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   המערכתמשולחן

  דבר העמותה
 

 ב"ניסן תשע-אדר, 2012 מרץגיליון 

, עצמאית) 44(אסנת  .ח עצמאי"רו) 52 (דוד :בני המשפחה

) 20(מעיין .  סטודנטית לחינוך מיוחד,)24(ני 'ג. בעלת צהרון

שירה . חן–ס אבן"בבי'   תלמיד כיתה ד)9(אייל  .חיילת

  ).קשת(ס אבן חן " בבי2'  תלמידה בכיתה ב)7.5(

חיפשנו מקום צעיר ואיכותי שיהיה  ?איך הגעתם לשוהם

הקרובה  - קרוב ונגיש למקומות העבודה שלנו ולמשפחה

  .והמורחבת

  . יהיובקרובאבל , בעלי חייםן עדיין אי :וגם

  .למערת הנטיפים :הטיול המשפחתי האחרון

 ראינו בפרוייקט קשת הזדמנות לאפשר לשירה  ?למה קשת

החברות והחיים , את המפגש ) וגם לשאר בני המשפחה(

במחיצת ילדים שבאופן אחר לא בטוח שהייתה מכירה 

-דיוכן את החשיפה לחומר לימו, ילדי המגזר הדתי -לעומק 

  .יהודי  שלא נמצא במערכת הלימודים הרגילה

רצינו להיות שותפים לתהליך שבעינינו חשוב ליצירת עתיד 

היכולת לחיות ,  הכרת וקבלת השונה מאיתנו-טוב יותר 

בכפיפה אחת תוך קבלת האחר ומתן הדדי של מרחב מחיה 

  .ופעולה

  .תקווה וגם הבלתי ידוע, אמונה ?מה זה אלוהים בשבילי

  

  

  הרויה- בן משפחת –תעודת זהות 
 

  תמונת החודש
 

, נגמר לו פורים ועוד לא הספקנו לנשום מרצף האירועים

אז מה היה ...המסיבות והחגיגות ועיני כולנו נשואות כבר לפסח

 ?לנו בינתיים
הסתיים הרישום במועצה למסגרות קשת השונות עימו נסגרו 

וכל מי שלקח חלק , הבתים המארחים ועוד, דוכני הרישום

כי , אבל לא מספיק, בעשייה יכול היה לעצור ולנשום קצת אוויר

כבר עתה עוסקים פעילים רבים בתיאום וקיום פגישת היכרות 

די כ" קשת שוהם"אישית עם כל אחת מהמשפחות שנרשמו ל

 לזה יש .ולהסביר מי אנחנו ומה אנחנו לעשות תיאום ציפיות

 ושוב תודות, להוסיף את שלל אירועי הפורים והדיונים לקראתם

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

 http://keshet-shoham.org.il 

  ,חברים יקרים

קשת "בדיוק שנה עברה מאז האסיפה הכללית האחרונה של 

. ובוועד אנו נושאים עינינו לאסיפה הכללית הבאה, "שוהם

ברצוני לנצל את המאורע כדי להזכיר כמה מנהלי העבודה של 

  .שהתגבשו כפי, העמותה

כולם , מחייבים מסמכים שלושה ידי על מונחית" םשוה קשת"

 מסמך הוא העמותה תקנון. מופיעים באתר האינטרנט שלנו

 חברי כלפי העמותה של חובותיה את שמתאר, במהותו משפטי

 העמותה מוסדות את מתאר התקנון. המדינה וכלפי העמותה

 הכללית האסיפה מתכנסת מתי - שלהם הפעולה ושיטות

 .ב"וכיוצ נבחר הוא כיצד, בועד בריםח כמה, !)בקרוב(

 הקמת - מטרתנו: "הבאות במילים פותחת שוהם קשת אמנת

 שבחרה גוניות-ברב המכירה חינוכית חברתית מסגרת

 אנו שלאורו החזון את מתארת האמנה." יהודית-הישראלית

 ארוכות לא פסקאות בשש. להגשים מנסים אנו ואותו פועלים

". שוהם קשת "של העיקרים ריעיק את האמנה מתארת, במיוחד

 דתיים לילדים משותף לימוד: עלי החביבה, חלקית רשימה הנה

 חברתי-חינוכי מפגש; וחילוניים דתיים מורים י"ע וחילוניים

, לדמוקרטיה, גווניה כל על ליהדות חינוך; משותף יומיומי

 החינוך ולמערכת מגדרית לשוויוניות מחויבות; לציונות

 .הפורמאלית

. החזון את לממש פועלים אנו בה הדרך את מתאר שתק תקנון

  קבוצת"ו" המפגש קבוצת"ל החלוקה את מתאר התקנון

 מנחים םקווי מניח ולמעשה, ושבת כשרות בענייני דן, "התפילה

 ונחתמו נכתבו והאמנה התקנון. המשותף במרחב להתנהלות

 אינם ולכן, העמותה הקמת לפי עוד ומקיפים רבים דיונים אחרי

 והאמנה התקנון למשל כך. מינהלית מבחינה מדוייקים תמיד

. ס"לביה" קשת "מסלול בין הגומלין ליחסי מתייחסים אינם

 כלחם מנהוהא התקנון את אימצה היא העמותה כשהוקמה

עותק ממסמכים אלו נמסר לכל . והיא פועלת להגשמתם, חוקה

  .ג"החל מתשע" קשת שוהם"משפחה המצטרפת ל

אפשר לרוץ לתפקיד בוועד ? איך משפיעים, אז אם הכל כתוב

הבחירות נערכות במהלך האסיפה . המנהל של העמותה

בפניה (אפשר לבקש להצטרף לאחת הוועדות הפעילות . הכללית

ר הועדה או בבחירות שנערכות במהלך האסיפה "ליוישירות 

שחבריו מעודכנים , אפשר להצטרף לפורום הפעילים). הכללית

באופן תדיר דרך רשימת התפוצה שלהם ונפגשים באופן סדיר 

אפשר ). י פניה למזכירות העמותה"ע(לדון בנושאים שעל הפרק 

 י פניה"לבקש לשאת דברים בפני הוועד או פורום הפעילים ע

אפשר גם לשלוח מייל . כל כיתהיש ללמזכירות או לרפרנטים ש

בקולות , בכוחות משותפים. לרשימת התפוצה הקהילתית

  . ו מעצבים פיסה קטנה של עתידחנאנ, משותפים

  שבת שלום

  חבר ועד מנהל, אלעד אייל

  קשת שוהם

 

התאספו לקראת חג , הורים וילדים, חברי קהילת שוהם

, מצוידים בקופסאות נעלייםבאולם מכבים כשהם הפורים 

לצורך פעילות התנדבותית , ותכולה למשלוח מנות, קישוטים

 . סניף שוהם- בשיתוף עם האגודה למען החייל

האגודה למען החייל סניף שוהם מאמצת מספר יחידות 

  של חיל האוויר אליה503יחידת גילוי  ליות וביניהן"צה

". קשת שוהם"מיועדים משלוחי המנות שהוכנו על ידי ילדי 

הגיעו למקום וספרו לילדים על , נציגי היחידה של חיל האוויר

בסוף הפעילות העבירו הילדים . פעילות היחידה וחשיבותה

  .את משלוחי המנות המושקעים לנציגי היחידה

אסנת בן ' הגב,  סניף שוהם-נציגות האגודה למען החייל

, שולה קרקוב' והגב,  מרכזת מתנדבים של האגודה,הרויה

  .נכחו במקום וסייעו רבות להצלחת האירוע, מזכירת האגודה

מברכת את המסורת שהתפתחה ומודה לכל " קשת שוהם"

נציגות האגודה , חברות וועדת גיבוש; מי שלקח חלק בעשייה

  . ל"ונציגי צה

��  

גם השנה התקיימה מסיבת הפורים , כמיטב המסורת

מסיבה מוסיקלית אשר , והפעם". קשת שוהם"מבוגרים של ל

אתגרה את כל הזוגות שהגיעו למקום ונדרשו להתחפש 

תווים ושמות , זמרים, דמויות משירים, כותבים, למלחינים

  .מזמורים

, התנדבות, הדדיות, נתינה, פלאפל ?מה ישראלי בעיניכם

  .דמוקרטיה, ביורוקרטיה, ל"צה

  . הצלחה של הילדים, משפחתיבילוי  ?מה משמח אתכם

מפגשים עם המשפחה , ארוחת בוקר משפחתית :שבת

  . טיולים, המורחבת וחברים

, ודו' ג-אייל ,  התעמלות אמנותית וקריאה- שירה :תחביבים

  . קריאה  והתנדבות -אסנת , יפים ' טיולי ג-דוד , קריאה ומשחק

  

  

 מסיבת 2'ביום שישי שלמחרת יום המשפחה חגגו ילדי כתה א

הילדים הנרגשים העלו בפני ההורים . סידור ויום המשפחה

פחות הצגה וריקודים בנושא הסידור ובנושא -לא-שיםהנרג

היה יפה . לאחר מכן התכנסו כולם לכיבוד בכתה. המשפחה

שמחים , בשיר ובדקלום, ומרגש לראות את הילדים כולם ביחד

  .במעמד קבלת הסידור

לקבלת הסידור קדמו ערב דיון , כפי שכבר הפך למסורת בקשת

 מחנך, דב ברק עביראותו ה, בנושא משמעות התפילה והסידור

לפידות את -וכן ערב נוסף שבו הציגה ענת שי, "קשת ירושלים"ב

מחנכות הכתה השיבו על , התכנית הפדגוגית הקשורה בתפילה

. וההורים דנו בקבוצות על משמעות התפילה עבורם, שאלות

  . בסוף הערב קשטו ההורים עטיפות לסידורי הילדים

 

 .  

  אירועי פורים בקהילת קשת
 

 

  

  ! הכל היה נפלא. לכל מי שהיה בעשייה

יצאו משפחות רבות לסוף שבוע משותף בית ספר שדה , היום

כולל ,  אשר נערכנו לו כולם-רכב אתגר לא פשוט ומו–" עין גדי"

דבר שדורש , הגדרת מה נחשב מכבד ומה לא כלפי האחר

הן , סבלנות וסובלנות מכל מי שלוקח חלק בסוף שבוע שכזה

 -אבל לשם כך התכנסנו, ממעגל המפגש והן ממעגל התפילה

  !!!?לא

שיהיה לכולנו בהצלחה באתגר ובכלל בהכנות והיערכות לפסח 

                                                    !ולחופשה שבאה איתו

  .איה

 

 צילום אוהד ישראלי

כמה מחברי , ניתן היה למצוא נערי מקהלה התחפושות בין שאר

 נגני ,"תו השעה"תחפושת זוגית של , זמרות בלוז ,"ווקה פיפל"ה

.  וריקודיםשתייה, עשרות הזוגות נהנו ממוסיקה טובה. רוק ועוד

, ה בכיכובם של ילדי קשתהוקרן סרטון הפתע, במהלך הערב

 אשר ,ועדת גיבוש. אשר נערך על ידי סמדר גרוסמן ויאיר אלוני

 מבטיחה לשמור על המסורת גם בשנים ,עמלה על האירוע רבות

  http://keshet-shoham.org.il: הסרט הועלה לאתר, הבאות

   

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  נועה אבן חיים :שם

  מפגש :שיוך קבוצת

   2ב: גן/כיתה

 במשחקי קלפים :לשחק אוהבת אני במה

   ומשחקי כדור

 –בפורים  :בכיתה האחרון מהחודש חוויה

  היום שהתחפשנו

  הסיפור המושלם  :עליי האהוב הספר

ללכת לסבא  :בשבת לעשות אוהבת אני מה

  וסבתא לארוחת שבת

בגלל שכל , חג סוכות :עליי האהוב החג

אוכלים , השכנים נפגשים בסוכה המשותפת

  . ארוחת ערב ומשחקים

  תתששקקהה  יידדלליי  ללללשש

 aya_nahoom@walla.com – נא לפנות לאיה קרפיבקה –תראיין למעוניינים לה

  פקודי ושבת פרה- ויקהל–טהרה לקראת פסח 
  

עפלאך מסעודת עוד ניחוח הקר, עוד טעם אוזני המן בפינו

: לאשכנזים שיש להם עדיין מנהג כזה, נו טוב(פורים באפינו 

טעימים כל -פחות-רק-רביולי-דמויי-כיסונים-לאכל קרעפלאך

על "הכאה .... הכאת המן... פעם שיש חג הקשור להכאה

ופנינו אל השבתות , ...)או מכות להושענות" חטא שחטאנו

  : המיוחדות טרם פסח

ועוסקות , המאוחדות השנה" פקודי-קהלוי"פרשות השבוע הן 

יש . חנוכתו וסיום המפעל הענק והחשוב הזה במדבר, במשכן

הנוהגים לדבר בהקשר זה על הכישרונות שנתגלו ומתגלים 

בעם ישראל במיזם כזה כמו בארגונים ובפרויקטים אחרים 

יש את מגייסי :  אז והיום–...) אנפין-כמו קשת למשל בזעיר(

יש את , לה שדואגים לאכסניה ומחסהיש את א, הכספים

ויש את אלה , טיקה ולצורהתהאומנים והאמנים הדואגים לאס

  ....בארגון הממלאים אותה בתוכן רוחני

, על שם קריאת פרשיה חשובה" שבת פרה"השבת נקראת 

הגישה . וסגולות הטהרה שלה" פרה אדומה"העוסקת בדיני 

ולכן " חוקה"הרשמית של הפרשנים היא שהמצווה היא מסוג 

את נכנסת תחת קטגוריית המצוות שיש לקיים מבלי להבין 

בהם יש סדר פעולות " פרה אדומה"פרטי הפולחן של . סיבתן

מים עם אפר " (חטאת-מי"שבסופו מי שמקבל , נוקשה וקפדני

ואילו חלק מהעוסקים בהכנת , מיטהר) הפרה ועוד מרכיבים

 אצל גדולי יצרו שאלות רבות, הטקס נעשים טמאים

לפי . התורה" חקת"זאת : "הנה הגישה הרשמית. הפרשנים

ואומות העולם שואלים את ישראל ) היצר הרע(שהשטן 

 לפיכך כתב בה? ומה טעם בה, המצווה הזאת מה: לאמר

" לך רשות להרהר אחריה ואין, גזרה היא מלפני ,חוקה

  ).פסיקתא פרשת פרה(

 

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

 com.gmail@jgberg :במייל לינקי גולדנברג

  רוםאביה  :שם

  קבוצת תפילה  :שיוך קבוצת

  2ב :גן/כיתה

לרכב על , מנקלה :לשחק אוהבת אני במה

  טאקי, סנייקבורד

הטיול השנתי  :בכיתה האחרון מהחודש חוויה

  לפארק קנדה 

  קוקי חבקוקי :עליי האהוב הספר

להיפגש עם  :בשבת לעשות אוהבת ניא מה

  חברים ולעשות פיקניק ביער שוהם

  פסח ופורים :עליי האהוב החג

מומלץ (למרות כל הנאמר עד כה על הסמוי והסתום בטקס 

, )ט"יספר במדבר פרק , "חוקת" נמצא בתחילת פרשת –לקרוא 

  על אף -רבים הפרשנים שניסו לרדת לעומקו של טעם המצווה 

, אחת פונקציונאלית: הנה שלוש גישות. ואולי בגלל העמימות

מלפרש , מתרחקת כמיטב המסורת: השנייה אלגורית והשלישית

  ":חוקה"

ניסה להבין את המצווה , מבעלי התוספות, יוסף בכור שור' ר

,  הטמאים נעשה בטקס מפורטהעובדה שטיהור: כפונקציונאלית

גם אם מדובר באדם , תרחיק אותנו מכל עיסוק בפולחן המת

אסתפק בכך שהרב פירט ... לא אלאה בתיאורו הגראפי(אהוב 

, ...ונס'אינדיאנה ג"חישבו  ..בדיוק מה העמים עשו בגופות

  ).וכדומה

לעומתו הפרשן ספורנו ניסה להבין אלגורית את המרכיבים של 

מעיקרי הפרה הוא שתהיה : "...עים על ערכיםכמצבי, הטקס

, שהחטא נמשל לאדום, וכבר ביאר הנביא, אדומה בשלמות

 ." כשלג ילבינו-אם יהיו חטאיכם כשנים): "יח, ישעיה א(באומרו 

בנסותו לפרש " מתכון פרה אדומה"ועוד הוסיף הפרשן להבין את 

  . כתכונת אופי של החוטא" מי החטאת"כל מרכיב ב

-שהסביר ללא, יוחנן בן זכאי' מאד אהבתי את פירוש ר, ולבסוף

במרכאות על הסיבה לטקס פרה אדומה " רציונאלי"יהודי הסבר 

כששאלו תלמידיו .... הטומאה כמו שמגרשים תזזית" גירוש"ועל 

, חייכם: "ענה להם, את הרב למידת אמונתו בסיפור שלו עצמו

 ברוך הואאלא אמר הקדוש , ולא המים מטהרין, לא המת מטמא

  ".אי אתה רשאי לעבור על גזירתי, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי

  

  .שבת שלום

 

  ובכיתותבגןמהנעשה 
הילדים הכינו . לרגל יום המשפחה הוכנסה תינוקת לגן

, עבורה חדר עם חפצים שהביאו מהבית כמו עריסה ומנשא

 -ובהצבעה דמוקרטית העניקו לה שם, חיתולים ובקבוקים

  . ליבי

 העור שהילדים התקשו להחליט מהו התינוקת שחומת

התקבלה במסיבה מרובת ,  אפריקאי או אסייתי-מוצאה

בימים אלה החלו הילדים . ומאז היא חלק מהגן, חטיפים

כשהם מתחייבים , כל אחד בתורו, לקחת אותה הביתה

  .לטפל בה כמו תינוקת אמיתית

יצאו ילדי , כשמזג האוויר סוף סוף איפשר זאת, לאחר פורים

לשדה הבור שמאחורי סניף הצופים הגדירו פרחי בר הגן 

, חרדל, בעזרת מגדיר פרחים והביאו איתם לגן חלמית

 קשת 2' יצאה כיתת בבסוף פברואר .חרצית ועוד, תלתן

הילדים התרשמו מפריחת . איילון-לטיול שנתי בפארק קנדה

  התיישבות ולמדו על סימנים לקיום, זיהו בעלי חיים, השקדיה

 

  ינקי גולדנברגמפי   פרשת השבוע
 

  
  מסינגר-פורטרמאת תמר ויל ררררממממתתתת    ללללשששש    ההההצצצצללללממממהההההההה

בין לבין . דוגמת אמות המים ומערות קבורה, אנושית היסטורית

להשתולל , להשתחל, לטפס, הספיקו הילדים לאכול חטיפים

 .ולחזור עייפים אך מרוצים

 

 

וכדאי כבר , לא חסרים אירועי חג. פסח כבר עומד בפתח

 :  שבהםלהתכונן ולשריין יומנים למיוחדים

 מזמין את מוזיאון נחום גוטמן לאמנות בתל אביב •

צאת 'הילדים לסיור תיאטרלי ומסע בין חולות וים בסימן 

 במרץ 28. באמצעות יצירותיו של גוטמן' ישראל ממצרים

  .בתשלום.  באפריל11עד 

תתקיים פעילות מוזיאון מגדל דוד בירושלים גם ב •

ים בארבע ירושל"מיוחדת בחופשה שלפני החג בתערוכה 

המציגה את יצירתם המשותפת של האומנים ". ידיים

הסיור מודרך ובסופו סדנת . יאניני'וליו ג'עמנואל לוצאטי וג

בחול המועד תוחלף . בתשלום,  באפריל1-5. יצירה

סיור , "נוסעים וחולמים במצודה, עולים"הפעילות ב

  .בתשלום,  באפריל8-11. בעקבות עולי הרגל לירושלים

-במעלות' אבן בגליל'בינלאומי לפיסול הפסטיבל ה •

 פסלים 12". התחלה חדשה" יוצא לדרך בסימן תרשיחא

סין וכמובן , צרפת, גרמניה, איטליה, גיאורגיה, בולגריה

 הפסלים שכבר נוצרו 250-ישראל יוסיפו פסלים חדשים ל

 8-11.  שנות פסטיבל22-וניצבים ברחבי מעלות מ

  .חינם. במתחם אגם מונפורט, באפריל


