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  דבר המערכת
  

אבל גם לנו , הנקיון, הפרחים, אולי זה האביב

. לא פשוט להוציא גיליון ראשון. התחשק להתחדש

. המדורים עוד לא זורמים, המרואיינים עדיין קשים

 כל מה אבל גם בבוסריות של גיליון ראשון יש את

 הוא מייצג את העובדה שיש - שאנחנו מאמינים בו

בין הדפים תמצאו . לנו את היכולת להחליט ולשנע

פינה אישית , ראיון עם משפחה מהקהילה

,  של כותב מתחלף- כמו שאנחנו אוהבים-ודעתנית

ר שיספק עדכונים על הנעשה בעמותה "דבר היו

חוץ מלקרוא ולהיות מאוד . ותמונות מאירועים

נשמח אם תגבשו דעה למדור , וצים מהתוצאהמר

תצטלמו ותיחשפו במדור המשפחות או , הדעות

סתם תצטרפו למערכת כי תמיד רציתם להיות 

  .פעילים בעמותה ולא ידעתם במה

  

  חדשות העמותה
  

בעוד מספר ימים נשב אל שולחן 

סיפור , הסדר ונספר ביציאת מצרים

הפותח ביחסים שבין אדם לאדם ובין 

ממשיך במאבק , למקוםהאדם 

תרבויות ומסתיים בהתגבשותה של 

קבוצת אנשים בעלי עבר משותף וקשרים רופפים 

 . בהווה לכדי קהילה
 

בשבועות האחרונים התקיים רצף של פגישות 

הנוגעות לפתיחת מסלול , בדרגים שונים, וישיבות

כפי שעדכנתי .  קשת בשנת הלימודים הקרובה

לית אצל נציגי לאחרונה האווירה והגישה הכל

ובמספר , המועצה ומשרד החינוך חיובית ביותר

ככל . מקרים התקדמה המועצה הרבה מעבר לצפוי

התקבלה החלטה , הידוע לנו בנקודת זמן זו

על פתיחת גן חובה ) תפורמאליאם כי לא (עקרונית 

 . בשנה הקרובה' וכיתה א
 

מנקודת מבטי השאלה העומדת כרגע על הפרק 

ה יפתח המסלול אלא מה יהיה אינה האם או איפ

  .אופיו לכשייפתח

הזדמנות נדירה נקרתה על ידינו בעולם האוטומטי 

 הזדמנות להשפיע באופן הישיר –בו אנו חיים 

 . ביותר על חינוך ילדינו
 

מסגרת חינוכית המשלבת דתיים וחילוניים אינה 

. יכולה להתקיים כבועה בתוך המערכת הפדגוגית

כזו אליה , ית ואיכותיתעל מנת להפכה למשמעות

כזו שתהווה מוקד משיכה , אנו מכוונים ושואפים

עליה , לאנשים נוספים ולא אפיזודה חולפת

להיתמך בקהילה חזקה המהווה המשכיות 

 . למערכת הפדגוגית
 

קרן . אין אנו נדרשים להמציא את הגלגל מחדש

 ביחד עם עמותת גשר ,פיוס-חי באמצעות צו אבי

מכים ומלווים באופן אקטיבי  תו.וגופים נוספים

 הן כלכלית והן –ביותר את הקהילות המעורבות 

מודלים שונים לקהילות משולבות קיימים .  רעיונית

 כל אחד מהם נבנה בדמותם של -ברחבי הארץ 

 . האנשים השותפים למהלך
 

בשבועות הקרובים יזום צוות הגיבוש פעילויות 

תכי ילדים בחהאשר מטרתן העמקת ההיכרות בין 

גן /הגיל השונים על מנת להקל על כניסתם לכיתה

משותף בשנה הבאה ופעילויות להמשך גיבוש 

במהלך החודש הקרוב . ובניית קהילת קשת שוהם

אעדכן במייל לגבי פתיחת המסלול וכן לגבי 

 הן בקבוצות –תאריכים למפגשי הכנה להורים 

ירושלים והן במסגרת /קטנות במזכרת בתיה

 עם נציגי קשת ירושלים כהכנה הרצאות ופגישות

 .לשנת הלימודים
 

 החיים אני פונה אליכם לבדוק תאוטוסטראדעל אף 

בין אם ביוזמות חדשות ובין , היכן ניתן לפנות זמן

לטובת , אם בהשתתפות בפעילויות השונות

למסגרת איכותית " קשת שוהם"הפיכתה של  

 . המקיימת את ההבטחה אותה היא טומנת בחובה
 

  ,לכולנו חג שמח וחופשה נעימהשיהיה 

 
  ערן רום

  "קשת שוהם"עמותת , ר ועד מנהל"יו



 

  ה�ה�ה�ה� משפחת כ משפחת כ משפחת כ משפחת כ––––תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות 
  

אור בת חמש וחצי , 34איילת בת , 38רונן בן  :מי אנחנו

איילת סטודנטית , רונן בעיסקי הדלק. ונועה בת שנתיים וחצי

אור . גרים ברחוב התבור. לתואר שני בתראפיה בתנועה

 .טרום טרום חובהגן ונועה ל',  לכיתה אעולה
 

לצערנו לא מתאפשר , מאוד רוצים לברדור: חיות מחמד

בינתיים אנחנו מתפשרים על חיות . את גודלה של החצרמפ

הסכמנו לקבל : הפשרה האחרונה הייתה כואבת. מזדמנות

כשהם הגיעו לביתנו לראשונה הסתבר . ממכרה" ארנבונים"

אור לא ממש ". חזירונים"לנו כי הם קרובים יותר בהגדרה ל

נתנו ". כלב" חיה מדובר ונועה קראה להם והבינה על איז

מיותר לציין שהם נותרו . ופת חסד של שבוע בביתלהם תק

הם הועברו אחר כבוד למשרד של  ...בכלוב כל אותו הזמן

עד שימצא , ששימש כתחנת מעבר למשך חודש, רונן

 .הפראייר שיואיל בטובו לקחת אותם
 

 .טיולים משותפים: פעילויות אהובות
  

 ".'קשת'מטרות עמותת : " עיינו ערך?למה קשת
 
נתיב " למד בישיבה תיכונית, ונן גדל בנס ציונהר: הוריםה

איילת גדלה  .ואת שרותו הצבאי עשה בגרעין נחל" מאיר

ואת השירות הלאומי " צפירה"למדה באולפנת , ים-בבת

  .עשתה באולפן עולים בירושלים

  

מכרה של חברה לשעבר : עממת'המצבדרך  ?איך הכרתם

  .של רונן החליטה שאנחנו מתאימים

  

שיהיה ,  חיפשנו יישוב צעיר ואיכותי?לשוהםאיך הגענו 

  .מתאים לגדל בו את הדור הבא

 
איילת אוהבת , לרונן יש חולשה לאיילת: תחביבים

ונועה , אור אוהבת להציג ולצייר, לפסל ולרקוד

  .אוהבת להציק לאור

רגעים קטנים , משפחה שלנו ה?מה משמח אותנו

  . מימוש עצמי, גילויים חדשים, של אושר

  . אבא?אלוהים בשבילנומה זה 

  

  . סולידריות מתפרצת במצבי חירום?מה ישראלי בעינכם

  
 

 משפחות שמעוניינות להשתתף

 במדור מוזמנות לפנות לסמדר

 054-7335699בטלפון 



 

  פינה אישית
  

  גדה אחתה –ארבעה בנים שונים 

  

הייתי מגיע לחופשה , ממש מזמן, פעם

 החרדית שבה בשכונת ילדותי מהישיבה

עמוס חומרות ומנהגים חדשים שאימצתי  למדתי

גם הגרדרובה קצת , טוב (.באכסנייתי החדשה

 .)..השתנתה
 

השכונה שבה גדלתי הייתה שכונה מסורתית 

 ,וכשהיה חסר מתפלל למניין באחד מבתי הכנסת

 אשר יחבוש ,היה ברור שנדפוק בדלת של השכן

  .כיפה ויצטרף באופן הכי טבעי לתפילה

  

 אשר ,בשכונתנו היה מעמד מיוחד לזקני השכונה

, א בתמורה לכךשל, והם. כולם רחשו להם כבוד

את אותם הזקנים ניסיתי  .תמיד חייכו וקרבו את כולם

בלמדנותי , מאוד להרשים בידיעותיי החדשות

 הם כלל לא התפעלו ,להפתעתי הרבה. ובאדיקותי

ה החדשה בורואפילו לא מהגרד" חכם"מהפיכתי ל

  ...שאימצתי

 
, באותם ימים. במבטם ראיתי אפילו צער ורחמים

ראיתי בהם , עתי בישיבהובהשראת הדברים ששמ

,  למרות מבטם,ועל כן, "תמימים"אנשים חלשים 

 .המשכתי במלחמת הדת הפרטית שלי
 

הרבה דם  .דרך ארוכה וזמן רב לקח לי לסגור מעגל

ניכור והתבדלות פגשתי מאז בין כל , שנאה, רע

  ....ארבעת האחים

הבטתי , כשהתבגרתי וחזרתי לשכונת ילדותי

של , ת של אותם זקניםבעיניהם החכמות והחמו

והבנתי כמה רחוקה וחכמה , נעלםההדור ההולך ו

הייתה ראייתם וכמה חסרים אנו היום את אותה 

וכל זה היה אז  .מתינות ספרדית מחבקת ומקבלת

מבורכים (ומיזמים אחרים " גשר"ו" קשת"בלי 

 ).כמובן
 

אני ,  כשבנותינו מצטרפות למערכת החינוך,היום

היא  - "אופציה"נה עוד מבין שדרך השילוב אי

, האופציה היחידה כדי ליצור אוירה שפויה נוגעת

 .ובעיקר רגועה
 

קשת מורכבת מגוונים רבים היוצרים . ועוד משהו

כל עוד שדרך החינוך , לשיטתי. מראה מרהיב

היא , תכלול רק גוונים של דתיים וחילונים" הקשתית"

תהיה עוד מיזם אופנתי וסקסי אך לא רלוונטית 

רק שילוב של מגזרים וצבעים  .רה הישראליתלחב

על קולותיה , נוספים של הקשת הישראלית

 יוכל ליצור משהו ,המוחלשים ושאינם יודעים לשאול

 .משמעותי ובר קיימא
  

  .חג שמח

  

  ש"דבזיו 

 
  

 054-6774756' פנו לאלעד בטל? יש לכם דעה אישית

 

  התמונות אלבו�מ
  

  il.org.shoham-keshet://http נוספות באתר תמונות  .פוריםתמונות ממסיבת : והפעם
  
 


