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הכתבה  את  קראתי  אתמול  רק  כאילו  נדמה 
נחשפתי  בה  “מעריב”,  של  סופשבוע  במוסף 
לראשונה לכך שקיימים בישראל מספר בתי ספר 
ייחודיים המשותפים לדתיים, חילונים ומסורתיים. 
פגש  משפחתנו  של  הפרטי  הצורך  לשמחתי, 
בצורך ציבורי ומיד מצאנו שותפים אמיתיים לדרך. 
כידוע, המכשולים לאורך כל הדרך מחוץ ולפעמים 
כנראה  זה  בפרספקטיבה,  אך  רבים,  היו  מבית 
ההולכת  הקהילה  בזכות  חלוציות.  של  טבעה 
בגאווה  אחורה  להסתכל  יכולים  אנו  ומתרחבת 
על הגנים ובית הספר, ששינו את הדמוגרפיה של 
למקומות  והשראה  מודל  ומהווים  בתיה  מזכרת 
הספר  בבית  נערכו  השנים  לאורך  בארץ.  רבים 
מחלקות  ולמנהלי  מתעניינים  להורים  ביקורים 

משותפים  ספר  ובתי  גנים  לפתיחת  שהובילו  שונים  ממקומות  חינוך 
בשוהם, רחובות, גדרה, יבנה, ראשון לציון, רמת גן ועוד. הקהילה שיצרנו 
היא דבר ייחודי  המאפשר לכל אחד מאיתנו לחיות את חייו באופן חופשי, 
שאת  לי  נדמה  נוספות.  חברתיות  התפתחויות  המוליד  מרחב  ויוצר 
עוצמתה של הקהילה ניתן לחוש בעת שמחה או חלילה בעת אסון ומשבר. 
ולהגדיר את דמות הבוגר. מתוך דבריה של  ניסינו לדמיין  בתחילת הדרך 
מיה שמש, בוגרת המחזור הראשון, נראה כי התהליך החינוכי והקהילתי 

אכן עיצב את דמות הבוגר שלה ייחלנו: 
“...היום אני מבינה עד כמה המסגרת הזאת עיצבה אותי. היום אני יודעת 
להעריך מורים מדהימים שפגשנו במהלך הדרך ואת הקשר שיש לנו איתם. 
את  שמאתגרים  באנשים  מוקפת  להיות  חשוב  זה  כמה  יודעת  אני  היום 
תפיסת העולם שלך, ולא רק כשזה מגיע לדת. זה עדיין נראה לי מצחיק 
שדרושה קבוצת הורים עקשנית ונחושה בשביל להשיג משהו כמו ‘קשת’, 
זה עדיין נראה לי מצחיק שברוב בתי הספר יש רק דתיים, רק חילונים. היום 
אני יודעת שזה חלק מהרעיון. היום אני יודעת שבתשע השנים האחרונות 
למדתי את החשיבות של היכרות עם מישהו שחושב אחרת ממני. ולמרות 
שגדלנו בחממה, ולמרות שבית הספר שלנו הוא טיפה בועה, הוא גם לימד 
אותי שזה לא רק נכון, זה הכרחי, שהחלקים השונים בחברה הישראלית 

שאני  שככל  למדתי  מזה.  זה  מנותקים  יהיו  לא 
כך  זהויות,  יותר  דעות,  יותר  אנשים,  יותר  שומעת 
אני מגבשת את שלי. למדתי גם שאנשים הם לא 
יותר מזה. למדתי כמה  יש בהם הרבה  תוויות,  רק 
כמה  יכולים להשתנות במשך תשע שנים,  אנשים 
קבוצה יכולה להשתנות. למדתי שיש דברים שאף 
אנשים  הרבה  שיש  למדתי  משתנים.  לא  פעם 
וגם אם הם נושאים  להכיר, הרבה אנשים לשמוע, 
את אותה כותרת, גם אם בראש שלי הם נמצאים 
להגיד.  שונים  דברים  להם  יש  משבצת,  באותה 
למדתי כמה חשובים האנשים שלוקחים את הכול 
לידיים, שמרימים פרויקט ותמיד מובילים את כולם, 
האנשים  חשובים  כמה  למדתי  מקדימה.  תמיד 
שלוקחים צעד אחורה, לוקחים הכול בפרופורציות. 
לתרום.  לו  יש  מה  יידע  שלו,  החוזקות  את  יידע  אחד  שכל  חשוב  כמה 
רק  כי  עצמך,  בפני  אדם  אלא  מקבוצה,  חלק  להיות  רק  לא  חשוב  כמה 
לי עוד הרבה  גורמים לדברים לקרות. בעיקר למדתי שיש  אנשים שונים 
וכמובן, למדתי שיש לי הרבה למי להודות. אז תודה לכל מי  מה ללמוד... 
שבזכותו עברנו את הדרך הזאת. תודה לכל מי שהיה חלק, לכל מי שאירגן, 
לכל מי שעזר, לכל מי שנשאר ולכל מי שהלך ובעיקר תודה לכל מי שלימד 
)מיה שמש, בטקס  והורים כאחד”.  מורים, תלמידים   – כך הרבה  כל  אותי 

סיום כיתה ט’(.
למתנדבים,  הקהילה,  חברי  לכל  להודות  רוצים  אנו  העשור  בשנת 
ובבית  בגנים  החינוכיים  לצוותים  ובהווה,  בעבר  הספר  בית  למנהלי/ות 
ראש  דהן,  ולמאיר  החינוך  מחלקת  לפיקוח,  המלווים,  לגופים  הספר, 

המועצה אשר בלעדיהם כל זה לא היה קורה.    
לפני כחודש התקשרו אליי ילדיי: “אבא, צא החוצה, יש מעל מזכרת שתי  
קשתות”. למחרת קיבלנו אישור ממשרד החינוך לסמל מוסד שש-שנתי. 
נדמה לי שזו המתנה היפה ביותר שיכולנו לקבל בשנת העשור. את הדיון 
בקבוצות  לשיחות  נשאיר  מקרים  צירוף  או  משמים  באות  מדובר  אם 

התפילה והמפגש.
אסף הירשפלד

“לעולם אל תטיל ספק  מיד כתבה:  האנתרופולוגית האמריקנית מרגרט 
את  לשנות  יכולה  ומחויבים  מתחשבים  אנשים  של  קטנה  שקבוצה  בכך 

העולם. למעשה, זה הדבר היחיד שאי פעם שינה את העולם”.
את  הקימה  רב  ובעמל  אנשים  של  קבוצה  קמה  לערך  שנים  עשר  לפני 
“קשת” מזכרת בתיה. היום, בראייה לאחור, אנו נהנים מפרי עמלם, וחגיגות 
שבעזרת  למייסדים,  ולהודות  הערכתנו  את  להביע  מצוין  זמן  הן  העשור 
“מיתרים”  פיוס”,  “צו  החינוך,  משרד  המקומית,  הרשות   - השותפים  כל 

ומרק”ם - יצאו למסע החשוב והמוצלח הזה.
בשנת העשור אנו חוגגים שגשוג והתפתחות: בניית בית ספר יסודי חדש, 
הקמה של בית ספר על-יסודי שש-שנתי עצמאי, גידול במספר הכיתות 
חדשות  משפחות  וקליטת  הילדים  בגני  מלאה  תפוסה  הספר,  בבית 
לקהילה. לאור התרחבות הקהילה, אנו חווים התאמה והגדרה מחדש של 
התנדבותית  בפעילות  גאים  ואנו  ביניהם,  והִממשקים  הקהילה  מוסדות 

מבורכת של חברים בתוך הקהילה וכלפי המעגלים הסובבים אותה. 

בתקופה זו אנו עדים ברמה הלאומית לתחושת פילוג בין דתיים לחילונים, 
ערבים ליהודים, מזרחים לאשכנזים, ימנים לשמאלנים, בעלי הון למעוטי 
כולם  תמיד  לא  “קשת”  בקהילת  גם  שכחתי.  מה  יודע  ואלוהים  יכולת, 
והסבלנות,  זאת, הסובלנות  יחד עם  ולא חסרות מחלוקות.  דעים  תמימי 
הרצון לקבל את האחר, לדעת למצוא את המאחד והמשתף והיכולת לחנך 
כך את ילדינו, הם חשובים מאין כמותם לבניית חברה בריאה וצודקת יותר 

בארצנו הקטנה והיחידה. 
ו, ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג  ץ. ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחּדָ ִדי ִיְרּבָ ֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ּגְ “ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ

ם )ישעיהו יא ו(. ּבָ
בשנת העשור אני מאחל לכולנו עוד שנים רבות של צמיחה, חינוך איכותי 
וערכי, שנהיה אור ומודל לקהילות משלבות רבות ברחבי הארץ ושקהילות 

כאלה יהיו זרם מרכזי במדינת ישראל ונחלתו של הכלל.
גלעד אילוז
יו”ר העמותה

חוגגים
עשור

ושבועות



תפילת הנשים בבית הספר
בה  שעליתי  הראשונה  הפעם 
 .15 בת  כשהייתי  הייתה  לתורה 
אחת המורות מבית הספר הזמינה 
את כולנו ל”חוויה של פעם בחיים”, 
שהקימה  החדש  למניין  להגיע 
יכולות  נשים  שבו  חדשה”  “שירה 
לעלות לתורה ולקרוא בתורה, ולא 

רק... 
התחושה  לי  זכורה  היום  עד 
לפני  ניצבת  אני  שבה  הנוראית 
שאני  הספר  אותו  התורה,  ספר 
מכירה כבר שנים ושאני רואה מדי 
שבת בבית הכנסת ו- אין לי מושג 
מה עושים איתו עכשיו. אני אמנם 
זוכרת את הברכות בעל פה, אבל 
בדיוק  ומה  אותן?  אומרים  מתי 
או  בספר?  לגעת  ומותר  עושים? 
ויותר  קוראים עכשיו?  ומה  אסור? 
מכל - האם בכלל מותר לי לעשות 

מה שאני עושה? 
רבים וטובים ממני כבר ציינו בהזדמנויות שונות 
ולפני שנים רבות כי יש צורך לערוך תיקון ביחסה 
בשוויון  צורך  יש  כי  לא  לנשים.  היהדות  של 
מגדרי )ויש צורך, אבל זה לכתבה אחרת(, אלא 
לחוש  המודרנית  מהאישה  לצפות  ניתן  לא  כי 
וכן לדתיותה ללא חשיפתה  חיבור רוחני אמיתי 
הדרתה  ולביטול  נוספים  דתיים  לריטואלים 
רואה  אני  אישית,  מרכזיים.  דתיים  מריטואלים 
הדתית  מהאוכלוסייה  שמחצית  בכך  קושי 
אינה יודעת כיצד להתנהג בנוכחות ספר תורה, 
וההלכות  הדינים  מהם  לתורה,  לעלות  כיצד 
תורה  נראה ספר  כיצד   - ואפילו  בכך  הקשורות 
מקרוב. נראה לי שאין חולק שספר התורה הוא 
התשמיש הקדוש ביותר ושמעמד בו נוכח ספר 
תורה הוא מהחשובים ביותר ביהדות. ובכל זאת, 
אינה  כקדוש  בו  שרואה  מהאוכלוסייה  מחצית 
אקטיבי  חלק  לקחת  או  במחיצתו  להיות  זוכה 

בנוכחותו.

תפילת  חודש  מדי  עורכות  אנו  הספר  בבית 
מארון  התורה  ספר  מוצא  שבמהלכה  נשים, 
בתורה.  קוראת  התלמידות  ואחת  הקודש 
בתפילה,  כחזניות  משמשות  התלמידות 
עולות  התורה,  ספר  את  ומכניסות  מוציאות 
ומנהלות את התפילה לבדן. מה העניין  לתורה 

הגדול? 
הנשים  שבתפילת  בכך  הוא  הגדול  העניין 
על  לקבל  אקטיביות,  להיות  הבנות  נדרשות 
בתפילה  פעילות  להיות  ההחלטה  את  עצמן 
ולהוביל אותה, להתכונן לקראתה וללמוד שפה 
חדשה שעד כה אמנם נחשפו אליה, אך כצופות 
זהו  פשוט.  שאינו  בתהליך  ומדובר  הצד.  מן 
תהליך שבו כל בת מתמודדת עם שאלות לגבי 
עצמה ודתיותה, לגבי החברה והקהילה שאליה 
היא משתייכת, לגבי הדברים שהיא מוכנה להיות 
חלוצה בהם ולהנהיג בהם ולגבי דברים שהייתה 
מעדיפה שלא. אמנם מרבית הבנות משתייכות 
המעורבות  ונשים  בקהילה  המשתף  למניין 
ההזדמנות  אך  עבורן,  חדש  דבר  אינו  בתפילה 

בגרות  דורשת  בחזית”  ל”עמוד 
שליחות  תחושת  רבה,  ואחריות 
ומנהיגות. ועבור הבנות שאינן חלק 
חשיפה  זוהי  המשתף,  מהמנין 
חיבור  המאפשר  לעולם  ראשונה 
רוחני אחר ושונה לדתיות האישית 

של כל בת ובת. 
הנשים  תפילת  אלו,  לכל  מעבר 
להיות  הבנות  נדרשות  שבה 
שאלות  בהן  מעוררת  מנהיגות, 
ובאופן  בפומבי  הנשאלות  ותהיות, 
וחוקר.  לומד  שיח  ומחייבות  אישי 
על  מותרת  נשים  תפילת  האם 
לאישה  מותר  האם  ההלכה?  פי 
 10 האם  תורה?  בספר  לקרוא 
 10 ל-  שווה  כמנין  נחשבות  נשים 
לעשות  לנשים  מותר  אם  גברים? 
נחשבות  לא  הן  מדוע  לבד,  הכל 
מהות  מה  גברים?  ממנין  לחלק 
בלי  ועוד...  ועוד  ועוד  הכנסת?  בבתי  ההפרדה 
לוח ובלי טושים, בלי עבודות ומבחנים, לומדות 
בלתי  באופן  ומתמודדות  חשוב  שיעור  הבנות 
אמצעי עם עצמן ועם זהותן. עבור חלקן זו חוויה 
עוצמתית, עבור חלקן זה מבלבל. אין ספק שיש 
עצמית  התמודדות  של  משמעותי  תהליך  כאן 
אותן  ומעודדת  הבנות  את  המעצימה  ודתית, 
להנהיג,  קושיות,  להקשות  שאלות,  לשאול 
אינה  כבר  זו  הדתית.  דרכן  את  ולבחור  להוביל 
הדתיים  החיים  אלו  בחיים”,  “פעם  של  חוויה 

שלנו אם נבחר בהם.
תפילת  במתכונת  נמשיך  הבאה,  בשנה  גם 
הרב-תכליתי  באולם  חודש  ראש  בכל  הנשים 
לנשות  לב  מקרב  רבה  תודה  הספר.  בבית 
ולתמוך  לסייע  מגיעות  חודש  שמדי  הקהילה 
קהילה  נשות  הספר.  בבית  הנשים  בתפילת 
צרו  נא  לתפילה,  להצטרף  המעוניינות  נוספות 

קשר עם רעות. 
רעות פלד-פרקש, רכזת התפילה

בת המצווה של רעות נשר, שנערכה בבית הספר בנוכחות כל בנות שכבת ו’

פרשת “נשא” פרשת השבוע למשפחה
נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה וכוללת 
176 פסוקים, ולרגל גיליון העשור הוקצבו לה רק 
תפקידי  נמנים  הפרשה  בתחילת  מילים....   250
המתאימים  הגברים  ונמנים  הכוהנים  משפחות 
המשפחות.  מן  אחת  בכל  המשכן  לעבודת 
שונים  עניינים  מובאים  הפרשה  בהמשך 
שהחוט המקשר ביניהם הוא הניסיון לטהר את 
הנגועים  להגליית  נוגע  הראשון  העניין  המחנה. 
טמא  וכל  זב  וכל  צרוע  “כל  למחנה:  מחוץ  אל 
השני  העניין  תשלחום”.  למחנה  ...מחוץ  לנפש 
שמעל:  לרעהו  אדם  בין   היחסים  לתיקון  נוגע 
ָעָליו”.  יֵֹסף  תֹו  ַוֲחִמיׁשִ רֹאׁשֹו,  ּבְ מֹו  יב ֶאת-ֲאׁשָ “ְוֵהׁשִ
ומרתיע  משפיל  טקס  הוא  השלישי  העניין 

טהרת  על  ושמירה  ניאוף  מניעת  שמטרתו 
ִרים,  ה, ֶאת-ֵמי ַהּמָ ָ ָקה, ֶאת-ָהִאּשׁ המשפחה “ְוִהׁשְ
המנסה  לנזיר  נוגע  הבא  הנושא  ַהְמָאְרִרים”. 
ִין  “ִמיַּ והתנזרות:  סיגוף  ע”י  עצמו  את  לטהר 
בכל  ה”.  ּתֶ ִיׁשְ לֹא  ָכר  ׁשֵ ְוחֶֹמץ  ַיִין  חֶֹמץ  יר,  ַיּזִ ָכר  ְוׁשֵ
שבין  ליחסים  לחברה,  הנוגעים  האלה  העניינים 
אדם לחברו, בין אדם לאשתו ובין אדם לאלוהיו 
ריבוי  יש תפקיד מרכזי לדמות המתווכת-לכוהן. 
בחייהם  הרבה  ומעורבותו  הכוהן  של  סמכויותיו 
לתחושת  אותו  להוביל  עלולה  האדם  בני  של 
הכוהנים  ברכת  ולניצול.  לעריצות  עליונות, 
את  להגביל  נועדה  הפרשה  בהמשך  המופיעה 
ככלי  תפקידו  את  ולהגדיר  הכוהן  של  סמכותו 

שרת של האלוהים ולא כדמות שתפקידה לתת 
ֶאת- ְתָבְרכוּ  “ּכֹה  וסגולות מטעם עצמה:  ברכות 

ְמֶרָך.   ְוִיׁשְ ְיהָוה,  ָלֶהם. ְיָבֶרְכָך  ָרֵאל: ָאמֹור,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ֵאֶליָך,  ָניו  ּפָ ְיהָוה  א  ָּך.  ִיּשָׂ ִויֻחּנֶ ֵאֶליָך,  ָניו  ּפָ ְיהָוה  ָיֵאר 
ָרֵאל;  ִיׂשְ ֵני  ַעל-ּבְ ִמי,  ֶאת-ׁשְ מוּ  ְוׂשָ לֹום.  ׁשָ ְלָך  ם  ְוָיׂשֵ
ַוֲאִני, ֲאָבְרֵכם.“ אמנם דמותו של הכהן כבר פסה 
דמויות  מעט  לא  ישנן  כיום  גם  אך  העולם,  מן 
והפרט  החברה  חיי  על  והשפעתן  שמעורבותן 
היא רבה מדי. גם במדינה דמוקרטית, אין חסינות 
בפני ניצול לרעה של סמכות, ועל כן יש להכפיף 
את המחוקקים ובעלי הסמכות האחרים  ל”חוק 

עליון” )חוקה?(.
קרן מחלב-גורי 
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אז מה, עשר שנים, הא? עשר שנים של בנייה וצמיחה, טיפוח שורשים 
בדיוק  אליך,  כותב  אני  זה  בגלל  ודווקא  בתיה.  במזכרת  והתבססות 

עכשיו. 
הרבה  כך  כל  שהתלבטתם  הספה,  על  כשהתיישבת  עכשיו,  בדיוק 
רגע  שעברת  אחרי  עכשיו,  המדויק.  והמיקום  הנכון  הצבע  לגבי  זמן 
במטבח, לקחת כוסית אספרסו והעפת מבט דרך החלון על עץ הלימון 
ששתלתם. עכשיו, כשאתה כבר מרגיש בנוח, עם מזכרת בתיה והקהילה 

והחברים, כשאתה מחזיק ביד את “ודברת בם”.
ומה אם עכשיו פתאום הכול ישתנה? הספה תיעלם, עץ הלימון ייטשטש 

ותמצא את עצמך באיזשהו מקום אחר, נניח... שיקגו.
ואז אתה מגלה שבעצם, אפשר גם אחרת. שאתה יותר מאשר פרט בנוף 
עכשיו  שמצאת.  הטובים  החברים  של  שבנית,  הבית  של  שלך:  האהוב 
אתם נמצאים בדירה קטנה וריקה ומתנפל על “יד 2” המקומי. ספה של 
עכשיו?  משנה  זה  מה  ירוק-זית?  או  כחול-נייבי  שלוש?  של  או  שתיים 

ראית מודעה “למסירה” וכל מה שחשוב זה רק להגיע לשם ראשון. 
מתברר שהקיטורים על החום הם לא הכרחיים, ואתה יכול לחיות גם בלי 
אוסף חוטי החשמל שלך. כאילו באמת היה לך מה לעשות עם הכבל 

הזה, ששכח המתקין של “הוט” לפני עשר שנים בדירה ששכרתם.
אתה,  הראשי,  השחקן  אבל  משתנה  מסביב  התפאורה  בסרט,  וכמו 
נשאר. ולא רק שאתה מגיע למקומות חדשים וחווה חוויות חדשות, כמו 
ללכת לים ולגלות שהוא לא מלוח, זה יותר מזה: פתאום אתה מוצא את 
עצמך לא מבין עד הסוף על מה הם מדברים שם בפוליטיקה, בספורט, 
ומה הסיפור הזה שלהם עם שופינג. הבימאי, כך נראה, לא רק הזיז אותך 
יבשת, אלא שבלי ממש לומר זאת מראש, גם שינה לך את התפקיד. 

לך  עובר  בעבודה  הצהריים  ארוחת  בזמן  פה.  רהוט  פחות  הרבה  אתה 
בראש משחק מילים, אבל עד שאתה בודק אם הוא מצליח לעבור את 
מחסום השפה, התחלף כבר נושא השיחה. ואז אתה מרגיש את עצמך 
פעם  שאף  אלה  בישראל,  שפגשת  בחניונים  והשומרים  המנקים  כמו 
לא חשבת שאולי יש להם עולם תוכן מלא ועשיר, אבל הוא פשוט שייך 

למקום אחר.
באופן טבעי אתה תרגיש צורך למדוד ולהשוות ישן מול חדש, שם מול 
הדבר  העניין.  לא  בכלל  שזה  היא  האמת  אבל  פחות.  וזה  טוב  זה  פה: 
היחיד המשמעותי הוא האחרּות. אם היית פה - לך לשם. ואם אתה שם, 

בוא לפה. פשוט תיקח את עצמך מכאן עכשיו.
ההפרדה הזו בין מי שאתה לאיפה שאתה, גורמת לך לחשוב מחדש על 
חייך. אתה צריך לבנות את הדמות שלך מחדש, ובאמת יש לך הזדמנות 
אותך  זוכר  מ”הצופים”,  אותך  מכיר  לא  פה  אחד  אף  זה.  את  לעשות 
מהתיכון או היה איתך במילואים. איך שתגיע לפגישה ומי שתהיה בה – 
זה מי שאתה. לא מי היית, לא מה תעשה כשתגדל. מי אתה עכשיו, ברגע 

זה. אתה בוחר מי אתה, ובשביל זה אתה צריך רגע לברר מי אתה באמת.
אז גם אם אתה עדיין שם על הספה, מול המסך בעבודה, או מתבונן בכף 
היד כדי לקרוא את זה, קח לך רגע לפרוץ משהו חדש בחיים שלך ולמדוד 

את עצמך באינצ’ים ופאונדים לשם שינוי. תבדוק אם זה עדיין אתה.
של  שנים  עשר  סרט.  רק  זה  דבר,  של  בסופו  כך.  כל  תחשוש  ואל 
קהילה לא נעלמות, החברים והספה יחכו לך, ואתה עוד תכין לימונדה 
מהלימונים שבחוץ. אבל בינתיים, הרשה לעצמך להזיז קצת את עצמך 

ולגלות את עצמך - לעצמך. 
יאיר הרטמן

הרי את מקושתת
העשור”,  “חתונת  את  חגגנו  האחרון  בפורים 
מלווה  זוגיות,  של  הזו,  המטאפורה  ומאז 
חוגגים,  אנחנו  כי  קשת.  על  במחשבותיי  אותי 
אופטימיים,  ביניים  לסיכומי  ציפייה  ויש  ועשור, 
ההישגים  בגין  השכם  על  עצמיות  לטפיחות 
ומצד שני, עמוק בפנים,  הנאים אליהם הגענו. 

מהקשיים,  להתעלם  אפשר  אי 
שלא  ומהציפיות  מהאכזבות, 
על  שומרים  איך  אז  התממשו. 
לא  אבל  עשור,  של  חגיגיות 

ומצד  לשטיח?  מתחת  מטאטאים 
המורכבות,  את  מציפים  איך  שני, 

מבלי לקלקל את החגיגה? 
המטאפורה של זוגיות, ומשפחה, 
עושה את העבודה. לפני אי אילו 
קבלה  כאן  משפחה  כל  שנים, 
עם  גורלה  את  לקשור  החלטה 
היתה  הקהילה.  ועם  הספר  בית 
אפילו  וכן,  גדולה,  הבטחה  שם 

ייחודית  לבשורה  גדול,  לרעיון  אהבה. 
לאנשים  וגם  הישראלית,  לחברה  וחדשנית 
הקהילה  את  שהופכים  הקונקרטיים,  עצמם, 

שם  היתה  מאהבה,  חוץ  אבל  שהיא.  למה 
משותפת  בדרך  לצעוד  רצון  גורל,  שותפות 
ואמונה תמימה על גבול הנאיבית שיחד נצעד 
שלנו  בשכל  ידענו  ובעושר.  באושר  האופק  אל 
זוג  שכל  כמו  נתמודד”.  אבל  קשיים,  ש”יהיו 
מה  דעתו  על  להעלות  בלי  מדקלם,  צעיר 

המשמעות של הקלישאה. 
יחסים,  מערכות  של  וכדרכן 
מאפשרים  לא  עצמם”  “החיים 
בקלישאה.  להישאר  לנו 
התגלגלו  רבים  אתגרים 
דיונים  אותם  מאז  לפתחנו 
תוכן  על  נאיביים-משהו 
הכריכים בכיתה א’. תחלופת 
רבים  שהותירה  מנהלים 
דיונים  מצולקים,  מאתנו 
הצמחת  המשך  על  טעונים 
דעות  חילוקי  הספר,  בית 
ועל  סולידריות  על  נוקבים 
משמעותה של קהילה ושל “קשתיות”, 
ציפיות דתיות שלא התממשו, ציפיות מפגשיות 
ולצד  בדרך.  שעזבו  משפחות  התממשו,  שלא 

של  מחזור  אחר  מחזור  כך.  כל  רב  קסם  זה, 
קורים  מאד  טובים  שדברים  שמוכיחים  בוגרים 
שעדיין  דמעות  כדי  עד  מרגשים  טקסים  כאן. 
בעלי  אנשים  בין  החיבור  כמה  עד  מזכירים 
מובן  לא  הוא  קהילה  באותה  שונות  אמונות 
אל  הילדים  מתייחסים  שבה  הטבעיות  מאליו. 
החיים שלהם ביחד. העזרה ההדדית שמותירה 
בה  נתקלים  כשאנחנו  בהלם  מאיתנו  רבים 
שתי  של  לתורה  העליות  ובעצב.  בשמחות 
במניין  המגדרים  שני  ושל  הזהות  קבוצות 
המשתף שלעתים נדירות משאירות עין יבשה, 
כשהחברים והחברות מפציצים אחת את השני 

בסוכריות, בפירגון ובאהבה.
בקהילת  כאן  שהחיים  לי  מזכירים  אלה  כל 
יומיומית.  בחירה  הם  זוגיים,  חיים  כמו  קשת, 
להכיר  כשמתחילים  האופוריה,  שלב  ושאחרי 
את המציאות, החיים שלנו כאן תלויים בעבודה 
של  יש,  מה  של  מודעת  בהכרה  נגמרת,  בלתי 
מה עוד יכול להשתנות, ומה פשוט לא ישתנה 
הזו,  החבילה  כל  על  לשמור  נמשיך  לעולם. 

וניפגש בחתונת הכסף...
אפרת רוזנברג שפירא



הבהלה לגיל הזהב
 .2026 בתיה  מזכרת  “קשת”,  אבות  בית 
המקום,  מייסדת  עם  שיחה  עורכים  אנו 

גב’ מזל קשת.
בית  להקים  הרעיון  נולד  איך  קשת,  גב’ 

אבות?
העמידה,  גיל  משבר  אחרי  התחיל  הכול 
כבר  “קשת”  של  הראשונים  כשהילדים 
הקימו משפחות משלהם והשתלטו סופית 
על הוועד. הרגשנו שאנחנו צריכים מסגרת 

משלנו: “לחיות, לחנך ולהזדקן ביחד!”
אז מה מיוחד בבית האבות “קשת”?  

בבוקר,  אבל  אחר,  אבות  בית  כל  כמו  זה  למעשה, 
תפילה  קבוצת  מתחלקים:  תרופות,  שלוקחים  אחרי 
מתפללת את אותה תפילה כבר חמישים שנה )מי 
מה  את  עושה  מפגש  וקבוצת  כמובן(,  שזוכר, 

שהיא עושה כל בוקר.
ומה זה?

האמת, זה עדיין לא לגמרי ברור.
כמועמדת  “קשת”  של  שמה  עלה  לאחרונה 

לפרס ישראל על מפעל חיים.
כן  רצון  מוצק,  חינוכי  חזון  שבאמצעות  לכך  דוגמה  להוות  גאים  אנחנו 
קדומות  דעות  ולהסיר  מחיצות  להפיל  ניתן  קץ  אין  ומסירות  אנשים  של 

לתפארת מדינת ישראל. 
באמת מעורר השראה.

וזה עוד לא נגמר, אנחנו בעיצומו של תהליך ייעוץ ארגוני כדי להסדיר עוד 

כמה קצוות פתוחים שנשארו בחזון ה”קשתי”.
מה למשל?

שנשלם  מבקשת  היא  האבות.  בית  למנהלת  הוועד  בין  היחסים  למשל 
ְפלות.  ּבָ להיות  צריך  בכלל  שזה  בדעה  ואנחנו  בלובי  שיש  העוגיות  על 
וחוצמזה, יש כבר אנשים עם סוכרת ב”קשת”, למה הם צריכים לסבסד 

את העוגיות?!
נשמע מורכב.

זה נושא טעון עבור הרבה אנשים בקהילה, אבל בסוף נגיע לפתרון מוסכם. 
כמו שהגענו עם המניין השוויוני.

אה, זה נפתר סוף סוף?
כמעט. קיבלנו עד כה ייעוץ מעמותת “מיתרים”, ערכנו סקר מיפוי דעות 
המניין  וחברות  שחברי  הוא  המסתמן  הפתרון  קהילתי.  שיח  ערבי  ושני 
נקנה  הוא  כי  בֵמחם,  להשתמש  לא  אבל  בלובי  להתפלל  יוכלו  השוויוני 

בכספי עמותה.
טוב, איך ממשיכים מכאן?

אנחנו תמיד מסתכלים קדימה. השלב הבא בחזון: בית קברות “קשת”!
אתם אמיתיים?

ביחד!”   ולמות  להזדקן  לחנך,  “לחיות,  חלום...  כמו  נשמע  זה  בהתחלה 
בית  יהיה  זה  בהתחלה  וגידים.  עור  קורם  וזה  דהן  מאיר  עם  דיברנו  אבל 
קברות צומח, כמובן, יש כבר צוות לנושא והוועד הקצה תקציב. הצבנו יעד 

להתחיל לקבור כבר ב-1.9 הקרוב.
אתם רוצים להיקבר יחד???

מה פתאום יחד?!  יהיה צד של תפילה וצד של מפגש, צריך לשמור על 
זהות נפרדת.

גיל עטר

קהילה מבוקשת

כרוניקה של שחיתות: בעבר הייתה זו ש”ס, אחרי כן “ישראל ביתנו” וכעת 
המרשימים  שההישגים  כנראה  בתיה.  מזכרת  “קשת”  של  תורה  הגיעה 

בקלפי סינוורו את עיני ראשי המפלגה, והסיאוב דבק גם בהם.  
עשרות חוקרים פשטו לפנות בוקר על בתים ברחבי מזכרת בתיה כחלק 
נפתחה  החקירה  האחרונים.  בחודשים  שהתנהלה  מורכבת  מחקירה 
לאחר פרסום תחקיר מקיף של ראש דסק התחקירים בגלי צה”ל, אבנר 

הופשטיין, שהושתל בזהות לא בדויה במפלגה. 
כפי שפורסם, בסיס החשדות הוא באי-סדרים ושחיתויות מסמרי שיער. בין 
היתר דווח על חברי מפלגה שהביאו סנדוויץ’ לא כשר מהבית וכן על עוגות 
ידי אנשים מאגף  הן על   - והוגשו בכינוסי מרכז המפלגה  ביתיות שנאפו 
התפילה והן מאגף המפגש. ניסיונות להביא יועץ  ארגוני להסדרת היחסים 
גלוית  היועצת  לצד  כיפה  חובש  ליועץ  התפילה  אגף  דרישת  בשל  כשלו 
וכל התקציבים שהוקצו  עלו על שרטון  פי הערכות, המגעים  על  הראש. 
לצורך העניין, המסתכמים בכ-95 אחוז ממימון המפלגות של “קשת”, ירדו 

לטמיון.
חבר בכיר במפלגה ואחד המייסדים, ששמו נאסר לפרסום, נחקר במשרדי 
“להב 411” והוטח בו כי הקים את “קשת” כאקט אנרכיסטי החותר תחת 
אושיות הסטאטוס קוו. הבכיר, שברשומות הוצג בראשי התיבות א”ה, אמר 
לימודים שפויה בשביל הבת  רציתי להקים מסגרת  “בסך הכול  בתגובה: 

שלי. בכלל לא דמיינתי ש’קשת’ תהפוך למה שהיא היום”.
עוד נודע ל”ודברת בם” כי המשטרה חוקרת גם חשדות חמורים לזיופים 
על ידי חברי המפלגה טל גנוסר, יאיר אלגרנטי, אלונה רום, דפנה ורם, גל 
ילוב, בטקסים ובערבי שירה. תגובת החשודים בזיוף: “המוניטור לא עבד, 

לא הצלחנו לשמוע את עצמנו”.
וכדור השלג ממשיך להתגלגל: גם במשרד לאיכות הסביבה החלו בחקירה 
גלויה על המתרחש במפלגת “קשת” מזכרת בתיה. מנכ”ל המשרד הזכיר 
כי בעבר זכו  גני “קשת” ב”תו ירוק” ולמרות שהקהילה חרתה על דגלה את 
הסיסמה “קהילה אחת, מדורה אחת”,  הרי שבל”ג בעומר האחרון הודלקו 

מספר מדורות, ככל הנראה בניסיון להעלים ראיות.
דווח  שעליהם  קודמים,  פרסומים  רקע  על  באות  החדשות  החקירות 
הפועל  מפוקח  ולא  מסתורי  גוף  קיים  ולפיהם  בם”,  ב”ודברת  לראשונה 
המדובר  הגוף  החשד,  פי  על  באל”י”.  “צוות  בשם  המפלגה  כנפי  תחת 
המקורבים  מקורות  עצום.  גודל  בסדר  בסתר  במתן  קבוע  באופן  עוסק 
שני,  באייל  החוקרים  ייעזרו  הבדיקה  שלצורך  ייתכן  כי  אמרו  לחקירה 
שישמש כשופט טועם.  את תגובת הצוות המסתורי לא ניתן היה להשיג 
כן שלחו לכתבנו שני סירים לשבת  עד לשעת פרסום הכתבה, אבל הם 
בניסיון לשחד אותו שלא יפרסם את הדברים. השאריות שמורות במערכת.  
בעבר, ראוי להזכיר, בדקו החוקרים חשדות בדבר הלבנת לילות ב”קשת” 
יו”ר העמותה לשעבר, אריאל ידין, אמר אז בתגובה  באזור חג השבועות. 

ל”ודברת בם”: “בחייך, כל הלילה לא ישנתי, תן לישון”.
ארגון  כי  וטענה  בתדהמה  לחדשות  הגיבה  רגב,  מירי  הממשלה,  ראשת 
שבו נהוג בכל שנה לערוך מופע דגלי ישראל לא יכול להיות כר לשחיתויות. 
כפיים. אך ישי דויטשמן הבהיר: “זה הדגל שלי, אני הבאתי אותו”. בימים 
בפרשה,  המעורבים  נגד  אישום  כתבי  מוגשים  להיות  צפויים  הקרובים 

שצפויים לעונשים של עבודות למען הקהילה.
מויש קראוס

20 שנה
לקשת



הכוכבים של קשת
 2026 ביוני  בתיה  מזכרת  לקשת  ה-20  חגיגות 
על  עף  כשאתה  זה  ככה  נגה.  בכוכב  התקיימו 

עצמך, בסוף אתה מגיע לחלל.
החלל  ברכבי  המוזמנים  הגיעו  זה  אחר  בזה 
בהפניית  סייעו  לשלום”  “סע  תורני  שלהם. 
הנוכחים לחניות. הצלחתם למנוע את הפקקים 
שניים.  רק  הגיעו  ארבעה  מבין  חלקית.  היתה 
את  לבש  לא  מהם  אחד  מספיק,  לא  זה  ואם 
זיהו אותו. השני היה עם  ולא  החליפה הזוהרת 
הבן הקטן שלו, מה שהוריד את התפוקה שלו 
באיזה 20 אחוז. בקיצור, חלק מהנוכחים, בעיקר 
עורק  את  וחסמו  בכיכר  חנו  הג’יפים,  עם  אלה 

התנועה הראשי בין כדור הארץ לנגה.
בתוך אולם האירועים – קרחנה. ילדי כיתות א-ב 
בנים,   40 התקבצו  הבמה  על  בשירה.  הפליאו 
של  )שילובם  כלבים  ו-3  חתולים   10 בנות,   45

הכלבים והחתולים בכיתות כחלק מהפלורליזם 
נחשב לאחת ההצלחות הגדולות. אפילו היתה 
התקשה  הגיוס  צוות  ב”הארץ”(.  כתבה  זה  על 
כפי  איזון  בכיתות  ליצור  האחרונות  בשנים 
מהתלמידים  אחוז   40 רק  וכך  בתקנון,  שכתוב 
כל  צמחונים.  או  בשר  אוכלי  היו  הבמה  שעל 

השאר – טבעונים.
הפרסים  הענקת  טקס  עברו,  משנים  כלקח 
לקהילה  בתרומתם  שהתבלטו  וחברות  לחברים 
קוצר הפעם ונמשך שעתיים בלבד. יו”ר העמותה 
הצליח שוב פעם לבנות נאום לתלפיות, שבו כל 
מסר  להעברת  ישירות  מכוונות  אות  וכל  מילה 
נרגשת  בפנייה  סיים  הוא  דבריו  את  כלשהו. 
לנוכחים: “20 שנה אני בקשת. כאן גדלו והתחנכו 
ילדיי, כאן עושים נכדיי את צעדיהם הראשונים. 
 - בקהילה  החדשים  החברים  מכל  מבקש  אני 

מכם,  אנא   - ומטה  שנה   15 לפני  שהגיעו  אלו 
השונים”.  לצוותים  והתנדבו  כתף  ותנו  יד  תנו 
“יש  לעצמם:  וחשבו  בהסכמה  הנהנו  הנוכחים 
משהו בדברים. רק מה, הוא עדיין לא הבין שטרם 
הדו”חות  של  האקסלים  את  העת?  בשלה 
לוועד  השנתיים אנחנו לא מבינים, אז להתנדב 

העמותה? הצחקת אותנו”.
כולם חיכו  לאחר שלוש שעות הגיע הרגע שלו 
– המופע המרכזי. “קבלו את האיש שלא הופיע 
כאן כבר לפחות חודשיים”, הכריזה מנחת הערב. 
“האיש שהנבחנים לקשת צריכים להשלים את 
מוזהב  לוח  יש  שבביתו  האיש  שלו,  הפאנצ’ים 
קהילת  במימון  נבנה  זה  ‘בית  הכיתוב:  שעליו 
קשת תובב”א’ )תבדקו בגוגל שבאמת יש ראשי 

תיבות כאלה(. גבירותי ורבותיי – ג’קי לוי”.
לירון מרוז

יום חמישי את יודעת
6 במרץ 2026. רשמים ממסיבת פורים הגדולה 
של “קשת” שנערכה אמש. וואו! לרגל 20 שנה 
להיווסדה של הקהילה נדמה שהוחלט לשנות 
סדרי עולם ולא לקיים את המסיבה ב”רוקדים 
ששמעתם!  מה  כן,  שנה.  כל  כמו  בשילר” 
הפעם זה היה אחרת לגמרי ב”רוקדים בשילר”: 
האולם,  של  המערבי  בחלק  נמצא  הכיבוד 
מטורףףף  אין,  שהורגלנו.  כפי  המזרחי,  ולא 
את  לפתוח  החליטו   אפילו  השנה.  שעשו  מה 
השערים בשעה 20:20, ולא ב-20:00, כי ממילא 

כולם מגיעים ב-21:00, אז מה זה כבר משנה.
מרחיקי  שינויים  חלו  האמנותית  בתוכנית  גם 
כל  שבו  מינגלינג  היה  כל  קודם  אבל  לכת, 
יכולים לשוחח עם החברים  היו  חברי הקהילה 
ולהתעלם מהשאר.  שתמיד היו חברים שלהם 
כמובן שלא פעם קרה שמישהו חייך ולא היה לי 
מושג מיהו, אז פשוט פתחתי איתו בשיחה בלי 

שמות ופרטים. נו, אתם יודעים, משהו כזה: 
מה  תודה,  גמור,  “בסדר  שלומכם?”  מה  “היי, 
“כן,  אתכם”.  לראות  טוב  “אחלה,  שלומכם?” 
“כן,  עבודה?”  באותה  עדיין  אתה  אתכם.  גם 
אותו דבר. ואיך אצלכם?” “סבבה, הכול רגיל.” 
להיפגש  צריך  “כן,  אתכם”.  לראות  טוב  “יופי, 
יותר”. “כן, נכון. טוב, אז נדבר, אה?” “כן, נדבר”. 
“מעולה”. )איבדתם מי אמר מה? לא נורא, גם 

אני, אבל זה לא באמת משנה(.
פשטידת  )מדהים,  המינגלינג  אחרי  אז 
בפאי  הוחלפו  הגבינה  ופשטידת  הפטריות 
פטריות ובפאי גבינה. איזו מסיבה!(, הגיע תורו 

האמנותי  החלק  של 
חיכו  שכולם  החלק   –
 – הוחלט  והשנה  לו. 
חגיגות  לרגל  כן,  כן, 
ה- 20- ללכת בעמדת 
על  דווקא  ההנחיה 
משהו נוסטלגי. הרבה 
אותו  ראינו  לא  זמן 
מחזיק מיקרופון, ולכן 
הנחה...  הערב  את 
איזו  אח,  מונזון!  שי 
הפעם  נוסטלגיה. 
שהוא  האחרונה 
פורים  את  הנחה 

זמן.  הרבה  כך  כל  עבר  ימים.   365 לפני  הייתה 
אילו זיכרונות טובים.

מכיוון שלא מדובר במסיבה שנתית רגילה, כל 
ה-20.  לשנת  במיוחד  הותאמו  המופעים  קטעי 
“קשת”.  של  התיכון  על  במערכון  נפתח  הערב 
ואבנר  פרנלדס  לאליה  ותודה  קורע,  היה 
השנה.  תגלית  ממש  המשחק,  על  הופשטיין 

כך  אחר  יותר.  זה  את  יעשו  שהם  כדאי  אולי 
וכמובן היה  רחלי ליבר כיאגרפה ריקוד מהמם, 
גם סרט. זה אולי נשמע לכם כמו מסיבה רגילה 
בניגוד  ה-20.  מסיבת  זו  לא!  אבל  “קשת”,  של 
הקודמות,  המסיבות  לכל 
מסיבות  היו  לא  שבכלל 

ה-20. 
בהכרזת  כמו  וקצת 
הקטע  סיום  עם  המדינה, 
כל  פרצנו,  האמנותי, 
בריקודים  הקהילה,  חברי 
בקשתו  לפי  ספונטניים, 
של הדיג’יי. בלתי ניתן היה 
ההתרגשות,  את  להכיל 
הייתה.  לא  היא  שכן 
הפעם, את המסיבה ליווה 
שעירבב  מיוחד  דיג’יי  
בין  מתוחכם  לא  באופן 
אלקטרוני, מזרחי ושירים עבריים משנות ה-80. 

אני אומר לכם, היה שלאגר.
כן, כל הטוב, הכיף והמקוריות הללו נשפכו לתוך 
מסיבת פורים ה-20 של “קשת” מזכרת בתיה. 
במסיבה  נתראה  תתבאסו,  אל  פיספסתם? 

הגדולה של שנת ה-30. יהיה מינגלינג!
יואב פרידמן



 כשעלו הבילויים מלאי תקוות 
 ויתד תקעו בארץ האבות 

 בקדחת הם חלו פה 
 מחמסינים הם סבלו פה 
אבל משהו לחש בלבבות

 אם זה טוב ואם זה רע 
 אין כבר דרך חזרה. 
 אין כבר דרך חזרה! 

 כש-יזמו כמה חולמים במושבה
 ל-הקים את הביצפר עם תקווה 

 נלחמו במפקחת,
 בדעות קדומות ופחד,

 אבל משהו לחש בלבבות - 

 אם זה טוב ואם זה רע 
 אין כבר דרך חזרה. 
 אין כבר דרך חזרה! 

 אז פנינו לניסוח של חזון
 והקדשנו תשומת לב לתקנון

 כל שנה קיבלנו חדר
 כל שנה החלפנו צוות

ואז רבנו אם נמשיך גם לתיכון

 אם זה טוב ואם זה רע 
 אין כבר דרך חזרה. 
 אין כבר דרך חזרה! 

 והיום מלאו עשור לקהילה
 של קבוצת מפגש לצד קבוצת תפילה

 לא עצרנו, לא עייפנו 
 רק לחיות יחדיו רדפנו 

ואנחנו נחבר ונגשר!
 אם זה טוב ואם זה רע 

 אין כבר דרך חזרה. 
אין כבר דרך חזרה! 

קשת מזכרת בתיה
חוגגת

עשור
א’ אוהל ק’ זה קשת

לימודים. טוב, עם כל האידיאלים של חינוך, צריך לעשות גם את זה. אז יש 
מתמטיקה ושפה, ותורה ומוזיקה, ומדעים ומתיבתא ומפתח הלב. אה, רגע, 

מישהו יודע מה לומדים בזה?

מנהלים. בתוך עשר שנים עברו בקשת קצת יותר מדי מנהלים. היי, מישהו 
ראה את רונן? רונן? אה, יופי, הנה אתה. נרגענו.

וסע  נשק  למשמרת  מתייצבים  בוקר  מדי  להורים,  לסייע  כדי  וסע.  נשק 
שלושה הורים. בעצם שניים. בעצם אחד. טוב נו, אני אוריד אותם בעצמי.

סנדוויץ’. איכשהו, בכל פעם שמתבקשים להזכיר אנקדוטה מדברי הימים 
של קשת, זה קשור לסנדוויצ’ים. כנראה בגלל שזה סיפור עם הרבה בשר.

כמה  עם  התחיל  זה  קשת.  להקמת  עשור  חוגגים  אנחנו  היום  עשור. 
משפחות בודדות ותראו אותנו היום. מגיעות לנו מחיאות כפיים!

פורים. מסיבת פורים של קשת היא ללא ספק גולת הכותרת של השנה. 
כנראה  בשבוע,  פעמיים  פורים  יחול  לא  מדוע  עצמכם  את  שאלתם  ואם 

שעדיין לא הייתם בצוות המארגן...

בקהילה,  עזרה  צוות  בם,  ודברת  צוות  תרבות,  צוות  באלי,  צוות  צוותים. 
אל  כפיים,  שוב  פה.  כולנו  שבזכותם  צוותים  הרבה  ועוד  קליטה  צוות 

תתביישו!

קשת. כי מה כבר יכולנו לומר באות ק’?
ריבוי קולות. אחד הדברים המרכזיים שקשת מתגאה בו היא ריבוי קולות. 

אבל הכוונה היא לא שאתם תדברו בזמן שאני מופיע/ה כאן.

ששששש. שקט אמרתי לכם, מגיעים לאות האחרונה.
תיכון. השנה זה קרה – קיבלנו אישור לתיכון קשת. במילים אחרות, אפשר 

לומר שהגענו לבגרות. שיהיה לנו בהצלחה!

שיר העשור

ארוע העשור

קשת  על  ללמוד  נוסעים   - 2005
ומאיר טולדנו  הורים   - בירושלים 
דאז  החינוך  מחלקת  מנהל 
קרמר  אביחי  טובה  עם  נפגשים 
שליוותה  ומי  אז  קשת  מנהלת 

אותנו בשנים הראשונות

“במתנ”ס  גיבוש  אירועי 
גיבוש  פעילות   – שמש” 
פתיחת  לפני  הילדים 
שנת הלימודים, קיץ 2006

הדרך.  פורצי  החלוצים,  הראשונים,  קשת.  של  א’  מחזור  אנחנו  אל”ף. 
ובמילים אחרות: שפני הניסיונות.

גוריון”, סוף סוף נבנה  “בן  בית ספר. אחרי שנתיים שבהן התעלקנו על 
ב”סע  עלינו  מתעלקים  גוריון”  “בן  ועכשיו  ל”קשת”.  מיוחד  ספר  בית 

לשלום”.

גני ילדים. יש לנו דולב ויש לנו רימון, יש לנו ארז ויש לנו אולגה. אז מי יוצא 
דופן? נכון – רימון - כי הוא עץ פרי וכל האחרים לא.

רכז  אולי  בחטיבה.  ותאומים  ביסודי  ילדה  בגן,  ילדים  שני  חבר.  דמי 
מתמטיקה בתיכון שיוקם יוכל לחשב כמה דמי חבר עליי לשלם.

הורים. מעורבות הורים היא מרכיב מאוד-מאוד מרכזי בבית ספר קשת. 
אם אתם לא מאמינים לי, תשאלו את אבי השומר. 

ודברת בם. בכל סוף שבוע – כמעט - יוצא לאור גיליון חדש  של “ודברת 
בם”, שהוא ללא ספק העיתון הפופולארי ביותר שהקהילה מוציאה לאור.

להשאר  האם  השאלה  עולה  שלפניה  בחטיבה,  הראשונה  הכתה  זוהי 
בקשת או להשאר בקשת.

חטיבה. תקום או לא, תלמידים ימשיכו או יעזבו, תצליח או לא? למרות 
הבמה  )על  תראו!  הנה  ובועטת.  חיה  קשת  של  החטיבה  החששות,  כל 

תלמיד בועט כדורגל בוולה(.

טלפון סלולרי. תכנון אדריכלי גאוני גרם לכך שלא תהיה לילדים קליטה 
באסיפות  גם  זה  למה  למה,  אבל  הספר.  בבית  פינה  בשום  סלולרית 

קהילה?

מסיבת  חומש,  מסיבת  סידור,  מסיבת  שיא,  יום  פורימון,  סבאבא.  יום 
חנוכה. מזל שיש יום סבאבא, כי זה מעניין לי את הסבתא!

מעניק  קשת  מועדון  כרטיס  קשת.  של  הבא  השדרוג  מועדון.  כרטיס 
הנחות במגוון בתי עסק בביל”ו סנטר, בתשלומי הארנונה ובשיפודי עזרא.

ארוע העשור



תחשבו רגע
חידה לחג שבועות

בחידה הפעם נעסוק במנהגי חג שבועות. בחג שבועות נהגו בני ישראל להביא את ראשוני הפירות שהבכירו אל הכהנים בבית המקדש. בימינו נוהגים 
לקרוא את מגילת רות בבתי הכנסת בחג. כדי לחשוף מנהג נוסף בחג עליכם לפתור את החידה - בכל שורה מופיעות שלוש מילים, אך רק אחת מהן קשורה 

לסיפור מגילת רות. רישמו את האות הראשונה ממילה זו )“ביכורי המילה”( למטה לפי סדר השורות. אם פתרתם נכון, יתקבל מנהג נוסף לחג. חג שמח!

1. פלישתים, מואב, עמלק
2. אלימלך, ירמיהו, גדעון

3. כלות, אחיות, דודות
4. מן, עוגה, לחם

5. אברהם, ישי, מרדכי
6. חלקת שדה, לחי חמור, אוהל מועד 

7. לגאול, הגעלה, מעגל
8. שאול, יהושע, בועז

תאריך: 9.6.2036
מקום: הגינה החדשה, רפאל סוויסה, מזכרת בתיה. 

שעה: בין ערביים ככה...
מוסיקת רקע: שיר הפתיחה של “תיקים באפלה”

הגיון כרונולוגי: אין !!!  אל תחפשו !!! 

“ודברת  הדרך  ופורץ  המצליח  העיתון  מערכת 
שם” שלחה אותי לראיין את קשת, הילדה שאת 
עשור  במלאת   2016 בשנת  ראיינתי  משפחתה 

לקהילה. 
ומתיישבת   לכיווני  הולכת  היא  בוטחת  בהליכה 
עדיין  )כן,  החדשה,  בגינה  הספסל  על  לידי 

קוראים לה הגינה החדשה...(.
על  להעיד  יכול  לא  שלה,  במראה  דבר  שום 
הילדה שהייתה, על אורח חייה הנוכחי ובעיקר 

לא על מה שיקרה בסוף פגישתנו. 
מה שלומך קשת? וואו, כמה זמן עבר?!

את  לפענח  מנסה  אני  לי.  עונה  היא  “המון”. 
החיוך הזה שלה...

למשפחה  אתכם  כשראיינתי  אז  זוכרת  את 
מבוקשת? היית בת עשר!

את  שלה  מהתיק  מוציאה  היא  מילים,  בלי 
הכתבה מאז. 

למשפחה  יעשה  כזה  פרסום  מה  ידענו  “לא 
שלנו”, היא אומרת בלחש. 

מכחכחת ומתחילה לקרוא בקול בוטח. 
עלינו”  יכול  “מי  מקיבוץ   ,39 בן  מטר  “האבא 
רץ  טבעוני,  אתאיסט,  הקיבוצית,  התנועה  של 
לא  אחד  אף  )כי  לנכון  מוצא  שהוא  למרחקים 

מחליט עליו(. 
בגבעות  גדלה  דתיה,   38.5 בת  חמה  האמא 
שוחט,  שלה  אבא  מלבדנו”,  עוד  “אין  השומרון 
המקדש  בית  להקמת  ב”עמותה  עובדת 
ביקשה  חמה  אמן”.  בימינו,  במהרה  השלישי 
שתגידו אמן. היא לא רצה, )הרי  עם ישראל לא 
מפחד מדרך ארוכה, אז מה הטעם?(, מאמינה 

שהכושר מתחיל מתוכה. 
הם נפגשו בצבא, היא היתה מורה חיילת והוא 

בדיוק רותק לשבת וכל השאר היסטוריה. 
היא אומרת  תינוק שנשבה”  לי  “בגבעות קראו 

בקיבוץ  הסכימו  שנתיים  אחרי  “רק  בחיוך, 
“אבל  מוסיף.  הוא  חליבה”.  לתורנות  שאחזור 

הראנו לכולם מה זה”, הם אומרים ביחד. 
נעים בבית של מטר וחמה, הרגשה של שלמות 
לי  שבא  מרגישה  ואני  אותי  עוטפת  וסובלנות 
לישון קצת על הספה שלהם מול ה”ברור שאין 
)חמה(  לחורבן”  “זכר  או  )מטר(  טלויזיה”  לנו 

שלהם. 
הילדים קשת בת 10, חד”פ בן 8, מפגש בן 5.5 

והתינוקת דמוגרפיה בת 2.5. כבר ישנים. 
הם שוכרים דירה ברפאל סוויסה, מקווים שיום 
אחד יוכלו לקנות אותה, אבל התשלום לעמותה 
על  מאיימים  הקייטנות  ומחירי  הספר  ולבית 
לא  חמה  אבל  אחד  כיור  במטבח  התקווה. 

אוכלת בשר בבית, אז זה לא משנה...” 

בדייקנות  המצהיב  הגליון  את  מקפלת  קשת 
ומכניסה לתיק. 

עורכת  היא  פעם  מדי  בעצמה.  אמא  כבר  היא 
ספירת מלאי לילדיה שמשחקים על המתקנים. 
לא  מאז  אבל  בפתיחה,  כמו  פה  מלא  “עדיין 
כאילו  אומרת  היא  קרטיבים...”  שוב  חילקו 

לעצמה. 
אז מה שלום ההורים שלך קשת? 
אני מנסה להרים קצת את השיחה. 

“אמא מגדירה את עצמה עכשיו כמסורתית” , 
זאת הדת החדשה לטענתה. 

בהיסטריה,  או  במבוכה  צוחקת  קשת  ואבא? 
אני עדיין לא מצליחה לקרוא אותה...

עכשיו  ארוכים,  למרחקים  לרוץ  התחיל  “אבא 
יוצאי  לנוער  המדרשה  חניכי  עם  באומן,  הוא 
הוא  באת”  מאיפה  “דע  הקים  שהוא  קיבוץ 
קרא לה. בטח שמעת עליה... אמא זורמת איתו 
“יום  לכל  הנכדים,  עם  מקסים  והוא  לגמרי, 

סבבא” הוא מתייצב.”
ואת? 

לי...  נותן  שהיקום  מה  כל  על  מודה  ה’,  “ברוך 
בבית  והילדים  זוגי  בן  עם  גרה  שאני  אפילו 
למחאת  שותפה  אני  עכשיו  ואמא...  אבא  של 

הקייטנות, נראה לי שהשנה זה יצליח. “

ומה שלום חד”פ? 
עסק  לו  יש  לרב”פ,  שלו  השם  את  שינה  “הוא 

להגעלת כלים. “
ומפגש? 

“הוא בתפילה.”
שנתיים  בת  רק  אז  היתה  היא  ודמוגרפיה? 

וחצי... 
כולם  דמוגרפי,  היא  היום  ארוך...  סיפור  “כן.. 
קוראים לו רפי, הוא הצליח לקנות בית בשכונה 
הדת”לש   זוגו  בן  עם  באושר  חי  הוא  הותיקה, 
ילדים מחו”ל  להם עמותה שעוזרת לאמץ  ויש 

ולהביא אותם לארץ.”  
אז מה את אומרת קשת? מה את רוצה להגיד 

לקוראים הנלהבים של “ודברת בם”?
“יצרנו פה משהו מדהים, אני בטוחה שעוד כמה 
יהיו ברירת המחדל.  שנים בתי ספר משותפים 

מהפכות קורות לאט” 
משתנים,  הדיבור  וטון  שלה  ההבעה  לפתע 
שלי  בנשמה  השרירים  כל  את  מרגישה  אני 

מתכווצים.
“אל תקחו את זה כמובן מאליו, ותתנדבו רבאק! 
אנחנו יודעים בדיוק מי אתם ואיפה אתם גרים!”

כמו  לי  נראה  החיוך  הפעם  לחייך.  שבה  ואז 
עווית.

יוזמה,  :”חזון,  וצועקת  לאט  מתרוממת  היא 
ערכים, יום שישי, בואו הנה מיד! אני לא אבקש 

פעמיים!”
לי  כשהיא מתרחקת אני רואה שהיא השאירה 

פתק קטן, בהתרגשות אני פותחת אותו:
מופע  לטובת  קייק  אינגליש  בתבנית  עוגות   2
הסיום  למסיבת  חזור  הלוך  הסעה  ההתרמה, 
של כתה ה’, מתנות לגננות בגן רימון, הדפסת 
של  הקרוב  לגליון  כתבה  ט’,  לכתה  חולצות 

“ודברת בם”.
הביתה,   רצה  אני  אלי.  גם  הגיעה  היא  שיט 
ההגדרות  את  משנה  אני  לאוטו,  תכנסו  ילדים 
כלום,  תקחו  אל  לאחרונה”,  ב”נראה  בווטסאפ 
וויז, שמעתי שבגינת  אני שמה  אותנו.  גילו  הם 

אגוז הנטושה,  אפשר להסתתר בשיחים.
ענבל פויר כנעני

יהודה זלצברג

ילדה מבוקשת



תודה לכל מי שכתב, השתתף והשקיע מזמנו!
עורכת: שרון תמרי

חברי מערכת: יואב פרידמן, גיל עטר, ליאת אקרמן, אפרת בירר לבון
צוות מורחב: בן לנדאו, איל רגב, ענבל פויר כנעני, אלכס גורי, תומר טויזר, אופיר שפר

עיצוב גרפי: סטודיו אפרת בירר
עריכה לשונית: מיקי גורן

איסוף מבית הדפוס: אפרת בורוכוביץ, קרני זמיר
כותבי המדורים הקבועים: יאיר הרטמן, גיל עטר, אורית קרנובסקי נוטמן, רויטל רגב, יהודה ונועה זלצברג, תומר טויזר, עדי הרשיש, 

אפרת נצר וייס, רחל ליבר, ורדה בלונדר, מיכל שור הרטמן, בתיה מקשקשת, לירון מרוז, יואב פרידמן, אפי בלה 
כותבי מאמרים: ליאת אקרמן, יואב פרידמן, אבנר הופשטיין, אופיר שפר, ישי להמן, אילת אסקוזידו, שלי רוזנשטט, בנימין גרינברג, אפרת רובין 

ברד, קרן מחלב גורי, מיכל חלמיש, שלומי רייס, עדי טפליה, חגית קראוס, ויוי הופשטיין, אביאור ביירון, יעל אריכא מונזון, אסף הירשפלד, 
ג’ף מלניק, קרן ישי גיגי, יהודה חסין, אלעד תמרי, איציק פרנלדס, חיים וכמן, שלומי פלג, נעמי רביע

מדור “מהנעשה בבית הספר” )ובגנים(: רונן כהן, חני נמיר, רעות פלד פרקש, יותם זיו, ידידיה עציון, מירי זיק, דיני שוקר, יעל ברגר
ילדים כותבים: איה משולם, אחינעם גליק, חן רבל, שגיב גורי, עומרי בן שבת, תאי סגל, לינוי סמואל, דותן אסקוזידו, טל פרל, 

עדי אלנקוה, נגה הוסיאוסקי, הילה זלצברג, ענר פרידמן, עמר גורי, ניצן לבון, עומרי תמרי, הילה גוטמן, נגה מור

תודה לכל מי שתמך
להתראות בשנה הבאה!

תודות

הגדר ירוקה
לשעבר   ,2016 שנת  בתיה  במזכרת  צומח  מה 
גדרות  רוטשילד?  הברון  של  חקלאית  מושבה 
ירוקות לאורך המדרכות. אני מסתובב ברחובות 
האומנם  השאלה:  בי  ועולה  גדרות,  רק  ורואה 
אין אפשרות למנוע תאונות  זאת הדרך? האם 
די  אין  האם  הזה?  הכיעור  בלי  גם  רגל  הולכי 
בחינוך לחצייה בטוחה וערנות? אומרים שישנן 
סכינים  בין  להסתובב  לטף  שנותנות  תרבויות 
בצורה  להתנהל  אותם  מלמדים  דווקא  וכך 
נכון  אם  יודע  לא  משחית.  כלי  בקרבת  נכונה 
לעשות זאת או לא, אבל אצלנו, אין סיכוי שזה 
יקרה, אנחנו הרי מנסים להגן על עצמנו לדעת. 
בלית  כיעור  ביניים:  מצב  לדמיין  היה  אפשר 
ברירה ליד מקומות מועדים כמו גני שעשועים 
ומרחבים לא מגודרים במקומות אחרים. בתור 
מי שגדל במטרופולין, הרעיון שאי אפשר לגדל 
וחייבים  המקום,  אופי  על  לשמור  בלי  ילדים 
מגוחך  לי  נראה  ירוקה,  למכלאה  אותו  להפוך 
הארץ,  בלב  קסומה  במושבה  וכך,  משהו. 
ירוקות  גדרות  של  שורות  ומוקמות  הולכות 
נוכחותן  מרוב  בלתן  אחר  משהו  לראות  וקשה 

ברחובות. 
בית  “קשת”,  הוקמה  התגוננות,  סימן  באותו 
היו  והקהילה, לפני עשור. הרבה תהיות  הספר 
בשיחות מול מתנגדים לרעיון של חינוך משותף 
תהיות  אותן  של  במרכזן  וחילונים.  לדתיים 
לא  אנחנו  האם  שאלה:  אותה  תמיד  עמדה 
מפחדים שהחשיפה לזהות אחרת תבלבל את 
הילדים ותמשוך אותם הרחק מהזהות שאנחנו 
או מהזווית הדתית: מה, אתם  להם?  מייעדים 
לא מפחדים שהם יחזרו לכם בשאלה/בתשובה 

בהתאמה? 
נהגתי אז לענות כפי שהייתי רוצה שיענו בעניין 
הגֵדרות הללו: שעדיפה חשיפה מבוקרת לאחר 
מאשר הסתרתו על מנת שהילד שלי ישמור על 
סקרנים  נעשים  הילדים  גדרות,  שמרוב  זהותו. 

כל כך להציץ מאחוריהן, עד שאותן מחיצות בין 
מגזרים הופכות דווקא לסכנה גדולה יותר. 

מסלולו  את  סיים  א’  מחזור  חלף,  עשור 
ובתוכו הבת  ופנה למקומות אחרים,  ב”קשת” 
על  מסתכל  אני  השתניתי.  ואני  שלי,  הבכורה 
אותה  הייתה  זאת  בתמיהה.  ההתגוננות  שיח 
מרכז  את  בעולמי  שרואה  מתנשאת,  גישה 
לא  הזהות?  על  שמירה  לשם  חשיפה  האמת. 
גוֹני  כל  עם  חברויות  רקמו  שלי  הילדים  עוד. 
והעשירו את חבריהם.  הקשת, התעשרו מהם 
לזה,  זה  גדול  וכבוד  משותפת  שפה  להם  יש 
והיכרות של כל אחד עם העולם התרבותי של 
האחר. יתרה מזו, הם ניגשים לאחרים לא דרך 
על  שתעלו  דתי\חילוני\מה   - חברתית  תווית 
- אלא כאל מישהו עם כל הפוטנציאל  הדעת 

האנושי שבו. 
שהחינוך  ביותר  הגדולה  הבשורה  בעיניי  זאת 
ה”קשתי” הביא: הגישה אל כל אחד כפי שהוא 
לפחד  ובלי  עליו  להתנשא  בלי  להופיע,  בוחר 
ל... ולעבור  ההתגוננות  משיח  לצאת  ממנו; 

את  לשאול  הזמן  כל  ממשיך  אני  אמנם  שיח. 
המבוגרים  שלנו,  ההצלחה  מידת  מה  עצמי 

באתגר הזה. האם אנחנו כקהילה יכולים לטפוח 
לעצמנו על השכם לאור ההצלחה של פרויקט 
משאיר  אני  זו  לשאלה  התשובה  את  זה? 
ספק  אין  הבית-ספרי,  במישור  אבל  פתוחה, 
ואני  המקומית,  ברמה  גדולה  הצלחה  שנחלנו 
אותה  את  ינחלו  בארץ  מקומות  שעוד  תקווה 

הצלחה.
בם”.  ל”ודברת  במיוחד  עשור  מציין  זה  גיליון 
שמחפש  למי  המלצה  על  לחשוב  ניסיתי  לכן 
מה לקרוא מגיליונות העבר. בין היתר, חשבתי 
משותפת  שפה  ליצירת  נפלא  כלי  יהיה  שהוא 
ארון  עם  התכתבות  תוך  לחילונים,  דתיים  בין 
הוספת  תוך  אפילו  ואולי  היהודי,  הספרים 
הדבר  בעיניי  ובכן,  ארון.  לאותו  שניים  או  פריט 
מאמר  היה  לא  זו  להגדרה  טוב  הכי  שענה 
ניתוח  ולא  דיומא,  מענייני  סוגיה  על  הגות 
מלומד על פרשת השבוע, על אף שלאלו היה 
לי  זכורה  אלה  כל  מעל  חשוב.  תפקיד  כמובן 
הסיפור  מופת:  יצירת  מקורית,  יצירה  במיוחד 
בהמשכים שהתפרסם לאורך שנת תש”ע, היא 
הברון”,  מטמון  “תעלומת  בשם   ,2010-2009
הזוהר  בימי  כמו  זלצברג.  יהודה  של  עטו  פרי 
שהצמיחו  בעיתונים  בהמשכים  הסיפורים  של 
והילדים  אנו  יכולנו  צרפת,  סופרי  גדולי  את 
הרפתקאות  אחרי  שבוע  אחר  שבוע  לעקוב 
במזכרת  ואמיצים  חכמים  ילדים  קבוצת 
מהתנ”ך  חידה  עירבבה  התעלומה  בתיה. 
ימי  בתחילת  בתיה  מזכרת  של  היסטוריה  עם 
גשו  זאת:  היא  אפוא  שלי  ההמלצה  הציונות. 
גיליונות  את  מצאו  בם”,  “ודברת  של  לארכיון 
הסיפור  את  וספרו   ,148 עד   113 בם”  “ודברת 
לילדים. אם תרצו שההנאה תהיה מרבית, כדאי 
אז  שהיה  כפי  בשבוע  אחד  פרק  לקרוא  לכם 
איחור,  בלי  וגלו  במתח.  הילדים  את  ולהשאיר 

מופת של יצירה לילדים דתיים וחילונים כאחד.
בן לנדאו


