
 

 

  דבר המערכת

אנחנו כבר , בעוד בכיתה ובגן נערכים למסיבות חנוכה

לפני כשבועיים התחלנו . ב"נערכים לשנת הלימודים תשע

עם ערבי הסברה בבתי חברי הקהילה לקראת 

מדובר , צפויכ. ואלה יתקיימו עד סוף ינואר, ההרשמה

עכשיו זה כבר לא רק אנחנו שממלאים את . בהצלחה

אבל משכנעים על בסיס , שיודעים מי נגד מי, הסלון

כבר בערב הראשון הגיעו הורים . הצלחתם של אחרים

  .שהביעו עניין רב בתוכנית והשאירו פרטים, חדשים

, שלושה חודשים בדיוק חלפו מאז נפתחה שנת הלימודים

ילדי הגן כבר , דעים לקרוא ולכתוביו' ילדי כיתה א

רגע . לגננות החדשות, לגן החדש -התגבשו והתרגלו 

תרימו טלפון לעוד שכנים , לפני הדלקת נרות החג

, וחברים שאתם מאמינים שירצו להיות חלק מקשת

מעטים "בסרט של . ותזמינו אותם לערב ההסברה הקרוב

  .עכשיו מתחילה המערכה הבאה, כבר היינו" מול רבים

  

  פרשת מקץ: פרשת השבוע

 ,שמתם לב פעם: נקודה למחשבה

קשה לראות היטב , שכשנמצאים באור

, תחשבו על זה? מה נמצא בחשיכה

  .ומייד ניגע בעניין שוב

הינם בראש , ך בכלל"וכן ספר התנ, ספרי התורה

ים בצורות יצירתיות המעביר, וראשונה ספרי אמונה

בשבת . אמונה בבורא עולם: ורבות את המסר העיקרי

ניתן לדבר על לפחות שני " מקץ"חנוכה השנה ובפרשת 

  .מקרי ניסיונות באמונה

" וישב"ניסיון אמונה אחד מגיע אלינו מסיום פרשת 

על כך , אותה פרשנות ידועה כל כך, ותחילת פרשת מקץ

בגלל שבטח , בכלא שיוסף נענש בשהייה ארוכה יותר

. ולא בטח בקדוש ברוך הוא, בבני אדם להצילו מכלאו

רמז ..." ויהי מקץ שנתיים ימים"הפרשה פותחת במילים 

לזמן שחיכה יוסף עד שפרעה יחלום ויהיה זקוק 

ל "חז: יש כאן אמירה נורמטיבית לדעתי. לכישרונותיו

ולא , ציפו מאדם כמו יוסף להתעלות גם בהיותו בכלא

הייתכן . אלא להיות גדול באמונה, תקוותיו באדםלתלות 

לא , חתיותשמצופה מכל אחד מאיתנו גם בהיותו בבור ת

  ?לתלות תקוות בבני אדם

הוא בראיית הנס , הניסיון השני כפי שאני רואה אותו

בזיכרון הלאומי . שאירע לעמנו בהקשר לחנוכה וליוונים

רבות עם סיום הק: ל בניסיון"שלנו עמדו אבותינו וחז

וטיהור המקדש ייחסו את הניצחון ההיסטורי לאמונה 

ניתן ללמוד מכך הרבה גם . וכך נקבע במסורתנו, ה"ולקב

  .על אמונה, לפני הניצחון וגם לאחריו

..." לא בחיל ולא בכוח כי עם ברוחי", ובהמשך לכך

" לאוים"עומד בחזית ה, שמוזכר בסיום ההפטרה

רונות הנלמדים היא אחת מהעק :נו מחזיקה בהןשאמונת

ל בדמות "י חז"יש טוענים שנורמה זו שורבבה ע(בחנוכה 

כדי לעודד ציות , בתקופת הרומאים" נס פח השמן"סיפור 

: רוצה לומר, )ולדכא רעיונות יהודיים למרד, למלכות

התגברתם על התרבות ? הבסתם את האויב? ניצחתם

היוונית המנוגדת ליהדות והשלטתם מלכות בית 

אלא רוח , יהודים יקרים, זה לא כח? יתחשמונאי ערכ

  .הקדוש ברוך הוא וכוח האמונה

אנו סוברים כי . וזה מחזיר אותנו לרישא של דברים אלה

להאמין בגאולת בורא , על אדם היושב בחשיכה, באידיאל

זוהי דרישה קשה מבני . עולם ולא לבטוח באדם שיצילו

 על אחת כמה וכמה כשמדובר בזה היושב, תמותה בכלל

אולי צריכים אלה מבחוץ היושבים באור . בחשיכה גדולה

  ?אולי זה מלמד אותנו הזדהות? לעזור

, היושבים באור ,למרות הקושי שלנו, בחג חנוכה זה

בואו נעשה , לראות ולהבין מה עוברים היושבים בחושך

ואולי , מאמץ להזדהות אם אלה הנמצאים בצרה ובשביה

  .מבתינובכך להעניק להם מהאור הרב הבוקע 

  שבת שלום וחג חנוכה שמח

  ינקי גולדנברג

  

 א"עחנוכה תש



לקראת הרישום לשנת הלימודים הבאה אנו עורכים 

  :ערבי הסברה במהלך החודשים הקרובים

 )קרעין' משפ( 3' ד 9חרמון  -דצמבר  15' יום ד
 )גרוסמן' מש( 27ענבר  -דצמבר  30' יום ה
 )ליאי' משפ( 68/3האודם  - ינואר  5' יום ד
 )טל' משפ( 65מכבים  -ינואר  11' יום ג
 )רז 'משפ( 3הבשור  -  ינואר 16' יום א
  )שחם' משפ( 6' ד 23המצפה  - ינואר  24' יום ב

  

  21:00התכנסות בשעה 

 052-6273067אסנת : לפרטים            

  ייערך ביום שניערב לימוד 

  21:30ג בטבת בשעה "י 20.12.2010

  68/3האודם ' רח, בבית משפחת אייל

  "קשת"מהנעשה בגן 

השפה : פתחנו בחגיגיות את הנושא השנתיהחודש 

בשאלות כמו חשיבות השפה  ועסקנו העברית

 .ובמרכיבי השפה, השפות שאנו מכירים, כתקשורת

יהודה -הילדים שמעו את סיפורו של אליעזר בן

, ך"לאחר שהבחינו בקושי בקריאת שפת התנ, ובנוסף

ם גדול לחולל שינוי נו את הרצון העז של אותו אדיהב

במעגל . בשפה על מנת שתהיה זמינה לכולנו

שהשפה העברית הייתה מכונה  הוספנו, התפילה

שהיו עושים בה שימוש  - שפת הקודש -  בעבר

המשנה , ך"לכתיבת ספרי קודש כמו התנ, לתפילה

לדברי (והגמרא אשר מהולה בעברית וארמית יחד 

  , ")שפה מצחיקה" :הילדים

גש כתבנו סיפור קבוצתי אותו עם קבוצת המפ

. המחזנו תוך כדי שימוש בגוף בלבד וללא אביזרים

, מודעות לגוף, שימוש בגוף מפתח מאוד דמיון

  .חשיבה יצירתית והזדהות

במעגל התפילה למדנו על המדרש  - איכות הסביבה

ואמר , ה ברא את העולם"הקב –" קהלת רבה"מ

מור בבקשה ש, מעשיי הם נאים ומשובחים -  לאדם

ניגשנו לחומש . הכול עליהם כדי שלא יתקלקל

בריאת  -בראשית 

וראינו מה , העולם

בכל יום וכיצד ' ברא ה

נשמור על כך בשביל 

הסביבה ובשביל 

  . הבריאות שלנו

במעגל המפגש עסקנו 

כיצד שומרים ? מהי הסביבה שלנו - בסביבה שלנו

אנחנו אחראים על ). כוח עליון או כוח אנושי( ?עליה

יבה שלנו ועל הדברים שאנו יוצרים בסביבה הסב

  .שלנו

שנטע עץ  –ביחד הצגנו את הסיפור על הנוטע הזקן 

  . ושמר עליו לדורות הבאים

 –ר "יצאנו למפגש חוויתי במרכז אתג, לקראת חנוכה

, שבו עסקנו בחשיבות האור והחושך באומנות

לאחר שצפינו בהצגה על תמונה . במוסיקה ובתיאטרון

הצגנו תיאטרון , "החינוך של מריה"וע של צייר יד

צבענו את  -ולקינוח, בהצגה עם מוסיקה –צלליות 

בעזרת פחם וקיבלנו גוון " החינוך של מריה"הציור 

  .צבע מעניין
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   2'אייל מכיתה א יובל :שם

  תפילה: ת שיוךקבוצ

 :לשחק תבמה אני אוהב

כמו . קרוואןלבנות בלגו 

ואן שטיילנו בו כל והקר

ופש הגדול המשפחה בח

  .בהולנד

חודש האחרון חוויה מה

הכנו מובייל של  :כיתהב

הירח וכדור הארץ , השמש

  .מעיתונים וגואש

 :הספר האהוב עלי

הספר מספר על יולי שהכלבה . "שקשוקה נעלמת"

  .שלה הלכה לאיבוד

כשלפעמים ביום שישי  :מה אני אוהבת לעשות בשבת

 .נוסעים לסבתא ונשארים שם כל השבת

  .כי אוכלים סופגניות, חנוכה :הוא הוב עליהחג הא

אוריה קרפיבקה  :שם

  "קשת"מגן חובה 

  מפגש :קבוצת שיוך

 :במה אני אוהב לשחק

, משחקי מלחמה

" מסלול", דינוזאורים

  ".טאקי"ו

חוויה מהחודש האחרון 

עשינו בובה של  :בגן

  . חוני המעגל בגן ומאוד נהניתי מהכנתה

וליה 'של ג" ור רקסחנונוזא" :הספר האהוב עליי

  .של דויד גרוסמן" שפת הסימנים של אורי"דונלדסון ו

ביום שישי בערב עושים  :מה אני אוהב לעשות בשבת

קידוש עם המשפחה וביום שבת אני נוסע עם 

  .המשפחה והחברים לטיולים

  .פורים כי מתחפשים: החג האהוב עליי הוא

 

סיפור הארץ יוון היתה קיימת הרבה לפני מאורעות 

כמו . חנוכה וממשיכה להיות קיימת עד לעצם היום הזה

כשעוד , בעבר. ישראל היא נמצאת ליד חוף הים התיכון

מצאות ארץ ליד חוף הים יה, המטוסים היו קיימיםלא 

וגרמה לה להיות חזקה  והכמו מאין יתרון גדול ההיית

, תבלינים, מאכלים, בדים: כיוון שרוב הסחורות – מאוד

בניה של כלי לשימשו לעיתים ש ,זהב ומתכות אחרות

-לפני יותר מ, ובאמת .הגיעו דרך הים באוניות ,נשק

בתקופה . יוון היתה הארץ החזקה בעולם, שנים 2400

מנהיג שרצה להראות ) וגם לפניה ואחריה(ההיא 

לכבוש מדינות  היה יוצא, חזקהוא לעולם עד כמה 

מכריח אותן , עובר את הגבול אליהם: שונות באזור

לקבל אותו ואת עמו כמנהיגם ) לעיתים לאחר מלחמה(

  .החדש ואז מעביר חלק מעמו למדינה הכבושה

המנהיג היווני אלכסנדר . כך קרה גם בארץ ישראל

כבש אותה ויוונים רבים , מוקדון הגיע לארץ ישראל

וא איפשר ליהודים לנהל את בתחילה ה. החלו לגור פה

שנה בהם היוונים היו  130- אך לאחר כ, חייהם כרצונם

גזר , המלך אנטיוכוס נהיה המנהיג היווני החדש, באזור

ולא הרשה ליהודים  -הדת היהודית גזירות על קיום 

קבוצה קטנה של יהודים  .לשמור את דתם כרצונם

נלחמו והצליחו , אמיצים ובראשם משפחת חשמונאי

רום ליוונים לעזוב את הארץ ומאז משפחה זו מלכה לג

ברבות הימים יוון נהייתה ארץ . במשך כמה מאות שנים

רת שלום ושלווה והיום היא נודעת בזכות האיים חשו

המוסיקה , הנופים המרהיבים, הנהדרים שסביבה

 .העליזה והמאכלים הטעימים שלה

 

 

 

  ה  י  נ  ג  פ  ו  ס  י  ע  ב  ת  א  ה
  צ  ב  י  ת  ה  מ  ק  ד  ש  י  ה  כ  ל
  ח  ט  ס  ו  ה  י  ת  י  ת  מ  ת  ו  פ
  נ  ת  נ  ו  י  ז  ע  ה  ד  ו  ש  פ  י
  ו  ו  ו  א  ח  ש  א  ו  ה  ס  ח  א  ד
  כ  פ  ב  נ  י  ע  י  ד  ו  מ  ד  נ  ז
  י  ר  י  ק  ר  כ  ט  ה  ו  ז  ג  ט  ב
  ה  מ  ב  י  ד  י  ק  ה  ז  ל  ח  י  ח
  ב  נ  ס  פ  ח  ה  ש  מ  נ  ג  ס  ו  ש
  ש  ו  ר  ט  ש  מ  צ  כ  ל  ה  צ  כ  מ
  כ  ר  א  מ  ע  ב  ל  ב  ב  ע  כ  ו  ו
  ט  ה  נ  ו  מ  ה  מ  י  ג  ו  ק  ס  נ
  ת  ח  נ  ר  ו  ת  ב  ק  פ  נ  ר  ו  א
  ל  נ  ג  מ  י  ל  ש  ו  ר  י  ד  ס  י

  :לתפזורת מיליםמאגר 

  שמש  לפיד  נס פח השמן  נרות  מתיתיהו

  ירושלים  מודיעין  מנורה  יהודה המכבי  החנוכי
  שמעון  כסלו  חשמונאי  סופגניה  בית המקדש

  יונתן  אור  לביבה  סביבון  אנטיוכוס

  תתששקקהה  יידדלליי  ללללשש
  

  יש לי מושגיש לי מושג



 ניק'משפחת מוצ –תעודת זהות 

עובדת במחלקת , רוקחת, )39(אורנה  :מי אנחנו

; עובד על הסטארט אפ, )42(יגאל ; "טבע"פטנטים ב

בגן ) בן שנתיים(יואב ; בגן חובה קשת) 5בת (נטע 

  .7וגאיה הכלבה בת , טרום טרום טרום חובה

גאיה הגיעה ביום גשום לבית  :חיות מחמד

הביתה אותה  הלקחהיא ו, העבדהמרקחת בו אורנה 

  .םמאז היא אית... עד שימצאו בעליה

, רכיבה על אופניים, לטייל והרבה :פעילויות אהובות

  .ים

חינוך שישקיע יותר , חיפשנו חינוך אחר ?למה קשת

  . ובסובלנות, קבלת האחר, בערכים

, עבאר קבה ועלה ארצה בגילבמוסיגאל נולד . גן-אורנה נולדתה בקרית אונו ומגיל שנתיים גרה ברמת :ההורים

, כשנה לאחר השחרור. "ושם פגשה את יגאל שהיה קצין באותה המחלקה, אורנה שירתה במודיעין חיל אויר. לחיפה

פניתי לכל מכרי וגם לחברי הישנים מהצבא ויגאל נענה . הבריזה לי השותפה לטיול במזרח הרחוק וחיפשתי שותף

  .מאז הטיול הם ביחד." לאתגר

בעקבותיהם באנו . הם הלכו לראות ובאותו יום רכשו דירה. שמענו על המקום והמלצנו לחברים ?הגעתם לשוהםאיך 

ויגאל פריק של עיר כך ששוהם היא פשרה מקובלת על שני , אורנה אוהבת יותר מושבים נידחים. ונדלקנו גם כן

  .הצדדים

לרדוף  - גאיה . להשתולל -יואב . ריקוד -נטע . ניווט, יצהר, רכיבה על אופניים -יגאל . ציור וריקוד - אורנה  :תחביבים

  .אחר חתולים

. נראה כי הצלחנו לייצר ייחוד לאומי. ישראלים מזהים אחד את השני בכל מקום בעולם: יגאל ?מה ישראלי בעינכם

  .עזרה בעת צרה וחברות: אורנה

  .לצערי אנחנו לבד. אני אתיאסט: יגאל. הטוב המצוי בעולם: אורנה ?מה זה אלוהים בשבילי

  .ההנאות הקטנות של החיים, בילוי משפחתי ?מה משמח אתכם


