  ח ש מ ב ה  אל
סולמות ונחשים 
שהכינו, ולאחר 
מכן, כל האחים 
נו בשיתוף  הכי
י  ר ו ד כ ה  ל ו ע פ

  שוקולד לכבוד שבת.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביום שישי האחרון התכנסו 
י   ר '  הו א ה  ת את כי ג  ו ג ח ל

מסיבת הסיום של הילדים. 
הילדים, שנראה שזה עתה 
עשו את צעדיהם הראשונים 
בבית הספר, העלו מופע שכלל 
קטעי קריאה וריקודים. אחרי 
מסיבת הסידור ביום המשפחה 
ומסיבת קבלת החומש, נראה 
שבכל נושא ההופעות הם כבר 
שוחים בחומר. המורה שני 

חידון בנושא -העלתה מצגת 
 , ה ת י כ ב ם  י ד ל י ה ת  ו מ ש
מרגשת  ה  ד פרי ה  מ י התקי

 מהוועד ואף חולקו תעודות  

 ‘אחים שלי, איפה הייתם איפה???        צילום: צוות כיתה ב

 ‘ואחיהם.          צילום: צוות כיתה ב‘ כיתה ב

התברכה בחודש האחרון בשלוש פעילויות מיוחדות. כיתה ד'  
וועד הכיתה ארגן פעילות בנושאה "נתינה", בעמותת לקט 
ישראל. העמותה אוספת עודפי ייצור וחקלאות ומעבירה אותן 
למשפחות נזקקות ולעמותות. כיתתנו הגיעה לבית האריזה 
ומיינה וארזה תפוחי אדמה, תירס וחצילים. בבית האריזה 
נדהמו מהעבודה הזריזה של התלמידים שערמו ארגזים על 
ארגזים של ירקות טריים, שיהפכו לארוחות בריאות וטעימות 
על שולחנות , בבתים שמזלם שפר עליהם פחות. שילוב מושלם 
של תרומה והנאה! תודה לאמהות של שירי, נועה ושירה ולאבא 
של רוי שליוו ועמלו ביחד עם הילדים. פעילות זו מתקשרת 
לנושא מגילת רות, שאחת המצוות הנלמדת בו היא מצוות לקט 
שכחה ופאה. בקבוצת התפילה עבדו התלמידים על תרגום 
מצוות אלו, שהיו חקלאיות בעיקרן, לימינו, והעלו הצעות 
מעניינות כמו הנחות על טיפול רפואי וחינוך, ותרומה קבועה של 

 מניות לעניים.

בין פסח לשבועות למדו בקבוצת המפגש משניות מתוך פרקי 
אבות, ולכבוד סיכום הנושא הציגו הילדים משניות נבחרות 
בדרך יצירתית כגון סרט, מחזה, מצגת ועוד. בנוסף לכך בחר 
כל ילד מהקבוצה משנה אחת הקרובה לליבו אותה למד בעל 

 פה, והיה צריך לנמק את בחירתו.

פעילות שלישית היתה שיעור משנה מרתק שהעביר אייל רז, 
 -מקבוצת המפגש  אבא של בועז    -או כפי שקוראים לו בכיתה  

בסוגיית "שניים אוחזין בטלית". במסגרת השיעור חזרו הילדים 
ואייל על מהותה של התורה שבעל פי וחשיבותה וראו כיצד 
נראה כתב יד של המשנה ומה מאפיין אותו. לאחר מכן עמדו 
יחד על מקצת סודותיה של משנת שניים אוחזין, וראו כי היא 
מציעה פתרון בדרך של פשרה למצבים רבים ומגוונים של 
מחלוקת. הילדים הרבו להשתתף וגילו ענין והבנה יפה של 

 הסוגיה. תודה רבה לאייל.  
נאמר תודה רבה גם לצוותיי המורים והמורות על מלאכתם 

 הבלתי נלאית, ועל העדכונים. חופש נעים!

 צילום והכנה: ציפי הלוי

הוקרה, ולסיום נהנו הילדים מגלידה, פירות וקאפקייקס קשת 
 בענן מרהיבים.

כתה ג'  לקראת שבועות וכהכנה לסיכום השנה בקשת, בחרו  
מהי היהדות שלי. התחיל לימוד   -לעסוק בדיון מהותי בקשת 

בכתה, בו עסקו בשבועות כחג מתן תורה. הילדים נשאלו מהי 
תורה עבור כל אחד, מהי משמעותה, אם בכלל, בחייהם. לאחר 
הלימוד בכתה, הועבר הדיון הביתה, וכל ילד התבקש לשבת 
עם הוריו  ולמלא במצגת שיתופית מהי היהדות שלו. אנחנו 
שמחים וגאים לשתף אתכם במצגת המלמדת בעינינו על 
הצלחת המפגש הקשתי. בחרנו מבחר ציטוטים מדברי הילדים 
ואנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר בית הספר למרחב קשת 

ם:         לדי ם. מדברי הי כולה. מדברי הילדי ן במצגת  י לעי
התורה בשבילי היא ספר חוקים שעוזר לי לחיות נכון את 

זוהי זכות גדולהכי לנו נתנה המתנה של להיות יהודי  החיים,  
צרכים לציית כי מהמדבר הצלחנו לצאת, לתורה אנו  התורה,  

באיזה מקום בעולם, יהודי בליבו נישאר לעולם,   לא משנה 
היא ספר הוראות יצרן, קרא אותה ותהייה יותר סקרן   התורה 

היא לדעת היהדות בשבילי  להתפלל.  ’  היהדות בשבילי היא לה
שאתה שייך להרבה דורות ששמרו על היהדות במשך שנים 
רבות במדינות שונות בעולם ולהיות חלק מעם גדול עם מסורת 

בשבילי זה   להיות יהודייה ומורשת מפוארת ולהרגיש גאים.  
ו בשבט להרגיש בפסח כאילו ”ט-להתחפש בפורים, לנטוע עץ ב

היהדות לבנות סוכה עם אבא.    בסוכות יצאתי ממצרים,  
עם ישראל היא משפחה כי משפחה היא מאוחדת וגם  בשבילי  
זה להרגיש שייך להיסטוריה של העם   להיות יהודי מאוחד.  
עם המשפחה, לשבת בשולחן השבת.               לחגוג חגים  היהודי.  

לדבר בשבילי זה לאהוב ולהכיר את ארץ ישראל,  להיות יהודי  
היהדות של עם ישראל.  ההיסטוריה  ולהכיר את    עברית 

זה התורה בשבילי  היא המסורת שעוברת מדור לדור.  בשבילי 
ספר עם המון סיפורים שמהווים עבורנו דוגמה איך להתנהג 

לחיים ואיך לא להתנהג. אני אוהב ללמוד תורה . מדריך  
היא הניגון היהדות בשבילי  עם ערך ולטובת כולם.    שמחים, 

דרך ארץ ‘ והשירה השמחה להיות חלק מעם נפלא שיודע כי  
זאת התורה כולה. להיות ’  ', 'ואהבת לרעך כמוך קדמה לתורה 

ולהיות מיוחדים . מתנה גדולה שאני להיות חופשי  יהודי זה  
 יהודייה.



ת יֲַּעקֹב  ה מֹוָרָשה ְקִהלַּ  ברק פישביין             )דברים ל"ג, ד'( ּתֹוָרה ִצָוה ָלנו מֹשֶׁ
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עוד שנה עברה ועוד גלגל סיים גלגול. התגלגלנו מהרמת 

כוסית לראש השנה, למסיבת חנוכה, מפורים למדורת ל"ג 

בעומר ומשם לטקס סידור, בואכה שבת קהילתית ועד מסיבות 

הסיום. הגלגל אותו גלגל, אבל הדרך כל כך שונה. ומה עושה 

האנשים המרכיבים   –את הדרך כל כך שונה? אתם ואנחנו  

את הדבר הזה שנקרא קהילת קשת. וכמו שאי אפשר לטבול 

באותו נהר פעמיים, כך גם בקהילה שלנו, אי אפשר להשתתף 

 באותו תיקון שבועות פעמיים.  

לקהילה כמו לקהילה יש בעלי תפקידים. יש תפקידים רשמיים 

"אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על   –כמו פרנסי הקהילה  

הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור" )בבלי, ברכות, נה', ע"א(, 

 –או במילים אחרות וועד. ויש גם תפקידים שאינם רשמיים  

"זאת שיודעת הכל על כולם", "זה שמספר קצת יותר מדי", 

"ההוא שתמיד מתלונן" ו"ההוא עם הבדיחות שלא ראוי לספר 

ליד ילדים". למעשה לכל אחד מחברי הקהילה יש תפקיד לא 

"זה שתמיד לא בא" ו"זו שתמיד מוכנה לעזור", "זה   –רשמי  

שיודע לקרוא" ו"זאת שיודעת לכתוב". לכל אחד מאתנו יש 

תפקיד. לפעמים זה ממלא את התפקיד ולפעמים אחר, אבל 

 לכולם יש תפקיד.

את התפקיד שלו.   -הקהילה נתנה לכל אחד את הפינה שלו  

עם זאת, אם מקור כוחה של ההלכה הוא המקרא, מקור 

סמכותם של תקנות הקהילה ובעלי התפקידים בה אינו ברור. 

 –מה שכן ברור, שתקנות הקהילה גוברות על רצון היחיד  

"כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית הכנסת ולקנות 

להם ספר תורה ונביאים" )תוספתא, מסכת בבא מציעא(. 

כאשר הציבור היהודי הוא קטן, נניח בגולה, מקבל עליו היהודי 

את דין הקהילה על מנת לקחת חלק פעיל בחיים יהודיים, 

שכאמור לא פעם מחייבים ציבור. אבל בישראל מדוע יקבל על 

עצמו אדם לקנות כשר וקנוי, כאשר בביתו הוא מגיש סטייק 

פילה ברוטב שמנת ופטריות? ומדוע בשוהם, בה אדם לא 

מספיק להזיע עד שהוא מגיע לבית כנסת, הוא יסכים לשלוח 

את ילדו לבית ספר ממנו הוא יחזור ויבקש לאכול סטייק פילה 

 -ברוטב שמנת ופטריות? למה אתם, למה אנחנו, למה אני  

 מה לנו כאב הראש הזה?

בעבר החלוקה לקהילות היתה גיאוגרפית. עם החזרה לכור 

ההיתוך, החלוקה הפכה אידיאולוגית. אנחנו חולקים משהו 

שהוא הרבה יותר מתפילה בציבור, אנחנו חולקים תפילה 

ילד נולד נטול טינה / נבלע אל תוך שנאה / מה משותפת. " 

/ ללא מסוק בוער /  כבר אפשר לומר / אולי שמיים עוד יצייר 

 וזו תחילה של קצה תקווה." )נלמד לחיות, ד. סנדרסון(

היום, כאשר לכל שרך, בכל ענף, בכל זרם ביהדות יש קהילה 

משלו, בית כנסת משלו, רב משלו, "זאת שיודעת הכל" משלו 

וקהילה משלו, אדם מוגדר לא רק על פי הקהילה אליה הוא 

שייך, אלא גם על ידי הקהילות אליהן בחר לא להשתייך. 

הבדיחה אומרת שאם שני יהודים יתקעו על אי בודד הם יקימו 

אחד לכל אחד מהניצולים, בו יוכל להגיד   –שלושה בתי כנסת  

הגומל, ואחד שכף רגלו של מי משניהם לא תדרוך בו. במילים 

אחרות, כל אחד מאיתנו לא רק בחר להיות חלק מקהילת 

קשת, הוא בחר לא להיות חלק מקהילות אחרות. אני חושב 

שהבחירה השנייה, היא דווקא הקשה יותר. כל אחד ששחה 

קילומטר או שניים בחייו, יוכל להגיד לכם שנגד הזרם זה יותר 

 קשה.

האגדה מספרת שהקיסר רצה לחתן את בתו לחזק בגברי 

הממלכה. כדי למצוא את המיועד, ערך תחרות בה נתבקשו 

כל הגברים החפצים בידה של הנסיכה לטפס על עמוד שיש 

גדול, רחב וגבוה. בתחילה ניסו קציני הצבא והלוחמים. חזקים 

וגדולים, נכשלו כולם. עמדו בתחתית העמוד יחד עם הציבור, 

ולמול כל עלם שניסה צעקו לו שהגדולים והחזקים ניסו ולא 

הצליחו ושגם הוא ייכשל. לבסוף הגיע בחור צעיר, חלש, כחוש 

 –וחיוור והחל מטפס. הציבור העומד בתחתית העמוד צעק לו  

אין לך סיכוי, תוותר, אתה חלש, כחוש, ואלו הגדולים והחזקים 

נכשלו. הבחור טיפס והציבור צועק, וזה מטפס וזה צועק, 

מטפס וצועק, צועק ומטפס עד שזה שטיפס הגיע לראש 

העמוד. מיד קראו לקיסר. ניגש הקיסר לבחור ושאל לשמו. 

הבחור הסתכל עליו ובפנים מבוישות ביקש שיחזור על 

 השאלה כי הוא חירש.  

הטיפוס קשה, וקריאות הלאו של הקהילות בהן בחרנו לא 

תנו "   -להיות לא שוככות, עכשיו רק נשאר להיות קצת חירשים  

/ אני אומר שלמות    לי ת'זמן הזה / את החלום המגושם הזה 

/ בסוף נלמד לחיות אני מאמין" )נלמד לחיות, ד.  כבר יודעים 

 סנדרסון(

שיהיה לכולנו קיץ וחופש נעים. ניפגש כולנו לאחר חודשי 
 חדשה.   –החום לגלגול חדש עם אותה הקהילה 

 נשמח לשמוע ולפרסם תגובות או הארות למדור. 

אנא שילחו לנו למייל: 
keshetshoham.post@gmail.com   

 


