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קשת משפחתי
גיליון  יוני 2018, סיון–תמוז תשע״ח

עיתון קהילת קשת שוהם

דבר הוועד
קהילת קשת היקרה,

שמטרתה  מסגרת  היא  שוהם  קשת 
תרבותיות  זהויות  של  משותפים  חיים 
תרבויות  נדרשו  ומעולם  מאז  שונות. 
אחרות  תרבויות  של  קיומן  עם  להתמודד 
ההתמודדות  דרכי  המשותף.  במרחב 
מלחמת  מתקיימת  לפעמים  מגוונות:  הן 
התרבות  את  להכריע  שמטרתה  חורמה 
של  חומות  מוקמות  לפעמים  היריבה, 
הסתגרות המונעות את המתח הישיר, אך 
מעצימות את הבורות ואת העוינות באופן 
עקיף. החברה הישראלית מתחילה להבין 
התרבויות  בין  המתח  על  לגשר  שהדרך 

נטועה בחינוך המשלב. 
תפיסות  שתי  ישנן  המשלבת  בגישה  גם 
שונות: תפיסה אחת מבקשת ליצור מסגרת 
אחידה, שכל המשתייכים אליה מתגמשים 
למעשה  וכך  לתוכה,  להיכנס  מנת  על 
שלהם.  המקורית  התרבות  את  מאבדים 
התפיסה השנייה מפרידה בין המרחב שבו 
מיוחדת  חשיבות  הנפרדת  לתרבות  אין 
הנמצאים  ונושאים  מדע  ספורט,  )כמו 
בקונצנזוס( לבין המרחב שבו התרבות היא 

המכתיבה את ההתנהגות. במרחב הראשון 
להיפגש  יכולים  למסגרת  החברים  כל 
צורך  יש  השני,  במרחב  גבולות.  כל  ללא 
בשמירה על הזהות הנפרדת ובהתייחסות 

שונה לכל זרם.
ניתן להמשיל את ההתמודדות התרבותית 
שונים:  מצבעים  אורות  בין  להתמודדות 
במידה  יתחזק  אחד  מצבע  אור  לפעמים 
כזו שהוא יטביע את כל שאר הגוונים. ניתן 
את  המשמרת  מלאכותית  הפרדה  ליצור 
חלק  לכל  גורמת  אך  השונים,  הצבעים 
ניתן  חיות.  וחסר  צבעי  חד  להיות  במרחב 
לשלב את כל האורות לאלומה אחת ולקבל 
אור לבן, חיוור, שאיבד כל זכר של הגוונים 
המקוריים ששכנו בו )קצת מזכיר את מילות 
השיר ״ויקיפדיה״ של חנן בן ארי: ״אני הכל, 
בחרנו,  שאנחנו  הדרך  כלום״(.  לא  אני 
הדרך של קשת, היא להפריד בין המרחב 
הצבעים  לכל  לאפשר  ובו  הצבעים,  עיוור 
הוא  הצבע  שבו  המרחב  לבין  להתערבב, 
מבהיקה,  קשת  על  שומרים  שבו  המהות, 

שכל אחד בה מאיר בדרכו שלו.
על  לשמור  מחויבים  אנו  קשת,  כוועד 

מצד  קהילה.  חבר  כל  של  הייחודי  הגוון 
האפשר  ככל  להרחיב  שואפים  אנו  שני 
את התחומים המשותפים שבהם לוקחים 
חלק כלל חברי הקהילה, על מנת ליצור 
נמצאות  המטרות  שתי  והזדהות.  גיבוש 
מתלבטים  אנו  פעם  ולא  פנימי,  במתח 
את  שיקבע  המכריע  השיקול  מהו 

ההתנהלות במקרים המגיעים לפתחנו. 
הוועד,  על  המוטלת  האחריות  לצד 
מעבר  חשוב,  תפקיד  יש  לקהילה  גם 
על  והפורמלית.  הבסיסית  למחויבות 
משלבת,  לקהילה  נהפוך  שבאמת  מנת 
כשותף  עצמו  יראה  אחד  שכל  חשוב 
אחד,  מצד  המסגרת.  בעיצוב  פעיל 
חשוב שכל חבר קהילה יביא את המטען 
הייחודי שהוא נושא עמו. מצד שני, חשוב 
לאפשר  כיצד  יחפש  מאיתנו  אחד  שכל 
ולהיראות.  להשתתף  האחרים  לצבעים 
בערב לימוד שבועות שהתקיים לאחרונה 
הקהילה  חברי  של  הקולות  יחד  נמזגו 
בדיון מרתק בנושא החסד. אנחנו מודים 
ועל  האירוע  ארגון  על  הספר  בית  לצוות 
שהנחו  ולמורות  להורים  הפדגוגי,  הליווי 
את קבוצות הלימוד ולילדים המקסימים 
שהפיקו מפגש קהילתי מלא ריקוד וזמר. 

יחד, נממש את החזון הקשתי!
שחר גולן, בשם ועד עמותת קשת

	

keshetnewspaper@gmail.com :כתובת המערכת

http://keshet–shoham.org.il :אתר קשת שוהם

או חפשו אותנו בפייסבוק

כל  )כמעט(  כמנהגנו  קהילה.  שבת 
את  לחגוג  האון  בקיבוץ  התכנסנו  שנה 
השבת ואת קהילת קשת. מפגש של טיול 
ושל  בחוף  בילוי  של  היתוך  שבת,  וקבלת 
תפילה. מפגש של פעילות לילדים ושיחות 
קידוש  של  מוזר  חיבור  ההורים.  של  לילה 
וטלפונים ניידים )אבל רק בחדרים(. מפגש 
יחד.  לכולנו  טוב  כמה  לכולנו  שהראה 
לוועדת  להודות  ההזדמנות  זו  ושאפשר. 
גיבוש, ובמיוחד לגל אדלר, סמדר גרוסמן, 
גוהנסקי,  גלית  פרץ,  אלינור  ישראל,  שלי 
שבוע  לסוף  להביא  כדי  והשקיעו  שעמלו 

אירועי הקהילה   ברק פישביין

ומהדורות  האוויר  מזג  בעומר.  ל״ג 
החדשות הכתיבו חגיגת ל״ג בעומר שונה 
לאירוע,  והאחראים  גיבוש  ועדת  מעט. 
ורונן אמיתי, לקחו את האתגר  גל אדלר 
ל״ג  חגיגת  לכולנו  וארגנו  ידיים  בשתי 
בעומר ירוקה. חגגנו את ניצחונו של בר–
כוכבא ללא עשן, ללא מדורה וללא תפוחי 
אש,  הרבה  עם  אבל  מפוחמים,  אדמה 
ושולחנות  מים  אקדחי  מתופפים,  מעגל 

עמוסים כל טוב.

אחד שהוא כולו אנחנו – קהילה. אין ספק 
כי כל מי שהיה נהנה, ומי שלא... ישלים את 

החומר בשנה הבאה.



2 

הכישרונות של קשת אילן גיבר

הטבח הצעיר
רון אפלבוים , בן 8, כיתה ב'

בכישרון  לראשונה  הבחינו   5 בגיל 
הבישול שלי. מאוד אהבתי לבשל יחד עם 
לילדים  בישול  ספרי  לי  קנו  ואבא.  אמא 
ואני מאוד אוהב לבשל מתוך המתכונים 
בספרים. אני אוהב לבשל דברים חלביים, 
אני מבשל ללני ולגלי האחיות שלי ולאמא 
אתגרים  עם  להתמודד  אוהב  אני  ואבא. 
שאר  ואז  אמא  מול  בישול  תחרות  כמו 

ניקוד בלי לדעת  המשפחה צריכה לתת 
מי הכין מה.

לאכול  שאוהבת  משפחה  אנחנו 
אמא  מסעדות.  להרבה  ללכת  ואוהבים 
למדתי  ומכאן  פעם  שפית  להיות  למדה 

לאהוב את הנושא. 
לי  ושתהיה  שף  להיות  רוצה  הייתי 
לאכול  לבוא  יאהבו  שאנשים  מסעדה 
לצפות  גם  אוהב  אני  ציונים.  ולתת  שם 

בתכניות בישול כמו מאסטר שף. 
מצרף לכם מתכון שאני המצאתי: 

יש לכם כישרון לקסמים? לבישול? לענף ספורט? לציור? לחזנות? לעיצוב?
הילד/ה מוכשר/ת, יש לו/לה כישרון, העיתון שלנו נותן לכם במה.

נא לשלוח למייל: ilangiber@gmail.com תיאור מפורט של התחביב: 
ממתי גיליתם את הכישרון, מודל לחיקוי, מישהו במשפחה בעל כישרון 
דומה, הישגים, שאיפות, חלומות, מידע רלוונטי ותמונות באיכות טובה. 

אפשר ורצוי להיעזר בהורים.

אמפנדס במילוי בשר כבש 

קמח,  כוס  ביצה,  לאמפנדס:  בצק 
וקצת  מלח  וקצת  העין  לפי  מים 

שמן 
שיש  ירקות  עם  טחון  בשר  מטגנים 
חומוס,  גרגירי  גמבה,  גזר,   – במקרר 
עגבניות מרוסקות ובצל. מתבלים במלח 
ופלפל. כשזה מוכן, משטחים את הבצק, 
ממלאים בבשר. עושים צורה של חצי ירח 

ומטגנים על מחבת. 
  

מהנעשה בכיתות

כיתה א׳
רבי  על  סיפרנו  העומר  ספירת  בימי 
 – כמוך  לרעך  "ואהבת  שקבע:  עקיבא 
עסקנו  בתורה".  גדול  כלל  זה 
לכל  משמעותו  ומה  הכבוד  בערך 
הלימוד,  לאחר  מאיתנו.  ואחת  אחד 
באמצעות  החברות  מדורת  את  הדלקנו 
של  פתגמים  כתבנו  שעליהם  עץ  גזרי 

כבוד.
נח,  סיפור  של  הלימוד  סיום  לאחר 
בניית  לקראת  התכוננו  הכיתה  תלמידי 
לקבוצות  התחלקנו  כיתתית:  תיבה 
קבוצה  לאיזו  בחר  תלמיד  כל  עבודה, 
החיות,  הכנת  התיבה,  בניית  להשתייך: 
הרקע  הכיתוב,  האדם,  בני  הכנת 
הצד  מן  לצפות  מקסים  לתיבה. היה 
ולראות כיצד התלמידים עבדו בשיתוף 
ורעיונותיהם  מכישוריהם  ותרמו  פעולה 

ליצירה הסופית: תיבת נח.

כיתה ג׳
כיתה  פתחה  סיוון  חודש  אירועי  את 
ג' בטקס ראש חודש בסימן חג השבועות 

ומגילת רות.
בחלילית,  ניגנו  הכיתה  תלמידי 
ריקוד  רקדו  מהמגילה,  קטעים  המחיזו 
ולסיום  בשדה"  "שיבולת  לצלילי 
במעגל  קשת.  כיתות  לכל  חידון  נערך 
החלב  בנושא  התמקדנו  המפגש 

השבועות.  לחג  בקישור  והאדמה 
החליבה  מרגע  החלב  על    למדנו 
והוויטמינים  וחסרונותיו  יתרונותיו  ועל 
שונים  שירים  למדנו  בו.  המצויים 
בנושא האדמה, הכרנו ציטוטים בנושא 
כרזות. ויצרנו  עליהם  שוחחנו   האדמה, 
בתפילת  התעמקנו  התפילה  במעגל 
המזון  ברכת  ובלימוד  עשרה  שמונה 

והוספנו קטע לברכה.

כיתה ד׳
סיימנו ללמוד את ספר יהושע ולסיכום 
התלמידים התחלקו לקבוצות. כל קבוצה 
בחרה נושא שנלמד והציגה אותו במליאה 
דגם,  הצגה,  הכיתה:  תלמידי  שאר  בפני 

משחקי קופסה ועוד.
בתוכן  מאוד  מושקעים  היו  התוצרים 

ובעיצוב.

מדברים מהשטח  
 

כיתה א'  
. זה כלל גדול בתורה" - "ואהבת לרעך כמוךעל רבי עקיבא שקבע: בימי ספירת העומר סיפרנו 

ימוד, הדלקנו את מדורת כל אחד ואחת מאיתנו. לאחר הלמשמעותו לעסקנו בערך הכבוד ומה 
.גזרי עץ שכתבנו בהם פתגמים של כבוד ל ידיהחברות ע  

 כיתה התכוננו לקראת בניית תיבה כיתתית:ה, תלמידי סיפור נחלאחר סיום הלימוד של 
, כל תלמיד בחר לאיזו קבוצה להשתייך: בניית התיבה, הכנת התחלקנו לקבוצות עבודה

בני האדם, הכיתוב, הרקע לתיבה. החיות, הכנת היה מקסים לצפות מן הצד ולראות כיצד  
נותיהם ליצירה הסופית: תיבת נח.התלמידים עבדו בשיתוף פעולה ותרמו מכישוריהם ורעיו  

 
 

'כיתה ג  
.בסימן חג השבועות ומגילת רותבטקס ראש חודש  'פתחה כיתה גרועי חודש סיוון יאאת   

תלמידי הכיתה ניגנו בחלילית, המחיזו קטעים ממגילת רות, רקדו ריקוד לצלילי "שיבולת 
.בשדה" ולסיום נערך חידון מגילת לכל כיתות קשת  

למדנו על  החלב מרגע  .בנושא החלב והאדמה בקישור לחג השבועות התמקדנו המפגשבמעגל 
 למדנו שירים שונים בנושא .ויטמינים המצויים בוווחסרונותיו וה יוועד יתרונות החליבה

.שוחחנו עליהם ויצרנו כרזות ,בנושא האדמההאדמה, הכרנו ציטוטים   
רכת המזון והוספת קטע נוסף בתפילת שמונה עשרה ובלימוד ב התעמקנו התפילה מעגלב

.לברכה  

 
	

ראש חודש סיון
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נעים להכיר:  משפחת בן דור

סוציאלית,  עובדת   ,41 בת  ענבר, 
מנהלת תכניות ״עמיתים״ בחברה 
ארציות  תכניות   – למתנ״סים 
השתלבותם  לקידום  הפועלות 
בקהילה של מתמודדים עם מגבלה 
אדריכל,   ,43 בן  מושיק,  נפשית. 
שותף במשרד אדריכלים. עומר בן 
12, מסיים כיתה ו’ בקשת )במעגל 
ב’  בכיתה   ,8.5 בן  תום  מפגש(, 
בת  רותם  מפגש(,  )במעגל  בקשת 

3.5 בגן תמר

ענבר  בצבא.  נפגשנו  נפגשתם?  איך 
הייתה מש״קית ת״ש בפלוגה שבה מושיק 
ומאז  התאהבנו...  הכרנו,  סמ״פ.  היה 

אנחנו יחד כבר יותר מ–20 שנה. 

שוהם  את  הכרנו  לשוהם?  הגעתם  איך 
דרך אחות של מושיק שגרה כאן בעבר, 
לפני שעברה לארצות הברית. שוהם היה 
גרים  שבה  יהוד,  בין  באמצע  טוב  מקום 
גרים  שם  לירושלים,  ענבר,  של  ההורים 

ההורים של מושיק. 

שעברנו  לפני  כן?  לפני  גרתם  איפה 
בתל  שנים  כמה  ביחד  גרנו  לשוהם 
לפני  וחצי  כשנה  לשוהם  עברנו  אביב. 
שעומר נולד. המעבר לשוהם בלי ילדים 
שמאוד  מקום  זה  קשה...  קצת  לנו  היו 
להיקשר  והתחלנו  למשפחות  מכוון 
לנו  היו  כשכבר  אותו  ולאהוב  למקום 

ילדים קטנים. 

האם יש לכם קרובי משפחה בשוהם? 
התאומה  אחותו  שסיפרנו,  כמו  לא. 
שלהם...(  השלישייה  )מתוך  מושיק  של 
הברית,  לארצות  ועברה  כאן  התגוררה 

מעט לפני שאנחנו עברנו לגור כאן. 

אוהבים  מאוד  אנחנו  משפחתי:  טיול 
לטייל ביחד, גם בטבע וגם בעיר. בפסח 
משפחות  ארבע  עוד  עם  נסענו  האחרון 
של חברים טובים לערבה. ישנו שני לילות 
נאות  באזור  וטיילנו  בגמלייה  בחושות 
בנחל  מאוד  נהנינו  ברק.  ובנחל  הכיכר 
ברק מהטיול האתגרי – העלייה בסולמות 

של  הגב  על  במנשא  )כשרותם  וחבלים 
מושיק( והנוף המדברי. 

למה קשת? חיפשנו חינוך עם ערך מוסף 
שחשוב  מאמינים  אנחנו  פעילה.  וקהילה 
סובלנות  לגלות  יחד,  לחיות  ללמוד 
ודרכים  דעות  למגוון  להיחשף  לשונות, 
וזה  לילדים  פשוט  תמיד  לא  זה  לחיות. 
אבל  פשוטות,  תמיד  לא  שאלות  מעורר 
הלמידה  השאלות,  עם  חשובות.  מאוד 
הופך  וזה  השוני  על  הדמיון  שרב  היא 

להיות מאוד טבעי לחיות יחד. 

כה:  עד  מקשת  מעניינת  חוויה 
כמה  במשך  גיבוש  בוועדת  המעורבות 
מסיבות  ארגון  ובייחוד  טובות  שנים 
לקהילה,  מחברת  חוויה  שהיו  פורים, 
ומאתגרת.  מעניינת  בעשייה,  מלאה 
עם  והחברות  ההיכרות  המפגש,  וגם 

משפחות דתיות. 

חלק  בשבילכם?  אלוהים  זה  מה 
מהמסורת היהודית.

 

ביולי–  להזיע  בעיניכם?  ישראלי  מה 
יוסי בנאי, אכפתיות  אוגוסט... שירים של 

אחד כלפי השני, חדשנות.

לחופשה  לצאת  אתכם?  משמח  מה 
בליגת  מדריד  ריאל  של  וזכייה  ביחד 

האלופות. 

חתולי  מגדלים  שלנו:  במשפחה  רק 
לנו  נשארו  תשעה  מתוך  בחצר.  רחוב 
ואנחנו  ופטל,  גזר   – )למזלנו(  שניים 
שמגיעים  חתולים  כמה  עוד  מאכילים 

מהשכנים.

וחברים,  משפחה  עם  נפגשים  שבת: 
מטיילים, בקיץ הולכים לים. 

עומר  בחוג,  תומי   – כדורגל  תחביבים: 
בליגה וגם לשחק ביחד, לצפות במשחקים 
פאזלים  למשחקים;  ולנסוע  בטלוויזיה 
 – כדורעף  רותם;   – דמיון  ומשחקי 
ביחד  וכולם  ענבר;   –  C סטודיו  מושיק; 
שוהם,  סביב  אופניים  לטיולי  לנסוע   –

סרטים, ים.
רננה צ׳יקו

משפחת בן דור. מגדלים חתולי רחוב בחצר
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ליאור אופק: למדתי להכיר את השונה ולגלות דברים חדשים

איתן היבנר: מאוד נהניתי ללמוד בקשת. אני לוקח איתי המון 
ערכים ובעיקר כבוד הדדי בין דתיים לחילוניים. למדתי יותר 
על החגים ועל המשמעות שלהם, למדתי את התורה לעומק 

וזה היה לי טוב

עומר בן–דור: החברים שהכרתי – דתיים וחילוניים

הראל פרץ: קבלת השונה

מסלול קשת נפרד מהמחזור השלישי )!(. 18 ילדים מקסימים שקשת בשבילם היא בית, משפחה וחברים. נאחל לכם 
בהצלחה, למרות שאין לנו ספק שתצליחו. נאחל לכם שתישאו קולכם באופן חד וצלול, למרות שאין לנו ספק שכך יהיה

ילדי כיתה ו׳, בוגרי מסלול קשת היקרים,
פלה ומסי אמני הכדור. פרופ׳ עדה יונת פורצת גבולות. מארק צוקרברג מנהיג מעצמה וירטואלית. מרטין לותר קינג הגשים 

חלום. רבי שלמה יצחקי )רש״י( חוצה דורות ונטע ברזילי מחוננת על. 
אתם, ילדים יקרים, גדולים מפלה וממסי. חשובים מעדה יונת ומצוקרברג. משמעותיים מקינג ומרש״י ואפילו מנטע ברזילי. 
כל אותם החשובים שציינתי ביקשו לפרוץ דרך. מי לטובת עצמו ומי לטובת אחרים. המשותף לכולם שהם ביקשו לייסד משהו 

חדש. 
אתם, בוגרי מסלול קשת יקרים, מבקשים לשנות ולשפר את הקיים, וזו משימה קשה הרבה יותר. 

החברה שלנו מורכבת )ברובה( מדתיים ומחילוניים. במקום שכל מגזר יתכנס בנחלתו ויבקש להיטיב עמה, אתם מבקשים 
לשמר את המפגש, להיאבק עליו ולשפר אותו ולרגע לא לשכוח מאין באתם. אתם עושים את כל זה למענכם ולמען הדורות 

הבאים וממש כבדרך שגרה. 
יצאתם למסע הזה ואיתכם יצאנו גם אנחנו ההורים. מסע לא פשוט שגם קשיים היו בו. הוריכם עמלו קשות כדי שתלכו בתוך 
ולמסעו של דוד בן–גוריון הוא האמונה.  והמים לכם חומה מימינכם ומשמאלכם. המשותף למסעו של אברהם  הים, ביבשה 

אמונה שהיא כמעט כידיעה שכל אחד מהם עושה את המעשה הנכון. לעניין הזה, אתם ומשפחותיכם מגה–מאמינים.  
ידע, ערכים,  ולמלא את התרמיל שלכם בכל טוב של  יוצאים להמשיך  יוצאים להמשך המסע.  והנה, בעוד רגע קט, אתם 

מסורות ושאיפות לעתיד. 
נעמוד כל ההורים כאיש אחד בלב אחד ונאחל לכם ״בשעה טובה״. ונוסיף מדבריה של המשוררת לאה גולדברג משירה, 
הנושא בשמו בדיוק כשם האיחול הזה: ״וככה פתאום תעמוד המום חלומות הוזה. מה נאה העולם הזה״. אתם יוצאים לעולם 
הוזים בטוב. חולמים כל אחד ואחת לכבוש את הפסגה הממתינה רק לו או לה. נאחל לכם בהצלחה, למרות שאין לנו ספק 

שתצליחו. נאחל לכם שתישאו קולכם באופן חד וצלול, למרות שאין לנו ספק שכך יהיה. 
ולכן נבקש לצייד אתכם בתפילתו המקסימה של רבי אלימלך מליז׳נסק: ״אדרבה. תן בליבנו  פטור בלא כלום אי אפשר, 
שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. ושנדבר כל אחד במעלת חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום 

שנאה מאחד על חברו חלילה״. 
עופו גוזלים, חתכו את השמיים     

רועי לחמנוביץ׳, בשם הורי כיתת קשת    

הבית בקצה הקשת

מה אני לוקח איתי מהשנים בקשת?
והיום...אז...
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יהונתן זליגסון: כבוד לאחר וחברים טובים 

יהל לחמנוביץ׳: הכי כיף זה החברים. ולמדתי גם להכיר את 
האחר. אני ממעגל התפילה ופגשתי חברים ממעגל המפגש 

שהיה לי איתם הרבה דברים במשותף 

יהונתן לבנה: אני לוקח איתי מקשת את הביחד עם החברים 
החילונים והדתיים

עידן וייס: חברים טובים, חוויות, זיכרונות טובים 

ניצן גולדשמיט: ההיכרות עם השונה וקבלתו

יכולים  ילדים מרקע שונה  רצון טוב,  יש  אם  מאיה פלדמן: 
להסתדר ולהיות חברים

הערכים  את  בקשת  מהשנים  איתי  לוקחת  אני  שעיו:  ליה 
שלמדתי וקבלת השונה

בכיתה,  הילדים  של  הלבבית  הפנים  קבלת  רזקר:  תומר 
שגרמו לי מהר מאוד להרגיש כאילו הייתי אחת מהחבר'ה

לבלות  נהניתי  חדשים.  חברים  הכרתי  בקשת  אשר:  שלי 
במסיבות, בגיבושים ובפעילויות במהלך השנים 

עם  הדתי  של  החיבור  את  מקשת  לוקחת  אני  רזקר:  נויה 
קבוצתיות  בעבודות  ביחד.  וליהנות  לחיות  שאפשר  החילוני 
של  מהדעה  ללמוד  כיף  וזה  שלו  הדעה  את  אומר  אחד  כל 

האחר

המשך בעמוד הבא ←

והיום...אז...
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שלל ילדי הקשת   רננה צ׳יקו

אדווה אשטמקר 
גן קשת, מעגל המפגש

בת 6, אבא יהודה, אמא אור, אחות לאראל בכיתה ה' ולאביגייל בכיתה ב'
ספר אהוב: הסוס הכי מהיר בעולם

חג אהוב: ט"ו בשבט, חג ההולדת שלי
מאכל אהוב: פסטה בולונז

תחביבים: ספורט, ריקוד ומוזיקה
דברים שאני אוהבת בקשת: את החברים ואת הגננות

בשבת: אוהבת לטייל עם המשפחה
כשאגדל: ארצה לנהוג במכונית משטרה

אופק אמיתי 
כיתה ב׳, מעגל המפגש

בן 8, אבא רונן, אמא אביטל, אח ליהל בכיתה ד' ולסתיו בגן טרום חובה
ספרים אהובים: איש הכלב ואווטאר

חג אהוב: פורים
מאכל אהוב: מרק של סבא ומרק של סבתא

תחביבים: לשחות, לישון, לצפות בטלוויזיה, לשחק במחשב ובפלייסטיישן
דברים שאני אוהב בקשת: שאני יכול להתחבר עם חברים דתיים

בשבת: לשחק במסכים, לאכול תותים וענבים, לצפות בסרט בקולנוע, אוהב שיש חופש 
מבית הספר 

כשאגדל: אני רוצה להיות אסטרונאוט ושוטר

	

	

	

, כיתה ב', מעגל המפגשאופק אמיתי 	
אמא אביטל ,אבא רונן  

סתיו בגן טרום חובהלתה ד' ויאח ליהל בכ, 8בן   
 

איש הכלב ואווטארספרים אהובים:   
פורים חג אהוב:  

מרק של סבא ומרק של סבתא מאכל אהוב:  
לשחק במחשב ובפלייסטיישן ,יזיהוולשחות, לישון, לצפות בטל תחביבים:  

שאני יכול להתחבר עם חברים דתיים דברים שאני אוהב בקשת:  
אוהב שיש חופש מבית  ,לשחק במסכים, לאכול תותים וענבים, לצפות בסרט בקולנועבשבת: 
הספר  

אני רוצה להיות אסטרונאוט ושוטר כשאגדל:  

	

עוז פיין: מקשת למדתי שהאחר בעצם לא מאוד שונה ממני 
ולמדתי לקבל ולכבד את השונה ממני

יואב שגיב: אני לוקח איתי את הערכים, החברים, המנהגים 
דתיים,  אנחנו:  מה  משנה  שלא  למדתי  מקשת  והזיכרונות. 
חילונים, חרדים, בסוף כולנו בני אדם. קשת גם לימדה אותי 

שאסור למהר לשפוט ושצריך להיות סובלני כלפי אחרים

גיל פרץ: חברים דתיים ובכך היכרות טובה יותר עם ה׳

וגוונים.  צלילים  להרבה  להקשיב  למדתי  בקשת  ממן:  זיו 
הכרתי מנהגים שונים ולמדתי מפרשות השבוע המון תובנות. 

אני לוקח איתי מקשת סובלנות לאחר ונתינה

והיום...אז...
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המדור לחיפוש קרובים   אילן גיבר

 ,3  + לזוהר  נשוי  גיבר,  אילן  אני?  מי 
יאיר עולה לכיתה ה', לירון עולה לכיתה ג', 
ואריאל בן 14.5, סגן אלוף ישראל בפטאנק 
לזוגות, חבר סגל נבחרת ישראל קדטים, 
הפטאנק  במונדיאל  שיחק  שנים   3 לפני 

במרסיי, ובעל הישגים נוספים.

קבוצת  להקים  מחפש?  אני  מה 
מחבריה  חלק  לפחות  שבעתיד  פטאנק, 
יתחרו במסגרת טורנירים, ליגה ואליפויות. 
רוח  בעלי  ושותפים  שותפות  מחפש  אני 
ספורטיבית )לא צריך כושר גופני(, אפשר 
גם הורה + ילד/ה )אפשר בהחלט לצרף 

גם לא חברי קשת(.
המשחק  הכרת  הראשון,  בשלב 
במסגרת  והתארגנות  התנסות  והחוקים, 
לצאת  אפשר  ובהמשך  קבוצתית, 

לתחרויות בארץ ובעולם.

מגרשים   4 יש  נפגשים?  ומתי  היכן 
בגן החבל. פעם בשבוע. עדיפות לשעות 
ושעה  יום  במגרשים(.  תאורה  )יש  הערב 

יתואמו ברגע שתתגבש קבוצה.

פטאנק,  כדורי   3 נדרש?  ציוד  איזה 
סרט מדידה )"מטר רץ"(, קושונה )כדור 
בשלב  בסיסיות.  ספורט  נעלי  המטרה(, 

הראשון לא נדרש לרכוש ציוד. 

לאילו גילאים המשחק מתאים? לכל 
גיל. 

כמה זה עולה לנו? השימוש במגרשים 
לי ציוד בסיסי  )יש  וההתנסות ללא עלות 
יוכל  וירצה,  שיתמיד  מי  להתנסות(. 
לקנות סט מקצועי של 3 כדורים בעלויות 
שמתחילות בכ–200 שח )בחנות דקתלון 

בראשל"צ(.

מה זה בכלל פטאנק? משחק תחרותי 
ריכוז,  אסטרטגיה,  הנאה,  המשלב 
ומחשבה. מתאים לכל הגילאים,  תחכום 
משולב  להיות  ומיועד  מאמץ,  דורש  לא 

באולימפיאדת פריז 2024.
רושם  יש  שפגשתי,  האנשים  לרוב 
שהמשחק מיועד לזקנים, אבל לא כך! 
יכולים  מאוד  מבוגרים  שאנשים  נכון 

אינו  הוא  כי  בפטאנק  פעילים  להיות 
וגם  בארץ  אבל  דופן,  יוצא  כושר  דורש 
אפרוחים,  לגילאי  תחרויות  יש  בעולם 
בוגרים  עתודה,  קדטים,  ילדים, 

וסניורים.

אפשר  בקבוצה?  שחקנים  כמה 
לשחק ביחידים )אחד נגד אחד(, בזוגות 
לרוב   .)3 נגד   3( ובשלשות   )2 נגד   2(

מתחרים בשלשות.

ל–13  להגיע  המשחק?  מטרת  מהי 
 3 או   2( לקבוצה  היריב.  לפני  נקודות 
שחקנים( יש 6 כדורים בסה"כ )בתחרות 
יחידים 3 כדורים לשחקן(. המטרה להיות 
קרובים לכדורון המטרה עם כמה שיותר 
היריב  של  קרוב  הכי  מהכדור  כדורים 
נקודות  שיותר  בכמה  לזכות  מנת  )על 
בפטאנק  מבאולינג,  בשונה  בסיבוב(. 
להרחיקו  כדי  היריב  בכדור  לצלוף  ניתן 
ההגעה  נתיב  את  לחסום  מהמטרה, 
למטרה, להרחיק את כדורון המטרה על 

ידי פגיעה בו.

ביוטיוב.  שהכנתי  בסרטון  נוסף  הסבר 
הקלידו petanque time ואז תראו את 
 How To Play צרפת  דגל  עם  הסרטון 

Petanque

כדי  ונשים  גברים  לכמה  זקוק  אני 
שתיהנה  לתפארת,  קבוצה  לגבש 
מהחברותא, מהמשחק ובעתיד שתייצג 
נדרש  )מינימום  בכבוד  שוהם  את 
לקבוצה רשומה בהתאחדות 10 חברים 

מגיל 12 ומעלה(.
כושר  מצריך  אינו  המשחק  כאמור, 
משוחק  בפציעות,  מאופיין  אינו  גופני, 

באוויר הפתוח, והעלויות זולות יחסית.
במייל:  קשר  עמי  שתצרו  אשמח 
בווצאפ  או   ,ilangiber@gmail.com

בטלפון: 5621820–054.

 

	To	Howואז תראו את הסרטון עם דגל צרפת  time	petanque יוטיוב. הקלידונוסף בסרטון שהכנתי בהסבר 
Play	Petanque  

 
!הזה מהנה מאודאל תגידו אולי, כי המשחק   

לתפארת, לגבש קבוצה ויצאו מאזור הנוחות, ויעזרו לי יאזרו אומץ אני מצפה שיהיו לפחות כמה נשים וגברים 
לקבוצה רשומה בהתאחדות (מינימום נדרש  שתיהנה מהחברותא, מהמשחק ובעתיד שתייצג את שוהם בכבוד

ומעלה). 12חברים מגיל  10  
זולות ויר הפתוח, והעלויות ו, אינו מאופיין בפציעות, משוחק באכאמור, המשחק אינו מצריך כושר גופני

יחסית.  

.5621820-054טלפון: , או בווצאפ בilangiber@gmail.comמי קשר במייל: שתצרו עאשמח   

	

המדור שמעודד לצאת מהפייסבוק ולהתחבר לקהילה.
אוהבים לנגן? לשחק ברידג'? לבשל? לשחק משחקי קופסה? לשיר? ללמוד שפות?

יש לכם תחביב מעניין ואתם רוצים לצרף חברים למפגשים בעלי נושא משותף? אנחנו הכתובת!
שלחו למייל: ilangiber@gmail.com פרטים רלוונטיים ונשמח לעזור לכם למצוא חברים בעלי עניין דומה

פטאנק. משחק תחרותי המשלב ריכוז, תחכום ומחשבה
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ויכוח יותר משלוש  היהודים לא מחזיקים 
בקריאות  אותו  מסיים  אחד   – דקות 
את  להניח  מאיימת  שנייה  בוגד״,  ״הוא 
 It’s my way( השולחן  על  המפתחות 
or the highway(, שלישי צועק שההיא 
ורביעית  יהודי,  להיות  זה  מה  שכחה 
בחברה  היום  גדול  הכי  בשבח  מסיימת 
אלו  בכל  הבעיה  שמאלן.   – הישראלית 
היא שהצד השני לא נשאר חייב, ובמקום 
מאוד  מהר  אנחנו  ואמיתי,  ענייני  ויכוח 
לוויכוח,  בניגוד  ובמלחמה,  במלחמה. 
והמפסיד  ומפסידים.  מנצחים  יש  תמיד 
 Vin( דיזל  וין  של  במילותיו  שוכח.  אינו 
את  להוריד  יכול  לא  ״אתה   –  )Diesel
ועצבני  )מהיר  הרגל מצווארו של הנמר״ 

 .)8
עושים?!  מה  אז   – המצב  זה  אם 
את  לחבק  היא  המתבקשת  התשובה 
ויכוח  של  שבסופו  לזכור  להכיל,  כולם, 
צריכים עדיין לגור על אותה פיסת ארץ – 
"לא פקחנו עינינו לראות, כי האחדות רק 
היא תוכל להושיענו: רק אם נתאחד כולנו 
– רק אז עמלנו לא יעלה בתוהו" )אליעזר 

בן יהודה, ועוד מוסר לא לקחנו(. 
אז לפני שאתם מציתים את מקטרת 
קצר.  סיפור  עוד  לי  הרשו  השלום, 
כשחזרנו לארץ )שוב מארצות הברית(, 
נימוסים  עם  חזרה  שלנו  הגדולה  הבת 
שעומדים  שאומר  מה  אמריקאיים. 
בתור ולא חותכים אותו. היא חזרה מימי 
כי היא לא  )לא קשת( בוכה  הולדת בגן 
 – פשוטה  הייתה  הסיבה  עוגה.  קיבלה 
היא עמדה, כמובן אחרונה, וכשהראשון 
חתך  לתור,  חזר  הוא  העוגה,  את  סיים 
הגיעה  כשהיא  פרוסה.  עוד  וקיבל  אותו 
מה  אז  נשאר.  לא  כבר   – התור  לראש 
חלקכם  עם  דיברתי   – לעשות  נשאר 
אני   – מתייאשים  חלקכם   – הנושא  על 
את  שיורידו  לרגע  מחכה  מצידי, תמיד 

הרגל מהצוואר של הנמר. 

ערבי לימוד   

משפט חוכמה מקומי אומר כי ״יש שני 
שמסיימים  כאלה   – בעולם  אנשים  סוגי 
שבמדינתנו  היא  הבעיה  משפטים...״. 
אף אחד כבר לא מצליח לגמור משפט. 
התעוררה  הברית,  בארצות  כשגרנו 
ממחלקות  אחת  ובין  ביני  מחלוקת 
השירות של השלטון המקומי בעיר שבה 
כבארץ  שלא  הברית,  בארצות  גרנו. 
מאמין  קרובות  לעתים  השלטון  הקודש, 
לאזרח, ובניגוד לארץ, האזרח אינו אשם 
לכל  ברור  היה  לכן  חפותו.  שהוכחה  עד 
אחד מהצדדים, שלאחר החלפת המידע 
הרצוי, הנושא יגיע לפתרון. בשלב כלשהו, 
עצרה הנציגה את השיחה ואמרה לי שהיא 
יכולה  אינה  שהיא  עד  מתוסכלת  כך  כל 
להבין,  זמן  לי  נדרש  בשיחה.  להמשיך 
ניהלתי  אמנם  אני  הגיע.  זה  בסוף  אבל 
בישראלית  אבל  באנגלית,  השיחה  את 
של  הטיעון  את  הבנתי  כאשר  טיפוסית. 
שלא  היא,  ועניתי.  אותה  עצרתי  הנציגה, 
על  חזרה  המשפט,  את  לסיים  הצליחה 
הרעיון,  לסיום  להגיע  בתקווה  הדברים 
שאותו כאמור כבר הבנתי. בשלב זה כבר 
עצרתי אותה עוד קודם. וכך היה עם כל 
של  בסופו  העלתה.  שהיא  רעיון  או  טיעון 
דבר, היא הרגישה שלמרות הטון הענייני, 
היא אינה מצליחה להעביר איזשהו מסר, 
ולכן  מלאה,  בצורה  עבר  שהכול  למרות 

סיימה את השיחה. 
שעוד  הוא  בארץ  הכללי  המצב  כיום, 
רק  לא  המשפט,  כל  את  ששמענו  לפני 
רוצה  השני  הצד  מה  יודעים  שאנחנו 
להעביר,  רוצה  שהוא  הרעיון  מה  להגיד, 
אלא כבר קבענו אם הוא איתנו או נגדנו 
– כבר אין אמצע – או שהאדם לפנינו הוא 
שהוא  או  איתנו  שהוא  או   – בעד  או  נגד 

אויב. למעשה, איבדנו את הדיון.

לא  הלל  חשוב.  מקום  ביהדות  לדיון 
היה מגיע להיות הלל ללא שמאי, ושמאי 
תלמידיהם  הלל.  ללא  שמאי  היה  לא 
הגדילו לעשות ומתוך בורות, כמו שקורה 
הקרע,  את  הגדילו  בורות,  מתוך  תמיד 
עד שכאילו עמדו לישראל שתי תורות – 
״משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו 
ונעשית  בישראל  מחלוקת  רבו  צרכן  כל 
תורה כשתי תורות״ )תלמוד בבלי, מסכת 

סנהדרין, פ״ח, ע״ב(.
ולמרות הוויכוחים ביניהם, לא שמענו 
בוגד,  שהוא  שמאי  כנגד  טוען  הלל  את 
יהודי.  לא  שהוא  ובטח  מאמין  לא 
להלל  קרא  לא  שמאי  מקום  בשום 
שמאי  בית  יום  של  בסופו  שמאלני. 
המקלה,  בגישתו  מאמין  שהלל  ידע 
ועושה זאת לשם שמיים, בדיוק כמו 
שהלל האמין בכל לבו, ששמאי נוקט 
חשיבה  מתוך  המחמירה  בגישתו 
אותה.  ולחזק  היהדות  עם  להיטיב 
הלל  בית  בנות  היום,  שהסתיים  לאחר 
ולהיפך  שמאי  בית  בני  עם  התחתנו 
)תלמוד בבלי, מסכת יבמות, י״ד(. שתי 
הדעות,  חילוקי  למרות  ולא  המשפחות, 
השני  בצד  ראו  בגלל,  בעיקר  אלא 
משותפים.  חיים  לקיום  ראוי  כעמית 
כך  כל  בסיסית  יסוד  אבן  הוא  הוויכוח 
קטלוניה  שמלך  כך  כדי  עד  ביהדות, 
הראשון,  )יעקב(  חיימה  המלך  ואראגון, 
1263 הזמין את היהודים לוויכוח  בשנת 
המשיח  והאם  הגיע  כבר  המשיח  האם 
הוא שוקי מנצרת, הם לא ראו למה הם 
ונכנסו אל הוויכוח. היהודים גם  נכנסים 
לא ראו את המלכודת בוויכוח טורטוסה, 
בנדיקטוס  אפיפיור  האנטי  ארגן  שאותו 

ה–13 האראגוני בשנת 1413. 
כיום   – כשנתיים  ארך  טורטוסה  ויכוח 

חוק החלוקה בשתיים  ברק פישביין      

שני ערבי לימוד נערכו בחודשים האחרונים. את האחד העבירה 
רויטל רפאל–ויוונטה, והוא עסק בכתבים ביקורתיים מתקופת ימי 

הביניים. את השני העבירה הגר גלברד–שגיב ונושאו היה חקר המוח. 
מי שהגיע לשני הערבים הללו ללא ספק לא הצטער על כך – היה מרתק 
ומרחיב אופקים. אנחנו רוצים להמשיך ולפתח מסורת של ערבי לימוד 
בנושאים יהודיים–ישראליים. כל מי שיש לו רעיונות או מעוניין בעצמו 

להעביר ערב שכזה, מוזמן לפנות לנציגת הוועד עינת 6543217–054.

יישר כוח למורה 
אהובה רוזנברג, 

שזכתה בתואר המורה 
של המדינה. 

אשרי בית הספר שלנו 
שזכה בך.


