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בזמן כתיבת שורות אלה ההרשמה לגני הילדים טרם 

איננו .  היא כבר נסגרה-ובזמן שאתם קוראים, נפתחה

. ב"גן חובה בשנת הלימודים תשעיודעים כמה ילדים יהיו ב

את : אנחנו כן יודעים מה אהבנו במהלך השנה הזאת

את השירון  , הגינה שנשתלה בגן על ידי הילדים וההורים

, את המעגלים". כוכב השבוע"את פעילות , המתגבש

שהילדים שלנו יידעו מעכשיו ולתמיד שיש יותר מנקודת 

 .השקה אחת ביניהם

יחזרו עם התעודה ' לדי כיתה או בשבט וי"בשבוע הבא ט

אל המעמד המרגש הם יגיעו אחרי . הראשונה הביתה

סיימו עוד כמה , שנחשפו לפרטים הקטנים בבריאת העולם

נושא הרוח  חוברת בחשבון ואת, תנועות ועיצורים

כמו גם , עד סוף השנה כל אלה יהיו זיכרון רחוק. במדעים

 החג אבל ברוח, טעם הבמבה מהסיור במפעל של אסם

השורשים  אפשר גם לראות בתעודה הזאת את

  .באדמה סוגרים שלב ראשון של ההיאחזות הקשתיים

  

" שירה"דיון בייחודיות לעומת אחדות בשבת 
  ו בשבט "ובט

  ינקי גולדנברג

, "בשלח"בשבת זו קוראים בבתי הכנסת את פרשת 

שבת "ה בשם ולכן היא מכונ, "שירת הים" את תהכולל

וכן מקשטים , עדות ישראל קוראות את שירת הים". שירה

, את קריאתה וחלק מתפילות שבת זו במנגינות מיוחדות

אוירה זו מתאימה .  אוירה חגיגית של גאולהותהמשר

  ". שבת שירה"החל תמיד סמוך ל, ו בשבט"ביותר לט

סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף בפרשתינו מוליך את 

מי . אל בחוויות אינדיווידואליות רגשיות מטלטלותבני ישר

חששו של אבי , לא יזדהה עם היסוסיה של האם העבריה

וכובד העול , מדבר-המשפחה המוביל את משפחתו אלי

  ! ?של כל מנהיג וראש שבט בבני ישראל

 

 

 

 

 

 

  

כל קהל עדת : יחד עם זאת ישנו עיסוק בנושא אחדות העם

ברעב , בישועה, בצרה": דיח"בני ישראל התמודד עם ה

העיסוק הוא . והתמודדות יחדיו עם המדבר הגדול, ובצמא

שלקראת מעמד הר סיני יהיה צורך , רמז אפי מוקדם לכך

, יחד עם כל מנהיגי השבטים, כל העםמשה ו: באחדות

הם . מהי אחדות" על הים"למדו , והנשים" ערב רב"ה

. חברתיללא קשר למוצא ומעמד , זעקו ונגאלו יחד,עמדו

כשכל , כיחידים" בני ישראל"ן מפרש שבתחילה כתוב "הרמב

ורק אחר כך הכתוב , אחד מבטא את חששותיו בנפרד

, הפעם מלשון המון יותר מאוחד, "עם"משתמש במילה 

  ...".'ויראו העם את ה: "...שנאמר

. בחודש שבט חורף ואביב נפגשים: ולעניין השני בעונה זו

ד יותר גדול מהניגוד בין חורף האם יש ניגו, במאמר מוסגר

ו בשבט התפתחה במשך הדורות בשני "ט... ???ואביב

אלינו בלשון " מדברת"היא מאחדת ו, מצד אחד: כיוונים

חלף הלך  )לא ממש(, הגשם. "שון אביבית כאחדחורפית ול

ו "ט, לעומת זאת). כמעט" (נראו בארץ....הניצנים"ו, "לו

, אישי-ל ביטוי כמעטבשבט במסורתנו התפתחה לכיוונים ש

             .שיש בו מקום ליצירה ולגיוונים

שזהו , ו בשבט נראה"אם נסתכל היטב בהתפתחות מנהגי ט

מעטים הפעמים בהם זרמים , שכן, מועד מלכד ומשתף

דתיים מאמצים את מנהגי החילוניים כמו נטיעות והגנה על 

, למרות שמנהגים אלו מוזכרים במקורות(איכות הסביבה 

אין , כמו כן). חילוניים הם אלה שהנהיגו אותם לראשונהה

הרבה חגים בהם ניתן להבחין בחילוניים הנוהגים כמקובלים 

ו "הרבה אימצו בשנים האחרונות את סדר ט(בצפת בשעתם 

  ). בשבט כמנהג

, והאגף הדתי בעמינו על זרמיו, האגף החילוני על גווניו

כל ,  בחדווה גלויהוחוגגים אותו, "ו בשבט"ט"נפגשים במועד 

, מי ייתן. באחדות, פרשנויותיו ומנהגיו, אחד עם אמונותיו

  .ומשיכה הדדית זו תלווה אותנו כל השנה

   .ו בשבט שמח"שבת שלום וט

נא , "עיונים בפרשת שבוע"למעוניינים ולמעוניינות בכתיבת 

  com.gmail@jgbergינקי גולדנברג : ליצור איתי קשר

 א"שבט תשע , 2011גיליון ינואר 



  

  

'  אשר יחגגו ילדי המחזור הראשון לכיתת א,לקראת מסיבת הסידור

 ס אבן חן" ובחסות ביה נערכה במסגרת קהילתית,קשת השנה

אולם התרבות של ב" הסידור משני צידי הסידור":  הייחודיתהרצאהה

משורר , המרצה בארי צימרמן.  לינואר2 –ה  ביום ראשון ,ס"ביה

: ות ונתן הרבה חומר למחשבההעלה שאלות שונ, "עלמא"ומרצה ב

חשיבות הסמלים היהודיים ובפרט , מה מאפיין את זהותינו כיהודים

 לינואר תתקיים 17 – בתאריך ה .חשיבותו של הסידור בחיינו

 . פגישת המשך בה יידונו שאלות שאנשי הקהילה יעלו בנושא

  

    

   

  

  

  

  

  

  

כל אחד שונה . תבחודש כסלו עסקו הילדים בערך השונּו

הילדים קראו טקסטים בנושא וכל ילד כתב את נקודת האור .מיוחדו

 .כשהדגש הוא על נקודת הכוח של כל אחד,  מייחד אותו  מה-שבו 

סבא . לפני חג החנוכה התארחו בכיתתנו סבא וסבתא של נוגה טל

וקישר את " וישב"של נוגה העביר לילדים את פרשת השבוע 

, רה לכימיה במקצועהמו, סבתא של נוגה. הפרשה לחג החנוכה

הילדים היו מרותקים , ערכה והדגימה לילדים ניסויים באש ובנרות

  .ומוקסמים

  

  

  

  

  

  

  

ראינו מצגת של , הדלקנו נר ראשון, חגגנו בכתה את חג החנוכה 

סיפור החנוכה וסרטון ישן ומקסים המציג את סיפורה של דתיה בן 

  . בלווי מצגתגברת קרש ומר מערוך לסיום שרנו שירי חנוכה :דור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) בסיוע מספר הורים( עמלו הילדים שלושה שבועותלפני 

הם נחלקו לשלוש . גינת נוי וירק בחצר הגןעל הקמת 

כתיבת שלטים , השתילה: קבוצות אשר היו אחראיות על

החוויה המעשירה נחרתה בלב הילדים . ויצירת דחלילה

  ...צוהלת" הנה מה טוב ומה נעים"ואף נחתמה בשירת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, לפני שבועיים יצאה כיתת קשת לסיור במפעל במבה

הביקור היה מאוד מעניין , אותו ארגן ועד הכיתה

צפו , הילדים למדו על תהליך הכנת הבמבה. וטעים

  .במכונות במפעל וכמובן אכלו במבה

  

  

  

  

  

  
 

  תמונות מחיי הכיתה

 

  תמונת החודש   מחיי הגןתמונה

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  תתששקקהה  יידדלליי  ללללשש

 – נא לפנות לאיה קרפיבקה –למעוניינים להתראיין 

aya_nahoom@walla.com 

  הָקָבֲא ַה–יש לי מושג                       

או במילים , להעמיד צאצאיםה היא הדרך של צמחים ָקָבֲאַה

לידת צמחים חדשים מתחילה . ללדת צמחים חדשים, אחרות

זרעים שמוטמנים , ההורה-בעצם בהכנת זרעים על ידי הצמח

 ,כדי להכין זרעים. וגדלים לצמחים בוגרים, נובטים, באדמה

, בטבע. צרכים להיפגש) נקבה(ופרח אמא ) זכר( אבא פרח

רוב הצמחים . חלק קטן מהפרחים הם רק זכר או רק נקבה

  .ליבקנים וגם עמוד ֶע כי יש להם גם ,,הם זכר ונקבה גם יחד

תקועים באדמה ואינם מסוגלים לזוז ממקום , כידוע, צמחים

בי עם קרו" להתחתן"אולם כמו בני אדם הם לא רוצים . למקום

, ...)ובטח לא עם עצמם(משפחה כגון אחים או הורים 

 שאיננו עם צמח מאותו סוג אבל" להקים משפחה"ומעדיפים 

  כיצד ייפגשו פרחים שונים הנמצאים, אם כן .קרוב משפחה   

ובעיקר , חיפושיות, פרפרים: כגוןחרקים ? רחוק זה מזה

מפגישים ביניהם אפילו בלי לדעת שהם עושים , דבורים

שימו לב לפרווה , דבורהב תתקלובפעם הבאה בה . זאת

רבת לפרח עץ כאשר הדבורה מתק. שמכסה את גופה

נדבקת לפרוותה אבקה , על מנת לינוק צוף, התפוח למשל

לאחר מכן כאשר היא עפה לעץ אחר . מאבקני הפרח

של הפרח החדש עמוד העלי " מתלכלך", ושותה מפרחיו

בשלב הבא  .יקרהאבקה של פרחי עץ התפוח הקודם בו ִבב

 גרעיני –(עמוד העלי מתנפח ומתחילים להיווצר בו זרעים 

רוק וחמוץ ולאחר מכן תחילה י:  וכן גם הפרי עצמו)התפוח

צמחים וכך גם החרקים נהנים מהצוף וגם ל. אדום ובשל

 ?הטבע נפלאהאין              .  צאצאיםנולדים

  . מגן קשתיוסף כהן נריה :שם

  .מפגש :ת שיוךקבוצ

 עם האבירים בפליימוביל לשחק אוהב אני :לשחק אוהב אני במה

  .פורת אחותי של הבבושקה ובבובת ,הסוסים

 החברים עם בגן לארגן נהנתי מאוד :גןחודש האחרון במה חוויה

   .צמחים ולשתול ירק גינת שלי

  . קשת2 אמכיתת טל  נגה :שם

  .תפילה :ת שיוךקבוצ

 לשחק, בתופסת, במחבואים :לשחק תאוהב אני במה

  .שבור טלפון, המחייך העץ עםו שירי עם יחדב

 שבו, וסבתא סבא יום :כיתהמהחודש האחרון ב חוויה

 שבוע פרשת העביר וסבי ובנרות באש ניסויים ערכה סבתי

  .לכיתה

 שלמה – למה לי שמספרים סיפורים :עליי האהוב הספר

  .אבס

 לשחק, כנסת לבית ללכת :לעשות בשבת תאוהב אני מה

   .חברות ולבקר

   .פסח :עליי בהאהו החג

שערות דבורה בעת איסוף צוף 

 מתמלאות באבקה

עמוד עלי ואבקנים בין יתר 

 חלקי הפרח

 הכבש :עליי בהאהו הספר

 המון בו יש – עשר השישה

 שאני קצרים וסיפורים שירים

 מספרת שאמאכ ותמיד אוהב

 מקריאה היא, הספר את לי

 רק ולא ושירים סיפורים המון

  ....אחד

  : בשבת לעשות אוהב אני מה

 ושבוע הםובש וסבא הסבתא אצל שבוע (שלי וסבתא לסבא ללכת

 המשפחה כל ביחד מבלים אנחנו). בירושלים וסבא הסבתא אצל

  .לטייל ויוצאים קידוש עושים, והדודים

 כל לחג ומחכה להתחפש אוהב אני – פורים :עליי האהוב החג

  .השנה

 



  קארו משפחת –תעודת זהות 
 

 עורכים אנו ואחריו הבאה הלימודים לשנת הרישום במהלך

  :הבאים בתאריכים הסברה ערבי

 )רז' משפ בית (3 הבשור – ינואר 16' א יום
 )שחם' משפ בית (6/ד23 המצפה – ינואר 24' ב יום

  

  21:00 בשעה התכנסות

 052-6273067 אסנת: לפרטים            

 עורכים אנו ואחריו הבאה הלימודים לשנת הרישום במהלך

  :הבאים בתאריכים הסברה ערבי

 )רז' משפ בית (3 הבשור – ינואר 16' א יום

 )שחם' משפ בית (6/ד23 המצפה – ינואר 24' ב יום

  

  21:00 בשעה התכנסות

 052-6273067 אסנת: לפרטים            

  !הצטרפו לערבי הלימוד החודשיים שלנו

  21:30: בשעה26.1.2011: המפגש הבא

 68/3האודם ' בבית משפחת אייל ברח

רועי איש צבא קבע ומשרת . 33רועי וענבל בני  :מי אנחנו

) 5(רות . גרים ברחוב עמק איילון. ענבל בחופשת לידה. בקריה

) שבעה שבועות(ונעמי , במעון מכבים) 2.5(אילה , בגן קשת

  . בחופשת לידה גם היא

ענבל . רועי גדל בפתח תקווה ולמד בישיבה תיכונית בנחלים

אחרי התיכון הלכנו שנינו לקורס טרום . נולדה וגדלה בירושלים

שירתנו יחד בבסיס ונהיינו . ושם נפגשנו, צבאי של חיל המודיעין

אבל נפרדנו כשענבל השתחררה ונסעה לטיול ארוך , חברים

למדה היסטוריה ובלשנות בתל , אחר כך ענבל חזרה. ל"בחו

רועי נשאר . והתחילה לימודים לתואר מתקדם בבר אילן, אביב

יחד , כל השנים נשארנו בקשר. ועבר מתפקיד לתפקידבצבא 

וקצת לפני שרועי יצא , עם חברים משותפים ובלעדיהם

  .שנה אחרי זה התחתנו. ללימודים החלטנו לחזור להיות יחד

וגם סתם לצאת , אנחנו מאד אוהבים לטייל :פעילויות אהובות

אבל בארץ , ל"מאז ירח הדבש בהודו לא היינו בחו. לפיקניקים

נחנו מטיילים א

חוץ . הרבה

מזה אנחנו 

אוהבים 

, לצייר, לקרוא

ולראות 

רועי . סרטים

גם רוכב על 

. אופני שטח

רות ואילה 

, אוהבות לצייר

נעמי . ענבל אוהבת לצייר. להתחפש ולשחק, לשמוע סיפורים

  .אוהבת בעיקר לינוק

מיד אחרי החתונה גרנו בשכירות ליד  :איך הגענו לשוהם

חבר של רועי . נו איפה נרצה לגור בקביעותהאוניברסיטה ותהי

מהצבא גר בשוהם ולפעמים הם היו רוכבים יחד על אופניים 

החבר שיווק במרץ את שוהם . בפארק שוהם וביער בן שמן

עברנו . ובעקבותיו החלטנו לבדוק את הנושא, כמקום לגור בו

ממש לפני , לשוהם לפני תקופת החגים שלפני כחמש שנים

  .שרות נולדה

  

  

  

  

  

  

  

  

אבל בשנה שעברה יונה הטילה . אין לנו :חיות מחמד

. ביצים בתוך בית משחק של הילדות באחד מחדרי הבית

  .זה היה מאד מפתיע

ונראה , הרבה מחברינו הקרובים הם חילונים ?קשתלמה 

חוץ מזה מצא חן בעינינו . לנו מאד הגיוני לא להתבדל

רבים עם הורים מאד מעו, שקשת הוא גן חדש ונמרץ

ענבל למדה בבית ספר יסודי . והמון חזון ורעיונות טובים

שהורים הקימו בירושלים שהיה קטן ונמרץ בצורה דומה 

וזוכרת את החוויה כחיובית , )ד ולא קשת"אם כי ממ(

  .מאד

יש לנו תחושה חזקה של  ?מה זה אלוהים בשבילנו

אין לנו . השגחה פרטית ושל מעורבות של אלוהים בחיינו

אבל אנחנו אוהבים את , סדורה ורציונלית בנושאמשנה 

, בתוך כך. אורח החיים הזה ואת תחושת האלוהים בחיינו

הילדות , אנחנו מאד אסירי תודה לאלוהים על החיים שלנו

  .ומעריכים את מה שיש לנו, שלנו

  .זמן פנוי ביחד :משמח אותנומה 

כשאנשים שאף פעם לא נפגשו : מה ישראלי בעינינו

ועד שמגיע תורם לשלם , כולים לפתוח בשיחהקודם י

כבר להראות אחד לשני תמונות של ) למשל(בסופרמרקט 

  .הילדים ולקטר יחד על מחירי העגבניות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   הודעותהודעותהודעות

 http://keshet-shoham.org.il ,מסינגר-תמר וילפורטסמדר גרוסמן  ו, יעל הניג, י גולדנברגינק, ליאלעד אי, איה קרפיבקה :המערכת

 


