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דבר הוועד

קהילת קשת היקרה,

משמעותיים  באירועים  עמוס  חודש 
הוועד  ועל  בכלל  קשת  קהילת  על  עבר 
וברוח  נעימים  היו  חלקם  בפרט.  המנהל 
וחלקם  רגילים,  אנחנו  שאליה  קשת 
ערבי  חנוכה,  מסיבת  אחד  מצד  פחות. 
טקס  המסורת,  כמיטב  והסברה  רישום 
ערב  ומיוחד,  מרגש  שבט  חודש  ראש 
היו  שני,  מצד  טובים.  דברים  ועוד  נשים 
גם מספר אירועים נעימים פחות שהטילו 

צל על כל הפעילויות האחרות. 
"וכל העם רואים את הקולות" )פרשת 

יתרו, הבעל"ט(
מנת  על  הקהילה  את  לאסוף  ביקשנו 
את  ולגבש  שלכם  הקולות  את  לשמוע 
יותר  הוועד.  של  הניהול  אסטרטגיית 
והקול  לאסיפה  הגיעו  חברים  מ-50 
המרכזי והברור שעלה הוא קול של פיוס 
בית  עם  וכנה  אמיתית  שותפות  וקיום 
בצורך  הברור  הקול  לצד  זאת  הספר. 
עצמאי  למוסד  להתפתח  הקהילה  של 
לראות  נהדר  היה  הדרך.  בהמשך 
באסיפה  את הפלורליזם שיש לנו בתוך 

האסטרטגיה  את  יוביל  הוועד  הקהילה. 
שנשמעה ונראתה במפגש.

יתרו – היועץ הארגוני הראשון
הידוע  הסיפור  מובא  השבוע  בפרשת 
את  שראה  שלאחר  משה,  חותן  יתרו  על 
וההנהגה  השיפוט  נטל  תחת  כורע  משה 
ארגוני  מבנה  לייצר  לו  יעץ  העם,  של 
פירמידלי עם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 

חמישים ושרי עשרות. 
בוועד  עסקנו  האחרונה  השנה  בחצי 
וביצועית  ניהולית  תשתית  ביצירת 
הקהילה  של  הנוכחי  לגודל  שמתאימה 
ולהתפתחות שלה כפי שאנו בוועד רואים 
מיטבי  ניהול  לאפשר  רוצים  אנו  אותה. 
קהילתיות  פעילויות  ולהוסיף  הקיים  של 
למעגלים  וחלקן  לקהילה  חלקן  נוספות, 
מנכ"ל  גויס  כך  לצורך  יותר.  רחבים 

העמותה – עודד סלומון. 
ניתן לומר שלאחר תקופת לימוד קצרה, 
בתוך  עמוק  כבר  עודד,  ובעיקר  אנחנו, 
את  לאפשר  מנת  על  והעשייה.  התפקיד 
העשייה הענפה שקורית כיום צריך מבנה 
בקהילה  רבים  חברים  יש  תקין.  ארגוני 
ומיכולותיהם.  שתורמים לקהילה מזמנם 

מאמין  ואני  ועדות  של  גדול  מגוון  לנו  יש 
קהילה  של  חוזקה  אחרות.  עוד  שיהיו 
רוח ההתנדבות  ועל  מתבסס על חבריה 
שבתוכה. הוחלט בוועד שעודד ירכז את 
הוועדות  כלל  מול  אל  הביצועי  הפן  כל 
בין  הרמוניה  לייצר  מנת  על  השונות, 
את  ולכוון  להדריך  וכמובן,  הפעילויות 
באמצעות  הקהילה  רוח  לפי  העשייה 
הוועד. אנחנו זקוקים למתנדבים נוספים 
ואני קורא לכל חבר וחברת קהילה ליצור 
ולראות   )054-4888216( עודד  עם  קשר 
מה ניתן לעשות כדי לקדם את הקהילה 
קדימה. כל אחד לפי יכולתו – שרי אלפים, 

שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות.
להודות  מבקש  אני  זו  בהזדמנות 
את  לסיים  שהחליטו  הוועד  לחברי 
ורחלי  לחמנוביץ'  רועי   - תפקידם 
ושעות  רבים  מאמצים  שהשקיעו  ליבנה, 

אין ספור למען הקהילה והוועד.

בברכת צמיחה ופריחה המאפיינות את 
ט"ו בשבט,

מני צ'יקו, בשם ועד עמותת קשת

קשת בת 9

הירוק,  מכול.  יותר  קשת  עם  שמזוהה  התמונה  זוהי 
צולמה  זו  תמונה  הרכים.  הילדים  הפורייה,  האדמה 
 .2009 באירוע הראשון של קשת כקהילה – ט"ו בשבט 
זה היה רגע מכונן ומדויק שבו פגשו הילדים זה את זה 
אורח.  עובר  תמים  חילזון  אחר  מעקב  תוך  לראשונה, 
הילדים כבר בוגרי המסלול והמשיכו למסלולים אחרים, 

אך הם עדיין שומרים מקום בלב זה לזה.
נאחל להם ולנו לשמור על התמימות ועל השמחה.

נאחל לקשת שוהם יום הולדת שמח, לעוד שנים 
רבות של דו קיום ופעילות פורה וענפה.
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מדברים מהשטח
גן קשת

טיול בשדה הבור
 

וחיוכים".  "חיות  היה  בגן  החודש  נושא   
אוהב,  שהוא  חיים  בעל  בחר  ילד  כל 
אסף עליו מידע בבית וסיפר עליו בגן. 
באחד מימי שישי הגיעה לגן שרה וייס 
במקצועה,  רופאה  טלי(,  של   )אמא 
וטיפול  והעבירה שיעור בנושא מחלות 
מרפאה  בגן  פתחנו  בהמשך  בהן.  

לבעלי חיים.
בטבע.  לטיול  יוצאים  אנו  חודש  מדי   
השינוי  את  וראינו  הבור  לשדה  יצאנו 
האוויר.   מזג  בעקבות  בסביבה  שחל 

פגשנו כלנית, חרצית, סביון ואירוס.
בקבוצת  למדנו  בשבט  ט"ו  לקראת   
הילדים  "אילן".  המילה  על  המפגש 
לשתול   רוצים  היו  עץ  איזה  דמיינו 
)עץ כסף, עץ לבבות, עץ שמלות ועוד(. 
מצוות  על  למדנו  התפילה  בקבוצת 

נטיעת עץ בארץ ישראל. 

כיתה א'2

שומרים על העולם

ששת  את  סיכמנו  תורה  בשיעור   
היה:  שנושאו  בשיעור  הבריאה  ימי 
ערכנו  העולם".  נברא  "בשבילי 
כל  קבוצות.  בשש  משותפת  יצירה 
קבוצה הוסיפה לכל גיליון משהו משלה. 
סיכמנו ואמרנו שכמו שהציורים שייכים 
לכולנו כי כולם הוסיפו משהו משלהם, 
כך גם העולם - שייך לכל אחד מאיתנו 
את  וגזרו  שציירו  לאחר  יחד.  ולכולנו 
תלמיד  כל  ידם,  כף  של  המתאר  קווי 
ותלמידה כתבו בתוכה כיצד הם יכולים 

לשמור על העולם.

כיתה ב'2

  
מקפיאים תמונה: אברהם עוזב את בית הוריו

אברהם  סיפורי  נושא  את  סיכמנו   
במיצג משותף. הילדים הציגו פסוקים 
נבחרים מהפרקים שנלמדו בדרך של 
הקפאת תמונה. לשם כך היה עליהם 
לחזור ולקרוא בפסוקים בחומש, לאפיין 
את הדמויות - כיצד הן מרגישות? מה 
הפנים,  הבעות  הדמויות?  בין  היחסים 
ועל  מתאימות  תלבושות  על  לחשוב 

הנוף שבו מצולמת התמונה. 

כיתה ג'2

דגמים של מכות מצרים

קטנות  בקבוצות  חקרנו  תורה  בשיעורי   
חקרה  קבוצה  כל  מצרים.  מכות  את 
את  הכיתה  לחברי  העבירה  מכה, 
מתאים.  דגם  והציגה  הנדרש  המידע 
לעבודת  משוב  קיבלה  קבוצה  כל 

החקר ולדגם. היה מחכים ומהנה. 
בשיעור  למדנו  המפגש  בקבוצת   
הנושא  במסגרת  יהודית,  תרבות 
היהודיים  במקורות  לחברו  אדם  "בין 
ועל  העזרה  על  והאוניברסאליים", 
"הצלב  ארגון  ועל  לאחר  האכפתיות 
על  סיכמו  הכיתה  חברי  האדום". 
ושיתפו  שונים  התנדבות  ארגוני 

במידע זה את חברי הכיתה.
הקטע  את  הוספנו  התפילה  בקבוצת   
"אלוהי נצור לשוני" ודיברנו על חשיבות 
פרשת  את  למדנו  הלשון.  שמירת 
"בשלח"  , "שבת שירה",  והמחזנו את 

האירוע של קריעת ים סוף.

כיתה ד'2
מצוות  על  למדנו  התפילה  בקבוצת   
השנה.  ראש  במסכת  החודש  קידוש 
יואב איל הכין דגם של איש רכוב ובידו 
לפיד, המבצע את שליחותו ומודיע על 
קידוש החודש. עבודתו הייתה מיוחדת 

ומעוררת התפעלות.

ראש  מפגש  את  הובילו  הכיתה  ילדי   
נפתח  החגיגי  המפגש  שבט.  חודש 
כתמיד בברכת החודש, בתפילת הלל 
כיתה  כל   - הטוב  ובהכרת  משותפת 
הכירה תודה לטבע וביחד צמח לו עץ 
תודות לתפארת. לאחר התפילה הציגו 
הילדים בכישרון רב את ערכי החודש: 
האחריות  וערך  הטבע  על  שמירה 
המציין את חודש שבט במפתח הל"ב. 

מודים לטבע

כיתה ה'2
על  למדנו  דברים  ספר  בעקבות   
מדור  דברים  העברת  של  החשיבות 
לדור, כמו שהיה חשוב למשה להעביר 
לארץ,  הכניסה  בטרם  ישראל,  לעם 
הנדודים  בזמן  שלמדו  הלקחים  את 
חפצים  הביאו  התלמידים  במדבר. 
שעוברים מדור לדור. אחד התלמידים 
עברה  אשר  ילדים,  טלית  הביא 
שנוסף  חדש  תינוק  וכל  דורות  המון 
למשפחה מקבל אותה בברית המילה.

שנה   70 בנושא  חנוכיות  הכנו   
התייחסו  התלמידים  למדינה. 
ישראל,  מדינת  של  השונים  להישגים 
היסטוריה,  אירועים,  ממשלה,  ראשי 

נשים פורצות דרך.

כיתה ו'2
התלמידים הכינו את סימני חג החנוכה   
התלמידים  מומס.  שוקולד  באמצעות 
מטבעות  בצירוף  ברכות  הכינו  גם 
שוקולד לילדי גן אלוטף בפתח תקווה.

חשיפה  ביום  ביקרו  הכיתה  תלמידי   
התלמידים  פני  את  בשלהבת. 
הספר  בית  של  ההנהלה  צוות  קיבלו 
הביקור  במסגרת  י"א.  כיתה  ותלמידי 
לשאלותיהם  מענה  קיבלו  התלמידים 
בין  ומגוונות.  שונות  מפעילויות  ונהנו 
המקדש  בית  על  במיצג  צפו  השאר 
במשקפי תלת ממד, השתתפו בסדנה 
דרמה, התנסו בניסויים בחדר מדעים. 
טרופיות  פיצות,  חולקו  לתלמידים 
וארטיקים. הבנים ביקרו בבית המדרש, 
והשתתפו  תורנית  להרצאה  האזינו 
הבנות  חסידית.  שבת  בקבלת 
השתתפו במשחק בינגו ובקבלת שבת 

מוזיקלית יחד עם הוריהן.
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שבת  ארוחות  נרות,  מדליקים 
עד  מסכים  בלי  ואנחנו  משפחתיות 
זה  שלנו  הכיף  למחרת.   16:00 השעה 
לטייל,  לשחק,  לקרוא,  ביחד,  להיות 

לישון ואפילו קצת להשתעמם.      
טיולים  )והרבה(,  קריאה  תחביבים: 
ציור  )והרבה...(,  טלוויזיה  משפחתיים, 

וכדורגל )לעמית(. 
סיפור   – הנוכחי  הגיליון  לכבוד 

משפחתי שקשור בט"ו בשבט.
בן  לכל  עצים  נטענו  שנים  כשש  לפני 
משפחה אצל חבר במושב. מאז בכל ט"ו 
הם  איך  ורואים  לבקר  באים  אנו  בשבט 

צמחו איתנו. 
על  ממליצים  משפחתית:  המלצה 
כיפי  משפחתי,  כמשחק  קטאן  המשחק 
ולקרוא הרבה ספרים   ,)120 9 עד  )מגיל 
פוטר"  "הארי  על  ממליצים  במיוחד   -
)מחבר  ריירדן  ריק  של  הספרים  ועל 
למבוגרים  ועוד(.  ג'קסון  פרסי  סדרת 

"ההיסטוריה הקצרה של כמעט הכל".

נעים להכיר:  משפחת דבירי

מערכות   - איל  דין,  עורכת   - נעמה 
במסלול  לא   -  )10( וגאיה  ליה  מידע, 
שון  קשת,  גן   -  )5.5( עמית  קשת, 

האוגר הפצפון

וחברה  איל  של  אחות  נפגשתם?  איך 
בינינו  להפגיש  אחת  יד  עשו  נעמה  של 
באמת  מי  ביניהן  מתווכחות  הן  )מאז 

אחראית להיכרות...(.
התארחנו אצל  איך הגעתם לשוהם? 
מה  את  ואהבנו  בשבתות  איל  של  אחות 

שראינו. 
איפה גרתם לפני כן? בגבעתיים.

האם יש לכם קרובי משפחה בשוהם? 
אחות של איל ומשפחתה. 

טיול משפחתי: בעמק האלה לפיקניק 
וסיור במערות הזחילה באזור.

אך  דתל"שים  שנינו  קשת?  למה 
המסורת, הטקסים והאווירה חשובים לנו 
מאוד. אנו מנסים להנחיל אותם לילדינו 
הטבעית  הבחירה  היא  וקשת  בבית, 

עבורנו.
ערב  כה:  עד  מקשת  מעניינת  חוויה 
גיבוש של הורי גן הילדים - היה מצחיק.       
מה זה אלוהים בשבילכם? משהו שאי 
לנסות.  צריך  לא  גם  ואולי  להבין  אפשר 
את  שמכוון  משהו  שיש  להרגיש  רק 
העולם הזה ולהיות בן אדם )גם זו תכונה 

אלוהית...(.
להיות מסוגל  מה ישראלי בעיניכם? 
)ורק  להגיד מה שאתה רוצה לכל אחד 
טוב,  בקטע  בהתחלה: "...אבל  להוסיף 

כן?"(.
לאחר  שישי  יום  אתכם?  משמח  מה 
ארוחת השבת, לשחק כל המשפחה יחד 

)קטאן, לגו, טאקי(.
רק במשפחה שלנו: ארוחת בוקר ביום 
אחר  קטן  משהו  מכינים  פעם  כל  שבת. 
ואז  וצבעוני,  יפה  טעים,  שיהיה  חשוב   -
מצלמים את השולחן. בסוף זה יהיה ספר 

תמונות של "ארוחות בוקר של שבת".
שבת".  "אווירת  על  שומרים  שבת: 

משפחת דבירי. ספר תמונות "ארוחות בוקר של שבת"
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המתרחש. באו, התרגשו ודמעו.
לזאטוט  הפלא,  לילד  הייתה  קשת 

האהוב.
הכלכלי- והמשבר  שנה  חלפה  לא 

של  סיר  הראש  על  לנו  הפך  העולמי 
מקשת  ציפינו  שלה  התמיכה  צוננים. 
נקבל  מאין  ידענו  ולא  קרסה,  ירושלים 
חריף  ביקורת  מכתב  והדרכה.  תקציב 
שנה   2 א'  כיתה  מהורי  הספר  לבית 
היחסים  מערכת  את  פוצץ  כמעט  שנייה 
ראשונות  שנים  חווינו  בגן  טובה.  עם 
קשות ביותר, עם תחלופת גננות תדירה 
ושביעות רצון הורים נמוכה ביותר. השנה 
השלישית נפתחה עם כיתה תת תקנית, 

וכמעט שלא נפתחה כלל.
פורום  קם  הספר  בבית  בזמן  בו  אך 

נבנה  ותכופות  ארוכות  ובישיבות  קשת, 
המנהלת.  עם  והבנה  אמון  של  גשר 
נפרצו,  ולא  נותרו  שהוצבו  הגבולות 
את  שיצר  פורה  שיח  התקיים  בהם  אך 
חן.  באבן  קשת  של  לקיומה  התשתית 
לא  טובה  התבטאה  כך  אחר  שנים 
הראוי  החינוך  סוג  זהו  שבעיניה  אחת 
חינוכיים  רעיונות  החינוך.  מערכת  לכל 

קשתיים הוטמעו בכל בית ספר אבן חן.
במקביל נוצרה מערכת יחסים הדוקה 
אגף  ממנהלות  החל  המועצה.  עם 

"ודרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"

הפעילות  מאז  חלפו  בדיוק  שנים  תשע 
החברתית הראשונה של קשת.

בעיני  ניצוץ  היה   2009 בשבט  בט"ו 
ההורים. משפחות ספורות וילדיהן נפגשו 
צמחים  שתלנו  הבשור.  רחוב  בפינת 
ועצים )שקמלו מהר מאוד(, ראש המועצה 
גיטרה  ובירך. ישבנו עם  הגיע לפוטו-אופ 
ובלי  עם  הילדים  תמונת  שירים.  ושרנו 
מהמפורסמות  היא  הנטיעה  סביב  כיפה 
חודשים  כעבור  היום.  עד  והמרגשות 
את  ציינו  במיוחד,  גשום  בערב  אחדים, 
אירוע ההקמה של "קשת שוהם" בנוכחות 

הרב מלכיאור ובהופעה של ג'קי לוי.
הראשון.  ההיריון  הגיע  הניצוץ  לאחר 
התקבל  לא  קשת  רעיון  קשה.  היריון 
למועצה,  לפנות  ניסינו  ביישוב.  כראוי 
הספר  בית  למנהלות  החינוך,  לאגף 
ונתקלנו בחומה. באחד השיאים המליצו 
ולהקים קול  לנו להגיע לישיבת המועצה 
בהפלה  נגמר  זה  לצעוק(.   - )קרי  מחאה 
באותה  נפתח  לא  קשת  מסלול  כואבת. 

שנה ואיבדנו שכבה של ילדים.
"צו- יותר.  קל  היה  כבר  השני  ההיריון 
השכנוע  ובכוח  לעניין  התגייסה  פיוס" 
הכנה  גם  הנראה  ככל  אך  )והכסף?(, 
סוכם  המועצה,  מצד  מוקדמות  ונכונות 
בבית  שוהם  קשת  מסלול  פתיחת  על 
הספר אבן חן. התקווה הייתה גדולה, הכנו 
צוותי עבודה ובראשם צוות פדגוגי, שטייל 
המסלול  נושא  את  להכיר  הארץ  ברחבי 
המשלב. גייסנו מדריכה פדגוגית וחלמנו 
בית  בתוך  ועצמאי  ייחודי  מסלול  על 
על  קשת,  סמל  עם  חולצה  על  הספר, 
ולקיחת  מורים  בבחירת  ישירה  מעורבות 

חלק בתכנים הפדגוגיים. ועל זה נאמר:
חה חה חה...

בית  מנהלת  עם  הראשונה  בפגישה 
מצב  שאין  לנו  כשנאמר  דאז,  הספר 
אנחנו  )ומאז  החולצה  על  קשת  לסמל 
- כדי שנהיה   ...2 ג'   ,2 2, ב'  2: א'  תמיד 
בכל  קשת  מבכירי  אחד  אמר  באמצע(, 
למלחמה".  זה  על  נצא  "לא  הזמנים: 
זו  מלחמה?!  הייתה:  הספר  בית  ותגובת 

צורת השיח שלכם, ככה מדברים?
המורה  בחירת  על  להשפיע  הניסיון 

מוחלט  בנתק  נגמר  הראשונה  העמיתה 
של כמעט חודש עם מנהלת בית הספר, 
 - בקיצור  ממני.  התנצלות  למכתב  עד 

העמידו אותנו במקום והוצבו גבולות.
משמעותם  מה  מבינים  כולנו  וכהורים, 

***של גבולות.
"שלום כיתה א' - קשת". כך חתמתי את 

הטור לקראת שנת הלימודים הראשונה.
כזאטוט שעושה את צעדיו הראשונים, 
ביניהם  ילדים.   24 חן  אבן  בשערי  נכנסו 
9 דתיים - 4 בנים עם כיפה וציצית בחוץ, 
עמותה,  כחבר  חצאיות.  עם  בנות   5
ילדי  עשרות  של  עתידם  לדמיין  ניסיתי 
בית  בשערי  בביטחון  נכנסים  קשת 
הספר. כהורה, רק רציתי שיעברו בשלום 
אותם,  שיכבדו  הראשונה.  השנה  את 

שלא  להם.  יציקו  שלא  אותם,  שיעריכו 
יעיפו להם את הכיפה ושלא ימשכו להם 
מילולית  מאלימות  חששתי  בציציות. 
הספר  בית  מנהלת  גפני,  וטובה  ופיזית. 
רק  לא  לעשות.  הפליאה  הקשוחה, 
שמעולם לא נתקלנו בהתנהגות שלילית 
שבועות  שכעבור  אלא  תלמידים,  מצד 
ספורים הובילו ילדי קשת תפילה לְשלום 
ראש  מפגש  בכל  והנעדרים  השבויים 
ונציגי  הספר  בית  הורי  ספרי.  בית  חודש 
משרד החינוך והמועצה הגיעו וצפו בפלא 

ערן רום )יו"ר קשת שוהם בדימוס(
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ראש  ועד  והגנים,  הספר  בית  החינוך, 
מבורכת  תמיכה  עם  והכול  המועצה. 
שהשכיל  אלבז,  שימי  העמותה  חבר  של 
לפלס עבורנו את הדרך לרכוש את אמון 
טובה  של  עת  בטרם  פטירתה  המועצה. 
הצמיחה,  ואת  התנופה  את  עצרה  לא 
בין  הקשר  העמיק  מכן  שלאחר  ובשנה 
ועד קשת ובית הספר. ברכה בריח ותמי 
גבאי המשיכו ואף הרחיבו את הקשר עם 

הוועד.
שינויי ההנהלה התכופים לא הקלו על 
הוועדים הבאים, אך המסלול גדל וצמח, 
נוספו שעות לימוד, התייצבו תפילות ראש 
ליהלום.  הפך  קשת  וגן  משותפות,  חודש 
נוהלי עבודה מוסדרים החלו עם כניסתה 
מנכ"ל,  גם  וכעת  מנהלנית  של  לתפקיד 
נפתר  המורים  העסקת  מכשול  וגם 
בעזרת המועצה. מספר פעמים הביקוש 
ילדים  לקשת גבר על ההיצע, ולראשונה 

נותרו מחוץ למסלול.
קשת הפכה לגורם דומיננטי ומשמעותי 
בבית הספר. כל כך דומיננטי שהתחושה 
גורמים  על  איום  של  לסוג  שהפכנו  היא 
עם  תמה.  ואין  הספר.  בבית  מסוימים 
הביקוש  גדל  והגיבוש,  הייחודיות  הגודל, 
מספר  את  להגדיל  הדרישה  ועלתה 
כיתות קשת בבית הספר. שינוי הסטטוס 
היה לא קל לעיכול ואי ההסכמות עם בית 
עלה  המועצה  ועם  ההורים  עם  הספר, 

לעתים לטונים צורמים ולא ראויים.
חמוד,  לתינוק  הוריו,  בעיני  מניצוץ 
מתבגר  לילד  התבגרנו  מקסים,  לזאטוט 
הכיתה  של  השובב  גבולותיו,  את  הבוחן 

)יש שיאמרו המופרע השכבתי(. 

*** 
וגם  בוועד,  שנותיי  על  לאחור  במבט 
רעיונות  מספר  ישנם  בהמשך,  בשיחות 

שבהם האמנתי ואני עדיין מאמין: 
מקדם,  שפועל,  למי  לאפשר  צריך   .1

יוזם ולוקח אחריות – לפעול;
צורכי  את  לזהות  העמותה  ועד  על   .2
לטובתן  לפעול  רצונותיה,  ואת  הקהילה 
מול  אל  גם  והקהילה,  העמותה  של 
ולקחת  חבריו,  של  אישיות  אג'נדות 

אחריות על פעולותיו;
אל  להתייחס  העמותה  חברי  על   .3

הוועד על פי סעיף 1;
וחילוני  דתי  ביותר:  והחשוב   .4
המשחקים יחד כדורגל בחצר בית הספר 

תמציתה  את  בעיניי  מהווים  שניהם  של 
של קשת ואת מהותה. כל שאר הפנטזיות 
הערכיים,  החינוכיים,  והעקרונות 

הכלכליים והפיזיים - משניים.
החינוך המשלב וקשת הם רעיון העומד 
הפשוטה  אמת  ָבּ הוא  כוחו  עצמו.  בפני 
קמה  לא  שוהם  קשת  בבסיסו.  העומדת 
בזכות  או  הראשונים  הוועד  חברי  בזכות 
מנהלת  בזכות  קמה  לא  היא  פיוס".  "צו 
קשת  מחויב.  מועצה  ראש  או  מדהימה 
על  המועצה  החלטת  לפני  כשנה  קמה 
הורים  כשמספיק  המסלול,  פתיחת 
יחד  לחיות  שרוצים  ודתיים,  חילונים 
מעט  להסתכן  מעט,  להקריב  ומוכנים 
עשו  בחזרה,  יותר  הרבה  כך  כל  ולקבל 
דמי  ושילמו  ילדיהם  את  רשמו   - מעשה 
ולערב  בשבט  ט"ו  לפעילות  הגיעו  חבר, 
ההקמה, נרתמו לערבי הסברה והתווכחו 
על  הכריזו  בכך  האמנה.  חתימת  בעת 
היה  רגע  מאותו  התהליך  קשת.  הקמת 
בלתי נמנע, ולכולנו - קהילה, ועד, מועצה 
חלק  לקחת  הזכות  הייתה   - הספר  ובית 
בעיצוב הדרך. אין טובים ורעים בסיפור 
של קשת שוהם. בית הספר, המועצה 
בטובתה  כולם  רוצים  והעמותה 
כשאנשים  משגשגת  קשת  קשת.  של 
אותה  מגייסים  ולא  למענה,  מתגייסים 

למען צורכיהם.
המשלב.  לחינוך  נכון  אחד  מודל  אין 
ובכל  זמן  לכל  זהים.  מוסדות  שני  אין 
מקום יש מודל אחר המתאים לו. אך הוא 
עצמו  את  ולהתאים  דינמי  להיות  חייב 
ולהתמודד  לזהות  המשתנה.  למציאות 
עם הסביבה שבה הוא פועל ועם מגבלות 

אובייקטיביות. 
הבנה  היא  קשת  של  מהותה 
לרצונותיו,  לצרכיו,  לאחר,  וסובלנות 
ומאבק  מלחמה  המילים  למגבלותיו. 
מהלקסיקון  חלק  להיות  יכולות  אינן 
של קשת. זהו אוקסימורון. ניתן וראוי 
להיאבק בעד, ביחד, אך המטרה אינה 
למדנו  אם  האמצעים.  את  מקדשת 
משהו במהלך השנים זה שכבוד אמיתי 
והערכה לגורמים שעמם )ולא מולם( אנו 
ושיתוף  כבוד  הערכה,  מביאים  פועלים, 

פעולה כפול ומכופל.
דופן  יוצא  מודל  מהווה  שוהם  קשת 
אנו  כחולמים,  כעמותה,  בארץ.  וייחודי 
אך  פחות.  או  יותר  אותו  לאהוב  יכולים 
חן  אבן  בקשת,  הלומדים  ילדינו  עבור 

שלהם.  היסודי  הספר  בית  לנצח  ישאר 
המהווה  הוא  כשיגדלו,  ייזכרו  הם  בו 
לחיים.  והחברתי  החינוכי  הבסיס  את 
ספר  בבית  מסלול  של  מודל  אמנם 
נכון  אך  שלנו,  מחדל  ברירת  היה  לא 
להיום ובעתיד הנראה לעין זהו הפורמט 
בשוהם. ואף אם אינו הטוב ביותר, צריך 
הוא  הטוב  של  שהאויב  לזכור  לפעמים 
מאחריותנו  מתפקידנו,  יותר.  הטוב 
ילדינו  של  ששנותיהם  לוודא  ומחובתנו 

באבן חן יהיו נפלאות, מעשירות וחמות.
לחשוב  לעצור,  מכולם  מבקש  אני 
ולראות את הדבר הנפלא שקם כאן, על 
כל הטוב שהוא מעניק לנו ולילדינו. אל לנו 
להסתכל על שמינית הכוס הריקה. ילדינו 
מקבלים חינוך יוצא דופן, גדלים בחברת 
לעקרונות  המחויבים  ומשפחות  ילדים 
את  שמחפש  ספר  בית  בתוך  דומים, 
מועצה  וראש  להחילם  הנכונה  הדרך 

שמיומנו הראשון מחויב לתהליך.
הטוב,  מראיית  יגיע  קשת  של  קידומה 
מפעילות וממעורבות חברי העמותה - לא 
ברגעי משבר כנגד מנהלת ומועצה, אלא 
בהכלת  יומיומית.  חיובית  מהתגייסות 
טובה  במילה  בפרגון,  במעשה,  הקשיים, 
התנהלות  ספר.  לבית  לוועד,  לעצמנו,   -
להורי  למועצה,  למורים,  תחלחל  חיובית 
בית הספר. שיח חיובי הוא שיוביל לביקוש 
ובעקבותיו תימצא הדרך הראויה  לקשת 
של  פתיחתו  כמו  כי  המסלול.  להרחבת 
אם,  אינה  היא  השאלה   - קשת  מסלול 
אלא מתי. עלינו ללוות את התהליך בדרך 
דרכה  ואת  ילדינו  את  אותנו,  המכבדת 

של קשת שוהם.
עליי בתפילה:  ואסיים במשפט האהוב 
"ודרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

*** 
את  אנצל  לסיום:  אחת  מעשית  הצעה 
את  לחדש  נוסף  ניסיון  לצורך  הבמה 
המוסד הנשכח, ובעיניי מהחשובים ביותר 
של קשת: פורום הפעילים. בזמני ניסיתי 
לקיים מפגשים חודשיים של חברי עמותה 
ומעודכנים  מעורבים  להיות  המבקשים 
"ברמת ביניים" מסודרת, לעזור בחשיבה 
מסודרת  בצורה  דעתם  את  ולהביע 
בנוכחות חברי הוועד אך לא בהובלתם. 
את  לקיים  הוועד  של  תפקידו  זה  אין 
הפורום, זהו תפקידם חברי העמותה. על 
כבסיס  למפגשים,  ולהגיע  לתמוך  הוועד 

להבנה של צורכי הקהילה.
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שלל ילדי הקשת   

תיה הלוי 
כיתה ג'2 , קבוצת המפגש

בת 8 וחצי , אבא לוי, אמא ציפי, אחות לאיליי בכיתה ה'
ספר אהוב: אייבי ובין

חג אהוב: פורים
מאכל אהוב: ממתקים

תחביבים: ריקוד וספורט
דברים שאני אוהבת בקשת: שיש לי חברים כאלה נפלאים

בשבת: אוהבת להיות עם כל המשפחה
כשאגדל: אני רוצה להיות רקדנית וזמרת

נהוראי כליפה
גן קשת, קבוצת התפילה

בן 5 ותשעה חודשים, אבא ליונל, אמא יערית, אח לתהל בכיתה ב' ולשילת
בת כמעט שנתיים

ספר אהוב: הדינוזאורים
חג אהוב: פסח

מאכל אהוב: שניצל ופסטה
תחביבים: לצייר, לבנות מטוסים מלגו

דברים שאני אוהב בקשת: בית מארח, דתיים וחילונים באותו גן, ללכת לצהרון של 
לבנה

בשבת: ללכת לבית הכנסת, להרכיב פאזלים של 100 חלקים עם אבא
כשאגדל: אני רוצה להיות אסטרונאוט, אבל הכי אני רוצה לבנות מכונת זמן שתיקח 

אותי לראות דינוזאורים

ילדים  נעלם?";  הכסף  כל  "לאן  בשאלה 
שוטף  דוברים  לשפות,  כישרון  בעלי 
שנרקמה  חברות  תימנית;  וגם  אנגלית 
ועוד.את סיפורי החיים  ועוד  בערב אחד, 
הציג תיאטרון פלייבק "פלאשבק", ארבעה 
חברים ונגן אחד, חדים ומאלתרים באופן 

מצחיק, שונה ומהנה.
תודה לכל העוסקות במלאכה על ערב 
נעים וחמים. מי בכלל זכרה שבחוץ חורף 

אלמלא הצעיפים היפים?

מדליקים אור גדול 
אילנית נמר רזקר 

תשע"ח,  חנוכה  של  שביעי  נר 
התקבצנו כמו בכל שנה, הורים וילדים, 
את  נרות.  להדלקת  וסבתות,  סבים 
הרב  אשטמקר,  יהודה  הדליק  הנרות 
ברכה  ונתן  בנוכחותו  אותנו  כיבד  סתיו 

לקהילה.
את  והדהים  להטט  שמבוקי  רפי 
מדליקה  ליצנית  באקרובטיקה  הקהל 
כולם  את  שהשאירה  ומצחיקה, 

מרותקים ומחויכים.
לאחר שכולם מילאו בטנם בסופגניות 
למסיבת  המשכנו  לביתם,  והתפנו 
ויפתח  גיא  ריקודים ומשחקים לבוגרים. 
תקלוט  ביכולת  הפתיעו  התקליטנים 

ותאורה.

גיבוש  על כל הטוב הזה ניצחה ועדת 
של קשת שוהם. יישר כוח!

ערב נשות קשת
רננה צ'יקו

הגיע  עמו  ויחד  הגיע  קשת  נשות  ערב 
הגמלאי,  בבית  נפגשנו  האמיתי.  החורף 
ואז...  וקנינו  קשקשנו  ושתינו.  אכלנו 
מהחיים:  לסיפורים  והקשבנו  סיפרנו 
חתונה שהחלה בערב מושלם והסתיימה 

מאירועי קשת                 
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יוצרים עם...  אילנית נמר רזקר

שעשועונים    אראל אשטמקר

שש שנות יצירה הגיעו לסופן. אני נפרדת 
מהעיתון ומהפינה ומודה לכל מי שלקח 
חלק פעיל ויצר. לסיום, בחרתי ביצירה 

שמביעה הרבה יותר ממילים.
מאחלת לכולם שידינו ולבנו יהיו תמיד 

מלאים באהבה. 

כף יד ככלי אחסון 
החומרים הדרושים:

נייר, כלי כתיבה ומספריים 
דאס/בצק מלח )מתכון במסגרת( 

צבעי אקריל
מכחולים 

סכין או שיפוד עבה 
קערה ומערוך 

1. מניחים על בצק מלח/דאס ציור של 
כף היד שגזרנו ועוברים עם הסכין/

השיפוד.

תשבץ

מאונך: 
1. שם נוסף לחג ט"ו בשבט

2. מספר הימים בין ט"ו בשבט לפורים

מאוזן: 
1. מזל חודש שבט
2. משבעת המינים

3. המושבה שניטעו בה לראשונה עצים  
    לציון ט"ו בשבט

2. מניחים את כף היד 
על הקערה כדי ליצור 

צורה קעורה. 
מייבשים )או אופים 

בתנור כאשר 
משתמשים בבצק 

מלח(.

3. לאחר ייבוש מוחלט, 
צובעים בהנאה.

1

3

2

אתם מוזמנים לשלוח לי את היצירות 
שלכם למייל: 

 namerlaw@walla.com

יצירה  חוג  אפתח  בקרוב 
ילדים.   8 עד  של  בקבוצות 
ומעלה.   10 לבני  מתאים  החוג 
במייל  פרטים  לקבל  אפשר 
052-7214005 בנייד:  או 

1

1

2

3

2

שלחו את הפתרון אליי:
erel.ashtamker@revadim.co

שלושת העונים הראשונים יפורסמו בגיליון הבא.
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חוק המזלג          ברק פישביין      

אירועי קשת   שמרו את היום

בכיר  סגל  כחבר  הראשונות  השנים 
בתקופה  קשות.  שנים  הן  באוניברסיטה 
החרב  ועם  צווארך,  על  מונחת  חרב  זו 
למען  שנים.  שש  מסתובב  אתה  הזו 
הקידום  תהליך  את  מכירים  שאינם  אלה 
באוניברסיטה:  בכיר  סגל  חבר  של 
״פרופסור  בדרגת  מתחיל  הסגל  חבר 
)תלוי  ״מרצה-בכיר״  או  ״מרצה״  משנה״, 
ובפקולטה(. השמות שונים  באוניברסיטה 
אבל המשמעות היא אחת – ״צעיר״. את 
התואר ״צעיר״ אתה יכול לשאת שש שנים. 
כעבור שש שנים, אם אינך מקודם לדרגה 
מפוטר.  אתה   - קביעות  ומקבל  הבאה 
ארוכה  סאגה  הוא  גם  הקידום  תהליך 
מעמיתים  המלצה  מכתבי  על  המבוססת 
בארץ ובעיקר בחו״ל. החשוב לענייננו הוא 
מקבלים  ההחלטה  את  דבר  של  שבסופו 
אלו שאינם צעירים בפקולטה. אלה דנים 
ב״תיק״ שלך ומחליטים אם אתה מקודם 
או  תפוטר  אם  אחרות,  ובמילים  לא,  אם 
ידי  על  מתקבלת  שההחלטה  כיוון  לא. 
הבכירים ממך, היושבים במשרדים לידך, 
וכל אמירה, מיד  כל קריצה, כל מחלוקת 
השלכות  עם  נוספות  משמעויות  מקבלת 

מרחיקות לכת מבחינתך. 

אחד הדברים שאתה לומד מהר מאוד 
חוק  המזלג״.  ״חוק  את  הוא  זו  בתקופה 
בכל   - פשוט  אחד  דבר  אומר  המזלג 
דעות,  חילוקי  או  ויכוח  בעת  נתון  רגע 
באחת  לבחור  מהצדדים  אחד  כל  יכול 
הוויכוח  את  להסלים   – אפשרויות  משתי 
להגיע  ולנסות  הרוחות  את  להרגיע  או 
מבין  איזו  לך  מכתיב  אינו  החוק  לפתרון. 
האפשרויות לבחור, אבל כשאתה מבין את 
המחיר שגובה כל דרך, ברור לך איזו מהן 

היא הנכונה.
שלך  הדרך  זו  צעיר  סגל  חבר  כשאתה 
לשרוד, ואחרי שש שנים שאני מיישם את 

רלוונטי  שהוא  אחת  לא  רואה  אני  החוק, 
בעוד הרבה מאוד מקומות: בוויכוחים עם 

בן או בת הזוג או בבית הספר. 

חשוב  הספר,  לבית  שנגיע  לפני  אבל 
הראשונה  נגזרות.  גם  יש  שלחוק  לציין 
לעמידה  לאגו,  מקום  אין  שבוויכוח  היא 
״פרנציפים״.  לעשיית  או  עקרונות  על 

פסיכולוג  כל  אבל  פשוט,  אמנם  העיקרון 
יגיד שהאגו, העמידה על עקרונות ועשיית 
ה״פרינציפים״ הם חלק מהותי מכל אחד 
פחות  לא  הוא  החוק  יישום  ולכן  מאיתנו 

מקשה. 

כנגד  עומדת  היהדות  כי  נראה  לעתים 
ט,  ָפּ ְשׁ ִמּ ַבּ ָפִנים  ירוּ  ״לֹא-ַתִכּ המזלג:  חוק 
ֵני- ִמְפּ ָתגוּרוּ  ָמעוּן--לֹא  ְשׁ ִתּ ָגּדֹל  ַכּ טֹן  ָקּ ַכּ
ט ֵלאלִֹהים הוּא )דברים, א׳,  ָפּ ְשׁ י ַהִמּ ִאיׁש, ִכּ
)תלמוד  ָהָהר  ֶאת  ין  ַהִדּ ִיּקֹוב  ממש   – י״ז( 
לפי  ב'(.  עמוד  ו',  דף  סנהדרין,  בבלי, 
זו, אין פתרון נאות לסכסוכים, אלא  גישה 
משום  בלבד,  משפטיות  נורמות  פי  על 
שרק כך ניתן לבצר את שלטון החוק בחיי 
החברה - מבחינה זו, הפשרה היא לכאורה 
היפוכו של הדין, שהרי היא מעודדת יישוב 
שנקבעו  הכללים  פי  על  שלא  סכסוכים 
בחוק, גם אם בפועל התוצאה המתקבלת 

במסגרת פשרה קרובה היא לדין. 
ַמכתיבה  מקרים  יותר  בהרבה  אבל 
היהדות פתרון על דרך הפשרה. בפרשת 

הישר  "ועשית  הציווי:  מופיע  "ואתחנן" 
בפסוק  הציווי  על  ח'(.  ו',  )דברים,  והטוב" 
זה, מביא רש"י מדרש ולפיו: "זו פשרה ]ו[

את  מנחה  המדרש  הדין",  משורת  לפנים 
נוסף  שיקול  הפשרה.  לפי  לפסוק  הדיין 
שמא  מהחשש  נובע  הפשרה  להעדפת 
ידע  לא  הלבבות"  "התמעטות  מתוך 
מידת  "ונמצאת  אמת,  דין  לפסוק  הדיין 
פשרה.  מתבצעת  כן,  על  לוקה".  הדין 
מראי  כל  את  מלהכיל  היריעה  קצרה 
 - אחת  היא  בכולם  שהמסקנה  המקום 
הפשרה  את  מקדם  העברי  המשפט 
ומאיץ  סכסוכים  ליישוב  כפתרון 
הסכמה  של  בדרך  לבחור  במעורבים 
)״מה במשפט״, גיליון 6, ינואר 2006(. עד 
במחוזותינו,  הפשרה  נשתרשה  כך  כדי 
הפוסקים  כל  על  מקובל  פשרה  של  שדין 
ונפסק להלכה למעשה )שולחן ערוך, חושן 

משפט, סימן י"ב, סעיף ב'(.

אז מה עניין פשרה ובית הספר?! 

יש   – והבנו  שמענו  קראנו,  שכולנו  כמו 
מחלוקת בין מסלול קשת ובין בית הספר. 
והעסק  רבים,  וטיעונים  צדדים  לוויכוח 
סבוך מכדי להביאו בצורה מפורשת מעל 
מסכת קצרה זו. כצופה מהצד, ברור לי כי 
אחד  כל  דילג  הוויכוח,  משלבי  שלב  בכל 
ובחר באופציה של  מהצדדים על המזלג 

הסלמה והבאת הדיון לכדי משבר. 

קשת  למסלול  הספר  בית  בין  היחסים 
היו מורכבים מאז ומעולם, אבל לאורך כל 
הדרך היה ברור כי החיים יחד הם עובדה 
אחד  של  כריתות  גט  או  כליה  מוגמרת. 
הצדדים יביאו באופן מידי לכליה של הצד 
השני. ניסיונות חד צדדיים הפוגעים בנימי 
נפשו של המסלול, כמו ניסיונות הפוגעים 
במנדט בית הספר, סופם להביא לנקודה 
לרדת  לכולם  מציע  אני  לכן  בדיוק.  זו 
בהרבה  לעיל  שנכתב  מה  )שזה  מהעץ 
מילים(. עכשיו יהיה זמן טוב לשבת ולמצוא 

פתרונות טקטיים לבעיות אסטרטגיות.
 ”Two roads diverged in a wood, 
 and I...I took the one less traveled
 by, and that has made all the
 difference” )“The Road Not Taken”,
Robert Frost(


