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        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת
  

, חמש דקות אחרי שחג השבועות נגמר, מתישהו

מתחוור לכם פתאום שאין יותר חגים של מבוגרים 

לעומת . עד ספטמבר) עסיקימי חופש על חשבון המ(

יגיע בעוד  - החופש הגדול - החג של הילדים, זאת

במאי ויוני . ולפחות בתחושה הוא כבר כאן, חודש

, הכיתות והגנים מתדלדלים כבר באמצע השבוע

המורות נותנות שיעורי בית כדי שחוברות הלימוד 

ילדי גן חובה מבקרים בבית הספר כדי , ייגמרו

תרגשות לילדי קשת הה. להתכונן למעבר המרעיש

נרגשים מהמהלך לא  – ההורים –כי אנחנו , כפולה

זה השקט שלפני , תנשמו עמוק. פחות מהילדים

  .הסערה

  

        העמותההעמותההעמותההעמותה    רררר""""דבר יודבר יודבר יודבר יו
  

  :בחן את עצמך

  

כאשר הוא הולך . לבני רגישות לחלב

  :לחבר אני

אגיד לו להסביר להורי החבר  .א

  .שאסור לו לאכול חלב

  .אגיד דבר לא. ב

תקשר להורי החבר ואסביר להם שאסור לבני א. ג

  .בננה-כולל ארטיק שוקו, לגעת בכל מוצר חלב

  

בתי מארחת חברה אשר מספרת לי שהיא סובלת  

  :אני. מצליאק

  .לא אגיש לה כל אוכל מחשש לפגיעה בבריאותה. א

  .מה מותר לה לאכולאשאל אותה . ב

, אתקשר להוריה ואשאל מה היא יכולה לאכול ג

  .והאם זה בסדר שהיא תאכל עימנו ארוחת ערב

  

מבקש להתארח אצל חבר חדש ) הדתי(בני 

  :אני. לכיתה

ואאסוף אותו , אגיד לבני לא לאכול אצל החבר. א

  .לפני ארוחת ערב

אסמוך על כך שהם ישימו לב שבני עם כיפה . ב

  .יגישו לו אוכל שאינו כשרושהם לא 

אשאל אותם האם הם , אתקשר להורי החבר. ג

דתיים או חילוניים ומה הכשרות הנשמרת בביתם 

ואסכם עימם מה בני יכול לאכול ) אם בכלל(

  . אצלם

  

, רוצה לארח חברה חדשה) החילונית(בתי 

  :אני. דתייה

אתקשר להוריה לשאול האם היא יכולה . א

  .גבלותלאכול אצלנו ובאילו מ

  ).ןממקום כשר כמוב(זמין פיצה א. ב

כין ארוחה חלבית ואגיש בכלים חד פעמיים א. ג

  .מתוך הנחה שאם הוריה לא התקשרו אז זה בסדר

  

ספר המצוי בשלבי -תקנית בבית' יש לנו כיתה א

. כיתת גן מלאה. היערכות והתארגנות לקליטה

היענות . מסגרת פדגוגית להכשרה ולווי  המסלול

. ל מורים המעונינים ללמד בכיתת קשתרבתי ש

. מפגשי גיבוש לילדים. מועצה ואגף חינוך תומכים

ואפילו , ערבי לימוד משותפים. קייטנה מתהווה

  .פניות של אנשים מחוץ לשוהם המבקשים להצטרף

  

, כשהבסיס והמעטפת בשלבים מתקדמים, כעת

הגיעה העת להתחיל בהתמודדות  עם האתגרים 

  .יום-וםהצפויים בחיי הי

  

, חודשים תפתח שנת הלימודים כשלושהבעוד 

חברויות והכרויות חדשות יתפתחו ועמן השאלות 

בכוונתינו . הקשורות למפגש בין דתיים לחילונים

במסגרתו אנו , פורום שאלות ותשובות להוריםלייסד 

מקווים להעלות על סדר היום נושאים הקשורים 

? אוכלים מה .להווי הצפוי להתפתח בשנים הקרובות

, שאלות קטנות ?תמה קורה בשב? באילו כלים

  .פשוטות, עם תשובות קטנות, פשוטות

  

  .הן רק צריכות להישאל

   

  .בקול

 

  ערן רום

  "קשת שוהם"עמותת , ר ועד מנהל"יו



 

        שפחת פיי�שפחת פיי�שפחת פיי�שפחת פיי�ממממ    � � � � תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות 
  

ועובד  תר לפסיכולוגיה תעסוקתי"ד) 37(סול  :מי אנחנו

עובדת סוציאלית בבית חולים ) 40(נירית ". מידות"בחברת 

בכיתה ) 7(איתי ', בכיתה ג) 9(מתן : הילדים. לילדים שניידר

  .בגן דולב) 3(ועוז ) "אבני החושן"שניהם לומדים ב(' ב

 

מגולח , "באדי"גור שיטסו חמוד אשר עונה לשם  :חיית מחמד

לעיסת  - עיסוק מרכזי .)טעות טרגית של הספרית(כעת 

ישג רגליו ונביחות עצבניות על חרקים הבצעצועים שנופלים 

 .חולפים

 

עוד (צניחה חופשית , ים, קמפינג, טיולים :פעילויות אהובות

 .וארוחות שבת משותפות, פעילות עם קרובי משפחה, ...)לא

 

המשפחה היגרה . ום אפריקהסול נולד בדר :הוריםה

 ה"שירת בצבא בממד, עלה לארץ לבדו 20ב ובגיל "לארה

למד פסיכולוגיה בבר אילן , )ההתנהגות מחלקת מדעי(

למדה  ,נירית גדלה בירושלים. ובאוניברסיטת בחיפה

ה ל ולמד"השירות הצבאי עשתה בנחאת  ,ת עמליהיבמדרשי

שנינו נפגשנו לראשונה כשהיינו . עבודה סוציאלית בבר אילן

בני נוער המגיעים ל" מחנות רמה"מדריכים בתוכנית קיץ של 

לא שמרנו על קשר אך לאחר מספר . ל לטיול בארץ"מחו

... שנים נפגשנו שוב במקרה בבית כנסת בירושלים ומשם

 .קיבוץ גלויות

 

שנים  12-א לפני כ"בחיפושים לצאת מת :איך הגענו לשוהם

התלהבנו . ישוב קטן עם הרבה פוטנציאל -מצאנו את שוהם 

 .  מהר וידענו שכאן אנו רוצים לגור

 

. סנפלינג וצלילה) היה(לנירית . קונג פו) היה(לסול  :תחביבים

רכיבה על  -מתן  ...בחייכם למי יש זמן עכשיו לתחביבים

האבקות  -עוז . כדורסל ואופניים -איתי . סוסים וסקייטבורד

 .על הבימבה בכל הבית" רייסים"ו, עם באדי

 

ללמוד , לבלות ביחד עם בני המשפחה :מה משמח אותנו

לאכול , לצחוק מבדיחה טובה, לתרום לקהילה, דברים חדשים

 . גלידה טובה בים

 

מה שמאפשר לכל אחד מאיתנו  :מה זה אלוהים בשבילנו

עם משמעות לחיים ותוך , להיות אנשים טובים יותר

 .השתייכות למשהו גדול יותר מאיתנו

 

לעזור למי שאתה לא מכיר מתוך  ?מה ישראלי בעינכם

ולצעוק עליו איך , יסט צעירלמשל לאסוף טרמפ. אינסטינקט

  .הוא עושה כזה דבר מסוכן

  

  משפחות המעוניינות להשתת� במדור מוזמנות
  054-7335699לפנות לסמדר בטלפו� 

  info@keshetinfo@keshetinfo@keshetinfo@keshet----shoham.org.ilshoham.org.ilshoham.org.ilshoham.org.il ל"או בדוא
  



 

  פינה אישיתפינה אישיתפינה אישיתפינה אישית
  

מקורו בחינוך , אומרים לי, הניכור בין דתיים וחילוניים

ההיצמדות לחינוך הנפרד . המופרד בגילאי היסודי

זהו מצב קלאסי של . נובעת מהניכור בין המגזרים

 .הביצה או התרנגולת, מה קדם למה

 

 .וזרזה ביטוי מאוד מ

 

המחזוריות של הביצה , במשך מאות שנים

והתרנגולת העמידה חידה עצומה בפני כל מי שניסה 

לכל צופה באשר הוא . להבין את הטבע הסובב אותנו

שתרנגולת יכולה לבקוע רק מביצה של , היה ברור

ושביצת תרנגולת יכולה להגיע מתרנגולת , תרנגולת

על , תכהידהוד לתהייה הבלתי אפשרית הזא. אחרת

הפכה , מוצא התרנגולת ומוצא הביצה ומוצא האדם

 .הבעיה הביולוגית למטבע לשון

 

אבל בזמן שהביטוי התבסס בשפה והיכה שורשים 

חלו התקדמויות , בכל בעיה שמקורה מעורפל

 DNA-מאז גילוי ה. משמעותיות במדעי החיים

החומר הביולוגי הנושא את , בשנות החמישים

מבינים בצורה אחרת את אנחנו , המטען התורשתי

אנחנו יודעים היום . הקשר בין הביצה לתרנגולת

שקיימת זהות מוחלטת בין התרנגולת לביצה 

אם קיימת איזו זהות . שהיא היתה פעם

הרי זו הזהות שבין התרנגולת , בעולם

ולעובר שהייתה , לאפרוח שהיתה בצעירותה

ואנחנו מבינים את התהליכים . בביצתה

אמא  –תה של ביצה חדשה המעורביים ביציר

וערבוב אקראי של חומר ,  אבא תרנגול, תרנגולת

) וביציות(מדענים יודעים גם לייצר ביצים . תורשתי

ובהחלט ניתן לייצר ביצה , מכל מיני מקורות מוזרים

אבל לא ניתן לייצר תרנגולת . תרנגולי- ממקור לא

 .כפי שלא ניתן לייצר כלב ללא גור, ללא ביצה

 

חידות קשות בשאלת מקורן  נותרו הרבה

. או צפרדעים, חתלתולים, של תרנגולות

. אבל מי קדם למי פשוט איננה אחת מהן

למדענים ברור שהביצה קדמה 

יש מי . יש כמובן מי שחושב אחרת. לתרנגולת

שקריאתו בכתבי הקודש מביאה אותו לחשוב 

זו בהחלט . שהתרנגולת הראשונה נבראה בוגרת

" מה קדם למה"ששאלת ה, ראבל פירוש הדב. זכותו

זו ". במה אתה מאמין"היא בסך הכל עוד סוג של 

כבר לא שאלה שחוגגת את האתגר האמיתי במציאת 

שממקמת את , זה שאלה חלולה. מוצא ממבוך

 .הנשאל במקום מאוד מדוייק על ציר מאוד משעמם

 

אז בפעם הבאה שמישהו יגיד לכם על איזה מצב 

אני ממליץ לכם , "ביצהכמו התרנגולת וה"ביש שהוא 

ברור , או(ברור שהביצה  –לעשות כמותי ולענות 

ואז אפשר ). תלוי בהעדפתכם האישית, שהתרנגולת

, לת והביצה היא דוגמא רעהולהסביר שהתרנג

מאחר והיא שארית של דיון מדעי אמיתי בן אלפי 

ואילו אנו חיים בעידן שבו מסתורין גדול זה , שנים

הי דוגמא רעה כי היא מקדשת זו. מונח פתור לפנינו

במקום שצריך להעלות , את הקלישאה ואת הבורות

זוהי . על נס את ההגיון והחשיבה הביקורתית

 .היא מטפישה, דוגמא רעה מפני שבמקום ללמד

 

, אני חושב שאנחנו צריכים למצוא משל אחר

במקום , בעצם, ואולי. אמיתי יותר, מתאים יותר

הכלח כדי לחפש להשתמש בפתגמים שאבד עליהם 

עדיף לנו לחשוב על העתיד ועל היכולת , אשמים

  .שלנו לתקן משהו

  

  

  אלעד אייל

  

 info@keshetinfo@keshetinfo@keshetinfo@keshet----shoham.org.ilshoham.org.ilshoham.org.ilshoham.org.il ל"או בדוא 054-6774756' פנו לאלעד בטל? לכ� דעה אישית יש

 

  תזכורותתזכורותתזכורותתזכורות
  

  

8.6יו� שלישי   
מפגש גיבוש שני 
לילדי קשת 

 העולי� לג� חובה

9.6רביעי יו�   
שני  מפגש גיבוש

לילדי קשת 
'כיתה אהעולי� ל  


