
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

   המערכתמשולחן

  דבר העמותה
 

 א"עתשכסלו -ןוחשו, 2011 נובמברגיליון 

  ,חברים יקרים

. קשת' הגיע יום אחד אל ועד העמותה דיווח אודות מקרה שקרה בכיתה א, שנת ההקמה של מסלול קשת בשוהם, בשנה שעברה

ילדי קבוצת התפילה סיפרו על כך בהתרגשות לילדי קבוצת . באותו שבוע שוחחו בקבוצת התפילה על מתן צדקה וחנכו קופת צדקה

אינך יכול : "בתגובה אמר לו אחד מילדי קבוצת התפילה. ביקש אף הוא לתרום לקופת הצדקה" ילדי המפגש"ואחד מ, המפגש

  ". שאינך דתילתרום לצדקה ואינך יכול להיות צדיק כיוון

כינסנו את הילדים יחד וקיימנו שיחה פתוחה אודות צדיקים , השיבו המורות, עצרנו את הלימודים. ר הוועד"שאל יו? וכיצד הגבתם

הילדים . עושים מעשי חסד ורואים בכך ערך, מהר מאוד הבינו ילדי קבוצת התפילה שגם חבריהם החילוניים נותנים צדקה. וצדקה

  .נות חדשות אודות מיהו צדיק ועד כמה צדיקות אכן חייבת להיות קשורה לשמירת מצוותיצאו כולם עם תוב

הסברנו , שנדהמו מתגובתנו העולצת אל מול מקרה שהן חוו כקשה ומאתגר, למורות. קשה לתאר את התרוממות הרוח שחשנו אז

נו יקיימו את הדיאלוג הזה בצורה חברית כדי שילדי:  שבדיוק בשביל זה הקמנו את קשת שוהם-את מה שלנו היה מובן מאליו 

הוא הערך המוסף -הדיון הזה שהתקיים בכיתה הוא, מבחינתנו. ומתוכו יגלו את המשותף להם וילמדו לכבד את השונה, ובונה

  .האמיתי של החיבור בין דתיים וחילוניים במסגרת קשת

התגלעו מחלוקות והתקיימו דיונים , עילים ובקהילה בכללבפורום הפ, בגן ובכיתות. בשבועות האחרונים סערו הרוחות בקשת שוהם

בלהט , לעתים. חלקם בנושאים קשתיים מובהקים וחלקם בנושאים אחרים לחלוטין שעל סדר יומנו החינוכי והלימודי, נוקבים

לא חידוד הגבולות ו, ההכרה בשוני:  שלנונשכחה מאיתנו האמת הבסיסית שעליה מושתתת ההוויה המשותפת, המחלוקת

אנו מברכים על חילוקי הדעות ועל ריבוי הגוונים . כל זאת באווירה של כבוד הדדי ושל פתיחות לאחר ולשונה אך –טשטושם 

ענינית , הבה נשכיל לקיימו בצורה מכובדת ומכבדת; ושמחים בדיאלוג שנובע מהם, !)שמהם מורכבת כל קשת והם סוד יופייה(

לעשות הוא להתבונן בילדינו וללמוד עלינו  כל ש–ל שהדעות שונות ובלהט המחלוקת  ואך טבעי שקשה ככ–וכשקשה . ותרבותית

  !מהם

 .ועד העמותה ,איל רז                                                                                                                                                 

 

  תמונת החודש
, בבוקר שלאחר שמחת תורה נפגשנו לטיול בתל עזקה 

הילדים מיד שמחו . אזור בו נלחם דוד בגליית הפלשתי

. וריםלפגוש זה את זה לאחר חופשת החג וכך גם הה

בחורשת עצי זית זהבה שניאור החלה לספר על הסביבה 

  .ועל התקופה הקדומה אשר בה חיו באזור זה

לאחר מכן הסתערו הילדים על השטח במסגרת משחק 

בו הרמזים היו תשובות לשאלות על " חפש את המטמון"

היה מרגש לראות את ילדי הקהילה . סיפור דוד וגליית

הגענו לנקודת .  זה עם זהמגילאים שונים משתפים פעולה

 על עמק האלה שם הסבירה זהבה לילדים התצפית יפהפיי

כי בסיועם של "וכן הומחז הסיפור התנ" תל"על האזור ומהו 

התיישבנו כל , לקינוח... 'אריאל קרפיבקה ואורן לבקוביץ

 . המשפחות לפיקניק נעים בין העצים

בקשת זה . עוד חודש עבר לו וגם המולת החגים היא זיכרון רחוק. חודשיים חלפו מאז צעדנו בצעדים מהוססים אל הגן והכיתות

זו השנה הרביעית שבה . םוזה הזמן לפתוח בגיוסים מאסיביי, ג עושה את דרכה אלינו בצעדי ענק"שנת תשע. מעיד על דבר אחד

וכבר מכירים וברור להם שהם רוצים , נשיב למי שצריכים את החותמת האחרונה, נציב דוכנים במרכז המסחרי ובבניין המועצה

ולא יודע ,  למי שעדיין לא מכיר- ונספר ונתאר את כל הטוב שבחינוך ובקהילה המיוחדת שאנחנו בונים בשנים האחרונות, קשת

  .בהצלחה לכולנו? מי אמר שמשעמם עד שחנוכה מגיע, ליומן המתמלא בהדלקות נרות, בין פעילות גיבוש אחת .מה הוא מפסיד



  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   נורמליות בחינוך–תולדות פרשת 

  

נתקלים אנו בכמה , ושיהבקוראנו את פרשת תולדות ופיר

ולהבין את " לתקוף"אסכולות שמהן יצאו המפרשים 

 רועים והיחס שליהא,  סיפור יעקב ועשו,הדרמות שהתחוללו

המפרשת , האסכולה הלאומית כגון, רבקה ויצחק אליהם

-האסכולה האתית, ית המשכיות המסורת והאמונהומזו

עשי אוניברסאלית המנופפת באצבעה בביקורתיות אל מול מ

  . ועוד, ה ושאר עוונות ובעיות המוסר בפרשהיהרמי

, האסכולה החינוכית: בחרתי להצביע על גישה שאקרא לה

והיא , פ הנחת יסוד אחת בפרשה"שטוענת ומפרשת ע

נורמלי ופורה ביחסים במשפחה , שהיה משהו מאד טוב

בינם , היחסים היו מושתתים על אהבה בין ההורים. הקטנה

ועל כבוד והבנה בתכונות , רבות בחינוךמעו, לבין הילדים

הים וישנה ההבטחה והברכה של אל, ברקע. של הבנים

כדי לתת לכל המשפחה את , ובמפורש ליצחק, לאבות

שפע הברכות בפרשה  ,בכלל. הביטחון שיהיה טוב

והכמיהה לעתיד פורה ומבורך נותנים את התחושה כי 

 –ים לפחות מבפנ, משהו טוב היה שם במשפחה הגרעינית

  .כלפי חוץ

יש המודים כי ייתכן , גם בין הפרשנים המבקרים את עשיו

לאו דווקא תכונה , שיצחק אהב אותו בשל התעוזה שלו

יגידו שחטאו היה בעיקר , גם בין מבקריו של יעקב. רעה

ל נענש בתמימותו מול הרמאות "וכן לפי חז(שהיה תמים 

ה של גם בין מבקרי).  מידה כנגד מידה-של לבן הארמי 

יגידו שעשתה זאת מתוך , רבקה שהובילה מהלך הונאה

  בחינוך הערכיאנו מכירים, וכן. אהבה כנה ודאגה לעתיד

/  אנו מזמינים עוד כותבים וכותבות לתרום לנו במאמר
למעוניינים נא לפנות . דבר תורה על פרשות השבוע/  פרשנות

 com.gmail@jgberg :במייל לינקי גולדנברג

משפחה זו , לפי האסכולה החינוכית: לסיכום. שקיבל יצחק

  .אולוגי וערכי טוביהיתה בעלת מטען איד

מלמדת אותנו ) ופרשנות זו(מה התורה : ל לשאולנוכ, אם כך

אם לפי הגישה החינוכית הכל היה , חינוכית/מבחינה מוסרית

, היםוביטחון באל, הרבה אהבה: טוב במשפחת יצחק ורבקה

  ?מעורבות הורית ותכונות טובות בכל מקום

חינוך טוב , אנו לומדים בפרשתנו שאהבה: התשובה היא

ם לא משולבים בחינוך לאחריות ואמונה אינם מספיקים אם ה

יעקב אבינו קיבל את כל . ולעצמאות, אישית על מעשים

למרות כל יתרונותיו ) בסוף ספר בראשית(ולטענתו , היתרונות

משלב , יעקב אבינו למד בדרך הקשה. לא היו לו חיים טובים

שאין פעולה , העזיבה שלו את המשפחה המגוננת בפרשה זו

מוד הפרשיות הבאות בספר בראשית בלי. ללא תוצאה ואחריות

  . נוכל לראות איך שכח יעקב אבינו שיעור זה כל פעם מחדש

אסיים בפתגם לקוח ממקורותינו הלאומיים ומתוך חומר לחינוך 

כשאדם עולה במעלה ": לאחריות בבתי הספר היסודיים בארץ

 ויישא תמיד ,לא די שיראה מרחוק את הפסגה הגבוהה, ההר

עליו לראות את השבילים ולבדוק אם אין  ,קראתהלאת עיניו 

עליו , ואם ישנם. בדרכים פתחים ובורות או חיות טורפות

דוד ( ".אחרת לא יגיע לפסגה, או לעקוף אותם להתגבר עליהם

  )גוריון-בן

  .שבת שלום

   בגן ובכתותמהנעשה 

ילדים והמשפחות מחופשת החגים מייד לאחר חזרת ה

וגן ' כיתה א ',כיתה ב" קשת"פעלו ההורים במסגרות , הארוכה

  .לקדם פעילויות גיבוש לילדים והמשפחות, "קשת"

עם ' ערכו משפחות תלמידי כיתה ב" לך-לך"פרשת , חשוון' בח

 סעודת ליל שישי משותפת באולם מכבים ןהמורות ומשפחת

 .תחתון

, הסתיו הראשונים שהוסיפו לחום בפניםכשבחוץ יורדים גשמי 

סבא של רואי , גרשון שץפתח את הערב בקידוש וברכה 

אבא של ירדן מקבוצת התפילה נשא , עמרי. מקבוצת המפגש

דבר תורה ובמהלך הארוחה ואחריה ליוו את קולות השמחה 

היה זה ערב . של הילדים זמירות שבת ושירי ארץ ישראל

,  ערכים של שותפות-  בקשת מוןשהמחיש לכולנו את היופי הט

תודה מיוחדת לועד הכיתה ששקד והפיק  .היכרות וכבוד הדדי

  .את הערב המוצלח

יצאו , ביום שישי מייד לאחר בית הספר, שבוע לאחר מכן

 שיזמה טלי למסיק זיתים חוויתי" קשת "2-' משפחות כיתה א

המשפחות נפגשו במושב חמד . אמא של אביתר, אלוני

וקבלו הסבר על מסיק הזיתים וכל " מרים ומרדכיבפרדס של "

  לאחר מילוי הצנצנות עברו כולם. ילד קיבל צנצנת מפלסטיק

  מפי ינקי גולדנברג  פרשת השבוע
 

 הזדמנות ילד קיבל כל, פרדס הסמוך לקטיף פומליות ולסיוםל

 לסיום. )בתמונה (נורית בערוגת המשק לשתול פקעת של

קבלה כל משפחה את המתכון הביתי של מרים ומרדכי להכנת 

  ...  בינתיים כולנו מחכים בסבלנות להבשלתם. הזיתים בבית

ילדי גן קשת נפגשו בגן היובל לפעילות חווייתית אשר , בין לבין

ה תחנות הפעילות כלל.  הגןואורגנה ותופעלה על ידי ועד

  .פיתות בטאבון ועודאפיית , הפעלה שונות

  !ברכות לכל ההורים והצוותית העוסקים במלאכה



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 אור-ערן מלכי: שם

  . מפגש:קבוצת שיוך

  2א�: כתה

אחי לשחק עם ו, פליימוביל ,WII : לשחקבמה אני אוהב

  .משחקי דמיון

סל - להתחיל לשחק כדור:חוויה מהחודש האחרון בכתה

  .בהפסקות

  . פיטר פן:הספר האהוב עלי

  . לראות סרט משפחתי:מה אני אוהב לעשות בשבת

  .ו בשבט" ט:החג האהוב עלי

 

  תתששקקהה  יידדלליי  ללללשש

 aya_nahoom@walla.com – נא לפנות לאיה קרפיבקה –למעוניינים להתראיין 

  קארורות: שם

  .תפילה: קבוצת שיוך

  2א�: כתה

 לשחק עם -והכי , פיות, בראצ: במה אני אוהבת לשחק

  .חברים

התחלנו חוברת חדשה : תהכבויה מהחודש האחרון וח

 .ולא בכיתי, וגם היה לנו חיסון. בחשבון

  .הנסיכה והקוסם: הספר האהוב עלי

משפחתיות ארוחות שבת : מה אני אוהבת לעשות בשבת

  .וכשחברות באות אלי אחרי ארוחת צהריים, עם חברים

כי אני אוהבת להדליק נרות ,  חנוכה:החג האהוב עלי

  .בחנוכיה

  לחורףציור         
ש בּולא ְלת ְלִיָּבן ַהא ִמָציל ַיִגְו, ףֶרחֹול ַהן ֶשאשֹוִרם ָהיֹויע ַהִגִה
  .  יףִעְצת ּופֹוָפְּכ, רֶמע ֶצַבֹוּכ, ילִעְמ, יםִיגָפַמ: אצֹוְמ ִל לֹורּוְזִע. םַח

 !יםִעף ַנֶרחֹו

  מסינגר-מאת תמר וילפורט ררררממממתתתת    ללללשששש    ההההצצצצללללממממהההההההה

  חורף קסום/  משפחת המומינים
  ).הוצאת כתר(מאת טובה ינסון 

  

מחזיר אותנו " עמק החיות המוזרות"ל) משוודית(תרגום חדש 

כמעט יחידים , כשהמומינים כיכבו, לימי הערוץ הראשון

 מומינטרול  על  אנימציה  סדרת   . םיהצהרי אחר   בתוכניות

עכשיו הם . ומאי וגרוק

  , חוזרים בספר עב כרס

 עמודים של 140-כ

סיפורים על חורף מושלג 

בארצות הצפון ורוח וקרח 

שאנחנו רק יכולים לחלום 

  . עליהם

ספר נהדר לילדי הכיתות 

  . הנמוכות

 



   אשר משפחת –תעודת זהות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , הבכורההאחד במקום להזכיר שאחיו ויתר על ,הראשון

מתחפש לדמותו והאחר באופן מפתיע לכאורה שב להתעניין 

מדובר היה במפגש לכאורה ולא במפגש וקשר . בברכת אביו

יתכן ואם מלכתחילה מדובר היה במפגש וקשר של אמת . אמיתי

סימוך המפגשים של יצחק . התוצאות היו אחרות לחלוטין

של יעקב ועשו מלמד אותנו כי המתכון למפגש ורבקה והמפגש 

 .ראוי טמון ברצון לקיימו באמת וביכולת הכלה אמיתית וכנה

, בימים האחרונים אנו רואים מהלך אותו מוביל המרא דאתרא

וזאת כדי שארגון רבני צוהר יכול להמשיך , הרב דוד סתיו

מיותר לציין כי מסה קריטית . ולהשיא ציבור רב במדינת ישראל 

אדגיש כי . של הנישאים הם צעירים שאינם מוגדרים דתיים

האינטרס שהמפעל החשוב הזה ימשיך להתקיים הוא משולב 

הרב סתיו . גם של משרד הדתות וגם כמובן של ארגון צוהר

כן ומכיל עבור , באפשור הנישואים בעצם גורם למפגש אמיתי

  . צעירים רבים שאינם דתיים עם עולם היהדות

 המיוחד קיים גם מפגש חינוכי אמיתי ויתי שביישובינבשנה זו גיל

בתחילת שנת הפעילות הנוכחית הפקדתי .  קשת שוהם–שכזה 

בידי הצוות החינוכי של גן , בני בכורי יהל, את היקר לי מכול

מעבר לעובדה שבאחרונה התחלתי לכנות את כל . קשת שוהם

 אני בעוד" מעגל המפגש"חבריי שאינם מוגדרים דתיים כבוגרי 

גיליתי שכבר בגיל הגן ניתן , "מעגל התפילה"וחבריי היננו בוגרי 

לטעת בראש ובראשונה יכולת הכלה לאחר השונה ממך מבלי 

. להפחית כהוא זה מעוצמת החוויה שכל כך מיוחדת לגיל הגן

קשת שוהם היא אכסניה ראויה למפגש אמיתי של משפחות 

ן אכסניה ס קשת שוהם ה"גן וביה. דתיות ושאינן דתיות

לתלמידים ומשפחות הפועלות ליצור חברה המכירה בעובדה 

שיש מחלוקות ולעיתים אף מחלוקות עקרוניות אבל ברור הוא 

משימתנו המרכזית היא . שהשלום חשוב הוא מסך כל חלקיו

ולא חלילה מפגשי " יצחק ורבקה"לפעול כל העת ליצירת מפגשי 

יצחק "קשת שוהם הוא ביטוי טהור למפגש " . ויעקב–עשו "

  ". ורבקה

פרשת תולדות פותחת בתיאור שני מפגשים הנוצרים על 

. מפגש אחד שגרתי והמפגש האחר חריג, רקע של שונות

התיאור השגרתי הוא תיאור של מפגש שהתרחש בפרשת 

הפרשה בוחרת לתאר . המפגש בין יצחק לרבקה, חיי שרה

" יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" :את יצחק

רבקה בת בתואל הארמי מפדן : "אוהתיאור לו זוכה רבקה הו

הביטויים בהם בוחרת הפרשה ". ארם אחות לבן הארמי

לתאר את האב השני והאם השנייה מקפלים בתוכם את 

בנו של , אליטה יהודיתליצחק הוא בן : מהות המפגש

 –לך "לעבר ' אברהם שחבט בכל הפסלים ויצא בהוראת ה

וק היפוכם רבקה היא בדי. מבלי לשאול שאלות מיותרות" לך

הפרשה מפרטת בתיאור הרשע והפשע שהיא . של דברים

אחות , בת לרשע) י"כדברי רש(רבקה היתה . יצאה ממנו

. ולמרות זאת לא למדה מהם, לרשע ותושבת שכונת רשע

מפגש בין בוגר מערכת חינוך יוקרתית עם בוגרת פרויקט 

בצד הזיווג (אחת הסיבות לעניות דעתי . שיקום שכונות

 להצלחת המפגש הוא הפתיחות של האחד להכיל )האלוקי

דמוגרפים , ההבנה כי שינויים אישיותיים. את רעותה

  . ומעמדיים אין בהם בכדי לפסול מראש כל חיבור איכותי

מיד . מדובר במפגש תוך רחמי. המפגש האחר הוא חריג

מצוין כי , בפתח הפרשה לאחר האזכור כי יצחק ורבקה נשאו

מתיאור .  ורבקה הרה לתאומיםנעתר לתפילת יצחק' ה

עשו ויעקב . התאומים שנולדו נסיק כי מדובר במפגש מקרי

א בעצם יוהתהוות תאומים שכאלה ה, התאומים אינם זהים

מעין מפגש מקרי של שני הריונות שונים המתרחשים בעת 

גם שוני , השוני בין עשו ליעקב הוא שוני כפול. ובעונה אחת

האחד איש , חד שעיר והאחר חלקהא: חיצוני וגם שוני פנימי

הסיבות לחיבור הלא מוצלח בין עשו . שטח והאחר איש ספר

א הקצר יה") עשו שונא ליעקב"וזאת בצד הקביעה (ליעקב 

מדובר היה בקשר שכל העת השחקנים התנהלו . בין השניים

האחד מתפלל לקראת המפגש עם : בו התנהלות אסטרטגית

  מצעדו מתעלם  לכאורה   והאחר בז לבכורה ואחר כך , אחיו

  על קשת ועל פרשת תולדות
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