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קשת משפחתי
גיליון  אוקטובר 2018, תשרי-חשון תשע״ט

עיתון קהילת קשת שוהם

דבר הוועד

דבר המערכת
עייפות בלתי מוסברת
פיק ברכיים לא מובן 

צל שרב על כל הדרך,
ואבק לבן 

אבל עודך משווע 
לגשמי ברכה 

עוד רחוקה מנוחתך 
אחרי החגים יתחדש הכל,
יתחדשו וישובו ימי החול, 

האוויר, העפר, המטר והאש 
גם אתה,
גם אתה,

תתחדש )נעמי שמר(
תמו חגי תשרי והשגרה המבורכת כבר 
התחדשות  על  כתבה  שמר  נעמי  כאן. 
הגיע  טרם  הסתיו  הסתיו.  איתו  שמביא 
לגמרי  ההתחדשות  ריח  אבל  )מתי?!(, 
כי  התבשרנו  אוגוסט  בחודש  באוויר. 
בית  הקמת  על  החליטה  שוהם  מועצת 
ספר קשת בשכונת כ"א החדשה. אמנם 

עבודה  ועדיין  שנים  כמה  יארך  התהליך 
תחילתו  בהחלט  זוהי  אולם  לפנינו,  רבה 

של הגשמת החלום.
בחירות  ייערכו  באוקטובר  ב-30 
לרשויות המקומיות. אנו מאחלים הצלחה 
לבחירות  ומייחלים  המועמדים  לכל 
תפילה  והוגנות.  דמוקרטיות  נקיות, 
אישית בלבנו שהמועמד שייבחר יטה לבו 

ומשאבים גם לקהילת קשת.
שלנו,  הקטן  הקהילתי  בעיתון  כאן,  וגם 
ולחדש.  להתחדש  מאמצים  עושים  אנו 
מדורים  לנו  יש  חדשים,  כותבים  לנו  יש 
חדשים ובעיקר הרבה רצון לעניין אתכם, 
המקסימה  הקהילה  חיי  את  לשקף 
זה.  עם  זה  היכרות  להעמיק  שלנו, 
שמונה  קשת  למשפחת  הצטרפו  השנה 
משפחות חדשות. בגיליון זה תוכלו להכיר 
כשתיפגשו  לשלום  אותן  ולברך  אותן 

במסדרונות או סתם ברחבי היישוב.
שעיקרם  חדשים  מדורים  שני  לנו  יש 

ילדים   – הקהילה  אנשי  עם  היכרות 
לפרסם  להמשיך  שנוכל  כדי  ומבוגרים. 
מדורים אלה ואחרים, אנו זקוקים לשיתוף 
לנו,  כתבו  איתנו,  דברו  שלכם.  הפעולה 
העמוד  בראש  עצמכם.  על  לנו  ספרו 
מופיעות הדרכים ליצור איתנו קשר. עשו 
זאת, עזרו לנו להמשיך לקיים את העיתון. 

בברכת התחדשות 
והביאו את הסתיו

	

keshetnewspaper@gmail.com :כתובת המערכת

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

או חפשו אותנו בפייסבוק

קהילת קשת היקרה,
כבר  החגים  נפתחה,  חדשה  שנה 
מאחורינו והשגרה כבר כאן. נאחל )שוב( 
היקרים,  הילדים  לכל  רבה  בהצלחה 

ובייחוד לתלמידים שעלו לכיתה א'. 
בימים הקרובים יתקיים כינוס קהילתי, 
לה  טוב  מהות.  בענייני  דיון  שבמרכזו 
בסיס  על  שהוקמה  קשת,  כמו  לקהילה 
מפגשים  פעם  מדי  לקיים  אידיאולוגי, 
שבהם אנשים יביעו את דעתם בנושאים 
פחות  )ולא  לקהילה  הנוגעים  ערכיים 

האחר(.  של  לדעתו  יקשיבו   - חשוב 
ומשלב  מורכב  קשת  של  שהמודל  ברור 
אנשים בעלי מגוון דעות. אין לי ספק שרב 
עם  ויחד  המפריד  על  בינינו  המשותף 
זאת, יש חשיבות רבה לדיון עומק ולחידוד 
של נקודות הבסיס: מי אנחנו ומהי הדרך 
הנכונה להמשיך בה? זה המקום להוסיף 
שמי מכם המעוניין להעלות נושא בכינוס, 
על  הכינוס  טרם  עוד  אותנו  שתפו  אנא 
יוכל להיערך באופן מובנה  מנת שהערב 

ויעיל.

העמיתים  המורים  לכם,  כידוע  השנה, 
שונה,  במודל  השכבות  מן  בחלק  יעבדו 
כמו  בדיוק  בכיתה  יימצא  המורה  כאשר 
בשנים קודמות, אך היקף המשרה יורחב 
מתוך  נעשה  השינוי  נוספת.  לכיתה  גם 
צוות קשת בבית  ניסיון אמיתי לחזק את 
בית  שצוות  מובן  השנה,  במהלך  הספר. 
הספר ואנחנו נבחן את המודל ואת מידת 

יעילותו. 
לומר  חוזרים  שבהם  אלה  בימים 
ומוריד  הרוח  "משיב  העמידה  בתפילת 
וגשום  בבית  חמים  חורף  נאחל  הגשם", 

בחוץ. שנה טובה לכולנו!
עינת רנאל, בשם ועד עמותת קשת

מפגש קהילה לרגל השנה החדשה
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הכישרונות של קשת   אילן גיבר

הנינג׳ה של קשת
ניב ליבוביץ, בן 7 וחצי, כיתה ב׳

גדול  שכשאהיה  אומרת  שלי  אמא 
ישראל.  נינג'ה  אנצח בקלות את תחרות 
כשהיא במצב רוח ממש טוב, היא אומרת 
שהייתי  מאז  העולמי.  בנינג'ה  שאזכה 
תינוק אהבתי לטפס על דברים. אני חושב 
שזה התחיל כשטיפסתי לבד בגיל תשעה 
חודשים לכיור בחדר האמבטיה, וטיפסתי 
הפרצוף  המטבח.  בארון  המגירות  לתוך 
אותי,  שעשע  שלי  ההורים  של  המבוהל 
אז החלטתי להמשיך עם התחביב הזה. 
מאז אני מטפס על כל מה שאני יכול - על 

עצים, על קירות טיפוס, על אבא שלי.
כמעט  זה,  על  חושב  כשאני  בעצם, 
לי  עושה  מולי  רואה  שאני  מה  כל 

אוהב  פשוט  אני  עליו.  לטפס  חשק 
כוח  לי  יש  יכול.  שאני  גבוה  הכי  להגיע 
בידיים, ובינינו, אני גם די קל. כשראיתי 
ממש  הראשונה  בפעם  טיפוס  קיר 
מפחיד  טיפה  שזה  חשבתי  התרגשתי. 
אבל עשיתי את זה כמו גדול, ומאז אני 
ומאבא שייקחו  כל הזמן מבקש מאמא 

אותי לכאלה מקומות.
השנה אני גם בחוג כזה, מלא אתגרים. 
פעם בשבוע אני חובש קסדה, שם רתמה 
מהאתגרים  מאוד  ונהנה  לי,  ומטפס 
ומהמכשולים. ההורים שלי אומרים שהם 
לא יודעים ממי קיבלתי את האהבה שלי 
לטיפוס כי שניהם עם רגליים על הקרקע. 

זאת כנראה בדיחה של גדולים.
אני ממליץ לכם לנסות גם כן לטפס. זה 

ממש כיף.  

יש לכם כישרון כלשהו? אנא שלחו לנו מייל: ilangiber@gmail.com ותוכלו גם אתם להשתתף במדור

	

	

	

הוא  האדם,  בני  את  ברא  כשאלוהים 
ובדמותו.  בצלמו  כידוע,  זאת,  עשה 
נראה  הקודמת,  בזו  וכן  בפרשתנו,  אבל 
שהדבר התממש לא בדיוק כפי שהתכוון, 
הדדי  תהליך  דרשה  יחד  לחיות  והיכולת 

של התבגרות. 
 - צייתנותם  באי   - האדם  שבני  אחרי 
אותם  גירש  הקב״ה  הדעת,  מעץ  אכלו 
מגן העדן בדיוק כדי לוודא שהם לא יהיו 
ָהיָה  ָהָאָדם  ֵהן  ֱאלִֹהים,  ה׳  ״וַיֹּאֶמר  כמוהו: 
ן- ּפֶ ה  ְוַעּתָ וָָרע;  טֹוב  ָלַדַעת,  ּנוּ,  ִמּמֶ ַאַחד  ּכְ
ִּים, ְוָאַכל, וַָחי  ם ֵמֵעץ ַהַחי ַלח יָדֹו, ְוָלַקח ּגַ ִיׁשְ

ְלעָֹלם״ )ג׳, כ״ב(. 
הגירוש  בעקבות  דווקא  אירוני,  באופן 
יותר  דומים  נעשו  האדם  בני  העדן,  מגן 
לאל, והחלו במעשי בריאה משל עצמם. 
הם ידעו זה את זו וילדו ילדים, פיתחו את 
רעיית הצאן ואת עבודת האדמה, וקין אף 
גילה שהם יכולים לגרום למוות. בעקבות 
המרעה,  הערים,  גם  פותחו  נדודיו, 
אבל  והנחושת.  הברזל  וחרשות  הנגינה, 

פרשת נח   ענבל קארו

סיפור  הוא  האנושות  תחילת  סיפור 
אבל  האדם,  בני  של   - התבגרות  של 
בני  את  להגביל  מניסיון  בוראם.  של  גם 
ולוודא שהם לא, חו״ח, מממשים  האדם 
עובר  שבהם,  האלוהי  הפוטנציאל  את 
בני  אותם  את  דווקא  לבחור  אלוהים 
בנחישות  מולו  לעמוד  שמצליחים  אדם 
פרשתנו.  בסוף  אברם  כמו  ובביטחון, 
כששלמה בוחר, מכל  )ג׳(,  ובמלכים א׳ 
ורע,  טוב  לדעת  שבעולם,  הדברים 
אלוהים לא רק שאיננו מגרש אותו מגן 
עדן, אלא אין גבול לגאוותו ולשמחתו 

בבחירה הזאת. 
כמו בגידול ילדים, הכי קשה להתמודד 
שמאיים  מי  ועם  לנו  שדומה  מי  עם 
מן  להתפעל  היכולת  עלינו.  לעלות 
ממנו,  לפחד  במקום  הפוטנציאל, 
ולעזור לטפח יחד את הגרעין היצירתי 
העצום שבתוך כל אחד מאיתנו, הוא 
כנראה צלם האלוהים המרשים ביותר!

החיים  מתוחלת  לדאוג  המשיך  הקב״ה 
עד  בלבם,  אשר  ומהמחשבות  האנושית 
שהחליט למחות אותם מעל פני האדמה. 
סוף  שהוא,  נח  עם  מתחילה  פרשתנו 
סוף, מופת של צייתנות ונוחות: ״וַיַַּעׂש נַֹח 
)ו׳,  ה״  ָעׂשָ ן  ּכֵ ֱאלִֹהים  אֹתֹו  ִצוָּה  ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּכְ
כ״ב(. אבל בני האדם ממשיכים להפתיע, 

ובסוף הפרשה מגיע סיפור מגדל בבל. 
טוב  דעת  של  במקרה  כמו  כאן,  גם 
ורע, לא לגמרי ברורה הבעיה. בני האדם 
משתקעים  בעולם,  יחד  מסתובבים 
מגדל  להקים  ומחליטים  שנער,  בבקעת 
כדי שלא יפוצו על פני הארץ. לשם כך הם 
מפתחים את הלבנים, וכנראה גם יכולות 
והנדסה.  אדריכלות  של  למדי  מרשימות 
אבל הקב״ה ממשיך להיות מודאג מאוד 
ֵהן  ה׳  ״וַיֹּאֶמר  האנושי:  מהפוטנציאל 
ם  ַהִחּלָ ְוֶזה  ם  ְלֻכּלָ ַאַחת  ָפה  ְוׂשָ ֶאָחד  ַעם 
ר יְָזמוּ  ֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ ה לֹא ִיּבָ ַלֲעׂשֹות ְוַעּתָ
שפתם  את  בולל  הוא  ו׳(.  )י״א,  ַלֲעׂשֹות״ 

ומפזר אותם על פני הארץ. 
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ורכזת  מורה   ,44 בת  אושרת, 
טל,  יהוד.  מקיף  בתיכון  להיסטוריה 
חברות  בקבוצת  שיווק  מנהל   ,44 בן 
ארוך  שירות  )לאחר  הבנייה  בתחום 
בחיל הים(. אריאל בן 12, דניאלה בת 
סנופ,   .10 בן  אבישי  )תאומים(,   12

כלב פינצ׳ר מעורב בן 3 וחצי

בת דודה של אושרת  איך נפגשתם? 
)שבתה שירתה עם טל בחיל הים( שידכה 

בינינו. 
מקום  חיפשנו  לשוהם?  הגעתם  איך 
תוך  הילדים,  את  בו  לגדל  איכותי 
וערכי.  דתי-ציוני  חינוך  על  דגש  שימת 
התלבטנו מאוד בין גבעת שמואל, פתח 
תקווה ושוהם, ולבסוף מצאנו את קשת 
שוהם כמסגרת אופטימלית לכך )שילוב 
דתייה,   - אושרת  וחילוניים,  דתיים  בין 

טל - מסורתי(.
מאורע מיוחד שחיזק את ההחלטה 
העצמאות  ביום  הגענו  לשוהם:  לעבור 
החבל.  בגן  ילדים  המוני  וראינו  לשוהם 
תחושת  נפלאה,  הייתה  האווירה 

משפחתיות, ומיד התאהבנו במקום. 
שלם  שבוע   - לרודוס  משפחתי:  טיול 
כמעט בלי ניידים ומסכים, ביקור בחופים 
מים  מאוד  אוהבים  )אנחנו  באי  רבים 
וביקור  דיג(  צלילה,  שנירקול,  שחייה,   -

באתרים ההיסטוריים והמחודשים.
צועדים  שאנו  הערכים  קשת?  למה 
כבוד  קשת:  את  מאפיינים  מאוד  לאורם 
הדדי, קבלת האחר, פתיחות וקהילתיות, 
מפרה  יהודי-ציוני-ישראלי  חינוך  לצד 

ומשלב בין דתיים וחילוניים. 
כה?  עד  מקשת  מעניינת  חוויה 
קבלת שבת בשבת קהילה מלווה בשירה 
ובניגונים אל מול השקיעה בכנרת - אירוע 

מרגש ומאחד. 
האמונה  בשבילכם?  אלוהים  זה  מה 

מגיל  מאוד.  בנו  נטועים  בה׳  והביטחון 
הילדים  את  לחנך  משתדלים  אנו  צעיר 
ובעיקר  מקום  בכל  נמצא  ה׳  כי  להבנה 

בלב פנימה. 
מה ישראלי בעיניכם? חיילים וחיילות 
התורמים רבות לביטחון המדינה. מצעד 
המשואות  הדלקת  וטקס  לפולין  החיים 
גדולה  גאווה  מביא   - העצמאות  ביום 
ומחזק את ההבנה כי אין לנו ארץ אחרת. 
בארץ  לטייל  אתכם?  משמח  מה 
הגרעינית  המשפחה  עם  ובחו״ל 
והמורחבת. כמו כן מתקשים להסתיר את 
דניאלה  של  מצווה  מהבת  ההתרגשות 
ומאוחר יותר מהבר מצווה של אריאל. לא 
ייאמן, רק אתמול נולדו בהפרש של דקה.

הוא  ספורט  שלנו:  במשפחה  רק 
היומיום  משגרת  נפרד  בלתי  חלק 
ואושרת  )טל  האישית  ומההתפתחות 
רוקדת,  דניאלה  ושוחים(,  רצים  הולכים, 
בכדורסל.  ואבישי  בכדורגל  אריאל 
כאמור, אנחנו משפחה הנושמת ואוהבת 

מים בכל הגוונים והצורות. מאוד אוהבים 
צדפים, את הריח של הים, דגים וצלילה. 

שבת: בערב שבת יושבים סביב שולחן 
טוב  מעשה  על  מספר  אחד  כל  שבת, 
במהלך  עשה  המשפחה  מבני  שאחד 
ונכנסים  יוצאים  ובמהלך השבת  השבוע, 
אצלנו  ומתפנקים  הילדים  של  החברים 

בהפתעות ובדברים מתוקים. 
בעיתונות  אות  כל  לוגמים  תחביבים: 
אוהב  טל  תשבצים,  פותרים  היומית, 
טבע מושבע וכן לעשות לילדים חידונים, 
אושרת ודניאלה אוהבות לקרוא, ואריאל 

ואבישי אוהבים משחקי מחשב וסרטים. 
איחול לכבוד הגיליון הנוכחי: מאחלים 
לכל ילדי קשת לעשות את הכי טוב שהם 
יכולים ותמיד מתוך בחירה נכונה. ולהורים 

נאחל המון נחת ושמחה מהילדים.
המלצה משפחתית: ספר מצוין, מומלץ 
בחום - “לבד בברלין״ של האנס פאלאדה.
רננה צ׳יקו

משפחת דדוש. חובבי ספורט מושבעים

ספורט הוא חלק בלתי נפרד משגרת היומיום ומההתפתחות האישית  רק במשפחה שלנו:

דניאלה רוקדת, אריאל בכדורגל ואבישי בכדורסל.  ,הולכים, רצים ושוחים) (טל ואושרת

אנחנו משפחה הנושמת ואוהבת מים בכל הגוונים והצורות. מאוד אוהבים צדפים, את , כאמור

הריח של הים, דגים וצלילה.   

בערב שבת יושבים סביב שולחן שבת, כל אחד מספר על מעשה טוב שאחד מבני  שבת:

במהלך השבוע ובמהלך השבת יוצאים ונכנסים החברים של הילדים המשפחה עשה 

דברים מתוקים. בוהפתעות בומתפנקים אצלנו   

 טבע מושבע וכן לוגמים כל אות בעיתונות היומית, פותרים תשבצים, טל אוהב תחביבים:

לעשות לילדים חידונים, אושרת ודניאלה אוהבות לקרוא, ואריאל ואבישי אוהבים משחקי 

סרטים. מחשב ו  

מאחלים לכל ילדי קשת לעשות את הכי טוב שהם יכולים  :ליון הנוכחיילכבוד הגאיחול 

.ולהורים נאחל המון נחת ושמחה מהילדים ותמיד מתוך בחירה נכונה.  

מומלץ בחום , ספר מצוין המלצה משפחתית: "לבד בברלין" של האנס פאלאדה. -  

 

 

נעים להכיר:  משפחת דדוש 
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משפחת מדר

קהילת קשת מקדמת בברכה את שמונה המשפחות החדשות

עדי בת 32, רכזת גיוס והשמה; דוד בן 33, מהנדס תוכנה;
אגם בת 4 וחצי, גן קשת במעגל תפילה; יהלי בת שנה

בישראל.  החברה  מנעד  כל  את  המראה  בגוון  בחינוך  מאמינים  אנחנו 
מאמינים בערבות הדדית, כבוד הדדי וחושבים שהחינוך בקשת יכול להנחיל 

ערכים אלו לילדינו. 
לילדים,  נותנת  שקשת  והערכים  החינוך  איכות  על  חמות  המלצות  קיבלנו 

מבני משפחה ומחברים קרובים שנמצאים בקהילת קשת.

כות:  

רננה צ'יקו  

 

 

משפחת מדר  

, מהנדס תוכנה33, רכזת גיוס והשמה; דוד, בן 32עדי, בת   

במעגל תפילה, יהלי בת שנהגן קשת וחצי,  4אגם בת   
 

אנחנו מאמינים בחינוך בגוון המראה את כל מנעד החברה בישראל. מאמינים בערבות הדדית, 
כבוד הדדי וחושבים שהחינוך בקשת יכול להנחיל ערכים אלו לילדינו.   

קיבלנו המלצות חמות על איכות החינוך והערכים שקשת נותנת לילדים מבני משפחה ומחברים 
קרובים שנמצאים בקהילת קשת.  

  

 

 

 

 

 

 

משפחת מרום  

, ראש תחום תוכנה באלביט43בן  , גננת במושב גינתון, אייל46בת  ענת  

נעמה כיתה ד' בבי"ס צוקים, תלמיד  ,9בן  ,מיכאל ;כיתה ו' בבי"ס צוקיםתלמיד  ,11בן  ,אמיתי

גן קשת במעגל מפגש., 5בת   

והחלטנו השנה חיפשנו מסגרת איכותית שמשלבת קהילה. שמענו ממספר חברים שהם מרוצים, 

לממש את הרעיון.  

 

 

משפחת נזרוב  

, בוריס (בורשיק); פרטיהבורי ויצהרות ימטפלת משפחתית בשבדת סוציאלית, , עו35, בת אניה

  .מנהל את מטבח טאטי גבעתיים, , טבח37בן 

במעגל  , גן קשת5נמרוד בת  ;שחף דמוקרטיבית הספר הב' כיתה התלמידת  ,10בת  ,אביגייל

שנתייםנח בן , מפגש  

משפחת רוזין   
.עצמאי רך דיןעו, 49בן , איל רוזין; סמנכ"לית בשירות המדינה, 47בת , רונית  

 ,11.5בן , יונתן ;א"תה ייכ, תלמידה ב16.5בת , עדי; חייל בחיל התקשוב, 20בן , שי

מפגשבמעגל  גן קשת, 5.5בן , אופיר; תה ז'יכתלמיד ב  

 

מאמינים בערכים שביסודה של '. בחרנו קשת כי אנו 99מתגוררים בשוהם משנת אנו 

 גםויונתן ובו למדו עדי שקהילת קשת, אליהם נחשפנו גם במסגרת בית הספר אבן חן 

בחינוך  רואיםאנו בו השתתפה עדי לפני כשנתיים. שבמסגרת מחנה קיץ של צו פיוס 

תוך רכישת ערכים חשובים ובכללם כבוד  ,משותף של ילדים דתיים וחילונים מגיל צעיר

ד גם מהקהילה החמה ובסיס חשוב לחינוך ילדינו. התרשמנו מא ,הדדי וקבלת השונה

והמגובשת של קשת.  

 
 

 

משפחת ששר  
רופא נשים בבי״ח שיבא ומנכ"ל  ,49בן  דודו; אחות ביחידה לטיפול נמרץ, 39בת  רותם

.מפתחת מכשיר למניעת לידה מוקדמתחברת פרגננטק ה   

מפגש.  במעגל קשתגן  ,5בת  ,עומר ;מפגש במעגלכיתה ב' תלמיד ב, 8כמעט בן , נבו

. םבת שנתיי, דורון   

הגענו לקשת בראש מעייניה ערכים הנוגעים לקשר שבין שכי חיפשנו מסגרת השמה  

וים ונינו לקשר נורמות התנהגות לערכים ולא רק לחוקים. אנו מקבעיאדם לחברו. חשוב 

שקשת וערכיה המובילים מהווים מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית ואנו תקווה 

משפחת מרום

משפחת נזרוב

דין  עורך   ,49 בן  איל  המדינה;  בשירות  סמנכ״לית   ,47 בת  רונית 
תלמידה   ,16.5 בת  עדי  התקשוב;  בחיל  חייל   ,20 בן  שי  עצמאי. 
בכיתה י״א; יונתן בן 11.5, תלמיד בכיתה ז׳; אופיר בן 5.5, גן קשת 

במעגל מפגש

אנו מתגוררים בשוהם משנת 99׳. בחרנו קשת כי אנו מאמינים בערכים 
הספר  בית  במסגרת  גם  נחשפנו  אליהם  קשת,  קהילת  של  שביסודה 
ויונתן, וגם במסגרת מחנה קיץ של צו פיוס, שבו  אבן חן, שבו למדו עדי 
השתתפה עדי לפני כשנתיים. אנו רואים בחינוך משותף של ילדים דתיים 
הדדי  כבוד  ובכללם  חשובים,  ערכים  רכישת  תוך  צעיר,  מגיל  וחילוניים 
וקבלת השונה, בסיס חשוב לחינוך ילדינו. התרשמנו מאוד גם מהקהילה 

החמה והמגובשת של קשת.

תוכנה  תחום  ראש   ,43 בן  אייל  גינתון;  במושב  גננת   ,46 בת  ענת 
באלביט; אמיתי בן 11, תלמיד כיתה ו׳ בבי״ס צוקים; מיכאל בן 9, 

תלמיד כיתה ד׳ בבי״ס צוקים, נעמה בת 5, גן קשת במעגל מפגש

חיפשנו מסגרת איכותית שמשלבת קהילה. שמענו ממספר חברים שהם 
מרוצים, והחלטנו השנה לממש את הרעיון.

אניה בת 35, עובדת סוציאלית, מטפלת משפחתית בשירות הציבורי והפרטי; 
בוריס )בורשיק( בן 37, טבח, מנהל את מטבח טאטי גבעתיים; אביגייל בת 
10, תלמידת כיתה ה׳ בבית הספר הדמוקרטי שחף; נמרוד בת 5, גן קשת 

במעגל מפגש; נח בן שנתיים

אנו תושבי שוהם מזה חמש שנים, הגענו לקשת מתוך אמונה שזה הדבר הטבעי 
תרבותי  רוחני,  כמשאב  ביהדות  יותר  ולהעמיק  “לגעת״  כדי  וגם  ביותר,  וההגיוני 

וערכי.

משפחת רוזין
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לוו את ילדינו גם בחייהם הבוגרים שערכי הלמידה, השיתוף, הכבוד ואהבת האדם י

אזרחים חיוביים, מסורים ותורמים.לויסייעו לעצב אותם לבוגרים ו מברכיםאנו   על  

ההזדמנות לחזק את הקשר של ילדינו ליהדות הן כדת וכתרבות, תוך כיבוד אורחות 

שמחים להיות חלק מהקהילה.שאנו כמובן  חייהם וחיי אחרים.  

 
 

 

משפחת חורי  

, עובדת סוציאלית קלינית במרכז ילדים32בת , חן מרכז  טיפולי להורים  הורים,-
, מנהל פרויקטים בחברת אלום עשת.33בן , עידו ח תקווה;תומשפחות בפ  

 
חמישה חודשים.  בת שירה  ;בת שנתיים וחצירותם  ;מפגש במעגל גן קשת ,5, בת שקד  

 
בקשת הייתה טבעית עבורנו הבחירה . וה מונוסון, לפני שלוש שניםועברנו לשוהם מנ

לנו שהבנות יתחנכו בסביבה שיש בה  כזוג מעורב מבחינה דתית. מעבר לזה חשוב
שונות ומורכבות ובמערכת שמלמדת לנהל דיאלוג בין דעות ואמונות שונות.  

 

 

 

משפחת ינאי  

, עובד בתחום האלומיניום. 30בן , שי; 30ליאל, בת   

.תפילה מעגלגן קשת ב ,5בן  ,רפאל; אבני החושןבית ספר בתלמידת כיתה ג' , 7בת  ,אוריה  

שמענו ממנה רק דברים טובים על המסגרת. את  מקהילת קשת.שירן פריאל  היאאחות של שי 
אנחנו משפחה מעורבת. אבא  .נו לא היה מקוםלצערו ,בקשת 'תה איאוריה ניסינו לרשום לכ

.לנו מהלכן קשת מתאיואמא שומרת שבת  ,חילוני  
 

 

משפחת חורי

משפחת ששר

חיפשנו קהילה ומסגרת חינוכית שמשלבות דת ומסורת, לצד  במושב זיתן ובמושב יגל.גרנו 

שיש בחברה הישראלית.קשת של גוונים, כפי על דגלה  תערכים חשובים נוספים. קהילה שחרו  

 

 

חן בת 32, עובדת סוציאלית קלינית במרכז ילדים-הורים, מרכז  טיפולי 
להורים ומשפחות בפתח תקווה; עידו בן 33, מנהל פרויקטים בחברת 
אלום עשת. שקד בת 5, גן קשת במעגל מפגש; רותם בת שנתיים וחצי; 

שירה בת חמישה חודשים
  

הייתה  בקשת  הבחירה  שנים.  שלוש  לפני  מונוסון,  מנווה  לשוהם  עברנו 
טבעית עבורנו כזוג מעורב מבחינה דתית. מעבר לזה, חשוב לנו שהבנות 
יתחנכו בסביבה שיש בה שונות ומורכבות ובמערכת שמלמדת לנהל דיאלוג 

בין דעות ואמונות שונות.

ליאל בת 30; שי בן 30, עובד בתחום האלומיניום; אוריה בת 7, תלמידת 
כיתה ג׳ בבית ספר אבני החושן; רפאל בן 5, גן קשת במעגל תפילה

אחות של שי היא שירן פריאל מקהילת קשת. שמענו ממנה רק דברים טובים 
היה  לא  ולצערנו  בקשת,  א׳  לכיתה  לרשום  ניסינו  אוריה  את  המסגרת.  על 
מקום. אנחנו משפחה מעורבת. אבא חילוני, אמא שומרת שבת ולכן קשת 

מתאימה לנו.

רואי בן 38, עורך דין בפרקליטות המדינה )המחלקה הכלכלית(. עוסק 
 ,32 ובתחום השחיתות השלטונית; שימרית בת  בעברות צווארון לבן 
וחצי,   6 בת  לי  אלירן  )אוטיזם(;  המיוחד  החינוך  בתחום  גן  מנהלת 

תלמידה בכיתה א׳ במעגל מפגש; עמית בן 4 וחצי; נעם בן שנה

ומסגרת חינוכית שמשלבות  יגל. חיפשנו קהילה  ובמושב  זיתן  גרנו במושב 
דת ומסורת, לצד ערכים חשובים נוספים. קהילה שחרות על דגלה קשת של 

גוונים, כפי שיש בחברה הישראלית.

נשים  רופא   ,49 בן  דודו  נמרץ;  לטיפול  ביחידה  אחות   ,39 בת  רותם 
בבי״ח שיבא ומנכ״ל חברת פרגננטק המפתחת מכשיר למניעת לידה 
מוקדמת;  נבו כמעט בן 8, תלמיד בכיתה ב׳ במעגל מפגש; עומר בת 

5, גן קשת במעגל מפגש; דורון בת שנתיים

הנוגעים  ערכים  מעייניה  שבראש  השמה  מסגרת  חיפשנו  לקשת כי  הגענו 
לקשר שבין אדם לחברו. חשוב בעינינו לקשר נורמות התנהגות לערכים ולא 
רק לחוקים. אנו מקווים שקשת וערכיה המובילים מהווים מיקרוקוסמוס של 
ואהבת  הכבוד  השיתוף,  הלמידה,  שערכי  תקווה  ואנו  הישראלית,  החברה 
לבוגרים  אותם  לעצב  ויסייעו  הבוגרים  בחייהם  גם  ילדינו  את  ילוו  האדם 
ולאזרחים חיוביים, מסורים ותורמים. אנו מברכים על ההזדמנות לחזק את 
וחיי  הקשר של ילדינו ליהדות הן כדת וכתרבות, תוך כיבוד אורחות חייהם 

אחרים. כמובן שאנו שמחים להיות חלק מהקהילה.

משפחת ינאי

משפחת כחלון
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שלל ילדי הקשת   רננה צ׳יקו

יהלי אהרון 
כיתה ב׳, מעגל מפגש

בת 8, אמא שלי, אבא יוסי, אחות לינון
ספר אהוב: ספר השיאים של גינס

חג אהוב: סוכות או פורים )קשה להחליט(
מאכל אהוב: פנקייק

תחביבים: רכיבה על סוסים, ארכיאולוגיה, היסטוריה, חקר של פרחים
דברים שאני אוהבת בקשת: שילוב בין תפילה למפגש, להכיר משהו אחר וחדש, 

ללמוד על פרשת השבוע 

	
	

רננה צ'יקו   שלל ילדי הקשת  

יהלי אהרון  

כיתה ב', מעגל מפגש  

, אמא שלי, אבא יוסי, אחות לינון8בת   

 גינס : ספר אהוב
 . סוכות או פורים (קשה להחליט) חג אהוב:

 פנקייק  מאכל אהוב:
 רכיבה על סוסים, ארכיאולוגיה, היסטוריה, חקר של פרחים  תחביבים:

שילוב בין תפילה למפגש, להכיר משהו אחר וחדש, ללמוד על פרשת דברים שאני אוהבת בקשת: 

 השבוע. 
 

 

 

 

 

תמר גרשון  
כיתה א׳, מעגל תפילה

בת 6, אמא נגה, אבא חנוך, אחות לגילעד בכיתה ג'
ספר אהוב: סדרת “טולי תעלולי״

חג אהוב: פורים, בגלל שאני מאוד אוהבת אוזני המן
מאכל אהוב: פיצה ושוקולד

תחביבים: לשחות בבריכה, לרקוד, התעמלות קרקע, לרכוב על אופניים
דברים שאני אוהבת בקשת: שיש גם דתיים וגם חילוניים. שיש לי חברים טובים

“Ready made״ לשולחן האירוח
אמנות  המתאר  מונח  הוא  מייד"  "רדי 
או  באובייקטים  שימוש  תוך  שנוצרת 
מנותקים  כשהם  יומיומיים,  בחפצים 

מההקשר המקורי שלהם.
לפני זמן מה ביקרתי במוזיאון לתרבות 
יפנית. בחנות המוזיאון היה פריט שקשה 
לי לשכוח. הפשטות והמינימליסטיות שלו 
אותו  ניסיתי  שמיד  וכמובן  אותי,  הרשימו 

בבית עם ילדיי.
כוס יין עם אהיל - זה המוצר, והאפקט 
סתם  או  האירוח  שולחן  על  יוצר  שהוא 
להשקעה  ביחס  מדהים  הוא  בסלון 

המועטה הנדרשת.

החומרים הדרושים:
אחר  חומר  יפה/בד/כל  עטיפה  נייר 

שאינו אטום לאור
כוס יין

מספריים
סרגל ומחוגה

דבק 
נר

צבעים,  עם  להתפרע  לעצמכם  הרשו 
חומרים, מדבקות ועוד.

 אפשר לפנות אליי במייל:
savirnoa@gmail.com. אשמח לשמוע 

מכם ולראות תוצרים.

 

	

יוצרים עם... נעה סביר
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המדור לחיפוש קרובים   אילן גיבר

מיכאלה מנטל מחפשת ״קרובות״ בלב ובנפש, ברוח 

ובנשמה, לקבוצת כדורשת ״מאמאנט אבן חן״, ואתן 

מוזמנות להתרשם ולהתנסות
 

בפייסבוק  שהתפרסמה  מתמונה  התחיל  הכול 
צוקים, לבושה  2016. חברה טובה מבית ספר  בפברואר 
וחיוך  סביב  חברות  המון  צבעוני  כדור  ספורט,  בבגדי 
ענקי. בפוסט היה רשום "מאמאנט". החברה הסבירה לי 

שמדובר במשחק כדורשת לאמהות.
קיבלו  רבין,  ספר  בבית  ניסיון  לאימון  להגיע  קבעתי  מיד 
באיזשהו  מושלם!  אימון  היה  פתוחות.  בזרועות  שם  אותי 
בהתחלה  חן.  באבן  מאמאנט  שאפתח  ידעתי  באימון  שלב 
רבין  הספר  מבית  )אמהות  רבין-מעורבת  בקבוצת  שיחקתי 

וכל שאר בתי הספר והגנים שאין להם קבוצות ביישוב(.
אישיות  מסיבות  לשחק  הפסקתי  חודשים  כמה  כעבור 
בעודי   ,2017 הלימודים  שנת  בתחילת  אבל  )היריון(, 
בחודשי היריון מתקדמים, התחלתי כקפטנית במסע גיוס 
העברתי  בהמשך  חן".  אבן  "מאמאנט  החדשה  לקבוצה 
גדלה  הקבוצה  אחרת.  מהממת  לקפטנית  השרביט  את 
חוויות  מלאה  פעילות  של  שנה  לה  הסתיימה  והתגבשה. 
חדש  מאמן  ומצאנו  החדשה,  השנה  נפתחה  ועכשיו 

ומקסים.
כושר,  תרגילי  קצת  קלה,  ריצה   - קל  בכושר  מתחילים 

אימון ולמידה ולבסוף משחק.
הדומים  מאפיינים  הכדורשת  למשחק   - החוקים 
למשחק הכדורעף. ההבדל העיקרי הוא שבמקום להדוף 
הכדור  את  תופסים  ותחתית,  עילית  במכות  הכדור  את 
המשחק  מטרת  אחת.  שנייה  עד  של  זמן  לפרק  בידיים 
תוך  היריבה,  הקבוצה  במגרש  לפגוע  לכדור  לגרום  היא 

העברתו מעבר לרשת.
המשחק מתאים לכל אישה, בכל גיל, גובה, מבנה גוף 
בו.  ולהצליח  המשחק  את  ללמוד  קל  גופני.  כושר  ובכל 
הוא  והקבוצתי  החברתי  והחלק  קבוצתי  המשחק  אופי 

מעבר  זה.  מספורט  מההנאה  נפרד  ובלתי  חשוב  מרכיב 
בתחום  פרויקטים  מבצעות  השחקניות  הספורט,  לנושא 

מעורבות בקהילה, הן בקהילה המקומית והן בארצית.
 

מאמאנט הוסיפה לי עוד משהו מתוק לחיים. פעם בשבוע 
ואני  שלי!  וחצי  שעה  בשבילי.  רק  שהוא  לאימון  יוצאת  אני 
מקשת  גם  מדהימות,  אמהות  פוגשת  אני  רגע.  מכל  נהנית 
)אוראל אפלבוים ולני וקסמן(, ואת בני משפחותיהן, מרחיבה 
את מעגל החברות שלי ביישוב, מפעילה את הגוף, משמשת 
דוגמה אישית והכי חשוב - חוזרת לגיל 16. בעלי שימי מפרגן 
מאוד, דואג לבית, לילדים ושמח בשבילי שאני יוצאת לעשות 
והילדים? מאוד מתרגשים מהעניין, הם  ספורט עם חברות. 
מפרגנים ומגיעים למשחקים עם שלטים "אמא שלי אלופה" 

ו"אמא שלי מס' 1".

אני מחכה לכן
מיכאלה מנטל, אמא של אלון וארז 

הקפטנית שלנו - 
אורטל יועד 050-6990222

מאמאנט. כל אמא יכולה

המדור שמעודד אתכם לצאת מהפייסבוק 
ולהתחבר לקהילה

יש לכם תחביב מעניין ואתם רוצים לצרף חברים 
למפגשים בעלי נושא משותף? אנחנו הכתובת!

 ilangiber@gmail.com :שלחו למייל
פרטים רלוונטיים ונשמח לעזור לכם למצוא 

חברים בעלי עניין
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לרשויות  הבחירות  יום   ,2014 משנת 
יום שבתון,  ייחשב לראשונה  המקומיות 

בדומה לנהוג ביום הבחירות לכנסת. 
בחיינו.  ניכר  חלק  המקומי  לשלטון 
את  מפספסים  קרובות  לעיתים  אנחנו 
זה כי רובנו, בחיי היום-יום, בשגרה, לא 
מאספקת  האשפה,  מאיסוף  מוטרדים 
בנייני  ומתחזוקת  מהגינון  המים, 
שמשהו  עד  נכון  כמובן  זה  כל  הציבור. 
עוד  עובד. כשמחליטים לא לפתוח  לא 
מגיעות,  לא  כשההסעות  קשת,  כיתת 
בחורף,  גדותיו  על  עולה  כשהביוב 
כשאומרים לילד: ״מצטערים, אין מקום 
נזכרים  אנחנו  אז  השחייה״.  בשיעורי 
רשות  ראש  ושיש  מקומית,  רשות  שיש 
איכות  אגף  ראש  חינוך,  אגף  ראש  ולו 
ומהנדס  הנדסה  אגף  ראש  הסביבה, 
חשוב  חלק  יש  מאלה  אחד  לכל  העיר. 
חיינו,  של  הנוחות  את  המרכיב  בפאזל 
או היעדר הנוחות, כאמור, כשמשהו לא 
עובד. ואם תשאלו את מרפי, או כל בעל 
בית פרטי – תמיד יש משהו שלא עובד.
מועמדים.  חמישה  יש  בשוהם 
הם  שבהם  בית  חוגי  מקיימים  כולם 
נבונים  שהם  חכמים,  שהם  טוענים 
במי  אז  התורה.  את  יודעים  ושהם 
בוחרים?! הדרך הנכונה, היא לעמוד 
מולם ולשאול. לא כדי להבהיר להם 
כדי  אלא  עליהם,  חושבים  אתם  מה 
ואיך  חושבים  הם  מה  ולהבין  לדעת 
בשנים  ביישוב  חיינו  את  רואים  הם 
שהם  חושבים  אתם  אם  הקרובות. 
הם  איך  אותם  תשאלו   – ניסיון  חסרי 
חושבים  אתם  אם  זה.  עם  יתמודדו 
שדעתם בנושא מסוים מעוררת אצלכם 
חשש, תשאלו אותם. במילים אחרות – 
לכו לחוגי הבית ותשאלו את המועמדים 
את אשר על לבכם. זכרו, אתם לא באים 
כששאלתי  דעתכם.  את  להביע  כדי 
קיבלתי   – הבריכה  מצב  על  מועמד 
על  אחר  מועמד  כששאלתי  תשובה, 

עתיד קשת – קיבלתי עוד תשובה. 
יהיו שיאמרו ״הם כולם פוליטיקאים – 
אי אפשר להאמין למילה שלהם״. ייתכן 
ברעם- אילת  כדברי  אבל,  נכון,  שזה 
צברי במאמרה, בעצם שאילת השאלה 
אתם מעבירים למועמד, שייתכן שישב 
מסוים  שנושא  המועצה,  ראש  כס  על 

חשוב לכם, וגם זה חשוב. 
תשאלו,  תשאלו,   – נקצר  אם  אז 
תשאלו. כי אם לא תשאלו – איך תדעו?!

האגדה מספרת שסב אחד הילך עם 
הנכד:  שאל  מטיילים,  בעודם  נכדו. 
במזרח  זורחת  השמש  מדוע  ״סבא, 
״לא  הסב:  לו  ענה  במערב?״  ושוקעת 
שואל:  שוב  והנכד  נמשך  הטיול  יודע״. 
קר?״  ובחורף  חם  בקיץ  מדוע  ״סבא, 
המשיכו  יודע״.  ״לא  הסב:  לו  ענה 
למה  ״סבא,  שואל:  שוב  והנכד  השניים 
בטבע יש רק שני מינים – זכר ונקבה?״ 
״לא  לנכדו:  ועונה  הסב  קצת  חושב 
הנכד  השלישית,  השאלה  אחרי  יודע״. 
את  שהעמיד  ייתכן  נעים.  לא  מרגיש 
ושואל:  לסב  פונה  הוא  במבוכה?  סבו 
את  שואל  שאני  לך  מפריע  לא  ״סבא, 
כל השאלות הללו?״ מסתכל עליו הסב 
ומחייך חיוך אוהב ועונה לנכדו: ״בכלל 
איך  תשאל  לא  אם  לי,  מפריע  לא 

תדע?!״
המאה  בן  היווני  הפילוסוף  סוקרטס, 
החמישית לפני הספירה, ראה בשאילת 
בתהליך  מרכזי  נדבך  השאלות 
שבאמצעות  והראה  והמחקר  הלמידה 
הכול  כמעט  ללמוד  אפשר  שאלות 
יכול  הייתי  ״אם  וספקטור-לוי,  )שכטר 
דע- עלון  שאלות״,  לשאול  רק  היום  כל 

גן, 93-86, תשע״ד 2014(. אריסטו הלך 
החשיבה  כי  וטען  קדימה  אחד  צעד 
האנושי  הידע  וכי  בתמיהה,  מתחילה 
הללו  לשאלות  התשובה  למעשה  הוא 
על  כלומר,  שם(.  לוי,  וספקטור  )שכטר 
לברכה(,  זיכרונם  יוון  )חכמי  חיז״ל  פי 
השאלה היא-היא הבסיס לידע האנושי. 
חשיבות השאלה היא לא רק בתשובה. 
אנחנו  וניסוחה,  השאלה  שאילת  בעצם 
שלנו,  החשיבה  דרך  את  מבטאים 
ואת  האלטרנטיביות  תפיסותינו  את 
שמעניינים  הנושאים  ואת  התחומים 
)אילת  מדעיים  סימוכין  לכך  יש  אותנו. 
תחומי  ״זיהוי  ושות׳,  צברי  ברעם 
שאלות  מתוך  במדע  ילדים  של  העניין 
 ,Scientist-A-Ask לאתר  שנשלחו 
Education Science, 2007(, אבל כל 
המדיה  דפי  בין  קצת  שהסתובב  איש 
החברתית, מה שאנחנו הזקנים קוראים 
המקרים  שבמרבית  יודע   ,Facebook
שאלה  לקרוא  הנבון  לקורא  מספיק 
המודאג,  האזרח  של  ניטרלית  אחת 
בבחירות  יצביע  הוא  למי  לדעת  כדי 

הקרובות לראשות המועצה. אם תבחנו 
דרוקר,  רביב  של  כתבותיהם  את  שוב 
העוסקות  דיין,  אילנה  או  חסון  אילה 
כי כל  הון-שלטון, תוכלו לראות  בענייני 
כיצד   – שאלות  שאילת  הוא  עיסוקם 
שאלות  ידע?  לא  זה  ואיך  התקיים?  זה 
של  לפתחו  הגיעו  בחקירות,  שפתחו 
בית המשפט ואף הדיחו ראש ממשלה.

לברר  היא  השאלה  מטרת  ביהדות, 
את האמת. כשרבי שמעון בן צמח דוראן 
)הרשב״ץ( מבאר את מסכת אבות, ה׳, 
שהיא  מחלוקת  ״כל  האומרת:  ט״ז, 
ושאינה  להתקיים.  סופה  שמיים,  לשם 
לשם שמיים, אין סופה להתקיים״, הוא 
קובע כי אין כאן קרב הכרעה, אלא דיון 
דיוקם.  על  דברים  להעמיד  שמטרתו 
הצדדים  יחזרו  הדיוק,  לכשיושלם 
לריב  חדש  נושא  ולחפש  חברים  להיות 
עליו. עד כדי כך חזק כוחה של השאלה, 
מחייבים  היו  הסנהדרין  חברי  כל  שאם 
מיתה לאיש אחד, ולא היה איזה דרוקר 
או חסון ביניהם לשאול ולהעמיד בספק 
מומת  האיש  היה  לא  ההחלטה,  את 
מיעוט  היה  אם  אך  א(.  י״ז,  )סנהדרין 
ומזכים  מחברי הסנהדרין מעלים ספק 

- היה מומת. 
אתם  ודאי  כאן,  עד  הגעתם  אם 
נפל  הוא  ״מה  עצמכם,  את  שואלים 
אז  הללו?!״  השאלות  כל  עם  עלינו 
בחירות.   – פשוטה  היא  התשובה 
בישראל  המקומיות  לרשויות  הבחירות 
)כ״א   2018 באוקטובר  ב-30  יתקיימו 
לבחירה  יעמדו  אז  התשע״ט(.  בחשוון 
מקומיות,  מועצות  העירייה,  מועצות 
מועצות אזוריות וכן ראשיהן של כל אלו. 
לראשות  המועמדים  מן  אחד  אף  אם 
רשות מקומית מסוימת לא עבר את רף 
40% מקולות המצביעים, יתקיים סיבוב 
בנובמבר  ב-13  בלבד  זו  לבחירה  שני 
2018. על פי החוק, ראש רשות שנבחר 
לאחר  ימים   21 לכהן  יתחיל  בבחירות 
וצו  העיריות  פקודת  לפי  בחירתו.  יום 
התשי״א-1950,  המקומיות,  המועצות 
השר״  ״כבוד  )התואר  דרעי  השר  קבע 
 13 יכהנו  בשוהם  כי  בכוונה(  הושמט 
חברי מועצה, כמו בתל שבע, קלנסווה, 
שאן.  ובית  שמונה  קריית  קדימה-צורן, 
השנה יש גם בונוס, בעקבות שינוי בחוק 

חוזר בשאלה  ברק פישביין      


