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דבר העורכות | דנה ברכפלד ויפעה בנר

הגיגים משולחן המנהלת | איילת כלפה קופטיאב

קרה לכן פעם שנסעתן נסיעה ארוכה ברכב ופתאום מצאתן 
את עצמכן ביעד, בלי שאתן זוכרות איך הגעתן לשם? לנו זה 
ובכל פעם נבהלנו לגלות שהתודעה  יותר מפעם אחת,  קרה 
בנסיעה,  נוכחת  הייתה  ולא  אחרים  למחוזות  נדדה  שלנו 

למרות שהגוף שלנו היה שם. 
את  לעשות  בשמירה",  "להירדם  לנו  לגרום  עלולה  הִשגרה 
האוטומטי  המקום  מתוך  לעשות  רגילים  שאנחנו  הפעולות 
ואז, כשיגיע החופש המיוחל,  נוכחים.  שלנו בלי להיות באמת 
האדם,  טבע  שזה  כנראה  לִשגרה.  לחזור  כבר  כמובן,  נרצה 
לרצות תמיד את מה שאין לו. כדברי הרב קוק, שנפש האדם 

שסועה מטבעה, כי היא קרועה תמיד בין רצונות מנוגדים.
בו, אחרי  הנוכחי צריך לעסוק  כשחשבנו מה הנושא שהגליון 
תקופה ארוכה ללא חגים, ללא חופשות, עוד לא הגיע החורף 
וזה( היה לנו ברור  אז הילדים לא ממש חולים )טפו טפו טפו 
שהוא צריך לעסוק בנושא השגרה. טריוויאלי כזה, אתן יודעות. 
ואז 460 רקטות על עוטף עזה ביומיים. וביטלו לימודים וחסמו 

כבישים. ומי אמר שגרה? 

כוללת  אנרגיות  מלאת  כקהילה  שלנו  הִשגרה  בפנטזיה, 
מפגשים מגוונים המתאימים לכולם, ערבי תרבות, ערבי לימוד 
וכל  והסגנון שלו  ושיח, מסיבות, העשרה, התנדבות... כל אחד 
אירוע מתמלא. ולא רק בפורים ולא רק כשיש אלכוהול. חזונה 
של הקהילה מתממש באירועים שלה וכולם שמחים ומאושרים. 

מה, אנחנו לא שם? 
אז כנראה שיש לנו עוד דרך...

רצונות  שיש  ומתברר  היווסדה  מאז  שינויים  עברה  הקהילה 
שונים בתוכנו. קבוצות שונות נמשכות לאירועים שונים, מרוץ 
גם  להשתתף  מהחברים  רבים  על  מקשים  והִשגרה  החיים 
באירועים שעשויים לעניין אותם, וגם המעורבות וההשתתפות 

בארגון פעילויות וועדות מושפעים מכך.
שפונים  אירועים  ולייצר  אחדות  על  לשמור  הרצון  ולמרות 
על  לשמור  הוא  שלנו  האתגר  כך  כל  גדולה  בקהילה  לכולם, 
ופעילויות  מפגשים  ולייצר  הזה  הגודל  כל  בתוך  אינטימיות 

קבועים שיעמיקו את הקשרים.

יש משהו בוודאות שבִשגרה, ששומר עלינו, שמאפשר לנו 
חיים תקינים. אז תנו לנו למלא לכן את השגרה של השבת 
שכולו  בגליון  לפרדוקס...(.  מודעות  אנחנו  )כן,  הקרובה 
עם  נכין  שגרה,  היא  מה  רימון  גן  מילדי  נשמע  מחזל"ש: 
אפי את הלחמניות האידיאליות לשגרת הלימודים  ויש לנו 
שייכנס  )הבן של-(  פרידמן  ענר  ילדים חדש, של  מדור  גם 
פרשת  שלנו:  השגרתיים  המדורים  כמובן,  העיתון.  לשגרת 
השבוע, קול משמים ודברים שקורים. גם על שגרת הקהילה 
פניה,  את  שינתה  )אולי(  שהקהילה  לנו  תגלה  עינט  נדבר. 

ונראה מה הנוער שלנו חושב על זה.
ולחג  העליה  ליום  ביה"ס  פעילות  עם  שגרה:  נשבור  וגם 

הסיגד )ובונוס – סיפור אישי(. 
לא קיבלנו הערות על הגליון הקודם, אז הפעם אל תשכחו ;( 

מאחלות לכולנו ִשגרה זורמת ומלאה בהפתעות.

שלכן/ם,
דנה ויפעה

צריך  הכול  לא  כול,  ראשית  כזאת?  ִשגרה  מייצרים  איך  אז 
בקבוצות קטנות  ויש מקום למפגשים  לכולם  להיות מתאים 

ומגוונות, כך שכל קבוצה תקבל מענה למה שמעניין אותה. 
שנית, הסוד הוא במעורבות.

רוצים סוג מסוים של תוכן? סוג מסוים של ערך? מכירים עוד 
יוזמה  כמה שהיו רוצים כמוכם? יאללה! תרימו טלפון, תפסו 
ובואו נרים את זה ביחד. אין מספיק תקציב? נתחיל בקטן, נלך 
צעד אחרי צעד, נראה שיש ביקוש ואז יהיה קל יותר גם לגייס 

תקציב בהמשך. אני פתוחה לשמוע כל רעיון שהוא.
ההתנדבות  הרוח,  הספורט,  בתחומי  רעיונות  כמה  עלו  כבר 
והאירועים. מבטיחה לתת סיוע לכל מי שייקח את המושכות 
וייצר פעילות בעלת ערך גם לקבוצות קטנות וגם לקהל גדול.

רוצים שהאירועים ישקפו אתכם ואת מה שאתם מאמינים בו? 
תהיו שם. אני בטוחה שתרגישו טוב עם מה שעשיתם.

מחכה לטלפונים,
איילת
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בן  ִשגרה. כשנגמר מבצע  סוגים של  גיליתי שיש שני  בצבא 
חירום  במצב  לפעול  הפסיקה  שלי  היחידה  שבועות,  שלושה 
וחיזלשה - חזרה לִשגרה. אבל גם בִשגרה היו חזרות לִשגרה, 

הרגשנו  שבהם  רגעים  אותם 
שאנחנו רק עוד צעדים ספורים 
ממצב חירום חדש, ואז פתאום 
הכול בסדר.  חירום,  אין  חוזלש. 
לא  פעם  שאף  לִשגרה  חזרנו 

עזבנו. 
אחת  היא  "וישלח"  פרשת 
בתורה  הבולטות  הדוגמאות 
השני.  מהסוג  לִשגרה  לחזרה 
לאחר  שנים  ואחת  עשרים 
ֵעָׂשו,  מאחיו,  ברח  שיעקב 
ִשגרה  של  שנים  ואחת  עשרים 
אימא,  עם  קשר  בלי  חדשה 
יעקב  התאום,  אחיו  או  אבא, 
לִשגרה  ומתכונן  הביתה  חוזר 
שהִשגרה  ומשוכנע   - החדשה 

תתחיל באסון. ״ ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד, ַוֵּיֶצר לֹו. ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר 
ַוּיֹאֶמר:  ַמֲחנֹות.  ִלְׁשֵני  ְוַהְּגַמִּלים  ַהָּבָקר  ְוֶאת  ַהּצֹאן  ְוֶאת  ִאּתֹו, 
'ִאם ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו, ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר 
רואה את  ֵעָׂשו  בבוא העת,  ח-ט(. אך  לב,  )בראשית  ִלְפֵליָטה׳״ 
ֵעָׂשו  ״ַוָּיָרץ  מהמחזה:  ונרגש  בענווה,  אליו  ניגש  אשר  יעקב, 

ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו, ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו, ַוִּיְבּכּו" )לג, ד(. ֵעָׂשו לא 
מנסה להרוג את יעקב ואפילו מתייחס אליו באהבה ובאחווה. 

במילים אחרות, כל הפחד של יעקב - חוזלש.
החיזלוש  מאוד  אותי  מרשים 
חיכה  הוא  האם  ֵעָׂשו.  של 
כדי  שנים  ואחת  עשרים 
והתפייס  ביעקב,  להתנקם 
מוכן  שיעקב  ראה  כאשר 
שמא  או  מרותו?  את  לקבל 
הוא סלח ליעקב ברגע שהבין 
שלא חסר לו דבר בחיים, ועל 
ְיִהי  ָאִחי,  ָרב,  ִלי  ״ֶיׁש  אמר,  כן 
עולה  ט(?  )לג,  ָלְך"  ֲאֶׁשר  ְלָך 
הִמרמה  את  חיזלש  ֵעָׂשו  כי 
לו  היה  כי  מזמן,  יעקב  של 
הברכה  בלי  גם  בחיים  טוב 
לעומתו,  יעקב,  הבכורה.  ובלי 
על  לעצמו  סלח  לא  לעולם 
שעשה  הנלוזים  המעשים 
לאחיו ולכן נכנס לפאניקה. בלי לדעת שֵעָׂשו סלח לו, יעקב חי 
בחוסר ִשגרה מתמיד. רק כשיעקב ניגש אל אחיו, רואה בעיניו 
ושומע באוזניו שכל העבר הקשה שלהם לא הזיק לֵעָׂשו, שכל 
העבר הוא רק מים מתחת לגשר, רק אז הוא יכול להתחיל את 

שגרתו החדשה. 

ת
ש ק
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חושב  אני  שטן,  אל  בראס  החופים  את  רואה  כשאני  תכלס, 
שאולי קצת יצאתי חומוס.  

עשרת  את  שכשנתתי  לכם  להזכיר  רוצה  אני  אופן,  בכל 
הדיברות ציוויתי במפורש "ֹלא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך, ֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת 
ְלֵרֶעָך". וגם אם לא  ְוכֹל ֲאֶׁשר  ַוֲחמֹרֹו,  ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו  ְוַעְבּדֹו  ֵרֶעָך, 
לגבי הארץ שבה  גם  נכון  ברור שזה  זה במפורש,  כתבתי את 
אתם חיים. פשוט נמאס לי מזה שאתם לא מעריכים את מה 
שיש לכם ומסתכלים בקנאה על ארצות אחרות: רוצים את סיר 
הבשר של מצרים, את הנימוסים של אנגליה, את השמש של 

הקאריביים ואת הכסף של ארצות הברית. 
אבל הינה מה שאתם שוכחים: יש לכם בישראל חרמון מושלג, 
מדבר רחב ידיים, ערבּות הדדית, אתרי קדושה מימי אבותיכם, 
מסותתים,  צוקים  עם  נחלים  ירוקים,  יערות  צהובים,  חופים 
חוצפה בריאה, מערת נטיפים עשירה, אתרי עתיקות נהדרים, 
יפים  דברים  הרבה  כך  כל  ארוכה.  עוד  הרשימה  בי,  ותאמינו 

וטובים, אז אני לא מבין - יש לכם ארץ, למה עוד אחת?
את האמת, ככל שאני חושב על זה, אני מגיע למסקנה 
שזה לא אתם, זה אני. כנראה שהדרישה 
גדולה  פשוט  תחמוד"  "לא  של  שלי 
לא  שלכם  האנושי  הטבע  עליכם. 
כנראה  מזה.  להימנע  לכם  מאפשר 
הציווי  עם  טעיתי  שבאמת 
אלא  לי  נותר  ולא  הזה 
היה  זה  להתנצל. 
מדי.  יותר  לבקש 
טועים,  טעות,  נו,  טוב 
כולם  אבל  טעיתי. 
טועים מדי פעם. כולנו 

בני אדם, לא?

שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב 
פרידמן

בני ובנות "קשת" מזכרת בתיה היקרים,
כידוע, ֵלית אתר פנוי ממני. אני נמצא כל הזמן בכל מקום - אני 
בפריז וגם ברומא, אני בשבעת פלאי תבל, אני בקוטב הצפוני 
כן, אין כמו ארץ  ישראל.  וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ 
התיכון  במזרח  הזו  החֵרבה  האדמה  שחתיכת  בעוד  ישראל! 
משוועת לטיפה של מים, בשאר העולם תמצאו הרים מושלגים 
כל השנה, נהרות אדירים, קרחונים בוהקים ומפלים שוצפים. 

אח, איזה יופי של עולם בראתי. 
יודע מה אתם חושבים לעצמכם עכשיו: אם יש כל  אני 
כך הרבה מים בעולם, למה לא קיבלנו קצת מזה בארץ 

ישראל? והתשובה היא: דווקא כן קיבלתם קצת מזה!
אבל אם אתם 

להתעמק  רוצים 
מבט  תנו  בזה, 
ותראו  סביבכם 

עוד  לכם  שנתתי 
יותר: חום בלתי  הרבה 

קיבלתם.  באוגוסט?  נסבל 
הכיוונים?  מכל  אויב  מדינות 

בים?  צורבות  מדוזות  קיבלתם. 
קיבלתם.  העולמי?  בנפט  תלות  קיבלתם. 

קיבלתם.  המלח?  ים  ליד  מסוכנים  בולענים 
לחות שתדביק לכם את הבגדים לגוף? קיבלתם. 

ותאמינו בי, הרשימה עוד ארוכה. 
חחח, שמתם לב לציניות? איזה אלוהים מצחיקּול אני. 

כי בעצם אני די עצבני עליכם. על מה? על זה שאתם כל 
הזמן מתבכיינים על הארץ המובטחת שהבאתי אתכם אליה. 

שהיא ככה והיא ככה והיא ככה. לא, כי אוגנדה.
המרגלים  את  שלח  כשמֹשה  גם  הרי  לי.  חדש  שזה  לא  וזה 
לתור את כנען הם חזרו וטענו שזו ארץ אוכלת יושביה וגרמו 
לי פאניקה בקרב כל העם. כל כך כעסתי אז, שדפקתי עונש 
אבל  סיני!  במדבר  לכ-ו-ל-ם  שנה  ארבעים  של  קולקטיבי 

כשהייתי ילד, נורא שיעמם לי בימי שישי בצהריים, והייתי 
איתי  משחק  היה  הוא  כי  לא  יתעורר.  שהוא  לרגע  מחכה 
או משהו כזה, סתם בשביל תחושת הביחד, עם ריח הקפה 
השחור ועשן הסיגריה. ובשבת בבוקר, נשיקת הבוקר טוב 
שלו הייתה הכי טובה מכל הנשיקות של כל השבוע. נשיקה 
של אחרי גילוח, עם ריח של אפטר שייב מהפנים וריח של 
סלט ירקות טרי מהידיים. ובשאר הימים - אחר הצהריים, 
בסביבות השעה שש, בלי שהייתי שם לב הייתה נפתחת 
הדלת והוא היה נכנס הביתה. ואז הייתי רץ אליו ומחבק את 
כל האקליפטוסים והצריפונים של בסיס גלילות. זה היה 
הריח של העבודה שלו ובשבילי הריח של סוף היום. יצחק, 
חוזרים  אנו  יחד  לבקר,  בא  וכשהוא  שלי,  לאבא  לו  קראו 
שנות  של  לציון  בראשון  לילדות  שלנו,  שהייתה  לִשגרה 
השמונים. שכן, עזבו אותי שנות בגרותי ונותרו רק תמונות 

לחשוב  אותי  שלימד  שהכרתי,  האדם  נותר  הוא  בהן  ילדות,  של 
ולאהוב - ואחר כך לימד אותי ִזקנה ומוות. היום, בדרך הביתה עם 
בתי הקטנה, נזכרתי בו. הבנתי באותו רגע איך אותה ִשגרה שלו 
משקה את זיכרונות חיי. כל טיפה בזמן החולף שלו מרווה את הזמן 
ילדה קטנה שלי, אני דוחף עגלה  יודע,  הנשאר שלי. עכשיו אני 
לפסוע  יודע שכל שביל שאבחר  אני  זיכרונות.  יוצר  אבל בעצם 
בו, לך הוא מסע של מסתורין. כל חתול שנעצור לידו, לך הוא חבר 
חדש מהדרך. כל פרפר שנראה, כל פרח שנריח, כל שיר שנשיר, כל 
דגדוג, כל לטיפה, כל נשיקה – כל אלה תווים ֵהָמּה במנגינה בלתי 
נגמרת של זיכרונות. קונצרט לאב ובת, שיום יבוא וגם את תביטי 
רוח של חורף  ויחלוף פתאום פרפר או תנשב  בעיני אגוז קטנות 
ואולי תהיה זאת טיפה של שמש שתגיח מבין עלי האקליפטוס 

המגן, אשר תעיר בך את המנגינה שלנו - הִשגרה שלנו. 

קול משמים | יואב פרידמן

דברים שקורים | עדי פאר
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שוברים שגרה בבית הספר | צוות ביה״ס 

רבים  אורחים  לארח  זכינו  חשוון  בחודש 
כל  בין  המשותף  המכנה  הספר.  בבית 
גם  לארץ,  לעלות  זכו  הוא שכולם  אורחינו 
כל  שונות.  ומתפוצות  שונים  בגילאים  אם 
ושל  שלו  המיוחד  הסיפור  את  סיפר  אחד 
משפחתו. עבורנו זו הייתה התרגשות גדולה 
אנשים  של  מרתקים  סיפורים  לשמוע 
קרובים לנו, חלקם אימא או אבא של חברינו 

וחלקם סבים וסבתות.
העלייה,  ביום  פתחנו  הסיפורים  מצעד  את 
שחל בז' בחשוון, ובמהלך כל החודש ביקרו 
בכיתות עולים ועולות מחמש-עשרה ארצות 
הקליטה,  לקשיי  לחוויות,  נחשפנו  שונות! 
לגעגועים לתרבות ולשפה שנשארו מאחור 
ולשמחה הגדולה על הזכות להגשים חלום 
העלייה  סיפורי  מצעד  את  לארץ.  ולעלות 
חתמה יובי תשומה – כץ, שעלתה לישראל 
מתגוררת  והיום  ילדה  בהיותה  מאתיופיה 
בגדרה וחברה בגרעין הקהילתי בעיר ואפילו 
הדליקה משואה ביום העצמאות! יובי באה 
אלינו לכבוד חג הסיגד, החל בכ"ט בחשוון, 
וסיפרה לנו זיכרונות מארץ רחוקה. שמענו 
ועל  באתיופיה  ילדים  גדלים  איך  ממנה 
אורח חיים מיוחד ושונה מזה שאנו מכירים.

תודה גדולה לכל מי שבא לחלוק עימנו את 
סיפורו.

המילה סיגד = השתחוות, מסמלת את תודעת 
הקיימת  אלוהים  בפני  המוחלטת  ההכנעה 
בתיאולוגיה האתיופית. החג נקרא גם ֶמֶהלָלה 

)תחינה( וגם "עמתה סו" )חג הקיבוץ(.
מקורו של חג הסיגד בתקופת עזרא ונחמיה. 
לירושלים,  בבל  מגלות  השיבה  בעקבות 
בין  הברית  את  לחדש  ישראל  עם  החליט 
אלוהים לבינו. בשל כך שימש החג הזדמנות 
לאלוהים.  המוחלטת  הנאמנות  את  להפגין 
הוא חל בתאריך כ"ט בחשוון – בדיוק חמישים 
יום אחרי יום כיפור, בדומה לחג שבועות החל 
חמישים יום אחרי חג הפסח. עד אמצע המאה 

ה-19 נהגו לחוג את המהללה בחודש כסלו.
גבוה,  הר  בראש  הטקס  נערך  באתיופיה 
כוהני  ידי  על  כולו  ומנוהל  סיני,  להר  כסמל 
באתיופיה  לחג  ההכנות  הקייסים.  הקהילה, 

נערכו ימים רבים מראש.
נולדתי וגדלתי בכפר יהודי ליד גונדר, וכילדה 
בת חמש אני זוכרת היטב את ההכנות הרבות 
עצמו  בחג  החג.  לקראת  ההתרגשות  ואת 
ועולים  לבן  לובשים  הכפר,  יהודי  כל  היינו, 

על הר גבוה לתפילות שהתקיימו במהלך כל 
היו  העדה,  כוהני  עם  יחד  המבוגרים,  היום. 
היינו  הילדים  אנו  בעוד  היום  כל  מתפללים 

משחקים יחד.
היו  התפילות  וסיום  החמה  שקיעת  עם 
הקייסים מברכים על הלחם והיינו מקיימים 
סעודה חגיגית משותפת עם המאכלים שכל 

אחד הביא.
שנתי  ממלכתי  בטקס  נערך  הסיגד  בארץ 
המשקיפה  הנציב  ארמון  בטיילת  בירושלים 
בנוסף מתקיים במקביל טקס  אל הר הבית. 
ברחבת הכותל, אליו מגיעים יהודי אתיופיה. 

שלמה".  ב"מבצע   1991 בשנת  לארץ  עליתי 
ילדים,  ל-3  ואימא  נשואה   ,38 בת  אני  כיום 

ועורכת דין במקצועי. 
המורחבת,  המשפחה  כולל  ומשפחתי,  אני 
לירושלים  שנה  כל  לנסוע  מאוד  משתדלים 
ולהודות  הקייסים  תפילות  את  לשמוע  בכדי 
החלום  את  לנו  שהגשים  על  עולם  לבורא 
לעלות לארץ ישראל ולחגוג את החג בירושלים. 

הסיגד הפרטי שלי | יהודית קבדה
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בין  ועסק  שעברה,  בשנה  שהתקיים  קהילה  סקר  בעקבות 
השאר בנושא ההגדרה הדתית של משפחות הקהילה )בעיני 
הקהילה:  לוועד  היסודי  הספר  בית  מנהל  רונן,  כתב  עצמן(, 
ותפילה( מונה  )מפגש  בין שתי הקבוצות המובהקות  "התווך 
יותר מ-50%. זוהי קבוצה 'מסורתית', ככל הנראה... שיעורם של 
המסורתיים עולה על אחוז שתי הקבוצות המובהקות גם יחד 
)49% לערך(. שיעור המזדהים עם הקבוצה המסורתית עשוי 
לעלות גם בשנים הבאות והדבר בא לידי ביטוי בראיונות עם 

משפחות חדשות שמצטרפות".

הולך  הזהות  לקבוצות  החלוקה  שנושא  לראות  קל  ואכן, 
ונהיה מורכב, למן הקמת קהילה - על ידי קבוצות מובהקות 
הורים  ויותר  יותר  כאשר  היום,  ועד   - וחילונים  דתיים  של 
מתלבטים לאיזו קבוצה הם אמורים להשתייך "באופן טבעי".  

מלווה  אלא  בלבד  ההרשמה  בשלב  נשארת  לא  המורכבות 
ביסודי,  הספר.  בבתי  שנותיהם  כל  לאורך  התלמידים  את 
למשל, מספרות המורות בקבוצת תפילה שקשה להן ללמד 
"אורחות חיים הלכתיים", כשברור שחלקים גדולים מהכיתה 
לא שומרים אורחות אלו, ולפעמים אפילו לא מכירים אותם . 
מאידך גיסא, משפחות רבות שבחרו בקבוצת מפגש ְמֵצירות 
על כך שילדיהן עוברים שש שנות לימוד בבית ספר משלב 

בלי לדעת להתפלל או להכיר את הסידור. 

בחטיבה ובתיכון יש לילדים יותר אוטונומיה בבחירת קבוצת 
לשלב  אפשרות  אפילו  מסוימים  ובמקרים  שלהם,  הייחוס 
ומעלה  מאתגרת  המציאות  כאן  גם  אך  למפגש.  תפילה  בין 
שאלות לגבי מקום הבית ומקום בית הספר בחינוך הדתי של 
הילד. על השאלה, למשל, אם על בית הספר להכריח ילדים 
מקבוצת תפילה לבוא עם כיפה לבית הספר, או שזה בתחום 
הדתי הפרטי, ענה ידידיה, מנהל בית הספר, להנהגת ההורים, 
להיות  צריך  לא  הספר  שבית  היא  החינוכית  תפיסתו  כי 
יותר "אדוק" מהבית, וכי הוא רואה את עצמו מחויב להורים 
ולתפיסתם החינוכית. "אם אני מעיר לתלמיד על כך שאין לו 
כיפה, זה בשם ההורה. אני אעשה את זה בשם ההורה ממקום 

קהילה על הרצף - אז מה אתם היום, תפילה או מפגש? 

ולא ממקום של עמדה  ולמה שחשוב לבית  של כבוד לבית 
של בית הספר. הרי יש לנו ילדים מכל מיני בתים עם כל מיני 
חושב  לא  אני  התפילה.  קבוצת  בתוך  גם  והרגלים  תפיסות 
שזה נכון שלבית הספר תהיה עמדה של מה ראוי, שבעצם 

נותנת לגיטימציה לנורמות של בית אחד על פני בית אחר״.

יו"ר העמותה, מסבירה את דגם החינוך ה"קשתי":  רבל,  גילי 
העצמה  היא  בתיה,  מזכרת  'קשת'  קהילת  שלנו,  "המשימה 
הזהות  מרכיבי  על  שמירה  תוך  בינינו,  המשותף  המכנה  של 
הייחודיים לכל אחד בקבוצת תפילה ובקבוצת מפגש. הנחת 
המוצא לפיה המכנה המשותף בין חלקי החברה הישראלית 
כולה על גווניה וזרמיה הוא משמעותי לפחות כמו ההבדלים 
מיוסדת  ועליה  לרגלינו,  נר  היא  קבוצה,  כל  המאפיינים 
הלכה  מיישמים  אנחנו  והקהילתית.  החינוכית  פעילותנו 
למעשה ומוכיחים שאפשר לייצר מכנה משותף בין קבוצות 

שונות על אף הבדלים של אמונה, השקפה ואורח חיים".

אז מה אתם היום, תפילה או מפגש? נראה כי קהילה ש-90% 
בשביל  במיוחד  ל"קשת"  שבאו  עצמם  על  הצהירו  מאנשיה 
ולבחון  זמן  לכמה  אחת  לעצור  צריכה  המשלב,  הספר  בית 
את דרכה בעניין זה. עליה לגבש תפיסת רצף מהגן עד סוף 
וצומחת(,  )המשתנה  הקהילה  ערכי  עם  המשתלבת  התיכון, 

ועם התפתחות התחום כולו בארץ בשנים האחרונות. 

קצת מספרים )לפי אלה שענו לסקר(:
באיזו קבוצה אתם רשומים, מפגש או תפילה?
54.5% - קבוצת תפילה; 45.5% - קבוצת מפגש.

איפה  אולם  ומפגש,  תפילה  קבוצות:  שתי  רק  לנו  יש  אמנם 
היית מגדיר את עצמך על הרצף בין דתי לחילוני )מ-1 עד 5(?

.5 - 27.9% ;4 - 17.4% ;3 - 19.6% ;2 - 24.6% ;1 - 20.5%
"הגענו לקשת כי...":

46.8% - "חיפשנו קהילה משתפת ובית ספר". 
32% - "חיפשנו בית ספר משלב".  

21.2% - כל שאר התשובות, למן "היינו בין מייסדי הקהילה" 
ועד "הגענו במקרה".

עין טובה | עינט קרמר
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מועצת חכמי הנוער | שחר קרמר

הציגו את עצמכם, וכתבו איך אתם מגדירים את עצמכם 
מבחינה "קשתית": 

שחר קרמר, כיתה ח', מסורתית. 
יודפת ווכטל חלמיש, כיתה ח', מסורתית דתייה. 

שחר נאמן, כיתה ח', דתייה.  
אייל לנדאו, כיתה י', דתי. 

שגיב גורי, כיתה י', חילוני. 
באלה ערכים מחזיקה בעיניכם קהילת "קשת" מזכרת בתיה?

להכיל  הקהילה  של  יכולתה  האחר.  ואהבת  אחווה  נאמן:  שחר 
את  לכל אחד  לתת  זאת  ועם  אנשים  סוגים של  הרבה  כך  כל 

המקום שלו. 
אייל לנדאו: לפי דעתי, הערך שהכי מאפיין את קהילת "קשת" 
מזכרת בתיה הוא המשפחתיות. כולם מכירים את כולם. אם 
יש למישהו בעיה או צרה, כולם יעשו הכול כדי לסייע. אנשי 
הקהילה פתוחים למשפחות חדשות, מקבלים אותן באהבה 

ועושים הכול כדי שירגישו את המשפחתיות הזאת.
קהילת  את  טוב  הכי  מגדיר  שלהרגשתי  הערך  קרמר:  שחר 
"קשת" הוא קבלה. עברתי השנה מבית הספר "פלך" ל"קשת" 
והתרגשתי לראות איך הילדים קיבלו אותי כמו שאני, ומהר 
שהילדים  לקבלה  דוגמה  רק  זו  שייכת.  הרגשתי  מאוד 
מתחנכים לאורה בקהילה. רציתי להוסיף שבכל פעם שאני 
אושר.  מתמלאת  אני  השוויוני  במניין  מחזנת  בת  שומעת 

קהילת  את  שהופך  ממה  חלק  הוא  לשוויון  והרצון  התמיכה 
"קשת" לכל כך מיוחדת בעיניי...

מהי בשבילכם חברה ישראלית אידיאלית?
יודפת ווכטל חלמיש: חברה שמקבלת את כולם כמות שהם 
זכויות, בין אם הם חילונים, דתיים, ערבים  ורואה בהם שווי 

או חרדים.
אייל לנדאו: חברה אידיאלית מבחינתי היא חברה שקיים בה 
יחס הוגן ושווה לכל אדם בחברה ומחוצה לה, ושיש ושאין 

ריבים .
לאור ההרכב של קהילת "קשת", מה דעתכם על אימוץ דגם 
בית  כל  ו"מפגש"  "תפילה"  לקבוצות  להתחלק  במקום  שבו, 
הספר יתפלל יחד פעמיים בשבוע, על מנת שכולם ירכשו את 
וכדי להתחיל את  והסידור,  ה"כלי" של היכרות עם התפילה 

היום יחד? 
שגיב גורי: בתור חילוני, אני לא חש צורך להכיר את הסידור, 
צורך להתפלל,  אותו. בטח שלא חש  מכיר  די  למרות שאני 
וגם לא כל כך יכול להתפלל. אבל יכול להיות שיהיה נחמד 

לעשות משהו אחר ביחד.
 שחר קרמר: זה רעיון מקסים שנעשה משהו כולם ביחד. אני 
לא בטוחה שדווקא תפילה, בגלל שהרבה לא יתחברו, אבל 
אפשר משהו בסגנון של שירה בציבור או פעילויות בנושא 

פרשת השבוע.

בני הנוער של בית הספר "קשת" עונים על שאלות ברוח הכתבה של עין טובה 

איך נראית הִשגרה בגן?
אראל: שאנחנו מרכיבים פאזל.

יהל: כל היום משחקים, משחקים, משחקים עד שמסדרים.
אליה: כשאני משחקת במגנטים.

אז מה סדר היום השגרתי בגן? 
אראל: כשנכנסים לגן שמים את השם שלנו על הלוח.

יהל: שמשחקים במגנטים ואוכלים כל יום חומוס.
אליה: כל יום אנחנו אוכלים, וכל שבוע יש טוסט וירקות.

מה הכי כיף בשגרת הגן?
אליה: הכי כיף לצאת מהגן לחצר ולשחק שם במשחקים.

יהל: שיש מפגשים ותפילות בגן וגם משחקים.
אליה: כל יום אוספים ולא משאירים בלגן.

ניצן: הכול כיף בגן )מצחקקת(.
ואיך נראית הִשגרה בבית?

אליה: קמים בבוקר, מצחצחים שיניים, 
אוכלים והולכים לגן.

אראל: )מתגלגל מצחוק( מה, הולכים ערּומים? 
לא אמרת שגם מתלבשים. )כולם צוחקים(.

יהל: בטח שמתלבשים, ואז באים לגן ומשחקים.

ומתי אתם יוצאים מהִשגרה?
בארי: כשלא באים לגן... בחופש, למשל.

אראל: כשהולכים לפיקניק.
יהל: כשאימא עושה לי יום חופש מהגן.

השתתפו:  אליה רייס, אראל פרלמן, בארי דביר,
ניצן ישראל, יהל טפירו לוי.

חבורה מבוקשת | אריאנה טפירו לוי

והפעם ילדי גן רימון
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במטבח עם אפי | אפי בלה

בוקר. השעון המעורר שלנו מצלצל, כעבור כמה דקות, שעון עם 
צליל מעצבן אחר מצלצל בחדר השני. חלקנו קמים בקלות, חלק 
עדיין ישנים, מנסים להתגרד מהמיטה. אנחנו מתהלכים כמו זומבים 
חדורי מטרה, ממלמלים הברות שבורות. אני מתחילה עם פרויקט 
מה  הקבועה:  השאלה  לאוויר  נזרקת  הספר.  לבית  הארוחה  הכנת 
אתם רוצים בכריך שלכם? כל אחד מבקש משהו אחר, אחד רוצה 
נקניק  אוהבת  השלישית  ביצים,  מתחשק  לא  ממש  לשני  חביתה, 
וכו', ובכל בוקר חוזר הניגון. אני משתדלת שכל אחד יהיה מרוצה 

ויקבל את מה שהוא אוהב וייהנה וישמח מהארוחה שלו. 
לפעמים כשאני רוצה להקל על עצמי וגם לפנק ולגוון את הארוחות, 
לישה  ללא  בלקניות,  גבינה  לחמניות    - "בואיקוס"  מכינה  אני 
והתפחה, קלות ומהירות להכנה. אין צורך לשבור את הראש בבוקר, 
כולם אוהבים אותן ואין צורך להוסיף להן כלום, הגבינות כבר בפנים.

ממליצה לכם להכין את הלחמניות בכמות כפולה, הן נשמרות 
הספר,  בית  לארוחת  וקל  כיפי  פתרון  הן  בהקפאה.  מעולה 

ובתוספת ירקות טריים זו ארוחה מושלמת.
בואיקוס – לחמניות גבינה בלקניות

25-30 לחמניות
חומרים:

21/2 כוסות קמח
2 כפיות אבקת אפיה

200 גר' חמאה רכה
1 גביע קוטג'

100 גר' גבינה צהובה מגוררת
100 גר' גבינת קשקבל מגוררת
100 גר' גבינה בולגרית מפוררת

1/2 כפית מלח
1 ביצה
לציפוי: 

1 ביצה טרופה ושומשום
אופן הכנה:

1. בקערה גדולה מערבבים את כל החומרים, מכניסים את 
הבצק למקרר לחצי שעה לפחות.

בנייר  תבניות  ומרפדים  מעלות   190  - ל  תנור  מחממים   .2
אפיה.

ומניחים  משמש,  של  בגודל  קטנים,  כדורים  יוצרים   .3
ברווחים בתבנית.

4. מורחים ביצה ומפזרים שומשום מעל.
5. אופים כ 20 דקות, עד שהבואיקוס מזהיבים.

מדור פנאי | ענר פרידמן

צוחקים איתכם
איך קוראים לאישה עם שלושה ילדים?

 אם.פי.3

שתי סיכות הולכות מכות.
פתאום באה עוד סיכה וצועקת: "היי, תפסיקו לריב".

שתי הסיכות מתעצבנות ושואלות: "למה מי את?"
עונה הסיכה: "אני? אני סיכת ביטחון".

                                        פירמידה

             

1. שותים איתו.  2. בית הספר שלנו.
3. הסוסים שותים שם.  4. לא מדברת.

מצא את ההבדלים
ִמצאּו לפחות שמונה מתוך עשרת ההבדלים שבין התמונות

בואו חשבון
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משפחה מבוקשת | משפחת אבטן-דבש

זהר )35(, שלומי )37(, אריאל )7.5(, אופיר )3(
זהר - קורות חיים

נולדתי ברחובות ובגיל עשר עברנו לכרמי 
טירונים  כיתת  הייתי מפקדת  בצבא  יוסף. 
ע"ש  והשכלה  חינוך  )מרכז  אלון  במחו"ה 
לאילת  עברתי  עשרים  בגיל  אלון(.  יגאל 
לתקופה מסוימת, וכשהתחלתי את התואר 
הראשון החליטה משפחתי להגר לטורונטו. 
ההתנהגות  במדעי  ראשון  תואר  לי  יש 
לתואר  והמשכתי  גוריון  בן  מאוניברסיטת 
לא  הכי  התואר   - באנתרופולוגיה  שני 
משנה  בהחלט  אבל  בעולם,  פונקציונלי 
את הדרך בה מסתכלים על הדברים. את 
ועם  השני,  התואר  במהלך  הכרתי  שלומי 
ובאמתחתנו  לטורונטו  יחד  עזבנו  סיומו 
בסגל  השתלבתי  בטורונטו  מזוודות.  שתי 

בֵניָכר  שנים  חמש  לאחר  פרוגרסיבי.  יהודי  ספר  בית  של  ההוראה 
החלטנו לחזור ארצה. גרנו שלוש שנים ברחובות, במהלכן פיתחתי 
צעירים  לילדים  אנגלית  להוראת  פורמאלית  לא  לימוד  תוכנית 
בדרכים חווייתיות. בשנה שעברה הצטרפתי לצוות ההוראה של בית 
הספר הצומח "אלונים" בראשון לציון, אשר מחולל מהפכה של ממש 

בחינוך הציבורי. כיום אני המורה לאנגלית והמחנכת של כיתה ב'.
שלומי - קורות חיים

גדלתי בדימונה ובכיתה ח' עברתי לישיבה התיכונית "וולפסון" בבאר 
שבע. בצבא הייתי מפקד בביסל"ח )בית ספר למקצועות חי"ר(. טיילתי 
ראשון  תואר  התחלתי  וכשחזרתי  אמריקה  בדרום  ארוכה  תקופה 
במדעי ההתנהגות ומשאבי אנוש. סיימתי תואר ראשון והתחלתי תואר 
הבנתי  הדרך  באמצע  גוריון.  בן  באוניברסיטת  באנתרופולוגיה  שני 
נוסף  לתואר שני  ללמוד במקביל  והתחלתי  מזה  לא תצא  שפרנסה 
בִמנהל עסקים. כשזהר ואני סיימנו את התואר השני, עברנו לטורונטו 
ושם ניהלתי חברה בתחום מעטפת הבניין. עם חזרתנו לארץ השתלבתי 

בחברת אלומיניום מובילה בתור מנהל פרויקטים בכיר.
היכרות

חושב  השני  הצד  איך  להבין  בא  שלומי  באנתרופולוגיה.  שני  תואר 
והכיר את זהר

ילדים
ועם  חברותית  ושובבה,  חכמה   - אריאל 
ליזום  אוהבת  לרגע. מאוד  נח  דמיון שלא 
אל  הכוח  מן  דברים  בהוצאת  ומצטיינת 

הפועל.
הבחנה  כושר  בעל  מדבש,  מתוק   - אופיר 
של  ללב  להיכנס  יודע  נהדר,  הומור  וחוש 

אנשים כמו מים.
איך הגעתם ל"קשת"/ מזכרת בתיה?

וזהר  מסורתית  ממשפחה  מגיע  שלומי 
מרקע חילוני לגמרי. בבית הפערים בנושא 
זה מגושרים בקלות והיה ברור לנו שנרצה 

חינוך שמשקף את הרוח הזאת.
בעיקר   – כרגע   - ההורים(  )של  תחביבים 

לנוח מתי שאפשר. 
בילוי משפחתי מועדף - סרטים. 

מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים?
זהר - קוראת ספר אמיתי עם דפים וכריכה. שלומי - טיול בחו"ל. 

מה לא הייתם עושים בחיים? - שלומי- קעקוע. זהר - לשתות קולה 
אחרי קוסקוס. 

משהו מפתיע לגלות עליכם - זהר - חובבת קעקועים לא ממומשת. 
חוויה משפחתית משמעותית - עברנו הרבה מעברים ביחד כמשפחה; 
בין ארצות ובין ערים. השבת שלכם - אם אנחנו בבית שלנו אז שלומי 
שומר שבת ואני לא. כרגע זה עובד לנו מקפידים על קידוש בשבת 
בערב וארוחה מפנקת בשבת בבוקר. כשעושים שבת אצל ההורים 

של שלומי כולנו מיישרים קו ושומרים שבת כהלכתה. 
מוטו משפחתי - אם רוצים לצאת מהבית, כדאי שמישהו יקום. 

מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? - נו, קדימה.
תרומה לקהילה

משתדלים מאוד בתוך היום יום העמוס. לא תמיד זה מתאפשר, וחבל.
שלוש מילים על...

טלוויזיה - כולנו מכורים. 
צמחונות- תחנה בדרך לטבעונות.

מסיבות ימי הולדת - איזה כיף!
חלומות לעתיד | הגשמה, עשייה, בריאות.


