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        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת
  

כשאתם מסיימים : נתחיל מהסוף

דעו כי יצאנו לפגרה ונשוב , לקרוא

כי גם אנחנו ? ולמה. בספטמבר

נהיה מותשים מכדי לדווח 

או לחשוב , בהרחבה על מעללינו

או לחפש את , על תמהיל העיתון

קוראינו בין הנופשים באילת 

לאלה שיצאו לטיול אופניים 

אבל כיוון שאנחנו לא (בהולנד 

זה הזמן , להתנתקבאמת יודעים 

כך ). גם להציע שינויים בפורמט

ע "סיום שנת הלימודים תש, או כך

מקדם אותנו לשנת הלימודים 

אלה הימים האחרונים . א"תשע

וסדר יום , לבחור מורה וגננת

לפעילות הגיבוש של ילדי קשת 

הילדים העולים לכיתה . באוגוסט

ביקרו באבן חן וניסו להבין מי ' א

ה המכונה בית נגד מי במוסד הז

, שש שנים מצפות להם שם. ספר

 ?מה זה לעומת חודשיים בבית

  

  .וחופשה נעימה, בהצלחה לכולם

  

  

  תזכורותתזכורותתזכורותתזכורות
  

 

8.7 חמישייו�   
 שלישימפגש גיבוש 

שת העולי�לילדי ק  
ג� חובהל  
בג� הירד� 17:00  

15.7 חמישייו�   
 שלישימפגש גיבוש 

שת העולי�לילדי ק  
'לכיתה א  

בג� הירד� 17:00  



 
        גרוסמ�גרוסמ�גרוסמ�גרוסמ�שפחת שפחת שפחת שפחת ממממ    � � � � תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות תעודת זהות 

        
כמעט  ,סמדר ;35כמעט בן  ,יהודה :מי אנחנו

 יהודה. וזיו בן שנתיים וחצי 5אראל בן  ;34בת 

 –סמדר , "דובק"מנהל אבטחת מידע ב –

וזיו ) אירוס(אראל בגן טרום חובה , ביולוגית

 .במשפחתון איילת

 

. לנו חתולה בשם סגרירהיתה  :חיית מחמד

כשמה כן היתה הן מבחינת הצבע והן מבחינת מצב 

וגרה  "צער בעלי חיים"היא אומצה על ידינו מ .רוחה

בביתנו  בימים רחוקים ועליזים בהם לא היו לנו ילדים 

אולם השנים . והיא היתה מחמד נפשינו היחידי בעולם

ואם המשפחה החלה לשים לב , חלפו עברו להן

יאות שלה הולך ומתדרדר והשאלה שתפקוד הר

  "?היא או אני: "הבלתי נמנעת נשאלה

סגריר בעצמה הבינה את התשובה והתפנתה לסיורים 

במשך שנתיים נוספות היא  .ורביצות ברחבי הגינה

תוך שהם , וון הילדיםינאלצה להתמודד עם הערצה מכ

  .דולקים אחריה לאורך החצר

ת עצמה לקחה א, כנראה נקעה נפשה, לפני כחודש

 .מאז לא ראינו אותה. בידיים והחליטה לעשות מעשה

אנו מתגעגעים אך מקווים שמצאה את שאהבה נפשה 

 .בבית טוב אחר

 

קצרה היריעה מלספר עד מה  :פעילויות אהובות

החל מהשתתפות במרתונים , יאהב יהודה ספורט

דרך רכיבה  ,וחצאי מרתונים ועד ליגת שוהם לכדורסל

, לרוע המזל. ואימונים בחדר כושרעל אופניים בשדות 

אהבתה . סמדר לא הצליחה להדבק ממנו במיוחד

אותה היא מטפחת בעמל רב , הראשונה היא הגינה

נגינה וקריאת ספרים , לצד ציור...) כשיש לה זמן(

  .ישנים

ר נטרלי והוא ממשיך את דרכי שאאראל מנסה להי

אביו בכדורסל וריצה ומצד שני אוהב מאוד לצייר 

  .כל מילה נוספת מיותרת. זיו אוהב כלי רכב .לולפס

  

מפני שאנו מאמינים שזו הדרך לחנך את  ?למה קשת

איננו . ילדינו תוך הרחבת אופקיהם והטמעת מורשתם

רואים סיבה להפרדה בין חילונים ודתיים ומקווים כי זה 

  .יהיה זרם החינוך המוביל בעתיד

        

ית עם בת זקונים אמית ,גדלה בסביון סמדר :הוריםה

למדה בבית ספר . אחות הגדולה ממנה בתשע שנים

של פעם בקרית אונו ונשלחה כצאן לטבח מלכתי דתי מ

ואת הפצעים אנחנו עדיין מנסים , לאולפנת צפירה

התגייסה לחיל  ,בניגוד לרצון המערכת. לרפא גם היום

המודיעין ושרתה בבסיס בדרום שם פגשה את בחיר 

אחרון מבין ה ,נולד ברמת גן יהודה .יהודהליבה 

בבית תמיד נשמעו פיצוצי אגרטלי  .ארבעה בנים

מה , חרסינה בעקבות מפגש טועה עם כדור כלשהוא

אפשר לצפות כשבחלק מהמקרים אבי המשפחה הוא 

הכדור ליווה את יהודה למכינה ? זה שבעט בכדור

, התיכונית בנחלים הבגבעת שמואל ולאחריה לישיב

פעם לאחר שהרב המחנך ביקש  שם הוא הופיע מדי

הרב הבין שמדובר בנער שכאשר אומרים . ממנו לחזור

לו עוף החוצה הוא מפרש את זה במובן הרחב ביותר 

ב בעקבות "יהודה בילה בארה' את כיתה י. של המילה

שם למד בבית ספר תיכון יהודי , שנת שבתון של אביו

  .קשה מנשוא הבנחלים היית הדתי והחזרה לפנימיי

  

זו היתה אמצע הדרך בין ירושלים  :לשוהםיך הגענו א

מקום  –ופתח תקווה , מקום עבודתה של סמדר –

  .עם הזמן למדנו לחבב את המקום. עבודתו של יהודה

  

ולא משנה . בעיקר לבלות ביחד :מה משמח אותנו

 .איפה

  

הלכידות והושטת היד לעזרה  ?מה ישראלי בעינכם

היה נראה כי ישראל בעיתות משבר גם אם יום לפני כן 

העובדה שעל אף כל התלונות . על סף מלחמת אחים

ל "והקלס על הישראלי המצוי עדיין כל הנאה מטיול בחו

  .מלווה בגעגוע לישראל

  

  :מה זה אלוהים בשבילנו

הכוח המדהים הזה שמחזק אותך ומאפשר לך : יהודה

לעשות את מה שנראה עד לאותו רגע כבלתי אפשרי 

 ון כנראה פגש אותו באזור הקילומטרכל מי שרץ מרת(

  ).32-ה

אלוהים בשבילי הוא מהלך ההיסטוריה שלנו : סמדר

כיצד כל בני , וההפתעות והִמפנים שהיא טומנת בחובה

משפיעים אחד על  ,בני אדם ושאר היצורים ,הבריאה

 .השני ועל הפלא הנקרא חיים



 
  ינה אישיתינה אישיתינה אישיתינה אישיתפפפפ
  

 הרהורי גדלות
 

ותפת של אני טופח על השכם המש

עשינו כאן , אין ספק": קשת שוהם"

ות סובלנ, הכנסנו באסרטיביות עדינה. משהו לא יאמן

מערכת שכפי (והקשבה למערכת שהייתה נוקשה 

מוגבלת בקשב ובסובלנות , שראינו בשנה שעברה

הודות למאמצינו יש לי ולמשפחתי מסגרת ). שלה

אני ועוד כמה מהקבוצה . חינוכית להתגאות בה

כל פעם מחדש מיכולת הארגון והיוזמה של נפעמים 

 ". קשת"הפעילים ב

 

הוא גיבוש " קשת"עוד הישג חברתי בעל משמעות ב

והשמעת קולנו , חבורת אנשים מעניינים וערכיים

מעטים הם אלה אשר לא שמעו . הערכי בכל שוהם

כבר ממש לא . וזה מאד מחמם את הלב, על המיזם

איך שם , נו"אלא " ??מה זה, קשת: "שואלים

 .ואז מתחילה מלאכת יחסי הציבור" ?באמת

 

 ....מאיגרא רמה ל

 

עם בולוציה התרבותית התפתחנו מאומה איך בא

לעם מפולג עם מנייריזם של שבט , גינונים של מיעוט

שהייתה בנו " שנאת הגוי"איך הפנינו את ? דומיננטי

אל השונה היהודי או , בצדק או שלא בצדק בגלות

איך שינינו במאה השנים ? םהמיעוטים הישראלי

טבעית של היהודים - האחרונות  את הנטייה הכמעט

, בכל מקום להיות ליבראלים ומהפכניים ערכיים

חוץ  -לכשרון יצירתי בכל כך הרבה תחומים אחרים 

 ?חינוכי- מאשר בתחום החברתי

 

 המוןשאלתי אתכם כבר ( ושאלה אחרונה לסיכום

 ...):אלותיישאלות ולא עניתם עדיין על אף אחד מש

 

היא כל כך יוצאת דופן בנוף החינוכי " קשת"למה 

ולמה אין עוד הרבה מיזמים עם , שלנו(!) והיהודי

חשיבה פתוחה ומקבלת על כל גבעה נישאה ותחת 

 ?כל עץ רענן

 

. גם אני גדלתי באווירה חשדנית כלפי הזר. זה בסדר

ירשתי חשדנות כלפי הגויים מאימי שברחה מוורשה 

ואבי סיפר לי שוב ושוב על , 1939- דה בבהיותה יל

אמריקנים -טינתו הבלתי מתעמעמת כלפי האפרו

בילדותו  " יהודון"בברוקלין שהיו מקניטים ומרביצים ל

 ...). בנוכחותו" אובמה"אין לומר את השם (

 

הבנתי שלהיות  שמוניםאבל איפשהוא בשנות ה

, אלה לא חיים, נימול או לא ,"אחר"חשדן כלפי כל 

משחק תיאטרון המגלם ומחקה את אותה דמות אלא 

כששמע על הרקע של , מכר פעם אמר לי. שוב ושוב

" להגיב. "את משמעות המילים באנגלית, הורי בגולה

המורכב משתי " React"באנגלית זה "הוא אמר 

אז כשאתה מגיב ". פעל/שחק"-ו" עוד פעם: "המילים

אתה בעצם משחק או , יהודים ולזר כמו הוריך-ללא

  :ואז הוא סיים כך. מגלם את אותה דמות

"Don’t re-act! ACT!" 

אלא פעל במשהו , כלומר אל תפעל בשנית ותגיב

 .ייחודי משלך

 

במידה , כפי שנאמר כאן בעלון המכובד: מסקנתי היא

זה נחמד אבל , "קשת"והפתיחות שלנו נגמרת כאן ב

אלא , עלינו להוביל לא רק במיזם הזה. לא מספיק

ולא , לפעול מתוך ערכינו, ו בבית ובחברהבחינוך שלנ

להיות , להגיב כפי שמגיבים הרבה ישראלים לצערנו

לחסידי סלונים וכן לגר , למיעוטים, פתוחים לשונה

 -שבמשמעותו המקראית הוא ה, הגר בתוכנו

Stranger התורה . שמנהגיו זרים ומוזרים, הזר

כנראה שאנחנו עם : מדגישה זאת בכל הזדמנות

  .זכורותהזקוק לת

  

  ינקי גולדנברג

  

  
 info@keshetinfo@keshetinfo@keshetinfo@keshet----shoham.org.ilshoham.org.ilshoham.org.ilshoham.org.ilל "או בדוא 054-6774756' פנו לאלעד בטל? לכ� דעה אישית יש

 

  קשת בתמונותקשת בתמונותקשת בתמונותקשת בתמונות
  

  8.6.2010" קשת שוהם"ילדי גן חובה  –פגש גיבוש מ: והפעם

  


