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        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת
  

למה להיות (קצת אחרי ההצלחה של העלון הקודם 

התחלנו !) ?צנועים אם אפשר להגיד את האמת

ידענו שיהיו מתנדבים . לעבוד על הגיליון השני

 אבל לא ידענו, לדעה האישית, למדור המשפחה

יש . מהסוג שחדשות צריכות להיות, שיהיו חדשות

זה קרה . לנו בית ספר שמחכה לצמוח יחד איתנו

פחות משבוע אחרי שעשרות הורים הגיעו למפגש 

, המוצלח עם אלה שכבר עשו את זה לפנינו

יקום מי . והילדים התחילו בגיבושון לקראת גן חובה

שלא הסתובב ביום רביעי האחרון עם חיוך מרוח 

אחרי חודשים של חוסר וודאות אפשר . הפניםעל 

זו כבר לא פנטזיה או . להתחיל להגות את השם

זה קורה ואלה . או כמה משוגעים לדבר, גחמה

  .אנחנו

  

        חדשות העמותהחדשות העמותהחדשות העמותהחדשות העמותה
  

א� חלק גדול של הנוער יודע כי "

הנו ש� של עיתו� יומי ואינו ' מעריב'

יודע כי זו תפילה יומית שנאמרת בכל 

  ".אז יש לנו בעיה, י�ערב זה אלפי שנ

יומיי� , אל הרב לאו ל שרו� בשיחת טלפו�אריא

  .טר� התמוטטותו של ראש הממשלה

  ")הנחת יסוד"ו� ספרו של הרב ישראל מאיר לאו מת(

  

אלו שלא רק שאינם . חילונים ודתיים. יש לנו בעיה

אלא אף על עצם קיומה , יודעים את תוכן התפילה

טפת החיצונית של ואלו שבחסות המע, אינם יודעים

החיים המודרניים לא שמים לב לפער המעצים 

בינם לבין אחיהם לדרך דווקא בנושאים המהותיים 

מרוב חששות ופחד מהתשובות . ביותר בחייהם

   .כבר התחלנו לשכוח איך לשאול שאלות

  

חינוך משותף לחילונים "כל מי שלמשמע המונח 

  .חש דגדוג בלבו יודע במה מדובר" ודתיים

  

אישור מהמועצה  -ני יומיים קבלנו את מבוקשנו לפ

ויותר , פתוח מסלול קשת בשוהםומשרד החינוך ל

ברכת הדרך ושיתוף פעולה מלא מצד בית  - מכך

 .פדגוגי וההוריםהצוות ה, הנהלהה –חן -ספר אבן

זהו המקום להודות מעומק הלב לכל הגורמים 

אגף החינוך בפרט על שיתוף לבמועצה בכלל ו

  .חיפת המהלך עד להצלחתופעולה וד

  

  .ועכשיו האחריות כולה שלנו

  

לא ביום אחד יתקיימו . הדרך אינה סוגה בשושנים

מערכי השיעור וגיבוש הצוות באיכויות אליהן 

מזכרת בתיה , נחשפנו בביקורים בקשת ירושלים

ובערב שהתקיים בשבוע שעבר בבית משפחת 

קיימות ). הסרט באינטרנט –בקרוב (גרוסמן 

ות כספיות לתוספת הצוות ולעיתים גם אי עלוי

נוחות קלה מבחינת מיקום מוסדות החינוך ביחס 

   .למקום המגורים ומסגרות של ילדים אחרים

  

אך הדרך עד להקמת מסגרות שכאלה חשובה לא 

האתגרים ההצלחות , הדיונים. פחות מהיעד עצמו

הנם חלק , שיתוף פעולה ועזרה הדדית, והאכזבות

זרת היכולת שלנו ההורים לשאול בלתי נפרד מהח

  .שאלות ולשמוע ולהתמודד עם תשובות

  

. יש גם יתרונות בלתי מבוטלים –ולצד האתגרים 

מודלים שונים ואפילו גב כלכלי , מדריכים, תכנים

יכולים אנו להעתיק את . חזק עומדים מאחורינו

ליצור תוספות , הקיים או לבחור חלקים ממנו

. חדשות ולגבש לעצמנו דרך המתאימה לנו יותר

ותנו ליצוק תכנים תחת קורת הגג של קשת באפשר

  .וגוונים חדשים וייחודיים לנו

  

בידינו לקבוע את הדרך בה  –ובמילים אחרות 

זוהי זכות ראשונים  .יחונכו ילדינו בשנים הקרובות

אפילו המצטרפים . שקיימת למעטים ביותר בארץ

למסגרות המשולבות הקיימות נכנסים למערכת 

  .נתונה

  

ה אני קורא לכולם להצטרף למעגל העשיי

להשלים את הרישום ולקרב אנשים , והחשיבה

  .נוספים



 

אני מאמין בכל לבי שבדרך זו יגדלו ילדינו בדרך 

קיים היום בכל טובה  וטבעית יותר מה, נכונה

זוהי ההשקעה החשובה . תמסגרת חינוכית אחר

  .ביותר בחיינו

  

  .קשת –' שלום כיתה א

  

  

  

  ?מה קורה עם הגןו

  

מרוב מילים שנאמרות ונכתבות על בית הספר 

הפכה שאלת הגן לנשאלת ) זוואולי דווקא מסיבה (

 –התשובה פשוטה למדי . בימים האחרוניםביותר 

קצב התקדמות במערכת הגנים איטי יותר מאשר 

קשת -לטה על פתיחת גן חובהחהה. בבבתי הספר

מהחלטת המועצה  השנה מהווה חלק בלתי נפרד

, לעניין מיקומו הפיזי של הגן. 'על פתיחת כיתה א

קיימות סוגיות טכניות מקומיות הנוגעות לפתיחה 

ובתוך , וסגירה של גני מועצה וגנים פרטיים בשוהם

  .מספר ימים צפויות להתקבל הכרעות בנושא

  

בנקודה זו ברצוני לפנות להורים שרשמו את 

בשנה הקרובה לא . ילדיהם בגילאים נמוכים יותר

. ח במסלול קשת"חובה וטט-טרוםני גיפתחו 

וסף גן נ לפתוחשל המועצה קושי הן  הסיבות

מבקשת להתמקד באשר היא , בגילאים אלה

באתגר של פתיחת מסלול קשת בית ספרי וגן 

הקושי שלנו לבנות מסגרות איכותיות כן ו ;חובה

ובפרט שלא , יותר מהקיים בשוהם לגילאים אלו

ילדים בגילאי  ייתכן מצב ובו. דל דומה בארץקיים מו

בכפוף , יוכלו להיקלט בגן החובה חובה-טרום

לאכזבתכם על כך אני שותף . לאילוצים שונים

אך , שנהשילדיכם לא יוכלו להצטרף למסלול כבר ה

הצלחנו לשכנע את  בזכות הירתמותכם לקמפיין

ילדיכם . בשוהםמסלול קשת בעתידו של מועצה ה

וככל , ותהבא יםיוכלו להצטרף למסלול בשנ

יזכו לעדיפות על פני אחרים , שהדבר תלוי בנו

בינתיים אני מזמין אתכם . המבקשים להצטרף

קשת "בפעילויות השונות של להשתתף להמשיך ו

 .תנויללמוד ולגדול א, "שוהם
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  שח�שח�שח�שח�משפחת משפחת משפחת משפחת     ––––תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות 

  

ונועה בת שנה  6יעל בת , 38ביאטה בת , 42אודי בן  :מי אנחנו

ביאטה מהנדסת , אודי עצמאי בתחום ניתוח מערכות מידע. וחצי

קשת "ב' יעל עולה לכיתה א. יהול בחברת אמדוקסתעשיה ונ

כבר ארבע וחצי , גרים ברחוב מצפה. נועה במשפחתון". שוהם

   .שנים בשוהם
 

לאכול , קמפינג, אנחנו אוהבים לטייל בארץ :פעילויות אהובות

לשמוע , לקרוא הרבה ספרים, )בודקים הרבה מסעדות וגם בבית(

יעל אוהבת לבנות ). פיםתוך כדי זיו(מוזיקה וגם לשיר שירים 

נועה אוהבת . ובכל דבר שאפשר, בחול בים, בלגו, בפלסטלינה

 .לפרק את כל מה שיעל בונה

  

אנחנו . חשוב לנו חינוך לסובלנות וקבלת האחר ?למה קשת

, ארץ ישראלית  -שורשית , רוצים שילדינו יגדלו בסביבה ערכית 

 .קצת דומה לתקופה שהיינו קטנים

  

מלטביה וגדלה  1973עלתה לארץ בשנת  ביאטה :ההורים

קית תכנון ולאחר מכן למדה "שירתה בצבא כמש, באשקלון

הנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת בן גוריון ולאחר מכן תואר 

, משם עבר לאילת ומשם לרחובות, אודי נולד בחיפה. שני בניהול

שירת בחיל הים כקצין ואחרי הצבא . שם בילה את עיקר ילדותו

שם נפגש עם , נדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת בן גוריוןלמד ה

. לאחר הלימודים עבדו יחד באלעל ושם האהבה פרחה. ביאטה

עברה ביאטה  -ואז גם עזבו את אלעל  2000התחתנו בשנת 

 .ואודי נהיה עצמאי, לאמדוקס

  

הגענו מראשון לציון בחיפוש אחר מקום  ?איך הגענו לשוהם

בחרנו בשוהם בעקבות חברים שעברו . נחמד לגדל את הילדים

 .כולם מאד אהבו והמליצו לנו לבוא, לגור בשוהם וגם אח של אודי

  

. אודי אוהב לשוט במפרשיות. ביאטה תולעת ספרים :תחביבים

אוהבות , נועה ויעל אוהבות בעיקר לשחק בבובות בקוביות

אוהבות לשמוע , אוהבות מאד מאד גני שעשועים, בריכה בקיץ/ים

בעיקר שירי (ולשמוע מוזיקה ) בעיקר לפני השינה(ים סיפור

 ).ילדים

 

אלוהים זה בעצם כל דבר שאנחנו  ?מה זה אלוהים בשבילנו

זה , זה יכול להיות סל ניצחון בשנייה האחרונה , רוצים ומאמינים

 .יכול להיות משהו שמכוון ומשגיח עלינו וכל דבר בעצם

  

, בדיחות טובות, סוף טוב, אנשים אהובים ?מה משמח אותנו

 .רוח טובה, אוכל טוב

  

, "תאמין לי", "אחי"ביטויים כמו , פלאפל ?מה ישראלי בעינכם

לתרום מח , לעזור אחד לשני, מימין לעקוף, לצעוק, לדחוף בתור

 .יום העצמאות, לעזור, עצם

 054-7335699וזמנות לפנות לסמדר בטלפו� מעוניינות להשתת� במדור מהמשפחות 



 

  פינה אישיתפינה אישיתפינה אישיתפינה אישית
  

   מחשבות על רוח קלה
 

אני לא , האמת. אני לא ספורטאי גדול

אבל באחרונה שבתי , בכלל ספורטאי

כשאני יוצא . להליכות ערב ברחבי שהם

ואני מצליח בניסיון להשתדל לשכוח , להליכות האלה

בראש רצות לי מיני , את הטלפון הנייד ואת הביפר

אחת המחשבות האחרונות שחלפו . מחשבות שונות

עד שחשבתי שנכון ... בתודעתי מאד מצאה חן בעיני

  .לחלוק אותה עמכם

  

וע שעבר היינו עדים לאירוע אווירי ששיבש שבב

רוח שעלתה אל על עצרה תנועות . כמעט עולם מלא

כינסה שרים , השפיעה השפעות כלכליות, מטוסים

מנעה מאנשים מלשוב לביתם , וראשי מדינות לדיונים

אפילו מנעה מאנשים ... ואם לא נהיה פולנים לרגע

ללוות למנוחת עולמים את נשיא פולין שנהרג 

לא יכול , חדיש ככל שיהיה, אף מטוס. תאונת מטוסב

  .היה להתמודד עם תופעת הטבע הזאת

  

: אם נבחן את קווי האירוע נגלה חוט שדרה מעניין

ככל שיהיה חזק ועוצמתי ואפילו מתקדם , חומר

ואפילו , לא יוכל להתגבר על הרוח, טכנולוגית

מטוסי ענק שאפילו לא יכלו . שתהיה הקטנה ביותר

. כן(כשהייתי במעלה רחוב עמק איילון . להלרוח ק

לאלה שלא ספורטאים יש ברחוב עמק איילון 

נפל לי האסימון בדבר . נפל לי  האסימון...) מעלה

המסר הוא בדבר חלוקת .  המסר מהאירוע האווירי

הנטייה הטבעית היא להשקיע . האנרגיות של כולנו

ההשקעה הנכונה צריכה להיות . בחומר, בנראה

קטונתי מלהפוך . כי שם נמצא הכוח האמיתי, ברוח

אבל במוצאי יום ... את המחשבה הזאת להמלצה

העצמאות עברתי ליד הטלוויזיה וראיתי שמשדרים 

מתוך אינסטינקט , האמת. את טקס פרס ישראל

. חיפשתי משהו עם קצת יותר רייטינג לצפות בו

אם הייתה לי הזדמנות  -נעצרתי לשנייה ואמרתי 

זהו ? אז שאני אפספס, את הרוח. ..לחזק קלות

  .והאמת היה טקס מרהיב... שלא

  

ואם אתם רואים אותי ברחבי . עד כאן המחשבות שלי

אז זה לא בגלל שאני ... שוהם ואני לא ממש שם לב

זה בגלל שהראש שלי פשוט במקום , קצר רואי

  .והעיקר הספורט... אחר

  

  'רועי לחמנוביץ

  

  054-6774756' טלפנו לאלעד ב? יש לכ� דעה אישית

 

  מאלבו� התמונותמאלבו� התמונותמאלבו� התמונותמאלבו� התמונות
  

, רוזן-יעל גרוסאת מודל קשת הציגו ". קשת"התקיים מפגש הורים להיכרות עם מודל  22/4/2010ביום חמישי 

תדהר ו; קשת ירושליםבגן  גננת, ערבה-נעמה אבנד; קשת ירושלים ס"בבי כותבת תוכניות לימודיםמחנכת ו

" גשר מפעלים חינוכיים"מ ללי זינגרו, "צו פיוס"ל "מנכ, עליזה גרשון. ס קשת מזכרת בתיה"בבי מחנכת, גוטמן

ישראלי ביוזמות -והדגישו את הממד החברתי הכלל, )מיזם רשת קהילות מעורבות( ם"מרקהציגו את צו פיוס ואת 

היועץ הארגוני המלווה , אסף הירשפלדו, ר הועד"יו, ערן רוםנשאו דברים " קשת שוהם"מטעם . כמו קשת שוהם

  ."צו פיוס"אותנו מטעם 
  
 

 

 

 

  


