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והנה הגיע יום , קושי הצלחנו להתאושש מתעודות המחציתב

חג פשוט של , חג בלי מסורת יהודית ארוכת שנים. המשפחה

החג . הכרת תודה והוקרת האנשים החשובים לנו כל כך

 מאודמבלי ששמנו לב משמעות גדולה הצנוע הזה קיבל 

 יום את, ילדים וגננות, הורים, בגן חגגנו. אצלנו בקהילה

 עומדים לשלב את יום 'בכיתה א. המשפחה בקבלת שבת

אנחנו , אפילו בעלון שלפניכם. המשפחה עם מסיבת סידור

, וכך.  בכל אחד מן המדוריםחוגגים את יום המשפחה

ם לשנה הבאה כמעט והרישו, כשמחצית השנה חלפה לה

מותר לנו לעשות קצת חשבון נפש ולהסתכל בסיפוק , ונסגר

על ימי , על החברויות הקטנות. מסויים על ההישגים עד כה

 ' של ילדי כיתה אעל חוג המדע, "בית המארח"על ה, ההולדת

ושאר היוזמות המקומיות שבזכותם השלם עולה על סכום 

, לעוד פגישה, וכשאנחנו נקראים לעוד חוג בית. חלקיו

, כשהבייביסיטר מתייצבת בפעם השלישית באותו השבוע

אנחנו פועלים לנגוס , הורים וילדים, אנחנו זוכרים שבעצמנו

כל יום אנחנו . מעט בחומות ההפרדה שבחברה הישראלית

כל יום . של היכרות ושל ביחד, מזמינים לביתנו אוירה חדשה

  .אצלנו הוא יום המשפחה

  

.  לפברואר חגג גן קשת את יום המשפחה4 –ביום שישי ה

הורי הילדים הגיעו וחוו יחד עם ילדיהם את קבלת השבת 

 ואוירה מיוחדתהקשתית המתרחשת מדי שבוע בגן במתכונת 

 "הורי השבת" בו, הרגיל בגן שבתהקבלת טקס לעומת  .חמה

כל אחת הפעם הציגו  ,מביאים חפץ שמייצג את השבת בביתם

מהגננות חפץ אשר לדעתן מזוהה עם קבלת שבת בגן בעוד 

שבת  שירי שרו ,נוסףב .הילדים וההורים היה לנחש מהועל 

 נערכה ארוחת בוקר ואף בסוףל, ות והייןרוהילדים ברכו על הנ

  .הוצגו סרטון קצר מחיי הילדים בגן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ?מה בין פרשת תצווה לשמירה על קשר עם המשפּוֶחה

  פרשת תצווה   בעיונים

   ינקי גולדנברג

 ,ולכאורה, בפרשת תצווה נמצא פירוט רב לגבי בגדי הכהונה

ה חשובה ולכן הכהן נצטווה ללבוש הכהונ :הסיבה ברורה

הבגד עושה "בבחינת , שכבות של בגדים מיוחדים ומפוארים

כי לרוב הבגדים יש סיבה , אבל כבר בפשט מגלים". את האדם

ויש (לא אכנס לכל סיבה פונקציונאלית . לא רק פאר, ותפקוד

  : ורק אדגיש את סמליות כמה מהבגדים, )הרבה

כל צבע וגוון ייחודי , מרכיב בבני ישראלכל , הייצוג של כל שבט

מדגישים את , בבגדיו של הכהן, במשפחה המורחבת הזאת

בכתפות האפוד היו . חשיבות השבטיות וייצוג כל חלקי העם

 ששה“. ועליהם היו חקוקים שמות השבטים, שתי אבני שוהם

משמותם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן 

הכהן לבש את שמות מרכיבי העם , ת קציןכמו דרגו." השנית

  .  נאמר" לזיכרון", על כתפיו

היה חושן המשפט ובו ארבעה טורים  על האפוד עצמו, כמו כן

אבני . שן הססגוניותישראל כמו גם אבני החו-של שמות בני

 או הגוונים והמאפיינים  את ההבדליםות ומסמלותהחושן מדגיש

  .השונים של העם

 מן –" האורים והתומים"ושן או בתוכו היו אנו למדים שעל הח

מנגנון החלטה שהכהן היה נועץ בו כדי להחליט החלטות 

העברי הקדום היו שני חלקים " מנגנון ההחלטה"ל. מורכבות

  :שאינם ידועים כל כך

ובלעדיה החלטות , חלק אחד היה רוח הקודש שנחה על הכהן •

  לא היו מתקבלות

כאילו כל ,  אבני החושן המסר והאיות שבקעו מתוך–והשני  •

  .שבט מוצא את ביטויו בהחלטות

  

 ...                                                      המשך בעמוד הבא

  תמונת החודש

     

      

  

    

 .תודה לאוהד ישראלי על צילום האירוע

 

  

 א" תשע' אדר א, 2011אר פברוגיליון 

  

 



  תמונות מחיי הכיתה
 

ואני מוצא , יש המאזכרים את רות המואביה כקשורה לפרשת תצווה

ביטוי אישי והשני בעניין , בעניין הבגדים, האחד: שני קשרים

  : ושבטי ותרומת הגוון האישי לערכי העם

רוש כי בכך החלה יוטוען הפ,  לבשה בגדי חג לגורן,בעצת נעמי, רות

אך אני .  היום עדהגדי השבת המיוחדים שאנו נוהגים באת מסורת ב

רות תרמה ". תצווה"אוהב יותר את הקשר השני של רות לפרשת 

, השבט והעם, מעצמה ומאופייה הייחודי לערכי המשפחה

בדומה לאופן בו כל , ובהתנהלותה הערכית השפיעה על דורות רבים

  . וייחודו מיוצג בבגדי הכהן, שבט השפיע באופן ייחודי על כלל ישראל

 תמיד התפלאתי על חברים וקרובים –אישי  היבט –ולעניין זה 

מוצדק , קנאה או כעס, המוותרים על קשר עם בן משפחה בגלל ריב

כתורם , הרי צריך להתייחס לכל בן משפחה כמתנה. ככל שיהיה

 –נמצא יתרונות ותרומה בכל קרוב , אם נחפש: ייחודי למוסד זה

  .'וכו, ותדודים ואחייני ,כלות, גיסים וגיסות, אחות שהתרחקה, אח

הילדים . ניהול קונפליקטים: בחודש טבת עסקו הילדים במושג

נחשפו למושג קונפליקט והביאו דוגמאות למצבים כאלו מעולמם 

 .יחד ניסו הילדים למצוא דרכי התמודדות עם מצבים אלו. האישי 

, הילדים עסקו רבות בערך זה. חודש שבט צוין בערך אחריות

 .ית ואחריות על חבריי ועל סביבתימתחילים ראשית באחריות איש

שמירה על , ערך החודש התקשר לשמירה על איכות הסביבה

  . תפילת הלל משותפת לכל הכיתה גםנערכה, בחודש שבט .הטבע

 .אהבת חינםו בית המקדש: מושגיםבטבת עסקו הילדים ב' לקראת י

קמצא ובר קמצא בכתה ושוחחו על אודות הילדים הציגו את המדרש 

קבוצת התפילה למדה על צום עשרה בטבת . נאת חינםהמושג ש

 .ועל המצור על ירושלים

, ו לב למראה הביתו בספר ציור של בית המקדש ושמרא הילדים

ים העומדים ומנגנים יהלוו ,גרמי המדרגות, הרחבות הגדולות

 וכן ,ינו מצגת ותמונות של דגם בית שנירא .ומקבלים את פני הבאים

  .לםתמונות של מקדשים בעו

  

  

  

  

  

  

  

  

בעידן . בעונה זו אנו חוגגים את יום המשפחה

, המודרני יש דיבורים על שינוי מהות המשפחה

לעניות . המבנה המסורתי שלה ותפקידי חבריה

דעתי ניתן ללמוד מהמסורת על הדבק המיוחד 

על , המחבר אצלנו את המשפחה המורחבת

, היתרונות שבכך ועל הקשר בין מוסד זה ביהדות

  . דותנו כעםלהישר

  שבת שלום 

עיונים בפרשת "למעוניינים ולמעוניינות בכתיבת 

ינקי גולדנברג : נא ליצור איתי קשר, "שבוע

com.gmail@jgberg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סיפרו מחוויות , בנושא השבתהילדים ו כמו כן עסק

ה בת ומתכוננים לשכיצד הם מ, השבת שלהם

השבת "שתי הקבוצות קיבלו דף  .נוהגים לעשות

יפה . ובו כתבו וציירו מחוויות השבת שלהם " שלי

  .היה לשמוע על חוויות שונות משתי הקבוצות

פמוטים  כל הכתה הניכשיאו של לימוד הנושא הכ

התארח גם ביום שישי . חלות מתוקותומחימר 

 של ירדן בר דוד והעביר את פרשת בכיתה סבא

סבא עזרא סיפר לילדים על מכות מצרים  .השבוע

  . שלפי המדרש ניתנו במידה כנגד מידה

עים הכינו הילדים סלט בהקשר לנושא החורף במד

התלכלכו והכל , לפוק,  הילדים חתכו.פירות הדר

את הסלט אכלנו בשמש חורפית . בהנאה מרובה

  . נעימה

  

  



  

  . בגן חובה קשתרוני קרעין: שם

  .תפילה: קבוצה שיוך

 משחק, לצייר אוהבת מאוד :במה אני אוהבת לשחק

  .ובמחשב פאזלים, הזיכרון

 לגן באה המנגנת כשרותי : האחרון בגןחודשחוויה מ

 אתגר למרכז באוטובוס כשנוסעים. יפים שירים ומנגנת

  .כיף מאוד זה

   .הנסיכות וספר פיות על ספר :הספר האהוב עליי

 ודני אורי עם שחקל :מה אני אוהבת לעשות בשבת

  .ביחד שלי אחיםה

 יום כל מתנות לי שנותנים בגלל חנוכה :החג האהוב עליי

 .שלי היומולדת זה וגם

 

 

  

  

  

   

  

  

  

, םיִצין הֶעיק ֵּבִניְקם לִּפָהק שֹואְרה לָפ'ְצת ָיֶשת ֶקָחָּפְשִמ

יהם ֶדת יְלָעָּבה ואְרעָלב שָּבה ֶלָמא ָׂשָמע ִאָתֶפכשְל

  !םָת אֹוׂשֶּפה לָח ָלרּוְזִער ויּוהִצת  ֶאיבעּוִצ. יםִאְּבָחְתִמ

  

  

  

  

  

 

  

  .2'א כיתה באמיר פרג: שם

  .מפגש :שיוך קבוצה

, כדורגל, משחקי קופסא :לשחק אוהב אני במה

  .כדורסל ובבלי בלייד

אהבתי . הסיור במפעל של במבה :כיתהמה חוויה

  . הוא היה מצחיק–לראות את הסרט 

גם הספרים ו" קונג"הסידרה של  :עליי האהוב הספר

  .של בטמן

 סבא וסבתא ללכת :בשבת לעשות אוהב אני מה

בעיקר ,  אני גם אוהב מאוד לטייל בשבת.ולשחק איתם

  .אם יש טיפוסים ומים שאפשר להכנס אליהם

  ...כי זה כיף להתחפש. פורים: אהוב עלייחג הה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  תתששקקהה  יידדלליי  ללללשש

 – נא לפנות לאיה קרפיבקה –להתראיין מעוניינים ל

aya_nahoom@walla.com 

  לארץ ישראלותהעלי -יש לי מושג

ם יהודי שחי בארץ  את בואו של אדהעליה לארץ מתארת

מדוע חיו יהודים כה רבים . להתגורר בארץ ישראל, תאחר

? ך בני ישראל חיו בארץ" הלוא בתקופת התנ–ל "בחו

ולעיתים ,  ישראל ארץות שונות כבשו עמים שונים אתבתקופ

. בגולה, ל"הכריחו את היהודים שגרו כאן לעבור לגור בחו

ונם אם החיים מרצלבדוק יהודים שונים החליטו , מלבד זאת

 שנה לא היו 130 -לפני יותר מ. בארצות אחרות נוחים יותר

, גבעות, תבארץ היו בעיקר חולו. הרבה אנשים בארץ ישראל

התגוררו בעיקר בערים , יו פהמעט היהודים שח. וביצות

  . ופה ושם היו כפרים ערביים ובדואים,ירושלים וצפת

הם . שראל שנה החלו לעלות יהודים רבים לי130אך לפני 

, סודן, לוב, מרוקו:  ברחבי העולם כגוןעלו מארצות שונות

ים השנים בשלוש. עירק ועוד, תימן, ין גרמניהפול, הונגריה

 מרוסיה: ת לארץהאחרונות הגיעו שתי עליות גדולו

היו סיבות שונות ומגוונות אשר גרמו לעולים . יופיהומאת

חשיבות הדתיים שבהם ראו את ה. לעבור לגור בארץ ישראל

ודש שהובטחה לעם ישראל מאת של ארץ ישראל כארץ הק

 שנה עלינו לחיות בארץ 3000 חשבו שכעם בן ,אחרים. האל

גם קשיים בארץ ממנה הגיעו , פעמים.  ישראל–היהודים 

לעיתים העולים הגיעו עם .  ישראלגרמו להם לעלות לארץ

רוב העולים גם לא ידעו לדבר . פעמים לבדלמשפחתם ו

.  ולא הכירו את שפת העולים מן הארצות האחרותבעברית

 -  בתחילההחיים בישראל היו קשים ביותרלמרות ש, וכך

 לאחר עמל רב - , או מים בברזים חשמל, כבישיםללא

  . היוםשאנו מכירים מדינת ישראל הוקמה

        לכל אחד מאיתנו בני משפחה שעלו לארץ והקימו 

תינו ועם משפחיום גרים כ בזכותם אנחנו . פהם משפחתאת

  .שנעים להיות בה יהודי, מדינה. שנעים לחיות בהבמדינה 
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   הודעותהודעותהודעות

 אייל' פמש אייל' פמש אלבז' פמש 'לבקוביץ' פמש 'לבקוביץ' פמש

 חיים-אבן' פמש חיים-אבן' פמש רז' פמש רז' פמש שביט' פמש שביט' פמש

 קו'קצ' פמש קו'קצ' פמש

 אלוני' פמש אלוני' פמש רום' פמש רום' פמש

 פיין' פמש

 גרוסמן' פמש גרוסמן' פמש

 http://keshet-shoham.org.il, מסינגר-רוסמן  ותמר וילפורטסמדר ג, יעל הניג, ינקי גולדנברג, אלעד אייל, איה קרפיבקה: המערכת

 

 ן ישעיהב' פמש ן ישעיהב' פמש

קשת שולחת איחולי החלמה מהירה 

 !לחברינו אריאל קרפיבקה ומשפחתו


