
  

  

  

  

  

  

כל העולה על הם יכולים להיות . פורים הוא חג הילדים

הם זוללים משלוחי , הם מצחיקים אחד את השני, רוחם

אבל כמה ילדים אתם מכירים שמבקשים מאבא . מנות

ואמא להוריד את האיפור והשפם והכובע דווקא 

 ? כשהמבוגרים בדרך למסיבה

גם מבוגרים לא . ילדים לא אוהבים מבוגרים צבועים

, אבל זה כבר הרבה יותר מסובך, אוהבים מבוגרים צבועים

. וכדי לשכוח מהיומיום צריך כנראה לשתות עד דלא ידע

  .מזל שיש פורים

מסיבת פורים של , בזמן שאתם קוראים שורות אלה

! ספרו לנו איך היה, הוריםה, אתם. כבר מאחורינו" קשת"

חברי ? מה כדאי לשפר עד הפעם הבאה, ממה נהניתם

שמחים תמיד לקבל משוב על ) ושאר הועדות(ועדת גיבוש 

  . תרומתם

  

 

חגגה את מסיבת הסידור בסימן יום ,  קשת2'כיתה א

נהרות -ענת שי, ס"טובה גפני מנהלת ביה. המשפחה

לו לתלמידים המורות וההורים איח, נציגת קשת ירושלים

שהסידור ילווה אותם בדרכם ושכל אחת ואחד מהם ימצא 

רב , הרב סתיו. בו משמעות ותוכן לפי אמונתו ואורח חייו

הצטרף למברכים וציין את חשיבותה של התפילה , היישוב

ולא , ההשקעה והמאמץ, יהכמסייעת ומכוונת את העשי

לאחר האיחולים העלו התלמידים מופע מרגש  .כמחליפתם

שר שזר תכנים של יום המשפחה עם תכני התפילה א

בסיום . והסידור ולא השאיר הרבה עיניים יבשות בקהל

המופע קיבל כל ילד סידור כרוך בכריכה אישית אשר 

  .י ההורים"הוכנה ע

 

  

  

  

 

 

  

  

    

  

   על מוסר השכל ציוני קדום–פורים 

  ינקי גולדנברג

על שם , "שבת זכור"את השבת שלפני פורים מכנים בשם 

בה , פרשיה בתורה שקוראים בה כתוספת לפרשת השבוע

שבא להכחיד את בני ישראל , אנו מצטווים לזכור את עמלק

כי נאמר שהמן ? למה להזכיר זאת לפני פורים. במדבר

ולכן שבת לפני פורים , כלומר עמלקי, הרשע היה מזרע אגג

  .ה לכךנמצאה כמתאימ

על קשר בין נס בגלות לבין עצמאות מדינית שמעתי 

הרב גד נבון , ל לשעבר"לראשונה מפי הרב הראשי לצה

אבל גם את הנקודה , שהדגיש גם את הרוע של עמלק, ל"זצ

נאמר על מתקפת . ל עלו עליה לפני זמן רב"שחז" ציונית"ה

" ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים... אשר קרך בדרך: "עמלק

 -לפי פסוק זה בני ישראל הותקפו בדרך ). ח"י, ה"דברים כ(

ולא ירא : "וכן נאמר, ללא צבא או הגנה, לא במדינתם

ללא תרבות מוגדרת שהעמלקי התנגד ,  כלומר–" אלוהים

מכאן אנו למדים על חשיבות הטריטוריה . ה ונלחם נגדהל

וכמה היינו , והתרבות המגדירות אותנו כיהודים וציונים

  .ים מחוץ לגבולותינוחשופ

דומה ניתן למצוא בסיפור " ציוני"מוסר השכל , ל"לפי חז

ביקורת על יש מהם המפרשים שהמגילה כולה היא . המגילה

אין שואולי אף אזהרה , חוסר התוחלת בקיום יהודי בגלות

מגילת אסתר בפרוש אחד  מוזכרת . לסמוך על ניסים בגלות

אסי ' ר: "ת שלטון זרסיפור של קהילות יהודיות בגלות תחכ

אף אסתר סוף כל , מה שחר זה סוף כל הלילה': אמר

ועוד ניתן למצוא הרבה מקורות ). ט"כ, יומא" ('הניסים

בניגוד , המוצאים בעצמאות מדינית פתרון לתחלואי הגלות

  . לניסים נוסח פורים

והנה סיפור נס פורים שנשמע הזוי אך הוא אמיתי מתחילתו 

שעם ישראל , היסטורית מתועדת היאעובדה : ועד סופו

כשסטלין מת בחג פורים , 1953ניצל משואה שנייה בשנת 

 . דווקא

  תמונת החודש

  פרשת השבוע  דבר המערכת
 

 א" תשע'אדר ב, 2011 מרץגיליון 

 !שיהיה חג שמח, והעיקר

 ...המשך בעמוד הבא

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, כי ידעו על רשעותו, אסירים יהודיים ברוסיה חגגו, כשמת

להמשיך ואף לשכלל את : ואולי אף על תוכניתו השטנית

לקרות  לא כדאי אפילו לדמיין מה היה יכול. השואה של היטלר

זה היה חי עוד עריץ לו , למיליוני יהודים שחיו תחת שלטונו

 היום שבאותו, מה שעוד פחות ידוע הוא ...כמה חודשים

אך לא הבינו את גודל הנס , שמעו על מותו" קיבוץ הארצי"ב

ומרוב , ולכן אבל כבד ירד על הקיבוצים, שאירע לעם ישראל

    .עצב דחו את כל חגיגות הפורים שהיו מתוכננות

  

  יי הגןתמונות מח
 

" מציאות ודמיון" בפעילות בנושא ר"במרכז אתגביקרנו 

 את הנושא וסיירו בתערוכה אשר המחישההילדים ראו הצגה 

שמציגה חוויות דמיוניות , הייחודית המוצבת בגלריה שבמקום

  .ל הילדמעולמו ש

  הכנו סינרים של, וםהכרנו את תיאטרון החפצים ולסיכ

  ).סמרטוטיםמ(מפלצות 

והפליגה  "מפצח האגוזים"רותי המנגנת לימדה אותנו את 

  . נגינות והריקודים מהארצות השונותמבאיתנו 

 

שמחה בלתי ,  את מנהגי החגמקיימיםכשאנו , לאור הנאמר

 אוזני המן ושאר מתובלת במתיקות, מוגבלת ספוגה ביין

ידע מרהיבה לחלוקת משלוחי אובדרך מעדל, ממתקים

עם "נזכור כמה שמחת פורים מועצמת בהיותינו , מנות

  ".חופשי בארצו

  ,שבת שלום וחג פורים שמח

  ינקי גולדנברג

נא , "עיונים בפרשת שבוע"למעוניינים ולמעוניינות בכתיבת 

  com.gmail@jgbergינקי גולדנברג : ליצור איתי קשר

הפליגו ילדי הגן בין המציאות  ,לקראת פורים ,בחודש האחרון

עברנו . הדמיון לבין ,האמיתי והקיים - בין הכאן ועכשיו, לדמיון

  ."גדליתִמ:" ואף כתבנו ספר מקסים ודמיונידמיון מודרך קצר

 ,טרופותיר את  יצמעגל התפילה: כל מעגל יצר יצור משלו

 את   בשיתוף ההורים הקמנו ו,בוץ יצר את  המפגש מעגלו

  ! שבו מותר להפליג לדמיון ולדמיין הכל העולם הקסום

 

מות אליה הילדים הגיעו הישר 'בנוסף חגגנו מסיבת פיג

 ...ממיטותיהם באושר רב



  

  . בגן חובה קשתאראל גרוסמן: שם

  .תפילה: קבוצה שיוך

תופסת , "?נחש מי", כדורגל : לשחקבמה אני אוהב

  .קיוב ושחמט-רמי, )בחוג(קפוארה  

כשסבא וסבתא באו לגן  : האחרון בגןחודשחוויה מ

  .ת של סבא בגלילל הילדּווסיפרו לנו ע

 –האנציקלופדיה שלי : "ו, טרופותי :הספר האהוב עליי

בגלל שאני אוהב ללמוד על נושאים חדשים וכל " מדבריות

  .מני דברים אחרים שעוד לא קראתי

לשתות , קיוב-ברמי שחקל : לעשות בשבתמה אני אוהב

  .מיץ ענבים וקולה ולאכול חלה עם דבש

 כי אני אוהב לאכול מצות עם –פסח  :החג האהוב עליי

 .שוקולד

 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  תתששקקהה  יידדלליי  ללללשש

 – נא לפנות לאיה קרפיבקה –להתראיין מעוניינים ל

aya_nahoom@walla.com 

 מלוכה -יש לי מושג

 ובארצות ,מלוכה היא הצורה בה שלטו מנהיגים בימים עברו
המלך או המלכה אינם נבחרים , בממלכה. שונות גם בימינו

המלוכה . ביתולבבחירות אלא המלוכה עוברת מהורה לבנו או 
 וכך אפשר לקרוא על מלכים היתה קיימת עוד בעולם הקדום

מלכים שאברהם אבינו פגש בארץ : ך"שונים בסיפורי התנ
 כל אחד מהם נקראמשפחה שלמה של מלכים ש, ישראל

לפעמים מלך היה .  וגם אחשוורוש בפרס,במצרים" פרעה"
 שלולעיתים של מספר גדול מאוד , המנהיג של עיר בלבד

ומלכי היוונים ) גם אחשוורוש(ים י הפרסםמלכיהארצות כמו 
בעם ישראל התחילה המלוכה בשלב ). וכוסאנטילדוגמא (

בתחילה המנהיג היה האל או השליח הראשון . מאוחר יחסית
 מלך כיוון שנראה היה להם שמלך וישראל ביקש. משה: שלו

ימנע ויכוחים בעם ויעזור להתגבר על אויבים שבאו להילחם 
  .הפלשתיםעם ישראל כמו 

ם יושבים  ארצות בעולם קיימות ממלכות ובראש44 -ב, כיום
אחת הממלכות הידועות . נסיכים או נסיכות, מלכות, מלכים

 60כבר כמעט ' ביותר היא אנגליה שם מולכת המלכה אליזבת
אילו היה התייחסו למלך כבהן  ,קדומותלעומת תקופות  .שנה
אינה השליטה היחידה '  המלכה אליזבת,אל של  או בן,אל

ישראל נבחר  אשר כמו ב,לארץ זו גם ראש ממשלה. באנגליה
והוא וממשלתו מחליטים החלטות , בבחירות על ידי העם

האם יש צורך בכלל :  היאשאלה גדולה באנגליה. חשובות
בני במלכה וחלק מהעם האנגלי חושב שאין צורך ָב? במלוכה

 שחיים בצורה בזבזנית בארמונות ,משפחתה הנסיכים
חלק אחר מהאנגלים מרגישים כי המלכה מייצגת . מפוארים

אינם רוצים הם ו, היא חלק גדול מהמסורת האנגלית -ותם א
אנשים רבים נוסעים לבקר , כך או כך. לוותר על המלוכה

ותוהים איך חיי  ,בארמונות מפוארים שונים ברחבי העולם
דמיין מה היה לפעמים מ כל אחד מאיתנו. המלוכה נראים

  !עושה אילו היה מלך

  

  ָזַכר ֶשל ָּפָרה. 1

  ָהֶאֶרץ ָּבה ָמָלך 3ַחְשוורֹוש. 2

  ָמֶתֶכת ֶשְמָחְּבִרים ְלָּכּפֹות ָרְגֵלי סּוִסים. 3

  ִנְמֵצאת ָבֶפה. 4

  עֹוֶלה ֵמֶאש. 5

  ֵמִקים ָרָעש ְבפּוִרים. 6

1  

2  

3  

4  

5  

6  

ָעֵליֶכם לְפתֹור ֶאת . ִלְפֶניֵכם ְשֵני ָתְשְּבֵצי ֶּפָרִמיָדה

ַהִמיָלה ַהִראשֹוָנה ָּבת ְשֵתי אֹוִתיֹות וְבכֹל ָּפַעם 

 :הִמָלה הָּב3ה ְּבהְתֶאם לָהְגָדָרלהֹוִסיף אֹות נֹוֶסֶפת ל

  .2'א כיתה ברוני מאירי: שם

  .מפגש :שיוך קבוצה

  .ים ובובות ידסולמות וחבל :לשחק תאוהב אני במה

היתה לנו בכיתה מסיבת  :כיתהמהחודש האחרון ב חוויה

בסוף הטכס . אנחנו הצגנו הצגה ומאוד התרגשתי. סידור

  .קיבלתי סידור שסבתא פולה עזרה לקשט בשבילי

  .מאת בת הארווד" הנסיכה המושלמת" :עליי האהוב הספר

לעשות קידוש וקבלת שבת  :בשבת לעשות תאוהב אני מה

  .חה שליעם המשפ

. כי אז אליהו הנביא בא לבקר אותנו, פסח :אהוב עלייחג הה

 .וראש השנה כי אוכלים תפוח בדבש



  קסירר משפחת –תעודת זהות 
 

בעל חברה ליזמות עסקית ולאחזקות , 38בן , אודי :מי אנחנו

 8בן , ניב. עורכת דין, 34בת , שלומית. מוסדיות בפריסה ארצית

,  וחצי6בת , לירי". אבן חן"בבית ספר ' וחצי לומד בכיתה ג

במעון , בן שנה ותשעה חודשים, רום". אבן חן"קשת ב' בכיתה א

   .מכבים

ס היסודי עבר לגור בבני "אמצע ביהב. אודי נולד בקיבוץ סעד

שלומית נולדה בבני . לאחר הצבא נסע לשליחות בלונדון. ברק

, י בבית איזי שפירא ברעננהברק ועשתה את השירות הלאומ

ם צרכים מיוחדים קידום איכות חיים וזכויות של ילדים עלהפועל 

   .ובני משפחותיהם

ות ולמר, למרות שאודי למד עם אח של שלומית בכיתה

הם הכירו זה , ששלומית למדה ביסודי ובתיכון עם אחות של אודי

את זה רק כששלומית טסה עם חברה לטיול בלונדון בשנת 

  .מאז לא נפרדו. 1997

  

  

  

  

  

  

  

יפים ואופנוע ים ' טיולי ג–ספורט אתגרי  :פעילויות אהובות

  .בכינרת

 ניב מתאמן כבר שנה רביעית בשיטת דניס הישרדות :תחביבים

לירי . כת יגאל יצחקי ומתאמן בכדורסל במכבי שוהםבהדר

רום . אז בלהקת פיצפוצים'השנה רוקדת ג, רוקדת כבר שנתיים

  .אוהב לעשות בלאגן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

היו גם ארנבות שפינו את מקומם . דגים :חיות מחמד

  .כשרום נולד

"). כיפות סרוגות("בבתים דתיים ו נ גדלשנינו ?קשתלמה 

  .ך המשותף סוג של המשכיות טבעית רואים בחינואנו

השומר , הכוח המוביל, הכל ?מה זה אלוהים בשבילנו

  .והמניע

גדלים עם , לראות את הילדים שמחים :משמח אותנומה 

  .אוהבים מסיבות ובילויים. ערכים

 בעקבות אחות של אודי שגרה ענוהג :איך הגענו לשוהם

  .אחרינו הגיע גם אח של שלומית, כאן קודם

  

  

  

  

  

  

" על האש", ה'החבר, טיולים בארץ: מה ישראלי בעינינו

  .והביחד

  

  

  

  

  

  

  

 

  פעילות התנדבותית לילדי קשת
 כל ילדי קהילת קשת כשבוע וחצי לפני חג הפורים נפגשו 

תחילה שמעו הילדים מפי .  בנושא הועד למען החייללפעילות

 ומזכירת סניף שוהם  במועצהרכזת פניות הציבור, קרקובולה ש

ל ופעילות הועד למען "על חשיבות צה, של הועד למען החייל

עמלו הילדים והוריהם ביצירת משלוחי מנות , לאחר מכן . החייל

  .ל"לחיילי צה

קרקוב על שיחתה עם צים להודות מקרב לב לשולה אנו רו

  הועד למען החיילרכזת מתנדבי, הרויה-לאסנת בן, הילדים

נו את גן לצוות הגן שתרם ל,  האירועבארגון שסייעה בשוהם

" כפר השעשועים"לצוות וכן , קשת לצורך קיום הפעילות

  .שוהם על תרומתם הנדיבה
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