
 עתון קהילת קשת שוהם , טבת תשע"ג3102גליון ינואר 

 משולחן המערכת

 תמונת החודש

 ברק פישביין                החורף הזה תלבשו לבן

תפילת הציבור, נשמעת תמיד; ואפילו היו בהן חטאים, אין 

)משנה תורה,  הקדוש ברוך הוא מואס תפילתן של רבים. 

הלכות   –ספר אהבה, הלכות תפילה וברכת כוהנים, פרק ח'  

 תפילה(.

-ים הבחירות לכנסת ה -ביום שלישי זה, יחולו בישראל ובבת 

. ביום שלישי זה נשבות מכל מלאכתנו, וזאת כדי שכולנו 91

אחד יתפלל לחינוך טוב   -נוכל להתפלל ליום רביעי טוב יותר  

יותר עבור ילדיו, אחת תתפלל שילדיה יהיו חסרי מעש 

בצבא, אחר יבקש להגיע מהר יותר כל בוקר לעבודה, ועוד 

אחת תבקש שתהיה לה עבודה להגיע אליה.לכל אחד מאתנו 

תהיה בקשה, לכל אחד תהיה ציפייה וכולנו נצטרף ביחד 

לתפילה אחת גדולה. בדומה לביקור בכותל המערבי, גם כאן 

 התפילה מסתכמת בפתק.  

אין לזלזל בכוחו של פתק אחד. אדם יחיד יכול לשנות את 

מהלך ההיסטוריה. יש עדיין אנשים שמסתובבים בפלורידה, 

אנשים שהביאו לבחירתו של ג'ורג'   735ארה"ב, ומחפשים  

(. אל 0222בוש הבן לכהונה ראשונה כנשיא ארה"ב )שנת  

גור קיבל אז יותר קולות בסך הכול מהציבור האמריקאי, 

ובגלל שיטת הבחירות האמריקאית, הפסיד את הבחירות 

קולות בלבד. במקורותינו ר' אלעזר בר'   735בהפרש של  

שמעון קבע "לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר 

אשריו שהכריע את עצמו ואת כל   -רובו, עשה מצוה אחת  

העולם לכף זכות" )גמרא, קידושין, מ"ב(. כל אחד ואחת 

מאתנו תלוי או תלויה בכולנו וכולנו תלויים בכל אחת ואחד 

 מאתנו.  

בשביל להצביע בבחירות בישראל אתה צריך להיות כאן. אם 

אתה לא יכול   -המדינה לא שלחה אותך מכאן, ואתה לא כאן  

להצביע. אמריקאי למשל יכול לשלוח את דעתו בדואר, 

 92לא. ההיגיון הוא בטח שהמצב כאן משתנה כל    -בישראל  

דקות. אם עזבת לפני דקה או תחזור לכאן בעוד דקה מה 

שראית ומה שתראה לא קשורים למה שקורה. ואנחנו כבר 

 כאן, אז לא נצביע?!

יהיו כמובן כאלה שיגידו שאין מי שראוי לאמון שלנו. שאיבדנו 

ם   מים ימים קשי ם והטוהר של פעם, ושהי  -את התו

ה"פוליטיקאים מחליפים מפלגות, כמו ששחקני כדורגל 

מחליפים קבוצות, ושחקני כדורגל מחליפים קבוצות כמו 

. ובכל זאת, המתמטיקה שאומרת (פוליטיקאים" )ג'קי לוי 

שף, אומרת גם שיש -שתמיד יהיה אחד שיזכה במאסטר 

מפלגה אחת שהיא פחות גרועה. יש מפלגה, שמציגה 

רעיונות שאנחנו מסכימים איתן, ושעוד לא עשתה מספיק כדי 

להוכיח לנו שהם לא שווים את האמון שלנו. מפלגה אחת 

וזו -שאיתה אולי יש סיכוי למשהו )אפילו קצת( יותר טוב  

 המפלגה לבחור בה .

לבסוף אני רוצה לחלוק אתכם את ההרגשה שחווה כל אחד 

לא אכפת לנו מי יישב   -מאתנו שחי בחו"ל תקופה ארוכה  

בבית הנבחרים הבריטי, או בפרלמנט הגרמני. גם לא ממש 

משנה לנו מי יהיה שר האנרגיה האמריקאי ומי הנציג של 

-קליפורניה בסנאט. אבל הדיון אם לכנסת תכנס תקווה בן 

יעקב או מושון רוזנבלום )אין מועמדים בשמות הללו 

בבחירות הנוכחיות( מוציא מאתנו אוקטבות שלא היו 

מביישות סוחר בשוק באיסטנבול שעה לפני סוף היום. וזה 

לא קשור לתרבות הדיון, וזה לא קשור לנימוסים של האומה 

היושבת בציון. זה פשוט בגלל שחשוב לנו. זה בגלל שכולנו, 

בסופו של דבר, "חלק מרקמה אנושית אחת חיה" )מוטי 

המר( וכולנו תפילה שיום אחד יהיה פה יותר טוב. "לפיכך 

צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל יחידי, כל זמן 

שיכול להתפלל בציבור" )משנה תורה, ספר אהבה, הלכות 

הלכות תפילה(. הציבור   –תפילה וברכת כוהנים, פרק ח'  

תתפללו אתנו. "ולפי   -הולך להתפלל עם פתק ביום שלישי  

 שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר" )הגדה של פסח(.

                  

התכנסנו   01.90  –במוצאי שבת ה  
למה שמתהווה כבר למסורת: דיון 

 קהילתי.
רת  מן שמי בסי ה  הי ן השנה  ו הדי
הכשרות בקהילה המעורבת שלנו 
והתחשבות באחר בהקשר זה. גם 
הפעם נכח מספר מרשים של אנשי 

 הקהילה.
מלי גולדנברג שהנחתה את הערב 
ן רב, חילקה את האנשים  בכישרו
לקבוצות דיון מצומצמות יותר, על מנת 
לגרום לכל אחד ואחת לדבר. לאחר 
מכן התכנסנו שוב למליאה אחת ונציגי 
הקבוצות השמיעו את הקולות שעלו 
ון. עלו רעיונות ודעות  במהלך הדי
ונות מאוד והערב גרם  שונות ומגו

ב   91.9להרבה מחשבה. מחר בערב,  
, יתקיים דיון נוסף על מנת 02:32  –

ללבן את הרעיונות המרכזיים שעלו 
באותו ערב. חשוב ביותר שכל אחד 

 ואחת יגיעו!
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 שלום לכולם!

 

המון המון על הפרק ולא רק בקשת שלנו. חורף קשה וסוער, שוהם 

מוצפת, בחירות על הפרק וט"ו בשבט אחד ומיוחד. כבר כתבתי על 

זה בעבר, אבל ט"ו בשבט מרגיש לרובנו כ"אמצע השנה": הילדים 

מקבלים תעודה, מתחילים הדיבורים והתוכניות על פורים ופסח 

ומשם כבר נגמרה השנה...ובקשת, כפי שתקראו בגיליון מלא וגדוש 

ל  ע ן  ו  מ  ה   , ה ז

ם  ג ש י  פ כ ק  ר פ ה

תוכלו לקרוא בדבר 

(. 0העמותה )עמ'  

ם  שו י ר ה פת  קו ת

בעיצומה, וזה רק 

תחילתה של עשייה 

נוספת הכרוכה בכל 

 , ם י נ תו נ ה ד  בו עי

וההיערכות לשנה 

ל  ל ש  . ה ש ד ח ה

אירועים "קשתיים" 

ו  ט" ר  ד ס  ; ה נ ק ב

ת  ב י ס מ  , ט ב ש ב

פורים, שבת משפחתית ועוד עניין חשוב חשוב מאוד הוא הדיון 

הקהילתי שחלקו השני יתקיים מחר. לא יכולנו להתעלם בעיתון גם 

מהבחירות הקרבות וחשיבות מימוש זכות הבחירה ועל כך עוד 

 תקראו בהרחבה.  

לפני כשבוע שלחנו לכם מייל הקורא לכם לשתף אותנו ברעיונות 

יצירתיים לאירוח על פי כללי הכשרות הנהוגים בקשת. בהמשך 

העיתון תראו חלק מקישור אליו הופנינו הקרוי "הלכות אירוח דתיים 

וחילוניים". אתם מוזמנים להמשיך ולהעלות רעיונות משלכם 

מצחיקים או רציניים ולכתוב לנו למייל של עיתון קשת שוהם 

 keshetshoham.post@gmail.com    או להעלות קטעים

 מעניינים בנושא בדף הפייסבוק של קשת שוהם.  

ולפני סיום, צוות העיתון מרחיב שורותיו! אם גם אתם רוצים 

להחכים אותנו בקישורים וחידודים לפרשת השבוע כפי שינקי עושה 

מקומכם אתנו! אם גם אתם אוהבים    -מידי עיתון זה מעל שנתיים  

מקומכם אתנו!. אם יש לכם יכולות עיצוב   -לכתוב ורוצים להתבטא 

מקומכם אתנו!. נשמח גם לשמוע רעיונות חדשים לחידוש  -ועריכה 

 ורענון העיתון למייל שלנו.  

 חג ט"ו בשבט שמח, ובהצלחה בבחירות...

 

 איה קרפיבקה )צוות העיתון(.

 

מסינגר, זהבה שניאור וענבל קארו. -איה קרפיבקה, ינקי גולדנברג, ברק פישביין, סמדר גרוסמן, יעל הניג, תמר וילרפורטהמערכת: 

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

mailto:keshetshoham.post@gmail.com
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 איל רז               דבר העמותה 

 שלום לכולם,

ימים עמוסים עוברים עלינו. היום הסתיימה תקופת הרישום 

העיקרית לגני הילדים, וביניהם לגן קשת שלנו. זו הזדמנות 

להודות לכל החברים שנטלו חלק במאמץ שלנו בענין זה: 

חברי וועדת רישום, שמדי שנה משקיעים הרבה מחשבה, 

מתכננים ודואגים שנגיע ערוכים ומוכנים לרישום, תוך הפקת 

לקחים מהשנים הקודמות; וכל המתנדבים שאיישו את דוכן 

קשת במועצה בשבוע האחרון. עוד מוקדם כמובן לסכם, אבל 

התחושה שלנו היא שגם השנה יזכה הגן לרישום יפה מבחינה 

חילוניים,   - מספרית ויהיה מאוזן למדי מבחינת יחס דתיים 

כלומר, לא מעט   -ושיהיו בו לא מעט "אחיות ואחים של"  

משפחות מקרבנו שבות ומביעות אמונן בקשת, וזה כמובן 

 משמח ומעודד.

אם זו וועדת   -גם הוועדות האחרות אינן שוקטות על שמריהן  

גיבוש שדואגת לנו לחגים משותפים ובקרוב גם לשבת 

משותפת, ולצד זאת גם לדיון הקהילתי שאנו מצויים בעיצומו 

)ועל כך בהמשך(; וועדת אינטרנט שהעלתה לאוויר את האתר 

החדש והיפה שלנו; וועדת עיתון שמפיקה לנו מדי חודש את 

במהדורה רחבה יותר, מותאמת   -קשת משפחתי, והשנה  

לגילאים השונים של הקוראים; ועוד רבים וטובים שעשייתם 

 יומית היא עמוד השדרה של קשת שוהם. -היום

וועד העמותה עוסק גם הוא בכל הנ"ל, ולצד זאת מקדיש 

 -מאמצים לדיאלוג הנמשך בין העמותה לבין שותפיה לעשיה  

המועצה המקומית שוהם, בית ספר אבן חן ועמותת קשת 

ירושלים, מתוך רצון להגדיר בצורה נכונה את דמותם של 

בוגרי מסלול קשת שוהם )בקבוצות התפילה והמפגש גם יחד( 

ולהבטיח שהמסלול ותכניות הלימודים יעוצבו באופן שיניב את 

 הבוגרים הרצויים.

שני אירועים משמעותיים עומדים לפנינו: במוצ"ש הקרוב 

נשלים את הדיון הקהילתי בנושא כשרות, ובשבת שלאחר מכן 

 נחגוג יחד את טו בשבט.  

חגיגת טו בשבט מחזירה אותי כמה שנים אחורנית, אל ימיו 

ראשונים של מסלול קשת שוהם: אירוע נטיעת אילנות -הכמעט

בטו בשבט היה אחד האירועים הראשונים של מסלול קשת; 

הזדמנות ראשונה לראש המועצה גיל ליבנה להתרשם כי 

מדובר בקבוצה הולכת וגדלה של אנשים נחושים המאמינים 

זה היה האירוע הראשון בו   -בצדקת דרכם; ועבור ריקי ועבורי  

נטלנו חלק ומפגש ראשון עם רבים מהאנשים הטובים שהפכו 

 לאחר מכן לחברינו ולשותפינו לדרך.

באותם ימים לא מאוד רחוקים, שהם גם ימי גיבוש כללי 

הכשרות עליהם אנו דנים היום, הכשרות לא תפסה מקום 

משמעותי בשיח שלנו. בחוגי הבית של קשת שוהם הוגש מזון 

פעמיים בלבד, בין אם נערכו -כשר קנוי בלבד ובכלים חד 

ב"בתי מפגש" ובין אם ב"בתי תפילה". עניני הכשרות נראו לנו 

משניים בחשיבותם: סימני שאלה רבים ריחפו סביב עצם 

הקמת מסלול קשת שוהם וסביב הצלחתו. כולנו רצינו, קיווינו 

)ואצל חלקנו גם: התפללנו...( שנגיע כבר אל היום המיוחל בו 

ונוכל להתפנות  נפתח את שנת הלימודים הראשונה, 

ל"אתגרי" הכשרות. בשעתו, אוכל כשר קנוי לא נראה לנו 

כפשרה כל כך גדולה, בהתחשב בכך שעתיד המסלול כולו 

 היה מוטל על הכף.

זה מחשיבותו של הדיון כעת או מהצורך -אין הדבר גורע כהוא 

לשקול באופן רציני ואחראי שינויים או הבהרות של הכללים 

המלצה לטיול 

אתר הסטף ממוקם בצדו המזרחי של הר איתן, במקום בו 

צונח מדרון ירוק אל נחל שורק. שני מעיינות הנובעים מתוכו 

, זכר לתרבות  משקים מדרגות חקלאיות )טראסות(

בת אלפי שנים ששרידיה נתגלו בהרי ירושלים, בנחל  עברית 

-שורק וגם בשומרון. בניית מדרגות בהר היתה ידועה לפני כ 

שנה, אך פיתוחן נזקף לזכותם של בני ישראל,    0,722

שהתנחלו בלית ברירה על גב ההר, ונאלצו להתמודד עם 

תנאי טבע קשים והעדר מקורות מים. שיא בניית המדרגות 

 בימי בית שני ובתקופה הביזנטית.  

רוב המדרגות שימשו לחקלאות בעל )המתבססת על מי 

גשמים(, שגידוליה העיקריים בהרי יהודה היו גפן, זית, תאנה 

ורימון. במקומות המעטים שבהם נמצאו גם מים, הוקמו 

מדרגות גדולות יותר ומפולסות, כדי לנצל ככל הניתן את 

ההזדמנות לגדל גידולים שונים בהשקיה במשך כל ימות 

כך אפשר היה ליצור רק שטח מצומצם הראוי לעיבוד.  השנה.

כדי להגדיל את התנובה הצמידו את המדרגות אל מעיינות 

 השכבה שבאיזור.

כדי להגדיל את  ספיקת מי המעיינות יצרו הקדמונים ניקבות 

שנחצבו אל תוך השכבה שנושאת את המים )האקוויפר(. 

המים נאגרו בבריכות אגירה גדולה, ומשם הובלו באמות אל 

החלקות שבמדרגות החקלאיות. אלה הם מעיינות הנקבה, 

שהן חלק בלתי נפרד ממערכות המדרגות של הרי יהודה. 

ספר שיר השירים מכנה אותם "גן נעול, מעיין חתום" )שיר 

 (.90השירים ד',

כפר שנבנה סמוך למעיין כזה ישב מטבע הדברים מעליו, כדי 

שלא לבזבז שטח שאפשר להשקותו בכוח הכבידה. מתחת 

 למעין גידלו את גידולי השלחין במדרגות.

 

 המסלול

מומלץ לטייל במסלול ההליכה המלא, המתחיל במגרש 

החנייה העליון ומסתיים בערוץ נחל שורק. לפני שנצעד אל 

האתר מומלץ להשקיף ממרפסת המסעדה במקום אל 

 שכונותיה המערביות של ירושלים, ואל ערוץ נחל שורק.

השביל, המסומן בירוק, עובר בתוואי קדום בין מטעי זיתים, 

וחורבות הכפר הקדום שיושב חלקות מעובדות, שני מעיינות  

 בתקופה הממלוכית ונעזב עם הקמת המדינה.

בעין סטף, שהיה המעיין המרכזי של הכפר, ניתן לרדת 

בזהירות למערת הנביעה החצובה בחלקה בסלע כדי להגביר 

בעזרת פנס ונעליים להליכה במים ניתן את ספיקת המעיין.  

להיכנס וללכת בנקבות של שתי המעיינות )עין ביכורה הוא 

 השני(. רצוי להביא בגדים להחלפה.

מהנקבה נשפכים המים לבריכת אגירה שממנה, בעזרת 

מערכת של תעלות וסכרים קטנים, השקו את השדות 

         ינקי גולדנברג    ו בשבט‘על פרשת בא וט -“ לעשות סדר בדברים”

ט"ו בשבט תמיד מגיע כסידרו בסביבות פרשיות השבוע "בא" 

ו"בשלח" העוסקות בשחרור בני ישראל מעול עבדות מצרים. 

ניתן לחפש ולמצוא קשר כלשהוא )המסורת היא שמנסים...( 

בין המועד הקסום הזה, לבין הארועים הדרמטיים בפרשיות 

השבוע שאנו קוראים, ואני אף בחרתי לקשור קשר משולש 

 עם עונה אחרת בה אנו נמצאים... נסו לנחש.

חז"ל עסקו לאורך הדורות בקשר בין מכות מצרים לשינוי סדרי 

החיים והשלטון. המכות הראשונות פגעו כידוע ביאור, או 

הגיעו מהיאור, שהיה מרכיב נכבד במשאבים ובכוח של 

פרעה. פתאום, הסדר השלטוני של פרעה הופר. בפרשתנו, 

יש שפרשו את שלוש המכות האחרונות בצורה דומה: במכה 

השמינית, ארבה כיסה את מצרים ולא היה ניתן לראות 

מאומה, שלא נדבר על הנזק העצום הנוסף לכלכלת המעצמה 

וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את "מצרים ולמשאביה:  

הארץ" )שמות י, ה(. כותב על כך הרב שמשון רפאל הירש 

לא על שום שרוח  בפרושו לפסוק: "עין האדם היא מעיין, 

האדם פורץ מתוכה, אלא על שום תבל זורמת אל תוך האדם 

פנימה דרך העין... קליטתנו את העולם היא דרך העין, 

)לרואה( בלי הראיה, המציאות קשה מנשוא שאין אנו יודעים 

היכן אנו נמצאים, להבדיל מעיוור ממש שלומד להתבונן על 

העולם בדרך אחרת, אנו אובדי עצות במצב של עיוורון וכך 

" לסיכום, סדרי בראשית במכות .היה מצרים במכת הארבה 

מצרים הופרו, סדרי השלטון והפולחן היו תחת איום )פרעה 

היה הן שליט והן אל(, ותפיסת תושבי מצרים את כל אלה 

התערערה. לא פלא שחיי המצרים הפכו לסיוט מוראלי אחד 

גדול, כמו שבא לידי ביטוי בדברי עבדי פרעה אל פרעה 

 בפרשה: "הטרם תדע כי אבדה מצרים" ) שמות י', ז'(. 

ולעניין אחר לגמרי... או שלא. ראש השנה לעצים בארץ 

ישראל בהלכה היהודית הוא תחילת השנה, רק לעניין מצוות 

האילן. התאריך המקובל   פירות התלויות בארץ החלות על  

בית ו   בית הלל למרות ש  , ט"ו בשבט לראש השנה לאילן הוא  

נחלקו גם בעניין זה, כמו בענינים אחרים. התאריך   שמאי 

משפיע על הלכות הקשורות לכל המצוות התלויות בארץ, כגון: 

מעשר ,  מעשר שני ,  מעשר ראשון  ,  תרומה  ,  ביכורים ,  ערלה 

)שמיטה(. בחברה   שביעית , ויש הסוברים שגם לעניני  עני 

חקלאית יהודית ברור שתאריך זה השפיע מאד על חיי 

התושבים, על חייהם, ועל סדר יומם. לא בכדי תיקנו מקובלים 

טקס למועד זה שאנו מכירים ממקום אחר במסורת, והוא 

 נקרא "סדר".  

, המשרה אוירה טובה בגלל סדר יש משהו מרגיע ומנחם ב 

שאין הפתעות, מתח ודברים לא צפויים, מטלות לא מוכרות או 

ערכים זרים לנו. לא בכדי מסורתנו רצופה במילה הזו: סדרי 

משנה, סדר פסח, "תמידים כסדרם", סדר העבודה, סדר 

הקורבנות וכד'. סדרי אדם מביאים רוגע ומשמעות, קל וחומר 

סדרי טבע והתייחסות היהדות אליהם, על כל מחזוריותם, 

ִציר וְקֹר  ָאֶרץ ֶזַרע וְקָּ כדברי הפסוק בפרשת נוח: "עֹד כָּל יְֵמי הָּ

ה ֹלא יְִשבֹתּו  )בראשית ב', כ"ב(. "וָּחֹם וְַקיִץ וָּחֶֹרף וְיֹום וַָּליְלָּ

 רצינו לשתף אתכם

 לפני כשבוע שלחנו את המייל הבא: 

"כהמשך לדיון הקהילתי ולקראת הדיון הקרב נשמח לשמוע מכם, משפחות המפגש והתפילה, על רעיונות יצירתיים לאירוח על פי 

 כללי הכשרות הנהוגים בקשת. ההצעות יכולות להיות משעשעות או רציניות וכמובן מכבדות....".

 הלכות מפגשי דתיים וחילוניים

 כנסת פעם ביובל, לא יעשה עצמו כאילו הוא מבין את סדר התפילה. הוא -כאשר חילוני בא לבית

 לא, וזה שקוף וכולם רואים. 

  .בהיפגשם של דתיים וחילוניים לא יאמרו הדתיים לחילוניים :את השבת הזו אתם עושים אצלנו

 תנו לזמן לעשות את שלו.

 .לא יקרא נער בר מצווה חילוני בתורה בקצב של צב נכה 

 .יוחלפו כיפות ה"בר מצווה" בכובעי קסקט כמו של ג'קי לוי 

 ."בעת מפגש נא לשים את כל הקלישאות בצד, זה לא תשדיר של "צו פיוס 

 .לא ינסה דתי להחזיר בתשובה כל חילוני שהוא פוגש. כל אחד בחר בדרכו. נא לא להפריע 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%22%D7%95_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A8%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94
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 מהנעשה בגן ובכתות                 משפחת שליין —תעודת זהות 

‘ במסגרת לימוד הלכות הפרשת חלה ערכו ילדי כתה ב 

הפרשת חלה  בכתה. בהמשך הכין כל ילד חלה קטנה, וכל 

החלות הועברו לאפיה בתנור של גן קשת. בסוף היום קבל כל 

 ילד את לחמנייתו הביתה, לשמחת כל בני המשפחה.

 

 

טקס ראש ‘  ביום שישי, ראש חודש שבט, ערכו ילדי שכבת ב 

חודש לכל ילדי בית הספר. מלבד הריקודים והשירים שבתכנית 

תפילה לכבוד ראש השנה ‘  הטקס הרגילה נשאו ילדי כתה ב 

 לאילנות.  

קרן, מחנכת ומורה   -ההורים  הכירו את משפחת שליין:  

-; והילדים   35לאזרחות וגיא, יועץ עסקי בתחום הרכב, בני  

)כתה א' קשת(   6.7)כתה ג' קשת( אלונה בת    8.7איתמר בן  

 )בגן עירית(. 0.7ואריאל 

 נינג'ה, סוכרייה ואוגי, האוגרים החמודים.וגם: 

במעונות הסטודנטים, כשקרן היתה בלימודי איך נפגשתם?  

התואר הראשון וגיא לקראת סיום לימודיו. גיא נתקל בקרן 

במקרה בזמן ששוחחה עם חבר משותף ולאחר מכן ביקש 

ממנה להצטרף למדורה שהוא וחבריו אירגנו, ומאותו יום הם 

 ביחד.

במקור גיא מנוה מונוסון וקרן מירושלים איך הגעתם לשוהם?  

 סגרנו באמצע... -

 בנוה מונוסון.איפה גרתם לפני כן? 

טיול אוהלים בכינרת. החלטנו טיול משפחתי שהיה לאחרונה: 

לוותר הפעם על הנוחות והפינוק ויצאנו לטבע, היה כיף לא 

נורמלי, הילדים נהנו מאוד. הלינה באוהל 

הייתה קשה מעט }בעיקר לקרן{ ,אך ברגע 

שהשמש זרחה ישבנו מול הים ואין דבר 

 יותר מרגיע ויפה מזה...

קרן דתייה וגיא לא ממש... למה קשת?  

החלטנו שזו המסגרת המתאימה לאורח 

החיים שלנו. היה חשוב שהילדים יגדלו 

וילמדו במסגרת דתית }ולכן הוחלט על 

מעגל תפילה{ אך היה חשוב לא פחות 

שהילדים יבינו שגם אם גיא בלי כיפה זה 

בסדר גמור. הילדים מגדירים את גיא 

 כ"מסורתי".

לאחרונה חוויה מעניינת מקשת עד כה:  

התקיימה ארוחת שישי משותפת לכל ילדי 

כיתה ג. הילדים הכינו הצגה היה אוכל טוב ואוירה ממש 

 נעימה. נהנינו מאוד!

אלוהים זה פינה שקטה של   מה זה אלוהים בשבילכם? 

 רוחניות בעולם גשמי ותובעני.

לראות את הילדים גדלים, מתפתחים מה משמח אתכם?  

 ומצליחים.

 שמות הילדים מתחיל באות א.רק במשפחה שלנו: 

בערב שישי גיא הולך עם הילדים לבית הכנסת, עושים שבת:  

קידוש ולאחר ארוחת שישי יושבת כל המשפחה ומשחקת 

משחקי קופסה, לרוב מונופול. בשבת יפה נמצאים בפארק 

 ובשבת גשומה מתכרבלים כולם ביחד....  

טיול אופניים כל המשפחה. אלונה אוהבת לצייר תחביבים:  

)ראו גם הרחבה בשלל ילדי הקשת( ואיתמר אלוף ברולר 

 ו בשבט. ‘בגן קשת התחילו ללמוד על חג ט

ילדי מעגל התפילה למדו על מצוות הנטיעה מן התורה ונשאלו 

 היכן עוד בתורה מוזכר עץ )גם כחומר(.  

הילדים נתנו רעיונות מגוונים: תיבת נח, עץ הדעת, מטה אהרון 

 ועוד.  

במקביל, ילדי מעגל התפילה למדו את השיר של דתיה בן דור 

שוחחו על רגשותיו של העץ ועל כך שהעץ “,  איך זה להיות עץ ” 

 דמיוני כי הוא יכול לדבר.  

בהמשך נשאלו הילדים איזה עץ )דמיוני( היו רוצים לנטוע. 

התשובות היו מגוונות: עץ אהבה וחיבוקים, עץ כסף, עץ 

 צעצועים, עץ אופניים, עץ מלאווח ועוד.

 ניק‘צילום: יגאל מוצ
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 מתן מדינה, בן חמש ורבע )גן, מפגש(    

 

 (01.1( וזיו )01ורבע(, רותם )כמעט  01אח קטן לסתיו )

מה מתן אוהב בגן קשת 

לשחק  -את החברים  -

איתם, להפגש איתם 

אחה"צ ולפגוש חברים 

חדשים. לעשות 

עבודות, לשחק 

בקוביות ובמרפאה. 

לשחק בחצר ולבנות 

 ארמונות בחול.

יש הרבה.  -ספר אהוב 

האחרון שקראנו: החיט 

 והירח.

החג המועדף על מתן 

חנוכה, )מבין רבים( הוא 

 כי מקבלים דמי חנוכה. 

 יהל לחמנוביץ', בן שש וחצי )א', תפילה(      

 

 

 אח למאורי ואראל, בני שנתיים וקצת.

את כל הכיתה וגם את שיעור מה יהל אוהב בכיתת קשת? 

 מדעים ואת השיעור עם החונכים.

האנציקלופדיה של המכונות, כי מסבירים לי ספר אהוב: 

 את כל מה שיש בתוך כל מיני מכונות.

האהוב החג 

יהל על 

פורים, הוא 

הוא כי 

להפוך אוהב 

 אלונה שליין, בת שש וחצי )א, תפילה(     

 

וחצי(  8אחות לאיתמר )

ואריאל )ארבע וחצי(, 

ובעלת ארבעה אוגרים 

 חמודים.

אלונה אוהבת בכיתת 

את שיעורי קשת 

 הספורט ואת ההפסקות.

הספר האהוב על אלונה 

 ."אלונה לא"הוא 

 פורים וחנוכה. החגים המועדפים על אלונה הם

ללכת לבית הכנסת }במיוחד אם בשבת אלונה אוהבת 

זורקים סוכריות{ ואוהבת מאוד לשחק עם כל המשפחה 

 במונופול,אוהבת להשתולל בפארק מול הבית.

 

 

 מסינגר—תמר וילרפורט                         

 

 ף והוצאת מעלות“סיפורים בכיף / ליט

 

ארבעה חודשים אל תוך שנת הלימודים, וילדי כיתה א' כבר 

אמורים לדעת לקרוא. בלא מעט בתים גם ילדי הגנים כבר 

עושים צעדים ראשונים בקריאה, בעידוד ההורים או למורת 

 רוחם.

כך, כך או 

מארז 

 


