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קשת משפחתי
גיליון דצמבר 2017, כסלו-טבת תשע״ח
עיתון קהילת קשת שוהם

דבר הוועד
קהילת קשת היקרה,

הוועד  דבר  את  לכתוב  שמחים  אנו 
בעיתון שחזר לפעילות מחודשת. 

החדשות  למשפחות  הבאים  ברוכים 
וברוכים  לקהילה  השנה  שהצטרפו 

הנמצאים לכל השאר.
״דתיים  המושג  לחיינו  נכנס  לאחרונה 
על הרצף״  )בעקבות סדרת כתבות של 
10, עקיבא נוביק(. אם בעבר  כתב ערוץ 
לחילוני,  דתי  בין  דיכוטומיה  על  דובר 
מגיע כעת מושג זה ושובר אותה. תפיסת 
זו רלוונטית מאוד לדעתי לקהילת  עולם 
המבורך  למפגש  שמעבר  משום  קשת, 
בין דתיים לחילוניים, בקשת יש יסוד חזק 
ביהדות  רואים  אנחנו  האומר:  משותף 
חלק מהזהות שלנו, בין שדרך קיום מצוות 
ובין שכערך תרבותי. נראה לי שחלק גדול 
לאורך  ממוקמים  עצמם  רואים  מאיתנו 
זו  בדרך  הדברים  ראיית  הזה.  הרצף 
סובלני  לשיח  הדברים  מטבע  מביאה 

ומתון וקוטבי פחות.
מתעתדים  אנו  לכך,  ישיר  בהמשך 

קהילתיים  לימוד  מפגשי  בקרוב  לקיים 
שלנו.  מהקהילה  מתנדבים  שיעבירו 
של  הפאזל  השלמת  שלשם  הוא  הרעיון 
הקהילה, אנו זקוקים לערך מוסף שכזה. 
מדויקים  פרטים  לגבי  בהקדם  נעדכן 

יותר.
ומנקודת  בעיצומה,  הלימודים  שנת 
לכיתה  השנה  שעלה  לילד  כאם  מבטי 
למעשה  הלכה  לראות  שמחה  אני  א’, 
יחד  הספר.  בבית  קשת  של  המודל  את 
עם זאת, הוועד מצוי במחלוקת עקרונית 
שבה  הדרך  על  הספר  בית  הנהלת  מול 
הספר.  בבית  ביטוי  לקבל  צריכה  קשת 
ליצור  שמטרתו  בתהליך  נמצא  הוועד 
שיח מיטבי מול ההנהלה כדי לשמר את 
המנדט לביטוי הקול הקשתי, שהיה נתון 

לקהילה מיום הקמת המסלול.
בין  הוועד,  עסק  האחרונים  בחודשים 
לעמותה,  מנכ"ל  ובגיוס  באיתור  השאר, 
לתפקיד  נכנס  ספורים  שבועות  ולפני 
משמעותי  ניסיון  בעל  סלומון,  עודד 
החינוכי-חברתי. בתחום  בעיסוק 

הוא יעבוד בתיאום מלא עם הוועד. נאחל 
לו הצלחה רבה בתפקידו. 

הצלחתו - הצלחתנו.
עצמה  על  שלקחה  אדלר  לגל  ברכות 
)ובהזדמנות  גיבוש  ועדת  ריכוז  את 
וכן  בעיתון(  חלקה  על  לה  נודה  זו 
שלפניכם.  העיתון  עורכת  שרף,  למיטל 
וכמו  לעשייה,  שהצטרף  מי  לכל  תודה 

תמיד נשמח לכוחות חדשים.
שנפרדו  הנפלאים  לכוחות  תודה 
ועדת  רכזת  פרץ,  ליאור  מתפקידיהם: 
ומשואה שגיב, שנפרדה  היוצאת  גיבוש 
אינטנסיביים  חודשים  )לאחר  מהוועד 
רבות  תתרמו  שעוד  בטוחים  מאוד...(. 

לקהילה בכובעים אחרים.
תודה גדולה לענבל קארו, להגר שגיב 
ולאנה ביטייב על תרומתן המשמעותית 

ורבת השנים לעיתון עד כה.
והמשך  שמח  חנוכה  חג  לכולנו  שיהיה 

שנה נהדרת.    

עינת רנאל, בשם ועד עמותת קשת

	

keshetnewspaper@gmail.com :כתובת המערכת

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

או חפשו אותנו בפייסבוק

תלמידי כיתה ה' ציינו את ערך השונות והוקירו את הטוב. תלמידי 
הכיתה המקסימים, בעזרת המורות הודיה ושירה, הציגו את סיפורו 
של "תום החתול הכחול". תום היה שונה משאר החתולים האפורים 
ייחודיים   – קשת  בילדי  היופי  גם  זה  במוזיקה.  ייחודו  את  ומצא 
ומיוחדים. לכל תלמיד ערכים מגוונים אשר מקפלים הכול לתוך 
שלם שדומה ללב ענק. נאחל לכולם חודש של גשמי ברכה, עם 

השמש שתופיע ותראה לנו קשת גדולה בשמיים – ממש כמונו!

הקשתים החדשים

ילדי הגן )חסר עמית דבירי החמוד(

כיתוב: ראש חודש כסלו, חודש של מזל מזל קשת  

תלמידי כיתה ה' ציינו את ערך השונות והוקירו את הטוב. תלמידי הכיתה המקסימים, בעזרת המורות הודיה 
ושירה, הציגו את סיפורו של "תום החתול הכחול". תום היה שונה משאר החתולים האפורים ומצא את ייחודו 

–במוזיקה. זה גם היופי בילדי קשת  מגוונים אשר מקפלים הכול לתוך שלם ייחודיים ומיוחדים. לכל תלמיד ערכים  
–שדומה ללב ענק. נאחל לכולם חודש של גשמי ברכה, עם השמש שתופיע ותראה לנו קשת גדולה בשמיים  ממש  

כמונו! 	
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לשאוף  עלינו  לאן  פה,  התאספנו  מדוע 
ומהי המציאות הרצויה לקשת שוהם. אז 
הנה מונח בפניכם הקטע הראשון הלקוח 
מתקנון קשת שוהם המופיע באתר קשת 

שוהם )אתם מוזמנים לבקר שם(.
אז מדוע קשת שוהם הוא מסלול מוצלח 
כל כך? בדיוק בגלל הסעיף שמופיע כאן 
הנהלת  של  מוצלח  שילוב  רק  למטה. 
המנהל  והוועד  המורים  ספר,  בית 
את  הקשתי.  הקול  את  )המבטא 
למורים  משאירים  אנחנו  הפדגוגיה 
איכות  את  לשמר  יוכל  הספר(  ולבית 

המסלול בכל רמה.

ניפגש בסעיף הבא...

משפחת זהבי, מעגל מפגש  
״מי ימלל גבורות ישראל״ ששרים בקנון בקול גדול, תחרות סביבונים, מי ישרוד אחרון ועל איזו אות ייפול, וכמובן ״זלביה״, 

סופגנייה תימנית, עם אבקת סוכר או רסק עגבניות, כל כך טעים שקשה להחליט!

משפחת רפאל-ויונטה, מעגל תפילה
קלונימוס כתב שעיקרם של החגים הוא האוכל! לא מצוות, לא הלכות, לא תפילות ולא בקשות. מהדרים בתפריט, מקפידים על היין וכמובן אוהבים 
מבוקר,  מטוגנים  תפריט  על  מקפידים  שונים;  בהרכבים  חנוכייה  מדליקים  ערב  בכל  חנוכה.  את  מאוד  אוהבים  אנחנו  הכנסת.  בבית  "כיבודים" 

ומעדיפים תה צמחים או שוקו על פני כוס יין או כוס שיכר.

מנכ״ל העמותה

בשביל הזהות

חברי קהילת קשת שלום,
לפני שבועות אחדים נכנסתי לתפקידי 
כמנכ"ל קשת שוהם. אני מגיע לתפקידי 
בניהול  עשיר  ניסיון  של  שנים  לאחר 
עסקי-מערכתי בארץ ובחו"ל, לצד ניהול 

ארגונים מהמגזר החברתי בתחומי חינוך 
וקליטת עלייה, זאת מתוך תפיסה ערכית 
למען  משמעותית  ולעשייה  למעורבות 

הקהילה והחברה בישראל.
של  הפעילות  מאחורי  שעומד  החזון 
חינוך משותף  קשת, כעמותה המקדמת 
לתלמידים דתיים וחילוניים, מביא בעיניי 
הישראלית.  לחברה  ייחודית  בשורה 
חלק  לקחת  מאוד  אותי  ומאתגר  מלהיב 

בעשייה חשובה ומשמעותית זו. 
בפניי  העומדים  והיעדים  המטרות 
בניהול העמותה הם ניהול שוטף וממוקד 
הפעילות  תחומי  בכל  העמותה  של 
הרחבת  וכן  והציבורית,  החינוכית 

לקהילת  החברתית-קהילתית  הפעילות 
שוהם  ולתושבי  הקרוב  במעגל  קשת 
במעגל הרחב. בטווח הארוך אנו שואפים 

להרחיב ולבסס את פעילות קשת.
לעשייה  כשותף  להצטרף  שמח  אני 
שוהם  קשת  את  שבנתה  המשמעותית 
לפגוש  אשמח  בקהילה.  וכחבר  היום  עד 
יחד  לבנות  כדי  מכם  ואחת  אחד  כל 
שלכם  ותרומה  מחויבות  שיקדם   שיח 
ושגשוגה  העמותה  התפתחות  למען 

בעתיד.

חג חנוכה שמח,   
עודד סלומון   

אידיאולוגיה,  פה?  אנחנו  למה  אז 
אידיאולוגיה ופעם נוספת אידיאולוגיה. 

הַקשתי  פסע  בטרם  עוד  שנים,  לפני 
הראשון בשוהם לגן או לכיתה א', נפגשה 
תנועת  בימי  כמו  כמעט  הורים,  קבוצת 
הנוער, במשך ערבים שלמים, כדי להניח 
להלן:  המייסד.  המסמך  את  כולנו  בפני 

התקנון.
את  צריך  מי  סדר.  שיהיה  צריך?  למה 

הסדר? אנחנו.
קשת שוהם נולד אצלנו. כאן. בקהילה. 
בחינוך  שיש  שמה  שהבינו  ההורים  אצל 
הממלכתי או בחינוך הממלכתי-דתי אינו 

מספק אותם.
התקנון הוא אמנם מסמך, אבל מסמך 

נבוכים  מורה  של  סוג  הוא  נשמה.  עם 
סדר  לנו  לעשות  שמטרתו  מתעדכן 
המפגישה  שלנו,  המורכבת  במציאות 
שם?  לנו  יש  מה  אז  וחילוניים.  דתיים 
מתעדכן  הוא  ולכן  הכול...  כמעט  הכול. 

מעת לעת.
כללי  בתקנון.   הלימודים?  מבנה 
מפגש  מעגלי  הגדרת  בתקנון.  כשרות? 
ערכי?  מאמין"  "אני  בתקנון.  ותפילה? 
בתקנון. עם השנים פסקנו מלהיות מסלול 
בשליחות  כבר  שלנו  ה"שגרירים"  צומח. 
בשנת  נהיה  כבר  שנבחין  מבלי  ואוטוטו 
בר מצווה. הקהילה כבר מזמן אינה מונה
30 משפחות. בעיתונים הקרובים נניח כאן 
קטעים מתוך תקנון קשת שיזכירו לכולנו 

ההנהלה, סגל ההוראה וההורים ישתתפו באופן פעיל 
בפיתוח תוכנית הלימודים של בית הספר

תקנון קשת

מצייצים      חנוכה בשבילי...
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מדברים מהשטח
גן קשת

גשר לשלום. פותרים מחלוקות בגן

הכנו )בשיתוף ההורים( ספסל בחצר  	
יושבים  לו “גשר לשלום”. שם  וקראנו 
ביניהם מחלוקת:  ילדים כשמתגלעת 

יושבים, דנים ומתפייסים.
“אנשים  בפרויקט  התחדשנו  השנה  	
נחשפים  אנו  חודש  בכל  טובים”. 
- אחת מעולם התפילה  לשתי דמויות 
והשנייה מעולם המפגש. בחודש חשוון 
לאה  והסופרת,  למשוררת  נחשפנו 
גולדברג, ולחוני המעגל. הנושא היה 
שסימן  חוני  של  תפילתו  ועננים.  גשם 
ועמד בתוכה עד שירדו גשמים,  עוגה 
ושירה של לאה גולדברג “בואו עננים”. 
של  המוכרים  לסיפוריה  גם  נחשפנו 
“כובע  להשכיר”,  “דירה  גולדברג: 

קסמים” ו”איה פלוטו”.
בחודש כסלו למדנו בנושא האור על  	
ממציא הנורה, תומס אדיסון, ועל הלל 
בסבלנותו  אור  הרבה  שהוסיף  הזקן 

ובחוכמתו. 

כיתה א׳ 2

ילדי א׳ 2. מכבדים את דעתו של האחר

ב-י"ב  בחשוון, יום הזיכרון לרצח רבין,  	
רבין  יצחק  של  חייו  קורות  את  סיפרנו 
פועלו  את  הכרנו  ובסרטון,  בסיפור 
סיום  ואת  ישראל  מדינת  למען  הרב 
חייו בצורה האלימה ביותר - זאת בשל 
מחלוקת בין דעות. דיברנו על דרכים 
אחרות ומקובלות להשמיע את דעתנו. 
את  לכבד  שעלינו  כך  על  שוחחנו   
דעתו של האחר ולהקשיב לה, גם אם 

איננו מסכימים איתו.
עילי  "שווים" של  השיר  את  למדנו  	
אנחנו  אמנם  כי  וסיכמנו  בוטנר, 
לכבוד  בזכותנו  שווים  אך  שונים, 

ולהשמעת דעתנו.

כיתה ב׳ 2

כיסי לב. מלאים במחמאות

ערכו של חודש כסלו הוא שונות הדגשנו  	
את היופי שבשונות ואת הייחודיות של 
זה  לבנו  את  פתחנו  ואחת.  אחד  כל 
לזו במחמאות ובמילים טובות. הכנו 
קיר עם כיסי לב, בתקווה שכל הלבבות 

יתמלאו במחמאות עד חנוכה.
קבוצת התפילה עבדה בשיעור הלכה  	
על נושא שנתי העוסק בחפצי קודש. 
למזוזה.  הקשורות  הלכות  למדנו 
מזוזה  יצר  ילד  כל  השיעור  בסיום 

מפלסטלינה.

כיתה ג׳ 2

ילדי מעגל תפילה. הצגה על הסנה הבוער

ה’  התגלות  על  למדנו  תורה  בשיעור  	
השליחות  ועל  הבוער  בסנה  למשה 
עם  את  להוציא  משה  על  שהטיל 
הנושא,  לסיכום  ממצרים.  ישראל 
הצגה  הכינה  התפילה  קבוצת 
והציגה  בתלבושות  מלווה  מקסימה 

אותה בפני קבוצת המפגש.
על  למדנו  “ויצא”  השבוע  בפרשת  	
מלאכים  שראה  יעקב  של  חלומו 
מהי  שאלנו  בסולם.  ויורדים  עולים 
בסולם  וירידה  עלייה  של  המשמעות 
תלמיד  כל  ולחיינו?  יעקב  של  לחייו 
את  בו  וכתב  שלו  הסולם  את  צייר 

הערכים ואת הנושאים החשובים לו.
המפגש  קבוצת  של  הבוקר  במפגשי  	
עולמות  “מגלים  בנושא  עסקנו 
השיר  את  למדנו  מים”.  בנושא 
“הבלדה על מעיין וים”, קראנו על רבי 
מים”,  שחקו  “אבנים  בסיפור  עקיבא 
למדנו על תכונות של מים, על נטיפים 
ועל הצייר קלוד מונה. לסיכום הנושא, 
מהנושאים  אחד  בחר  תלמיד  כל 
שלמדנו וצייר ציור מתאים בצבעי מים.

כיתה ד׳ 2
בקבוצת  יהודית  תרבות  שיעורי  במסגרת 
"שירים  בתכנית  לומדים  אנו  המפגש 
קהילות  של  הפיוטים  מאוצר  ושורשים" 
ישראל. ערכנו מיפוי של הקהילות של ילדי 
קבוצת התפילה, ובכל שיעור אנו לומדים 
על קהילה אחרת. למדנו על קהילות פולין, 
וגרמניה, על שורשי הקהילה, מאין  מרוקו 
סיפורים  מאפיינים,  ההיסטוריה,  הגיעה, 
וכדומה. בעיקר אנו לומדים על המוזיקה 
הפיוטים  ואת  התפילה  את  המלווה 
מרחיבים  אנו  לקהילה.  האופייניים 
בסיפורים על הקהילה, למשל: השבת, ליל 

הסדר, תיקון חצות, שירת הבקשות ועוד.

כיתה ה׳ 2
למדנו את הלכות החגים דרך משחק  	
אנו  בנביא  למיליון.  המירוץ  בפורמט 
לומדים את ספר שופטים. התלמידים 
הכינו קומיקס על סיפור אהוד בן גרא.

העליות”.  “שבוע  את  בכיתה  ציינו  	
העליות  את  חקרנו  השבוע  במהלך 
לעלייה  במניעים  עסקנו  השונות, 
למדנו  למדינה.  העולים  ובתרומת 
בעקבותיו  וייצרנו  השיירה”  “שיר  את 

בולים המספרים את השיר. 
חתמנו את השבוע בפרשת “לך לך”  	
ובה הכרנו את אברהם שהיה העולה 
של  המשמעות  על  דיברנו  הראשון. 
את  הבית,  את  המולדת,  את  לעזוב 

החברים.

כיתה ו׳ 2

ילדי ו׳ 2. מסע אל הדרשה

ברכון  בהכנת  התחלנו  השנה  את  	
כתבו  הילדים  השנה.  ראש  לכבוד 
ולעצמם.  למשפחה  לעולם,  ברכות 
של  בסימן  עמד  חשוון  חודש  ראש 

מעורבות חברתית. 
במסגרת התכנית "מסע אל הדרשה",  	
"מסע  לפעילות  יצאו  הכיתה  תלמידי 
בגן  נערכה  הפעילות  האוצר".  אל 
עברו  התלמידים  ובמסגרתה  החבל 
שונות  פעילויות  עם  תחנות  בין 
אופי,  בתכונות  בטקסים,  העוסקות 
ועוד.  בנתינה  משפחתיים,  בשורשים 
קיבלו  התלמידים  הפעילות  בסוף 
הקדשה  עם  מושקעת  מחברת 

מרגשת מהוריהם.
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אינטליגנטיים  יותר  הם  להם.  מובן  שלא 
הם  מחשבה.  חדי  קודמים,  מדורות 
וחושף  שמעשיר  המדיה  לעולם  חשופים 

אותם לעולמות שלנו לא נגלו. 
מהי קהילת קשת בעינייך?

לפני  בבסיסו,  ישראל  עם  זה  קשת 
צריך  ולזה  ולהפריד,  לסבך  שהתחלנו 
לשאוף  - להכלה, להבנה ולכבוד אמיתי. 

כל אחד בדרכו.
מה משמח אותך?

ולהעשיר  ללמד  לי  שניתנה  הזכות 
ולפרסם את אהבת ה’ והתורה למי שלא 

ניתנת לו האפשרות לפגוש בעולמנו.
מה מעציב אותך?

מבעלי,  הפרידה   - האישי  במישור 
במאור  חסר  הוא  שלרבים  חיי,  אהבת 
- הרמת הגבה של  וברמה הכללית  פניו. 
וה”לייט”  אנשים על החינוך “המתפשר” 
שעדיין  לדעת  עצוב  זה  בקשת.  לדעתם 
והם  בחינוך,  להפריד  מעדיפים  אנשים 
המשלב  בחינוך  שדתיים  מפחד  מונעים 

דתיים פחות. 
בזמנך  לעשות  אוהבת  את  מה 

הפנוי?
הליכה וסטודיו זאת אהבה לגוף! ולנפש 

- בעיקר קריאת ספרים.
איזו סבתא את?

נהנית  וכיפית,  אמיתית  סבתא  אני 
להיות בתפקיד, לעמוד מהצד ולדעת לא 
לחנך, אלא להעניק רוך, אהבה וצחוקים.

ספרי לי קצת על הפרויקט המדהים 
שאת אחראית לו, “מבשלות באהבה”.

ועזרה  כדי לתת מענה  פרויקט שנולד 
מסוים  בשלב  לעזרה  שזקוקים  לאנשים 
כל  או  משכול  או  ממחלה  אולי  בחיים, 
מדהימות  נשים  כולל  הוא  אחרת.  סיבה 
שבלב שמח מבשלות ונענות לכל בקשה 

מצידי.
ולקהילה  לעצמך  מאחלת  את  מה 

לשנה זו?
ובעיקר  בריאות  מאחלת  אני  לעצמי 
תמיד  ולהיות  בקשת  ללמד  להמשיך 
בשמחה ולפגוש אנשים מדהימים וטובים 
בחיי. ולקהילת קשת המדהימה - מאחלת 
להאמין  תפסיקו  שלא  שתגדלו,  לכם 
כי  הולכים,  אתם  שבה  ובדרך  בעצמכם 

היא הנכונה. 

אחד על אחד

שבו  הראשון  המקום  הוא  קשת  גן 
האידיאולוגיה  את  פוגשים  הילדים 
מתוודעים  הם  לראשונה  הקשתית. 
למושגים “מעגל תפילה”, “מעגל מפגש”. 
שלנו  ובמקרה  גננות,  בשתי  פוגשים  הם 
 - ממדהימות  פחות  לא  בגננות  מדובר 
בן  ולבנה  הגן(  )מנהלת  ג’רסי  יפית 
כאן  לקשת.  הכניסה  כרטיס  הן  נעים 
לשונות  מקום  שיש  לומדים  הילדים  בגן 
שיכולות  שונות  קבוצות  שיש  בחברה. 

לחיות בשלום ובאהבה זו לצד זו. 
ומאירת  מרשימה  אישה  היא  לבנה 
פנים. בכל בוקר היא מקבלת את הילדים 
ילדים,  שבעה  לה  יש  ובשמחה.  בחיוך 
 19 במשך  בדרך.  והשביעי  נכדים  שישה 
ובחמש  חרצית,  בגן  כסייעת  עבדה  שנה 
מעגל  של  הגננת  היא  האחרונות  שנים 

התפילה.
מדוע בחרת להיות גננת?

ממני  ביקשה  החינוך  מחלקת  מנהלת 
בשבוע.  אחד  ליום  הגננת  את  להחליף 
לעבודתה,  חזרה  לא  שהגננת  לאחר 
להיות  יפית,  בהמלצת  ממני,  ביקשו 
בעזרתה  תפילה.  מעגל  של  הגננת 
ובעזרת שרית המדריכה הצלחתי. כמובן 

שבלעדיהן זה לא היה אפשרי.
שלך  התפקיד  את  רואה  את  כיצד 

בגן קשת כגננת במעגל התפילה? 

זו שליחות להעביר  זה לא רק תפקיד, 
אהבה ואמונה זו. המפגש הראשוני שלהם 
בשני העולמות הוא ממש מכריע בהבנה, 
וכל  מילה  שכל  לזכור  חשוב  תמיד  לכן 

פירוש נשקלים ונבדקים בכל הכיוונים.
איך שתי הקבוצות – תפילה ומפגש 

– משתלבות בגן בעינייך?
ילדים  שאצל  האמת  מדהים!  באופן 
ולא  נקי  טהור,  עדין,  הכול  בשנים  רכים 
המבוגרים  אצלנו  הוא  הסיבוך  מסובך. 
של  ההבנה  בלבד.  שלנו  הם  והקשיים 

השוני אצל הילדים זורמת באופן טבעי.
באילו קשיים את נתקלת בעבודתך?
בין  לחבר  הוא  מכולם  הגדול  האתגר 
השני  החצי  עם  ונשים,  אישים  עולמות, 
שלי שבלעדיה זה לא היה אפשרי – יפית. 
הרבה  שדורשת  מאתגרת  עבודה  זו 

מחשבה והשקעה מצידנו. 
מה הדבר או מי האדם שעומד לנגד 

עינייך במלאכתך החינוכית?
וההשראה  ה׳.  נמצא  תמיד  עיניי  לנגד 
הייתה  אדם  שאהבת  בעלי  היה  בחיי 
בליבו ולא משנה מה דתו. זו בעיניי מעלה 

נפלאה.
האם לדעתך הילדים של היום שונים 

מהילדים של פעם?
נבונים  מאתגרים,  הילדים  היום  ודאי! 
דבר  כל  לשאול  חשש  בלבם  ואין  מאוד 

יפה כלבנה
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הדברים  את  יש  אחד  לכל  לזה,  מעבר 
הקטנים שעושים לו טוב.

אוהב  אבא  שלנו:  במשפחה  רק 
ואמא  הילדים,  כמו  לפחות  קורנפלקס 

הולכת לחלי ממן ומחסלת ביסלי בחזור.
להשלים  למשפחה.  מוקדשת  שבת: 
סבתות  סבא,  הילדים,  עם  איכות  זמן 
או  לטייל  יוצאים  יפים  בימים  וכו'. 
מבקרים חברים וגם משלימים משימות 
לנצל  זה  בעיקר  אבל  שנדחות.  בית 

כוחות  ולצבור  ביחד,  להיות  הזמן  את 
מחודשים לשבוע שיגיע.

ובריכה.  ים  אוהבים  מאוד  תחביבים: 
את  ירשה  ומאיה  יצירתית  מאד  נועה 
מרבה  היא  אז  לזה,  והאהבה  הכישרון 
יצירות מסוגים שונים. גיא  לצייר ולעשות 
אוהב לגו ברמה שלעתים אי אפשר ללכת 
בחדר שלו מבלי לדרוך על נינג'ה או על 
ספרים  ובולע  הכוכבים  ממלחמת  דמות 
האקסבוקס  לאחרונה  מרשים.  בקצב 
תחביב  הוא  אז  למשפחתנו,  הצטרף 

חדש. צחי מאוד אוהב מוזיקה ולקרוא. 
סיפור   – הנוכחי  הגיליון  לכבוד 

משפחתי שקשור בחנוכה.
החגים  אחד  הוא  בעינינו  חנוכה 
האהובים. יש בו שמחה והצלחה מובנות, 
וכמובן דברים טעימים. אז נאחל שהאור 
את  ויגרש  האופל  על  יגבר  עולמנו  של 
החושך. ולא פחות, שאצל כל אחד, האור 
ויגדל, כל אחד לפי הגדרתו  ילך  הפנימי 

ותקוותיו. 

נעים להכיר:  משפחת סביר

 )45( צחי  פנים,  מעצבת   )41( נועה 
מאיה  ג',  בכיתה   )9( גיא  רכש,  מנהל 

)6.5( בכיתה א׳

איך נפגשתם? שנינו גרנו בתל אביב. 
חברה משותפת שעבדה עם צחי חשבה 
שזה יהיה רעיון טוב להפגיש בינינו )מאז 

היא לא נכנסת אלינו הביתה(.
משהו  רצינו  לשוהם?  הגעתם  איך 
רגוע יותר אחרי שנים כרווקים בתל אביב. 
לבנות משהו יותר משפחתי ונעים ופחות 
של  שאימא  הזיק  לא  וגם  וצפוף,  רועש 
תחליף  אין  היישוב.  מוותיקות  היא  נועה 

לסבתא קרובה.
איפה גרתם לפני כן? גרנו בתל אביב 
אחרי  במושב.  לשכור  ניסינו  ואז  כאמור 
שהוא  משהו  צריכים  שאנחנו  הבנו  שנה 
בין עיר סואנת למושב שקט  יותר אמצע 

מדי. שוהם היתה איזון מוצלח.
האם יש לכם קרובי משפחה בשוהם? 
ביישוב.  שנים  הרבה  גרה  נועה  של  אמא 
בזכותה התוודענו לקהילתיות פה ולאווירה 
שהאווירה  טוען  שצחי  כמובן  הנעימה. 

מתקזזת עם זה שחמותו גרה קרוב.
טיול משפחתי: בקיץ טיילנו בסלובקיה, 
באזור הרי הטטרה. הופתענו מהיופי של 
מציעה  שהיא  הרב  ומהמגוון  סלובקיה 
וחבלים  מים  מפארקי  החל  לכולם, 
מאתגרים  טרקים  מסלולי  ועד  לילדים 
שרוצה  למי  מאוד  מומלץ  פראי.  בטבע 
לילדים  מוצלחות  אטרקציות  בין  לשלב 

לבין טבע פראי. 
של  המעורבות  בגלל  קשת?  למה 
ההורים בחינוך, בקהילה. כיוון שזו עמותה 
כמו  בעינינו,  שחשובים  ערכים  שמייצגת 
גם אם הוא  והתחשבות באחר,  סובלנות 
לנו  היה  שונה.  הוא  אם  בעיקר  או  שונה 
חשוב שבעולם של חשיפה בלתי מבוקרת 
כמעט של ילדים לתכנים מכל סוג, נוכל 
וחינוכי  ערכי  בסיס  שלנו  לילדים  לתת 

מבוקר וטוב יותר. 
ערבי  חוויה מעניינת מקשת עד כה: 
שנערכו  ביותר(  )המוצלחים  ההורים 
להורים )בעיקר להורי הכיתה של מאיה( 

באחרונה הזכירו לנו כמה קהילה זה דבר 
אחרים  אנשים  עם  החיבור  וכיפי.  חשוב 
שיש להם מטרות משותפות ושיודעים גם 

לצחוק וליהנות יחד.
בשביל  בשבילכם?  אלוהים  זה  מה 
עבור  אחר.  משהו  זה  מאיתנו  אחד  כל 
נועה זה משהו שהוא פחות מוגדר במובן 

פרשנות  עם  רוחני  ויותר  הדתי-ממסדי 
האלוהים  בין  נע  זה  צחי  עבור  פרטית. 
לנושא  )כדתל"ש(  היהודי-אורתודוקסי 

דיון שבין התאולוגיה למדע. 
האנשים  בעיניכם?  ישראלי  מה 
לעבור  היכולת  ולרע.  לטוב  שפה, 
בצורה  מהשני  אחד  רחוקים  ממצבים 
ברשתות  המשתוללת  השנאה  מהירה. 
הטבעית  ההקרבה  מול  החברתיות 
אנשים  שבין  ההדית  והעזרה  כמעט 
החדים  המעברים  כל  מצוקה.  במצב 
מתיש  זה  ישראלים.  מאוד  הם  האלה 
ועל  כוחנו  על  מלמד  גם  אבל  לפעמים 
ברירה,  באין  להסתגל,  שלנו  היכולת 

לקצב החיים פה.
בראש ובראשונה  מה משמח אתכם? 
אנחנו  וחברים.  המשפחה  הילדים, 
מהזמן  נהנים  גם  אבל  לטייל  אוהבים 
בבית. יש לנו שבתות שנעות בין פעילות 
רבה לבין ביתיות איטית ומענגת. כל עוד 
חשוב.  פחות  השאר  כל  ביחד,  אנחנו 

משפחת סביר. כל עוד אנחנו ביחד, כל ההשאר פחות חשוב
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שלל ילדי הקשת   שירן פריאל

לני אפלבוים 
גן קשת, מעגל המפגש

בת 5 וחצי, אבא רובי, אמא אוראל, אחות לרון בכיתה ב' ולגלי בת 4 חודשים
ספר אהוב: טרופותי

חג אהוב: פורים
מאכל אהוב: צ'יפס וגלידה

תחביבים: לצייר, לרקוד, לראות סרטים מצחיקים ולטייל עם המשפחה
דברים שאני אוהבת בקשת: להתעמל )מסלול בוקר בגן(

בשבת: אוהבת ללכת לשיעור של לבנה וללכת לבית הכנסת
כשאגדל: אני רוצה להיות מלכה

עופרי עוגן 
ב' 2, מעגל התפילה

בת 7, אבא בועז, אמא בתיה, אחות תאומה לליעד, לעילי בכיתה ז' ולעידו בן 15
ספר אהוב: דוד אריה

חג אהוב: שבועות )החג שנולדתי בו( ופורים
מאכל אהוב: שניצל ופירה

תחביבים: זומבה, יצירות אומנות, לשיר
דברים שאני אוהבת בקשת: את תפילת ראש חודש, שיש לי גם חברים דתיים, גם 

מסורתיים וגם חילוניים
בשבת: אוהבת ללכת לגינה וללכת עם אבא לבית הכנסת

כשאגדל: אני רוצה להיות מאפרת כלות

חשש.  אל   – אמריקאיות  לא  מקומדיות 
הסיטואציות  בין  מהר  וזורם  קליל  הסרט 

והדיאלוגים השנונים.
בתוך  נהדר  משתלבות  הדמויות 
הבלגן שנוצר לאורך כל הסרט וכל אחת 
מהן מוסיפה צבעוניות והיבט אחר לתוך 
בסופו  היטב  שמשתלב  באופן  הסיפור 
בסרט.  המתואר  המארג  עם  דבר  של 
ולא  עמוק  סרט  לא  הוא  וי"  לה  "סה 
על  או  החיים  על  לחשוב  לכם  יגרום 
לא  גם  הוא  אבל  ביקום,  מקומנו 
מתיימר להיות כזה. בעיניי הוא  חלופה 
האמריקאי,  מהסוג  לקומדיות  מוצלחת 
שתעביר לכם שעה וחצי של תענוג צרוף 
תחכה  המציאות  נעימה.  והתנתקות 

קצת.

סביר +                    צחי סביר

הסרט: ״סה לה וי״ 

צרפתית  קומדיה  הוא  וי"  לה  "סה 
לחיים".  "מחוברים  של  היוצר  מבית 
לאלה מכם שלא ראו "מחוברים לחיים", 
עזבו כל מה שאתם עושים כרגע, מצאו 
הילדים  את  סגרו  הסרט,  של  עותק 
בחדר אחר ופנו לכם שעה וחצי. חובה. 
בכל זאת, הסרט הצרפתי המצליח בכל 

הזמנים.
נקש,  ואוליביה  טולדנו  אריק  היוצרים, 
הקומדיה  כמגדירי  בצרפת  מוכרים  כבר 
שניהם,  האחרונות.  בשנים  הצרפתית 
בארץ  לאחרונה  ביקרו  כמובן,  יהודים 

לצורך קידום הסרט, ועל הדרך ביקר כל 
אחד מהם את  משפחתו הענפה בארץ.

הסרט "סה לה וי" מתאר הכנות לחתונה 
קלאסית  בטירה  הנערכת  צעיר  זוג  של 
שכל  מובן  עצמו.  האירוע  ואת  ומפוארת, 
מה שיכול להשתבש ישתבש במגוון דרכים 
נפלאות ומצחיקות. במרכז הסרט מתואר 
ותיק  איש  החתונה,  מארגן  של  סיפורו 
ומצליח בענף, שמנסה לתמרן בין הלקוח 
והמגושמים,  המוזרים  עובדיו  לבין  הקשה 
תוך שהוא מתחבט עם עצמו לגבי המשך 

עתידו בענף הקשה והתובעני הזה.
לכל  הסרט  את  מלווה  שמרפי  מובן 
נוצרות  ובזכותו  יציבה  בצורה  אורכו 
ומרגשות.  הזויות  מצחיקות,  סיטואציות 
ובעיקר  מסרטים,  שחוששים  לאלה 

3.5 קשתות בסולם סביר
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יוצרים עם...    אילנית נמר רזקר

שעשועונים    אראל אשטמקר

חנוכייה שגם ילדים יכולים להדליק

החומרים הדרושים:
אטבים מעץ 

וושי טייפ 
מנקה מקטרות כתום )או כל צבע אחר(

ההורים  )בעזרת  חיתוך  מספריים/סכין 
בלבד!(

קרטון
דבק בד )לא חייבים(

דבק פלסטי חזק וטוב/אקדח דבק חם
ושיר קטן בלב: "באנו חושך לגרש..."

קישור ליצירה ולעוד דברים נחמדים 
נוספים:

http://www.momsandcrafters.
/com/hannukah-menorah-craft

אתם מוזמנים לשלוח לי את היצירות 
שלכם למייל:

 namerlaw@walla.com
חג חנוכה שמח

שם המדור: יוצרים עם אילנית נמר רזקר   

יה שגם ילדים יכולים להדליקיחנוכ  

 

 

:החומרים הדרושים  

אטבים מעץ   

  וושי טייפ

)כל צבע אחרמנקה מקטרות כתום (או   

הורים בלבד!)בעזרת הים/סכין חיתוך (ימספר  

קרטון  

)יםדבק בד (לא חייב  

חםדבק אקדח דבק פלסטי חזק וטוב/  

"באנו חושך לגרש...": ושיר קטן בלב  

:סדנת יצירה מצולמת  

 

 

 

סדנת יצירה מצולמת:  

 

 

 



:סדנת יצירה מצולמת  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

:לעוד דברים נחמדים נוספיםקישור ליצירה ו  

craft-menorah-http://www.momsandcrafters.com/hannukah/  

	namerlaw@walla.com:שלכם למייללשלוח לי את היצירות  מוזמניםאתם   

חג חנוכה שמח 	



 

 

:לעוד דברים נחמדים נוספיםקישור ליצירה ו  

craft-menorah-http://www.momsandcrafters.com/hannukah/  

	namerlaw@walla.com:שלכם למייללשלוח לי את היצירות  מוזמניםאתם   

חג חנוכה שמח 	



חידה מטוגנת

אימא הכינה כמה ק”ג סופגניות, אך הן 
אבא  מלהיות.  וחדלו  המטבח  מן  נעלמו 
מרקחת. כזו  שעשו  בניו  בשלושת   חשד 
אמת,  דוברי  כולם  ומאיר,  אורי  יאיר, 
והסבירו  מושלמת  נוסחה  ניסחו  הם 
ברשת. שנפלו  אלה  הם  לא  כי   לאבא 
האשם  שם  לאבא:  לומר  הסכים  יאיר 

דומה בשתי אותיות.
שתיים  כי  לאבא  לומר  הסכים  אורי 

מאותיותיו לא נמצאות בשם האשם.
על  אם  יותר:  לאבא  הסביר  מאיר 
מתוך  שלוש  אז  כי  יוותר,  שמו  אחרית 

ארבע אותיות יקבל.
אימא,  מאיר,  אורי,  יאיר,   - האשם  מי 

אבא?
שלחו את הפתרון אליי:

erel.ashtamker@revadim.co
יפורסמו  שלושת העונים הראשונים 

בגיליון הבא.

תפזורת

מחסן מילים: חנוכיה, סביבון, סופגניה, נרות, שמש, לביבות, שמן, כד, המכבים, בית 
המקדש, נס, גדול, היה, פה, יהודה
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פרשת  תנחומא,  מדרש  בספונטניות. 
“צו”, מביא את הדיון מדוע לא מתבקשים 
המלאכים להקריב קורבן ורק בני ישראל 
של  המסקנה  עולה.  להעלות  מתבקשים 
הרבי מקוצק )הרב יהודה עמיטל, ״הכנה 
חפץ  איננו  הקב״ה  כי  ספונטניות״(  מול 
מן  מבקש  היה  כן,  שאם   - עצמו  בקרבן 
המלאכים להקריב לפניו - אלא בהשקעה 
ובנכונות לנתינה של האדם המביא אותו. 
המגיעה  ומזומן",  מוכן  "הנני  האמירה 
שלא  היא  אף  מרמזת  מצווה,  קיום  לפני 
לגשת  אפשר  אי   - עסקינן  בספונטניות 
מוקדמת,  הכנה  ללא  כך,  סתם  למצווה 
ויש להתכונן לה כראוי. גם פסח לא היה 

פסח ללא ההכנות האינטנסיביות שלו. 
וספונטניות  גזר  שבלי  הבינו  חז״לנו 
היא  הספונטניות  ושהדרת  אפשר  אי 
בעייתית, לכן הם העניקו לנו יומיים בשנה 
שבהם "מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד 
מרדכי"  לברוך  המן  ארור  בין  ידע  דלא 
 ,365 מתוך  יומיים  ב'(.  ז׳,  דף  )מגילה, 

קצת מעט, לא?
שלהיות  אותי  לימד  בקיץ  השיעור 
גם  אבל  נחמד,  להיות  עשוי  זה  ספונטני 
יקר. היהדות לא ממש מכירה בערך הזה, 
ובכל זאת, מה עם הגזר?! עם האפרופו?! 
שלושה  שעם  נראה  הספונטניות?!  ועם 
אז  ספונטני...  להיות  קשה  קצת  ילדים 
במנות  ספונטני  אני  שיטה.  לי  מצאתי 
אבל  גזר,  אני  אחרות,  במילים  קטנות. 
זמן,  קצת  יש  אם  לעבודה,  בדרך  גמדי. 
לקחתי.  לא  שמעולם  פנייה  לוקח  אני 
בדרך.  טועה  בכוונה  אני  בחו״ל  בטיול 
את  לוקח  אני  קבע,  כדרך  במסעדה, 
היא  מה  מושג  לי  שאין  בתפריט  המנה 
כוללת. אחרי הכול, בלי הספונטניות לא 
קנקה  לוטפיסק,  שיראקו,  לטעום  לי  יצא 
אני  בספונטניות  גם  לעתים  אייראג.  או 
מרגיז מישהו בתגובה )אם בעל פה ואם 
ברשת(, לך תסביר לו שמבחינתך זה היה 

עוד רגע של גזר. גמדי.

גזר גמדי          ברק פישביין      

אירועי קשת   שמרו את היום

כל נסיעה משפחתית לחו״ל היא משימה 
עצמה.  הנסיעה  לפני  בעיקר  קלה,  לא 
כל כך הרבה דברים לטפל בהם: כרטיסי 
טיסה, למצוא שכן שיטפל בכלב, בתי מלון, 
למצוא כלב שהשכן יוכל לטפל בו, הדליפה 
את  לאבד  רכב,  לשכור  בגג,  הפתאומית 
הפתאומית  עזיבתו  האוויר,  מזג  הארנק, 
הבלתי  וההיריון  בריאות  ביטוח  השכן,  של 
צפוי של הכלב )על בסיס דאגלס אדמס, 
״שעת התה הארוכה של הנפש״(. כל אלו 
המגיע  היטב,  מתוזמר  למסע  מצטרפים 
שכל  אלוהית,  התערבות  של  לממדים 
תכליתו להזכיר לנו שיציאה לחופשה היא 
שלא  התארגנות  הדורשת  קשה  משימה 
הייתה מביישת את סיירת מטכ״ל בהכנות 

לקראת מבצע. 
היכרות  תכניות  שבהם  בימים 
לחופה,  מתחת  התחילו  לא  בטלוויזיה 
להיכרות  מקום  שיש  האמינו  ועוד 
אחת  הייתה  הספונטניות  מקדימה, 
התכונות החשובות. בפרודיה, ״למה מה 
השבט,  מדורת  במסגרת  ששודרה  יש״, 
״זהו-זה״, על תכנית השידוכים של דודו 
שני  התמודדו  יש״,  מה  ״זה  ז״ל,  טופז 
מושונוב(  ומוני  גליקמן  )דובל׳ה  גברים 
מתמודד  כאשר  נערה.  של  לבה  על 
תשובתו  את  מסיים  גליקמן,   ,1 מספר 
מתמודד  והגזר״,  המקל  ״אני  במילים 
״אפרופו  מוסיף:  מושונוב,   ,2 מספר 
מצידו  גליקמן  ספונטני״.  אני  גזר, 
גזר״.  אני  ספונטני,  ״אפרופו  עונה: 
משפט שאני משתמש בו עד היום. המעבר 
לעומת  הרווק,  של  הספונטניות  בין  הזה 
המשפחה,  איש  של  המבצעי  הארגון 
יום אחד קמנו  התרחש כשלא שמנו לב. 
בבוקר וגילינו שכל יציאה מהבית דורשת 

מסדר ציוד. 
אחרי עשר שנים של מסדרים, ביקורות 

להיות  ניסינו  הזה  הקיץ  ביצוע,  ודוחות 
גיבורים והלכנו לחפש ספונטניות. החלטנו 
נתכנן  הקיץ  חופשת  את  שהשנה 
נמצא  וכלב  התעופה  לשדה  בדרך 
שמחירי  האגדה  שננחת.  אחרי  כבר 
הטיסות יורדים יום לפני הטיסה עצמה 
את  וליבתה  ההתרגשות  את  העצימה 
ה-20  עד  ממש  חיכינו  המוטיבציה. 

באוגוסט כדי להזמין את החופשה. 

כשהגיעה השעה חיפשנו טיסה. בשלבים 
שונים של התהליך נראה כי נתיב היציאה 
פקוק.  כולו  האוויר  דרך  ישראל  ממדינת 
לסין  כרטיסים  שני  לרכוש  אפשר  אמנם 
קטן  בית  של  במחיר  ראשונה,  במחלקה 
בבית עריף, אבל אם לראות את ערן זהבי 
על המגרש לא עושה לנו את זה, סין היא 
שכבר  לאחר  המועדף.  היעד  בדיוק  לא 
מצאנו נתיב מילוט, גילינו שמחיר הכרטיס 
את  לא  אבל  לטוס,  הזכות  את  רק  כולל 
נאלץ לשלם כפול.  המושב. בשביל מושב 
ולא, אי אפשר לטוס בעמידה. עוד תשלום 
על מזוודה, מס נמל ומס חבל. בסופו של 
דבר, מחיר הטיסה היה מחיר מצוין, אבל 
בעיקר לחברת התעופה. חיפוש אחר רכב, 
מלון, סידור לכלב - והגענו לחופשה עייפים 
אך רצוצים, ובלי הרבה כסף בכיסים. אבל 

היי, היינו ספונטניים.
מכירה  אינה  ככלל,  היהדות, 

28.2, פורים: קריאת מגילה  
ועדלאידע משפחות


