
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

   המערכתמשולחן

  דבר העמותה
 

 א"עתש טבת-כסלו, 2011 דצמברגיליון 

  ת החודשותמונ
 

סיורים ומסיבות קהילתיות וכלה בפעילות , החל מטיולים; זה כמה גיליונות שאנו צוות העיתון מדווחים על אירועים שונים בקהילתנו

ונראה שכל אחד ואחת מאיתנו מרגישים שככל , אין ספק שאירועים אלה יוצרים ומגבשים קהילה. ןענפה של וועדי הכיתות והג

 ואט אט אנו רואים , לכל פרט ופרט שבהי ביטותשאיפתה של קהילה היא לת. שמרבים האירועים כך תחושת הקרבה מתחזקת

אם זה על ידי הוצאה לפועל של , מוצאים ביטוי בקהילה בדרך המתאימה להםאנשים ששאיפה זו מתגשמת כאשר עוד ועוד 

לוקחים ולקחו חלק בהסברה וארגון , רבים מאיתנו, כמו כן. טיולים ופעילויות ואם זה כמו במסיבת חנוכה האחרונה בשירה ונגינה

   !שאו ברכה. בכל הקשור לרישום לשנת הלימודים הבאה

או להצטרף לצוות העיתון לפנות לאחד מחברי /או לשלוח תמונות ו/ מכם שרוצה לכתוב בעיתוננו ובהזדמנות זו רצינו להזמין מי

 .ענבל קארו ואיה נחום קרפיבקה, פורטרתמר ויל, יעל הניג, סמדר גרוסמן, שירי גולן, ינקי גולדנברג: המערכת
 

  ,חברים יקרים

אנו מדליקים נרות .  ושל נסים–חג החנוכה הוא חג של אורות 

פיק וזוכרים בשירה ובאור את נס כד השמן שהס, חנוכה

את גבורת המכבים ואת ניצחון המעטים על , לשמונה ימים

  .הרבים

אך החיים עצמם ; נסים ונפלאות הם לעתים גדולים מהחיים

סיפור זן ידוע . יום-נסים של יום, משופעים נסים מסוג אחר

נזיר . מספר על מורה הזן בנקיי שעמד והרצה בפני קהל גדול

החליט לקרוא , קיישהתקנא בקהל השומעים הגדול של בנ, אחד

מייסד המנזר שלנו היה בעל : "הוא נעמד מולו ואמר. עליו תיגר

פעם אחת , למשל! כוחות אדירים וידע לעשות נסים ונפלאות

שלח את אחד , הוא החזיק במכחול בצדו האחד של נהר

. וכתב אותיות על הנייר דרך האוויר, מתלמידיו לגדה השניה

ייתכן : "נקיי השיב לו בחיוךב" ?האם אתה יכול לחולל נס שכזה

אך זו אינה , שמייסד המנזר שלך ידע לעשות דברים שכאלה

וכשאני ,  אני אוכל–הנס שלי הוא שכשאני מרגיש רעב . דרכי

  ". אני שותה–מרגיש צמא 

-לאט. יום-נס של יום: של קשת שוהם, כזה הוא הסיפור שלנו

סלול הולך ומוקם לו מ, לבנה אחר לבנה, בעמל ובטורח, לאט

  מפגש אחר מפגש . קשת שוהם ומסביבו קהילת קשת שוהם

  

. נבנים היסודות לחיים של כבוד הדדי, הולך ומעמיק הדיאלוג

וכוחות חדשים , משפחה אחר משפחה מתרחבים המעגלים

 אור –וכולנו , כל אחד הוא אור קטן. "מצטרפים למעגל העשייה

  !".איתן

עסוק כל העת אנו ממשיכים ל. ידינו מלאות בעבודה, כתמיד

כגון שמירת שבת (בסוגיות שקשורות למרחב הקהילתי שלנו 

מתוך ראיה ארוכת , להיבטים הפדגוגיים של המסלול; )וכשרות

נהנים מפורום ; כמו גם לקשר בין הכיתות במסלול, טווח

וכמובן מהפעילות , הפעילים ומתרומתו להיווצרות הקהילה

אנו , בע הדבריםמט, אך בימים אלה; החברתית הרבה והברוכה

 חוגי –עסוקים בעיקר ברישום לשנה הבאה על כל הכרוך בו 

ביקורים בבית הספר , נוכחות בתקשורת ובמרחב הציבורי, בית

  .ב"ליווי תהליך הרישום עצמו וכיוצ, ובגן

קט יחלוף לו -עוד מעט.  ולא היא–הדברים נראים אולי רחוקים 

רישום לשנת והנה אנו באים ועומדים בשערי ה, חג החנוכה

ספרו ! זה הזמן לעסוק בפרסומי ניסא. הלימודים הבאה

לכל המעגלים , למתפללים בבית הכנסת, לקרוביכם, לחבריכם

, הזמינו את כל מי שחפץ בחינוך אחר. שעוטפים אתכם בשוהם

 להצטרף לנס של -של פתיחות , של כבוד הדדי, חינוך של שוויון

                                            .קשת שוהם

יצאנו . תא בירושליםאת נר ראשון של חנוכה הדלקנו השנה בצוו

 בסמטאות העיר העתיקה בהדרכתו של יהודה תלסיור חינוכיו

הכרנו את רחובות העיר ואת מנהגי ההדלקה המיוחדים , המכבי

ראינו את מנורת , הילדים למדו להכין עששית מפח. של יושביה

ושם אל מול הכותל הדלקנו גם את , המקדש המשוחזרת

 הזדמנות התל ולילדים היתהגענו עד הכו, לקינוח. ההחנוכיי

  .לחוות אותו מקרוב

ביום האחרון של החג התקיימה מסיבת חנוכה קהילתית אליה 

הילדים צפו . הגיעו ילדים מכל שכבות הגיל ומשפחותיהן

, לאחר מכן. בהצגה על מרד המכבים ביוונים ואף רקדו קצת

  . גדולושלל שירי החג הושרו בקול , שמונת הנרות הודלקו
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   לנבא ולקוות לדברים טובים–ויגש 
רוח של : תיש הרבה ממה ליהנו" ויגש"בקוראנו את פרשת 

איחוד בין חלקי , סיפורי פגישות מרגשים, רפיוס באווי

כמו כן יש סיבה .  כלליתHappy Endמשפחה והרגשת 

אם כי מסיבות , "ויגש"ותה הרגשה טובה מכיוון הפטרת לא

  . ועל כך נעמוד בהמשך, שונות

נראה שיש גם , אם נפרק את הסיבות לאווירה זו לגורמים

בעיקר , בחלקי הסיפור המקראי סיבות טובות לקורת רוח

וכן , הסיפור האנושי אחרי שנות סבל: משני טעמים

  ". ם מחושביםניחושי"התגשמות נבואות או לכל הפחות 

או שעוד , איננו יודעים אם היה זה ניחוש מחושב של יוסף

, התנבאות מוצלחת מצידו לדעת מראש איך התבגרו אחיו

ל עסקו רבות במבחן "חז. ואיך למדו לקח בשנות היעדרותו

כשיוסף אילץ את כל המשפחה להוריד : שערך יוסף לאחיו

ידת  לו תוכנית לבדוק את מההית, את בנימין מצרימה

להתגייס ) כך שלילי-לעם הרקורד הכ(הנכונות של אחיו 

כשהאחים התנדבו . ולהגן על בנימין ועל שפיותו של אביהם

לא (הם ובכך גם להגן על אחי, להיכנס לכלא במקום בנימין

גם לשמור על שפיות יעקב מפני , )כמו שעשו עם יוסף

וגם לגלות אחריות , )לא כמו שעשו עם יוסף(חדשות רעות 

, ידע יוסף שלא רק שעמדו במבחן, )לא כמו שעשו עם יוסף(

יש יותר .  התממשה-אלא שהתחזית שלו עצמו מהם 

  .מתחושה שיוסף ידע גם ידע כי אחיו יצליחו

מלמד עוד משהו על , קטן, לכאורהסיפור שני שנראה 

בפרשתנו נאמר שלפני עזיבת האחים . רגישותו של יוסף

הוא ביקש , את מצרים לבשר ליעקב על פגישתם עם יוסף

 ל "חז, גם לפי פשוטם של דברים". אל תרגזו בדרך: "מהם

/  זמינים עוד כותבים וכותבות לתרום לנו במאמראנו מ
למעוניינים נא לפנות . דבר תורה על פרשות השבוע/  פרשנות

 com.gmail@jgberg :במייל לינקי גולדנברג

בהיותו רגיש ומבין , יוסף: טענו שמדובר בתחזית סבירה למדי

בדרכם לכנען הבין כי האחים עלולים לריב , בנפש האדם

ומי יותר אשם ועל מי , מי יזם את מכירת יוסף: ולהתווכח

אך מה שבעיני נראה יותר מדהים זו הבגרות . האחריות וכדומה

עשה לאחיו , אך כמה ימים לפני. וההתפתחות בנפשו של יוסף

ולפני , אחר כך פרץ בבכי והתגלה להם בתור אחיהם, "בחינות"

נראה שרוב ... לדרך" ותאבהי"יציאתם הוא נתן להם עצות 

ויתכן וזו סיבה , הדמויות בפרשה עשו כברת דרך ארוכה נפשית

  .הקריאה בפרשהמעוררת נוספת לרגשות ש

המספרת לנו על נבואה בספר יחזקאל על , ההפטרה: ולסיום

הנבואה הפיוטית . איחוד מופלא בין שבט יהודה ושבט אפרים

אל ממחיש את ויחזק, יםימדברת על איחוד שיבוא ביוזמת שמ

י החזקת שני עצים בידו עם שמות השבטים "מה שראה ע

הנבואה מפרטת את . ושהם יהפכו אחד בידו, המפולגים

ויהיה לו מנהיג , ושהעם יאמין רק באל אחד, האחדות שתבוא

הבעיה היחידה ....ושתשכון ברית שלום בין העם לאלוהיו, אחד

  :דעאך מי יו.... היא שנבואה זו לא התגשמה כידוע

נביאים לא צריכים להתנבא על מה : "כמו שאמר רבי עקיבא

, ואם יש קשר ראוי לפרשה..." אלא על מה שראוי שיהיה, יהיה

כן , הרי שניתן לקוות שכמו שתחזיותיו של יוסף התגשמו לטובה

  .נבואות האחדות תתגשמנה בעתיד

  

  .שבת שלום

 

   בגן ובכתותמהנעשה 

תות יבכ, הרב סתיו, ארח רב היישובהת, לפני חופשת החנוכה

הרב ביקר בקצרה בקבוצות התפילה והמפגש של שתי . קשת

ב +א(ולאחר מכן שוחח עם תלמידי כיתות קשת , הכתות

בדבריו בפני . 'שכונסו לשם כך במבואת כיתות א, )יחדיו

 200הילדים ציין הרב סתיו את דבר החורבן והגלות שבאו 

היוונים וחידוש ריבונות העם שנה לאחר ניצחון המכבים על 

ולאור זאת ניסה לבחון עימם מה הטעם , היהודי בארץ ישראל

בחגיגות חג החנוכה לאור סופו המר של הסיפור מקץ כמה 

היה דיאלוג פורה והילדים למדו פרק חשוב אודות . דורות

, משמעותו של הפסד ומה ניתן ללמוד ממנו, ניצחון והפסד

  .חר ניצחונות והפסדיםוהתנהגות נכונה ומכבדת לא

המנהלת טובה שוחחה עם הילדים אודות ערך החודש 

והילדים הפגינו ,  ערך השונות–במסגרת תכנית מפתח הלב 

תובנות מרשימות אודות הערך החיובי שבשונות והיכולת 

  .להכיל את השונה ולחיות יחד למרות השוני

לאחר מכן התקיימה פגישה של הרב סתיו עם נציגי פורום 

 ,נהרות- שיענת, סגנית המנהלת ברכה, המנהלת טובה(ת קש

). נציגי וועד העמותהו,  של קשת שוהםפדגוגיתהמדריכה ה

טובה סקרה בפני הרב סתיו בקצרה את הלבטים שקדמו 

את תגובות המורים ונציגות ההורים של בית , לפתיחת המסלול

את האתגרים , את תרומת המסלול לבית הספר כולו, הספר

ובאופן כללי את , את פעילותו של פורום קשת,  בפניוהעומדים

ענת חיזקה בדבריה את מה . שביעות רצונה האישית מהמסלול

-שקשור לתרומת המסלול למהלכי חשיבה ולימוד כלל בית

למשל באמצעות בית המדרש שמתקיים אגב ירידי (ספריים 

 ולבקשת הרב , המורות חלקו את רשמיהן ותחושותיהן). הירח

  מפי ינקי גולדנברג  פרשת השבוע
 

סתיו סיפרו נציגי העמותה מעט על חוויית ההורים ועל האופן 

  .שבו מקרין המסלול כלפי הבית והקהילה

עורב לדתיים הרב סתיו העלה בדבריו כי הוא תומך במסלול מ

ולחילוניים כחלק מתמיכתו בזכותו של כל הורה לבחור בעצמו 

כי למסלול קשת , את החינוך המתאים ביותר לילדיו וכן העלה

יש חשיבות ותפקיד קהילתי כללי מעבר לחוויית המשתתפים 

שהאתגר הוא גדול והצהיר כי הוא , הרב סתיו סיכם בכך. בו

  .נכון לסייע בהשגתו ככל שיתבקש

  

 

  ב קשת- כיתה א ופת ראש חודש משותפעילות

כל ראש : בחודש כסלו נפתחה מסורת חדשה בבית הספר

  .לשתי כיתות קשתבפעילות משותפת חודש יצוין 

 בחדר נההראשולות הפעי מהבראש חודש כסלו התקיי

 הילדים צפו במצגת על תכני החודש וחג .תרבויות ושפות

  .החנוכה ולאחר מכן  שרו מספר שירי חנוכה 

  



  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ירדן גולדנברג :שם

  מפגש :שיוך קבוצת

  2ב : גן/כיתה

 מחבואים עם אוהבת לשחקאני  :לשחק אוהבת אני במה

ני גם אוהבת לשחק עם האחים שלי א. חברות שלי מהכיתה

  ".פרה עיוורת"

נהניתי מהשיעור שהכנו  :בכיתה האחרון מהחודש חוויה

  .וגם השירים ששרנו על הצלליות, צלליות של כל מיני דברים

  ילד הכרובית של יהונתן גפן :עליי האהוב הספר

לטייל בטבע במקומות שונים  :בשבת לעשות אוהבת אני מה

  .חוף ניצניםכמו הטיול ל. בארץ

 כי אני אוהבת לאכול את ,ו בשבט"ט :עליי האהוב החג

  .הפירות היבשים

 

  תתששקקהה  יידדלליי  ללללשש

 aya_nahoom@walla.com – נא לפנות לאיה קרפיבקה –למעוניינים להתראיין 

  אמיר רוכולד :שם

  תפילה :שיוך קבוצת

  2ב:גן/כיתה

  שח מט :לשחק אוהב אני במה

  סיור חנוכיות :בכיתה האחרון מהחודש חוויה

  הנרי הנורא :עליי האהוב הספר

  ללכת לבית הכנסת :בשבת לעשות אוהב אני מה

  ג בעומר”ל :עליי האהוב החג

  מסינגר-פורטרמאת תמר ויל ררררממממתתתת    ללללשששש    ההההצצצצללללממממהההההההה  תשבץ לחנוכה        

  הוצאת מודן, מאת לאה נאור. שמלה חדשה ללבנה

בערב ביקשו הילדים . בגן קשת למדו לפני החג על מולד הירח

ודיווחו , מה גודלו ורוחבו, מההורים לראות איך השתנה הירח

  .על כך בבוקר בגן

 

 

זוהי הזדמנות טובה 

לחזור לספרה של 

המוכרת לנו , נאור

זרעים של "ההורים מ

ידועה כמי ו, "מסטיק

מקהלה "שכתבה את 

קרנבל "ו" עליזה

אמא , בספר". ל"בנח

לבנה רוצה שמלה 

חדשה אחרי מאה 

 שהיא מיליון שנה

ל אב, הכוכבים ישמחו לתפור אחת כזאת. נראית אותו דבר . נראית אותו הדבר

ספר . מתעגלת ואז מתכווצת שוב, הלבנה משמינה ומרזה

   .גם אם מקריאים אותו חודש בחודשו, מומלץ שאינו נמאס



  אשר משפחת –תעודת זהות 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבולגן עם המון משחקי סלון , בילוי נטו עם הילדים, לישון מוקדם

  ...להיפגש עם חברים  .קופסא והרגשה משפחתית

טיול בת מצווה משפחתית שבה  :הטיול המשפחתי האחרון

  ...נסענו בעקבות נשים גיבורות

 פעמים בשבוע בשעה 3-4בתיה קמה  :רק במשפחה שלנו

אל , אבל...  וכולם עוד ישנים 07:00 חוזרת בשעה,  לרוץ05:30

מסודרים ומתוקתקים בדרך לגן ,  כולם כבר בחוץ07:40-ב, תטעו

  . ס"ולבי

   ?מה משמח אתכם

  ,) משני הצדדיםרבה בני דודיםה(פגישות משפחתיות מורחבות 

  

 ,  אופטומטריסטית,)35 (בתיה :עוגןהכירו את משפחת 

 בועז; מנהלת מכירות בתחום האופטיקה בחברת בלואייז

 , )10 (עידו; מנהל תחום פרויקטים בחברת בטר פלייס, )41(

תלמיד כיתה , )7(עילי ; ס אבני החושן"בבי' תלמיד כיתה ה

שנה ושבעה , )תאומים(עופרי וליעד ו; ס אבן חן"בבי' א

  .מעון מכבים, חודשים

.  חברה בקבוצת ריצה של סאקוני–בתיה  :תחביבים

שואפת לרוץ . התחילה לרוץ לפני שנה ונדבקה בחיידק

, העיתונות הכלכלית אוהב לקרוא את –בועז  .מרתון בקרוב

אוהב לעשות . משנה את העולם עם המכונית החשמלית

 אוהב מאוד לקרוא -עידו ). הליכות(פעילות ספורטיבית 

משחק כדורסל במכבי , חבר קבוע בספריית שוהם, ספרים

 רוכב על -עילי  .מכור למחשבים וקלפי סופר גול, שוהם

ר אוהב מאוד לבשל ולעזו, אוהב לשחק כדורסל, סוסים

. )בעיקר חלומות(אוהב משחקי קופסא , לאמא במטבח

  . לעשות בלגן בסלון–עופרי וליעד 

  

   משפחת עוגן–תעודת זהות 
 

 

 

   וענבל קארו  סינגרמ-פורטרתמר ויל, יעל הניג, סמדר גרוסמן, שירי גולן, ינקי גולדנברג, איה קרפיבקה :המערכת

 http://keshet-shoham.org.il 

, יםחפשנו מקום עם חברה צעיר ?איך הגעתם לשוהם

המעניק חינוך טוב לילדים , במרכז הארץ, מקום איכותי

  .ומאפשר איכות חיים

מצא חן בעיננו הדגש על דרך ארץ וערכים  ?למה קשת

. כחלק מהותי מהווית האדם ולא כחלק מהשקפתו הדתית

כאנשים שחיו במסגרות דתיות ולאחר מכן במסגרות 

מינקותא את רצינו כי ילדינו יחוו , )דתיים וחילונים(מעורבות 

שהוא צו " החילוני"לעולם " דתי"המפגש בין העולם ה

  .המציאות שבה אנו חיים

מה זה אלוהים 

   ?בשבילי

 אלוהים בעיני -בועז 

, היא ישות עליונה

השולטת ומנהלת את 

  .העולם

 האמונה שיש –בתיה 

למעלה מישהו שברא 

, את העולם הזה

, שומר עלי בטוב וברע

וכל מה שקורה הוא 

  .לטובה

מנוחה לגוף  :שבת

ארוחת שבת , ולנפש

  ללכת , משפחתית

, הצלחה של בן הזוג

לקבל חוות דעת טובה 

לראות את , על הילדים

הילדים מתפתחים 

  .וגדלים

   ?מה ישראלי בעיניכם

 הדקה שבין סיום -בתיה 

יום בין כרון לייום הז

  .העצמאות

  ל"  לשרת בצה-בועז 


