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חברים יקרים,

עוד שנה נעה במעגליה, נובטת, צומחת, פורחת ונותנת פרות הנאספים 
אל הטנא. עוד רגע ואנו עוצרים למנוחה בחום הכבד ואוספים את הכוחות 

להתחיל את הבאה בתור – שתהיה דומה אך גם שונה לחלוטין כי אנו נהיה 
שונים בתוכה, מעט יותר גדולים. אנו גדלים כאנשים, גדלים כמשפחות 

וגדלים, לטוב ולרע, כקהילה.
הגיליון הפעם מוקדש בדיוק לשאלה הזו – מהי קהילה? ומתוך השאלה 
הזו נובטות שאלות אחרות: האם קהילה היא האנשים המרכיבים אותה 

והדרכים הנפרדות שלהם ושלהן או שהיא סך כל האנשים הללו ואף מעבר 
לכך - משהו גדול יותר? נראה מפגשים בין קהילות – יהודים וערבים, 

צעירים ומבוגרים, מבוססים ונזקקים ואיך המפגשים האלה יכולים להצמיח 
ולהגדיל.

במהלך השנה האחרונה איבדנו את אחד מחברי קהילתנו, נועם איבגי. 
בשיתוף עם משפחתו, נקדיש מספר עמודים במרכז הגיליון לזכרו, ותודה 

למשפחה ולכל מי שתרם להכנת חלק זה.
זהו הגיליון השני של "עלי שקד" שיצא השנה. בשנה הבאה נחזור בכוחות 

מחודשים להוציא, כמתוכנן, שלושה גיליונות במהלך השנה. נשמח לכל 
אחד בקהילתנו שיוכל לבוא, להשתתף ולתרום מכישרונותיו וכישוריו 
להוצאת העיתון. זו חווייה מיוחדת ומעשירה ונשמח לכל אחד ואחת 

שיצטרפו.

שלכם,
צוות עלי שקד

aley.shaked@gmail.com

המשש את  זוכרת  אני   טע :
קהילה.  של  החזקה  מעות 
בן שלוש  כששחר שלי היה 
וחצי הוא עבר תאונה קשה 
מוחלטת  לשכיבה  הוראה  קיבלנו  מאוד. 
חולים  בית  עשינו  חודשים.  שלושה  של 

שבבית - הבית היה צריך להיות סטרילי לח

צריך כפר שלם בשביל לגדל ילדים
 נטע יובל, אדוה נפתלי, 
 רותי גימפל ורחלי תדהר 
 קנר משוחחות על 
קהילה, גידול ילדים משותף, 
>חברות והתפתחות

לוטין. ושם הקהילה התגלתה בענקיותה: 
בכל יום, במשך חצי השנה שהוא לא היה 
לשחק  מהגן  ילדים  בתורנות  הגיעו  בגן, 
מתנות  לו  ולהביא  הצהריים  אחר  איתו 
שהם הכינו לו בגן. כך, במובן מסוים, הוא 
ההורים,  של  יוזמה  הייתה  זו  בגן.  נשאר 
בתמיכת הגננות, ובשבילנו זו היתה הצלה. 
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 עורכים:
 מתן בן־ארי, יריב הרפז 

ורחלי תדהר קנר

עריכה לשונית: יצהר ורדי

 כתבים וצוות נושא:
 שירלי פבליק, טלי ויידומסקי, 

הדס נאמן, אורית עריף

 עיצוב גרפי:
מיכל מגן 

 צילום:
 ציורי ילדים משקד; תמונות 

מאלבום התיכון. אנו מודים לרבים 
והטובים שהשקיעו מזמנם ושלחו לנו 
תמונות מחיי הקהילה. תודה מיוחדת 

 לתמר גת, טל גליק וגל מוסנזון.
אנו מתנצלים מראש על תמונות שלא 

קיבלו קרדיט, כי לא הצלחנו לאתר 
את המצלמים המוכשרים.

 בית דפוס:
"מילניום" אלון דה־פיצ'וטו

 תודות: 
לכל כותבי וכותבות המאמרים
לניצן פימנטל על ההתרוצצות

לרותי גימפל ואיריס פלג
ללבנה קארו, כרמית גופר
למירי שורקין ודבורה צור

ומאחלים קיץ מלא מים.

מי ייתן ונוכחותנו המלאה
תפתח את ההוויה השלווה

בה מצויה האהבה
שתנחה את עשייתנו 

המשותפת

גליה טיאנו רונן
ורס ועד הורים ועלי שקד

"
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אלון > את  והחזירו  לקחו  אוכל,  לנו  הביאו 
מבית הספר, שחררו אותנו מכל התורנויות 
ומשכר הלימוד באותה תקופה כדי שנוכל 
לממן את הפיזיותרפיה ואת כל הטיפולים, 
היום  עד  שחר.  עם  להיות  פנויים  והיינו 
תלויה לנו בסלון הפיה שאחד הילדים הכין 

שלו. זו הייתה עטיפה שאפשרה את ההח
למה שלו ושלנו.

זה ברמת הקארמה
מול נוף יפה ועם הרבה אוכל טעים ומפנק 
נפגשתי עם כמה חברות לדבר על גידול 

שילדים ב”שותף”. רציתי לבדוק אם ההרג
שה שאני חלק משבט שמגדל את הילדים 
ביחד. אז דבר ראשון שעשינו היה לפרוש 

היל את  גידלו  ונטע  אדוה  הרשת:  שאת 
דים הגדולים שלהן ביחד מהפעוטון. הבן 
של נטע הוא החבר הכי טוב של האחיין 
עם  בכיתה  שלי  הגדולה  הבת  רותי.  של 
הכניסה  רותי  אדוה.  של  הצעירה  הבת 
את הילדים שלה לגן אלה, שבו נטע היא 
הגננת. שם הם פגשו את הילד שלי ונהיו 

החברים הכי טובים, אחים שבלב.
בדרכי  שנקרתה  הזו  האפשרות  אדוה : 

שהיא ברמת הקארמה, יצא שהצטלבו דר
כינו, של נטע שלי ושל עוד כמה אמהות. 
הייתי אז פנויה וחשבתי שהטיפול בילדים 
קצת  כשיצאנו  לי.  חשוב  הכי  הדבר  זה 
ללמוד ולעבוד, הילדים היו אצל נטע או 

חברה אחרת. ומתוך זה צמח חיבור אחר 
אלא  סידור”  ה”חייבים  מתוך  רק  לא   -

מתוך הרצון להיות ביחד.
עבדתי  בטבעון,  שנתיים  הייתי  נטע : 
בדידות  חשתי  חדשה  אמא  ובתור  בגן, 
אדירה וממש הבנתי שאני חייבת ליצור 
חברות.  קבוצת  תמיכה,  קבוצת  לעצמי 
במשפחתון  האמהות  היו  הראשונות 
הראשון. היינו נפגשים המון והילדים היו 
מאוד מחוברים. זאת היתה התחלה של 
קהילה. ואז רצינו לעלות לגן לבני שלוש, 
התארגנו  אז  בטבעון.  כזה  גן  היה  ולא 
עם עוד שני משפחתונים והקמנו את גן 
אלרואי - גן קטנים. אני זוכרת את היום 
הראשון בגן - שלושת הילדים של הגננת 
והיא  חום  מעלות   40  - אדמת  חטפו 
הודיעה שהיא לא מגיעה. היא לא הגיעה 
לגן שלושה שבועות. אז עשינו גן הורים.
שועשינו קייטנת הורים ביולישאוגוסט. חיל

קנו את הגן לקבוצות של חמש משפחות 
אחראית  הייתה  משפחה  וכל  אחת,  כל 
את  לקח  אחד  כל  בשבוע.  אחד  יום  על 

קר טיולים,   - שלו  החוזק  לנקודות  שזה 
וכו’. לשני הורים עובדים  מיקה, תאטרון 
פתאום   - חופש  ימי  רק  ארבעה  לקחת 
לבלוע.  שאפשר  משהו  כמו  נראה  יולי 
ומבחינת הילדים זה היה אושר גדול. יש 
היינו  הזו.  מהקייטנה  זכרונות  מלא  להם 
ממשיכים את זה גם לערב - ארוחות ערב 

ביחד – והילדים היו נשארים לישון.

ארוחות  המון  המון  עושות  היינו  אדווה: 
ערב ביחד כי ארוחת ערב זה וואחד תיק, 
את  לעבור  עדיף  מקלחות.  היום  ובסוף 

סוף היום ביחד.

מעורבבים
אדוה :  אני ילדתי צעירה, בת 26, והמטרה 
וחיפשתי  הילדים  עם  להיות  הייתה  שלי 
ההבדל.  כל  את  עשה  וזה  לזה,  שותפֹות 
היינו נפגשות נטע, גלי, פנינית, מירב ואני. 
כל יום, לפעמים יותר לפעמים פחות. היינו 
נוצר  השופט.  לנחל  או  לכלניות  הולכות 

לאורך  שהתקיימה  תנועה  אחר,  משהו 
שנים ולא היתה תלויה בכיתה או בגן. 

נטע : זה היה עד כדי כך מעורבב שנרדי 
המון  לו  היו  אמא.  לכולנו  קורא  היה 
אמהות. גם אצלנו היה צריך לקחת מהגן, 
להחזיר - כמו אצלכם - רק בלי וואטסאפ. 
אני מרגישה שהיום, חלק מהביטחון שלי, 
יש  שעברתי.  ממה  נובע  הזה,  מהמקום 
משהו שנשאר, חוויות משותפות, הרגשה 
הוא  שהעולם  בעולם,  לבד  לא  שאני 
בעדי. הרשת התומכת הזו יש בה משהו 
מעבר  הרבה  כאישה,  היום  אותי  שבנה 
לגידול הילדים. יש שנים שאנחנו צריכות 

כך בעצם הת ואחר  הזו,  שאת המעטפת 
קופה הזו נעלמת, ואם התמונה הזו היא 
בתוכי - שאני לא לבד בעולם, שיש לי על 
מי לסמוך, שיש איתי עוד שבט של נשים 
או שתי חברות טובות, הידיעה שאפשר 
לעשות את הדברים ביחד - זו תמונה כל 
אותה  לקחת  יכולה  אני  שאם  חזקה  כך 

איתי לחיים הבוגרים.
המש את  מחליפה  קצת  הקהילה   :רחלי 

שפחה. אחותי גרה בחוץ לארץ, אני לא 
שו לעוגת  מתכון  לבקש  אליה  שאתקשר 

החברות  עם  אדבר  אני  ליומולדת,  קולד 
וחגים  טיולים,  גם  כאן.  שנמצאות  שלי 

וארוחות ערב ביום שישי. בשישי האחרון 
היו אצלנו 9 ילדים בארוחת ערב - שלנו, 
השכנים.  של  והילדים  חברים  רותי,  של 

ששמענו שיש להורים כאב ראש אז השא
רנו את הילדים אצלנו. בכלל, אני אוהבת 
שיש כמה חברות שמארגנות יחד ארוחת 
ערב - זה הרבה יותר הגיוני מלהיות שם 

לבד בסוף היום.
קרוואנים  בטיול  היינו  ואדוה  אני  נטע : 
הילדים. אז בארוחות הערב  בספרד עם 
אדוה הכינה את הפסטה, אני את הסלט. 
היה  לא  בכלל  זה  ערב.  ארוחת  והייתה 

עניין, זה היה ממש כיף.

בחירה בקהילה
רותי : לעמרי )של רחלי( יש מדף אצלנו 
שיניים,  ומברשת  ופיג’מה  בגדים,  עם 
שיהיה. ויש עוד עניין - את תמיד הולכת 
החיבור.  נוצר  וכבר  שלך,  הבכורים  עם 
כבר  יש  האחרון  בילד  ואז  הקשרים. 
הרבה פחות זמן פנוי, את מתבגרת כבר.

יחד  הצהריים,  אחר  חמישי  בימי  רחלי : 
עם הג’אם בדשא ומשחק הכדורגל, היה 

- מש הגן  כל  נפגשים  שהיינו  קטע  שלנו 
ארוחת  אוכלים  ואז  משחקים  בגן  חקים 
ערב פיצה במרכז. רותי הייתה אחראית 

שעל מה מזמינים ומיכל אחראית על הגז
ברות. כל יום חמישי. היינו מתכננים את 
השבוע שלנו לפי זה. אסור היו לנו לקבוע 
שום דבר אחר. הילדים היו אוכלים אותנו 

אם היינו מעזים לא להגיע.
לגור  עברתי  נולדו  ושחר  כשעמית  רותי : 
והיינו  שלי,  ההורים  ליד  ביאליק  בקריית 

להת יכולתי  ולא  משחקים  לגני  שהולכים 
חבר לאמהות, הן היו צעירות יותר ממני. 
יש  פה  לטבעון.  שאחזור  מראש  ידעתי 
מתחברת  יותר  שאני  אחרים  אנשים 
אליהם. ביום כיפור אחד שחר הלך לאיבוד 
במרכז טבעון. לא נלחצתי, ידעתי שמישהו 

"ביום כיפור אחד שחר הלך לאיבוד במרכז טבעון. לא 
נלחצתי, ידעתי שמישהו יחזיר אותו אליי. שמחתי שהוא 

יחווה את זה,  ש”אתה לא לבד - תמיד יהיה מישהו שמכיר 
אותך”. זה יותר מקהילה וזה לא רק לגדל ביחד את הילדים. 

זה הדבר הכי בסיסי: שאתה לא לבד בעולם."
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איך 
צועדים 
מקהל 
לקהילה 

יחזיר אותו אליי. שמחתי שהוא יחווה את 
זה,  ש”אתה לא לבד - תמיד יהיה מישהו 
לא  וזה  מקהילה  יותר  זה  אותך”.  שמכיר 
רק לגדל ביחד את הילדים. זה הדבר הכי 

בסיסי: שאתה לא לבד בעולם. 
אחרי  שמביאים  האוכל  כמו  זה  רותי : 
משבר  בנקודות  שיש  התמיכה  לידה, 
 - זה דברים שהם באמת קטנים  ומחלה. 
מה זה להכין ארוחה למשפחה פעם ב...? 
גם  זה  מיוחדים,  בזמנים  רק  לא  זה  אבל 

שביומיום. אני חושבת שהבחירה שלנו באנ
תרופוסופי היא בחירה בקהילה. יש הרבה 
אנשים שההורים שלהם לא גרים פה ולכן, 
הם  הטבעית,  התמיכה  מערכת  מבחינת 
נשענים על החברות בקהילה. גם ההורים 

עלינו קצת מבחוץ, על האנת שמסתכלים 
שלנו,  החינוכית  הבחירה  ועל  רופוסופיה 

לפעמים יותר נכון לי להשאיר את הילדים 
אצל חברה מאשר אצל ההורים שלי, שם 

הם יהיו תקועים מול הטלוויזיה.
משמעותי  נורא  שזה  חושבת  אני  נטע : 
כשהילדים  ועכשיו  קטנים,  כשהילדים 
כבר  לנו  אין   - משתנה  מאוד  זה  גדלים 
צורך בזה. ארוחות הערב הן של עשרים 

שאיש שכולם חברים של הילדים, והם מב
שלים את ארוחת הערב.

רחלי : אז בעצם הם הקהילה עכשיו.
אבל  קהילה,  איזושהי  בתוך  הם  נטע : 
פחות  הרבה  לי  יש  פחות.  הרבה  אנחנו 
צורך. עם החברות הקרובות זה אחת על 
אחת. אני נהנית לשבת איתן. כולן נשים 
שגידלתי איתן ביחד את הילדים, אבל זה 
אלא  משפחתית  בקונסטלציה  לא  כבר 

בקונסטלציה אישית.

ירדן,  ביומולדת של  היית  כן  רחלי : אבל 
כמו דודה.

 - עפרה  הילדים של  עם  גם  ודאי,  נטע : 
הייתי במסיבת הגיוס של ליאם, זה לגמרי 

דודה שלהם.

שבט של נשים
אישה.  של  נכון  מאוד  תהליך  זה  אדוה : 
משהו של אישה צעירה. אני חשובת על 
הלך  ומבחינת   ,44 בגיל  שיולדות  נשים 

הנפש שלהן הן במקום אחר. 
נטע : גם התחושה של לא לבד בעולם, אבל 
על  שלי  האחריות  תחושת  של  חיזוק  גם 
החיים שלי - אני לא מצפה שאיזה ממסד 
ייקח אחריות על הילדים שלי ועל הילדים 

ששל מישהו אחר. האחריות היא שלי. והיכו
לת לשנות ולהיטיב את הסביבה היא שלי.

הילש עם  הייתי  הגדול  בחופש   :רותי 
שם  והיו  ברבין,  משחקים  בגן  שלי  דים 
עוד ילדים, כנראה אחד מטבעון וחברים 
בין  כזה  עניין  איזה  שם  והתחיל  שלו. 
הילד שאל  ואז  שלי.  לילדים  ה”אורחים” 
לו  ענו  והם  הם,  ספר  בית  מאיזה  אותם 
הם  אמר:  הוא  אז  לשקד.  עולים  שהם 
לקח  אותם.  תעזבו  שלי,  הספר  מבית 

אחריות כזו עליהם: “זה שלי”.
גדלתי  שלי  בחוויה  אני  מסכמת :  אדוה 
אני  נשים,  עם אמא שהיה לה שבט של 
יחידה  גדלתי בשבט. אמא שלי היא בת 
אותנו  שגידלו  חברות  שלוש  לה  והיו 
כל החברות  הן חברות,  היום  ועד  ביחד. 
של אמא שלי הן כמו דודות שלי. הבנתי 
שיש לי תמונה שרציתי לאמץ לחיים שלי, 
וידעתי שאלה לא החברות שלי מהתיכון, 

אלא החברות שלי מכאן ועכשיו.

קיפלנו את הפיקניק,  הגיע,  זמן צהריים 
נפרדנו מהנוף המקסים ויצאנו לאסוף את 

 ...הילדים שלנו

ל ההבדל בין קהל וקהילה 
הוא יה, משמע שהרוח 

נכנסת או שורה בקהל והוא 
צומח להיות קהילה. פעם 
הרוח חגה ממעל והקהילה נוצרה על ידי 

כוחות חיצוניים: השבט, החמולה, הקהילה 
הדתית ואפילו הקיבוץ והמושב - כולם 

קהילות מוגדרות )עם גדר(.
היום הגדרות נופלות, הרוח כבר לא מעל 
אלא באנשים עצמם. אז איך יתחברו, אם 
בכלל, לקהילה, ואיזה אופי יהיה לקהילות 

הללו? 
יהיו קהילות שונות, קהילות של אנשים 

כ

חופשיים, והן יהיו דיפוזיות, יותר עמומות, 
יותר נזילות ויותר פתוחות. אדם יוכל 

לחיות בכמה קהילות וליצור במרחב רב 
קהילתי ורב תרבותי. 

אך בלי "יה"  לא תהיה קהילה )שלא 
שנשענת על עבר( ולכן כל אחת ואחד הרו

צים בשותפות, ביצירה משותפת, בקשר 
שיש בו יותר מאשר מקריות וארעיות 

שצריכים לחפש אחת את השני והאח
רים וללמוד, לנסות ליצור ולטעות בדרך 
ליצירתה של חברה אנושית טובה יותר 

המשרתת את מסעם של אזרחיה. 
ככה אני חושב שנים על קהילת שקד. היא 
נוצרה מסביב למערכת החינוך אבל גדלה 
כבר מזמן מעבר לכך ועדיין קשה לראות 
קהילה. אני רואה קהל, אני רואה נסיונות 
ואני לומד שככל שמצבם של אנשים טוב 

יותר כך הם יותר עסוקים בטוב שלהם 
ואיך להעצים אותו ופחות נוטים לחלוק 

אותו עם אחרים. 
אינך יכול לחלוק את מה שאין לך ובך, 

אני אומר לעצמי: אז אולי איננו מספיק 
עשירים בכדי לחלוק, אולי עלינו לצעוד 
עוד זמן רב בכדי להשתחרר מדימויים, 

מסטיגמות, מפחדים. ואולי העולם הולך 
לנצח וליצור אוסף של אנשים משתבללים, 

אשר רואים באחר אמצעי ולא מטרה. 
אנשים שעסוקים בחומר עד כדי כך שלא 
יוכלו לחוות משהו אחר שאיננו חומר או 

תענוג או קבלה. 
ואולי האדם חייב לצעוד כאינדיבידואל 

עוד הרבה שנים, להגשים את עצמו לבד, 
להיות מופרד מהעולם, ורק כאשר יחיה 
נכון בתוך עצמו יגלה כי החיים הם יותר 

מזה, שהאני והאנחנו הם היצירה החדשה, 
לא החובה, לא הצורך אלא האתגר הרוחני 
התרבותי והאנושי. ואני יכול לראות סימנים 
לכך, ניצוצות של חיבורים ויצירה אמנותית 

חברתית המבשרים את עידן האחרות 
 .ועידן האנחנו החדש

עלי ברוק כותב על האתגר הרוחני שבקהילה: איך נוכל 
לעבור מקהל של אנשים נפרדים, מופרדים, לקהילה 

צומחת ופועלת? 
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אוכל קהילתי
הדס נאמן מערבבת אוכל וקהילה

גם  הוא   – צורך  רק  אינו  כידוע,  וכל, 
לחיבור  קהילתי,  למפגש  הזדמנות 
האדם  בימי  עוד  לשיחה...  אנשים,  בין 
לכדי  האנשים  את  שליכד  הוא  האוכל  הקדמון 
יותר  קלה  היתה  לכולם  מזון  השגת  קהילות. 
כאשר עשו זאת ביחד. ליקוט משותף, ציד משותף 

ובישול משותף היו חלק מן הערבות ההדדית. 

גם כיום יש בעולם קהילות רבות שהנושא המלכד 
שלהן הוא אוכל. אלה קהילות שמגדלות ביחד את 
בזול,  מזון  לקניית  קואופרטיבים  מקיימות  מזונן, 

חיות על פי תפיסת חיים תזונתית מסוימת ועוד.
"אוכל  לי  עליו כשאמרו   הדבר הראשון שחשבתי 
קהילתי" היה סיר לידה לאישה שיולדת בקהילה.

חשבתי גם על פיקניק שבו כל אחד מביא משהו 
וכך נוצר שפע מזמין ומגרה של טוב ואהבה. אז 
הנה מתכון אחד שקל להכין לפיקניק, כיף להביא 
וגם בריא כמובן. המאפינס מכילים קמח  ליולדת 
לכאן העולים מאתיופיה  דגן שהביאו  טף, שהוא 
ונחשב כיום לאחד ממזונות העל כיוון שהוא מכיל 
לגוף האדם,  החיוניות  חומצות האמינו   8 כל  את 
הוא עשיר בברזל, מגנזיום, סידן, ויטמינים וחלבון 
גלוטן.  נטול  הוא  הטף  בנוסף  לעיכול.  קל  והוא 
אני בהחלט נוטה בפשטידות להחליף את הקמח 
הרגיל בקמח טף זה יוצא מעולה! ככה נולדו גם 

המאפינס הנ"ל. 

א

מאפינס שומר ומנגולד

2 ראשי שומר קצוצים גס; 1 כרישה פרוסה דק; 3 קישואים 
מגוררים וסחוטים; 1 חבילה מנגולד קצוץ; 200 מ"ל יוגורט 

קשיו*; 1 צנצנת גבינת שמנת קשיו*; 1/2 כוס קמח טף; 300 
גרם טופו )רצוי קדיתא( מגורר; מלח; פלפל שחור טחון; טיפה 

אגוז מוסקט

הוראות : לטגן את הכרשה במעט שמן זית. כשהיא רכה 
להוסיף את השומר עד שהוא מתרכך ואז להוסיף את 

המנגולד עד שמתרכך ולכבות את האש. לצנן ולהוסיף את כל 
היתר. לערבב היטב. לשמן תבנית מאפינס מסיליקון ולמלא 

בערך ¾ בכל שקע. לאפות ב־180 מעלות בערך 25 דקות.
*אני מכינה לבד. אפשר לקנות אותם בגן האורגני במרכז 

 .טבעון או לנסות עם תחליפים רגילים ולקוות לטוב 

 
הדס נאמן, בשלנית, טבעונית שלא מוכנה לוותר על הנאות 
המטבח, גם מהצד של המבשלת וגם האוכלת ומוצאת 
בכל מתכון רגיל אתגר שמדליק את הדמיון כדי להפוך 
אותו לטבעוני וגם בריא אם אפשר. מוכרת בביתה גבינות 
טבעוניות, ממרחים ריבות ועוד. Dussa Neeman בפייסבוק

בין  מפגש  קהילות,  בין  פגש 
שעמד  מה  זה   - עמותות 

בשיחה שלי עם רחלי דהן.
רחלי, בת 39, הגיעה לפני כשמונה שנים 
למרכז היום עם חמותה, סול דהן. רחלי 
במקצועה  אנתרופוסופית  גננת  היא 
טבעון,  בקריית  הגוזלים"  "קן  גן  ובעלת 
ובת  שקד  בקהילת  ילדים  לשני  אמא 
לאבא המגיע באופן יומיומי למרכז היום 
הרב תחומי לוותיק של עמותת שלהב"ת 

)שירותים לאוכלוסייה המבוגרת(.
 1984 משנת  קיימת  שלהב"ת  עמותת 

המבו לגיל  שירותים  של  רצף  שומספקת 
לגמלאות  פרישה  מגיל  אומר  הווה   - גר 
שולחן,  טניס  כוללות  והלאה. הפעילויות 
רכיבת אופניים בכמה רמות כושר )שלא 
יום  ומרכז   )20 בן  צעיר  אף  מביישות 
לוותיק. מרכז היום היא מסגרת חצי יומית 
5 ימים בשבוע. החבש  לוותיק/ה הפועלת

רים נהנים מהסעות, מארוחות, מפעילות 
גופנית מותאמת, מהרצאות וממלאכת יד 

וקרמיקה.
בכל  התנגדה  סול  וסול.  לרחלי  נחזור 
תוקף להצטרף לבאי מרכז היום בטענה 
היא  ובתעסוקה.  בחברה  צורך  לה  שאין 
חששה שהמקום לא נקי מספיק והאוכל 
שסול  ברור  היה  לרחלי  אבל  טעים.  לא 
תשתלב בצורה נפלאה במרכז היום ולכן, 
ליום  סול  את  לקחה  אחד,  חופשי  ביום 
כי  התרשמה  סול  המקום.  עם  היכרות 
כל מה שחשבה אינו נכון: המקום נעים, 
לא  מאז  מקצועי.  והצוות  טעים  האוכל 

ויתרה על יום במרכז.

סוג של עוגן
גם  היום  למרכז  הצטרף  הדרך  בהמשך 
אביה של רחלי, יהודה לוי, וגם הוא אינו 
אביה  רחלי  לדברי  אחד.  יום  על  מוותר 

המ הפעילויות  ואת  המקום  את  שאוהב 
תורם  עצמו  שהוא  ומרגיש  בו  תרחשות 

ועוזר, וזה מעצים אותו.
ובפרט  שלהב"ת  שעמותת  מציינת  רחלי 

מרכז היום הם סוג של עוגן עבורה ועבור 
שבה  מסגרת  שקט,  של  סוג  משפחתה. 

שאבא מקבל את כל מה שצריך. בדומה לע
מותת שקד, שבמרכזה הילדים, בעמותת 
שלהב"ת עוטפים באהבה את המבוגרים. 

כשדיברנו על חיבור בין העמותות אמרה 
ליצור  שאפשר  בטוחה  שהיא  רחלי 
ממשקים פוטנציאליים משותפים, בעיקר 
סביב המפגש הביןשדורי. החיבורים הללו 
יכולים להתקיים בתוך קשת מאד רחבה 
של אפשרויות: ילדי הגן, ילדי ביה"ס, גיל 
גיל  על  דגש  שמה  רחלי  והלאה.  חטיבה 
ב"אני" שלו  הנוער מתעסק  בו  החטיבה, 
ומפתח אישיות אינדיבידואלית. לדבריה, 
דווקא אז ההקשבה לאחר וההיכרות עם 

השונה משמעותית. 
בסיכומו של יום, גורסת רחלי, הן עמותת 
שקד והן עמותת שלהב"ת עושות עבודת 

שקודש כל אחת בתחומה. "אלה שתי עמו
תות שדואגות ליקר לנו מכל - ההורים שלנו 
 ."והילדים שלנו, שהם הבסיס לקיומנו

השביעון 
העשירי 

האם אפשר להפגיש בין 
 קהילת הצעירים בשקד 

לבני הגיל השלישי במסגרת 
 פעילות עמותת שלהב"ת?

ורד הבר־ברנר
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בנושא  עיתון  על  שחשבנו 
תמונה,  לי  עלתה  קהילה 
ושרה  לה  עומדת  ובתמונה 
אליה  מצטרף  ואני  מקהלה 
בשירה שקטה. מקשיב, אט אט מצטרף 
בזמזום, הלב מתרחב והגרון נפתח ושר. 
מצטרפת  וכך  שלידה  וזה  שלידי  זו  וגם 

שקהילה שלמה לנשמה הפנימית המשות
פת שלה. פשוט שרה.

סוכות פגשתי בחדר  חג  ערב  אז בצהרי 
המקהלה  מקימת  רעיה,  את  המוסיקה 
לדורותיה, והפעם לשם שינוי דיברנו, לא 
שרנו )טוב... אולי קצת, אי אפשר שלא(.

קצת קולות רקע, חימום של מיתרי 
לפני  נתחיל :  שממש  לפני  הקול, 
הורים  מקהלת  בשקד  הוקמה  שנים   7
שביקשו  גברים,  כמה  נשים  כמה  קטנה, 
לשיר קצת ביחד ולרומם את הנשמה. אך 
מסתבר ששירה, ועוד במקהלה, ועל אחת 

שכמה וכמה בקהילה, ועוד בכזו אנתרופו
סופית, זה לא משהו שאפשר "לחפף" בו. 

היסטו לאורך  הנשזר  המקהלה  שסיפור 
ריית קהילת שקד נמצא כמעט בכל צליל 
שאנו שומעים במסגרות החינוך וביוזמות 
רעיה,  בזכות  הרבה  בקהילה.  השונות 
יוזמת שערים, ובזכות כולנו שכל  בזכות 

כך אוהבים לשיר. זכינו.

הקהילתי  במובן  סוציאלית,  עבודה 
סוש עבודה  היא  מקהלה  המילה   :של 
ומ וחוזרת  רעיה,  לי  אומרת  שציאלית, 

משותף  אחד  סוציאלי  גוף  זהו  דגישה: 
אין  בשני.  אחד  מאד  ותלוי  יחד  שנושם 
סולנים, כל אחד הוא אינדיבידואל בתוך 
ללמוד  עליך  במקהלה  וכמשתתף  הכלל, 

שאיך להקשיב לשאר הגוף ולהיות בהרמו
ניה עם הביטוי שלך, עם הרצון שלך לשיר 

כפרט המעצים את הכלל. 
)גבוה,  קולות  בשלושה  שירה  של  היופי 

שבינוני ונמוך( הוא להבין את תפקידך ולה
תאים את קולך לקולותיהם של האחרים 
בסנכרון מושלם בלי שקולך ילך לאיבוד. 

הביטוי, הנוכחות, תמיד שם.
קהילה,  של  מיקרוקוסמוס  היא  מקהלה 
היא מעין משפחה גדולה בה כל אחד יודע 
את תפקידו. גם אם לעיתים יש זיופים, או 
מצב רוח ירוד, הנשיאה של המקהלה את 
האינדיבידואל, היא סימביוזה דו כיוונית, 

שוהההתרוממות הרוחנית מורגשת כשהת
זמון מושלם.

ההשתתפות  הכל:  מעל  היא  המחויבות 
על  לקבל  הרצון  ההגעה,  במפגשים, 
ולהיות  הלימודי  התהליך  את  עצמך 
חלק. הידיעה שאם לא מגיעים השלמות 

לחזור  לכוון,  צריך להתחיל  ושוב  נפגעת 
בנ להיות  שצריכה  ידיעה  היא  שאחורה, 

גם  עליון  ערך  היא  מחויבות  לכן  שמתך. 
הקולית.  בנוכחות  וגם  הפיזית  בנוכחות 
התמורה, אומרת לי רעיה, היא  שגם אם 
במפגש מסוים, הגעת לא במיטבך, בסוף 
המפגש החיוך יופיע והנתינה שלך, תבוא 
לידי ביטוי בקבלה מלאה בהנאה, במצב 

רוח טוב ובמוטיבציה להמשך השבוע. 

מקהלה  ילדים  מעגלי,  מסלול 
מוסיקלי  במבט  לראות  יפה  קהילה... 
בשביל  כקהילה  עושים  שאנו  הדרך  את 
הווקאלי. הדרך שעושים הילדים, ההורים 
והמורים בתהליך המופלא הזה היא בסופו 
וכמו בחינוך  הגיון  דרך עם המון  של דבר 
אם  ברור.  מאוד  ריתמוס  עם  גם  וולדורף 
לנוכח  ומתפלאים  מבחוץ,  אותנו  בוחנים 
והתנועה  המשחק  השירה,  הניגון,  יכולות 
קהילה  הכל אנחנו  בסך  האוריתמית, אז 
הכוונה  על  נסתכל  אם  אך  מוסיקלית,  די 
של  לוגיקה  יש  אז  לא?  איך  שבדברים, 
באזור  שמתחילה  הקול,  וחשיפת  שירים, 
גיל תשע, שם פוגשת רעיה ילדים ומוציאה 

מהם קולות מלאכיים בעבודה אישית. 
במהלך  הנלמדים  והמנגינות  השירים 
השנים בבית הספר על ידי באים אחר כך 
לידי ביטוי לאורך הדרך החינוכית, פוגשים 
ובשלב  המורים,  במקהלת  ומתפתחים 
במקהלה,  ההורים  את  גם  פוגשים  הבא 
להיות  הופכים  והמנגינות  שהשירים  כך 
זה  כל  ומעל  בקהילה,  המשפחה,  נחלת 
נחלת הקהילה. אז אם קהילה צריכה חוט 
מוסיקלי שיחבר, ילווה וייחד אותה, חוטי 
הקהילה שלנו נמצאים בשפע בכל בית, 

מחכים להישזר בכל וריאציה שנבחר.
המיומנות לשזירת החוטים הללו היא היא 
היא  המקהלה  בשקד.  שלנו  הדישאןשאי 

ומיל מהורים  המורכבת  משפחה  שכמו 
לכל  ומאפשרת  שונות  גיל  בשכבות  דים 

 יריב הרפז בשיחה עם 
רעיה אור, מייסדת המקהלה 

הקהילתית, על צלילים, 
הרמוניה וחיבור קהילתי

כ

מקהלה בונה קהילה
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ילד להביא את האינדיבידואל שלו מתוך >
הרפרטואר שלמד עד לאותו רגע, אותם 
הורים  הכיתות.  בכל  שנלמדים  שירים 
פחות...(  את  ומי  יותר  )מי  המכירים 
ליצירת  קרקע  מאפשרים  הרפרטואר 
מתהווה  שפשוט  משפחתית  מקהלה 
מתוך התהליך ויוצר אוצר משפחתי. ואם 
נדמיין רגע שאנו מביטים על המארג הזה 

שמלמעלה נוכל לראות שאנו קהילה המו
רכבת למעשה ממאות מקהלות קטנות. 

שכבר  כפי  מילים.  רק  לא  הוא  שיר 
כל  של  התחייבות  היא  מקהלה  נכתב, 
וכמו  במקהלה,  אחר  אדם  מול  אדם 
אחד  עזרה  של  התחייבות  זו  הקהילה, 
נדבך  היא  הקהילה  של  התמיכה  לשני. 
חשוב. שירה היא ריפוי, ריפוי הבא לידי 
והחוצה,  פנימה  נכונה  בנשימה  ביטוי 
לשיר  והרצון  ההבנה  שחרור ופתיחות. 
זרימה  היא  למילים,  מעבר  הרבה  היא 

של הגוף ככלי נגינה. 
נובעים  לשירה  שלנו  והבחירה  הרצון 
בילדות.  שלנו  המוזיקלית  החוויה  מתוך 
כמו  היא  שהמטרה  רעיה  אומרת  לכן 
פחות  יחד,  לשיר  לכולם  לתת  בהצגות, 
להתמקד בכלי עצמו ויותר לתת לכל ילד 

לשיר את החוויה ואת הנגינה ביחד. 
ביסו אדם  כל  לשיר.  אוהבים  שאנחנו 

חייב  רעיה,  לדברי  לשיר. אדם,  אוהב  דו 
מוזיק טראומה  חווה  אם  בייחוד  שלשיר 

לית בילדות, שגרמה לו לסגור את מיתרי 
הקול – כי אמרו לו שהוא מזייף או שלא 

ישיר. שירה היא ריפוי.

הרפטואר המוסיקלי של רעיה ושלנו 
הקסם;  חליל  פופינס;  מרי  כקהילה : 
כנר על הגג, עלובי החיים; שלמה המלך 
הצגות  לי;  גוץ  לי  עוץ  הסנדלר;  ושלמי 
ועוד  השודדים,  בת  רוניה  באוריתמיה; 

רבים וטובים

כמעט 20 שירים ברפטואר המקהלה, 
ובהם הללויה, יש אי שם, Because  של 
הביטלס, מי האיש, ידיד נפש, כנרת, ההר 
אלוהי,  למדני  השער,  את  פיתחו  הירוק, 
לבנה,  קשת  שנייה,  ציפור  גלגל,  כמו 

שילובים של מוסיקה קלאסית כמו באך.
קצת על המקהלה: 

בבית  נפגשים  שלישי  בימי  לשבוע  אחת 
הספר, בחדר מוזיקה, בין השעות 18:30-
בשש משותפת  שירה  על  עובדים   .20:00

לושה קולות מתוך רפרטואר שירים שאת 
רובם הגדול כולנו אוהבים ומחזיקים בתוך 

תר כוללת  במקהלה  ההתאספות  שתוכנו. 
הקולי  הכלי  ומציאת  נשימה  גילי שחרור, 
של כל אחד ואחת כדי שיבואו לידי ביטוי 

שבהרמוניה עם הפנים והחוץ, בהקשבה וב
כל  ואחרי  מפגש  כל  לפני  יחד.  גם  שירה 

שמפגש כזה יש עבודה וכיוונון קולי בקבו
צות קטנות יותר, אישיות, עזרה של רעיה 
להיפתח ולשחרר את הקול. אגב הופעות 

ש- טוב ששאלתם: בסוף השנה נערך קונצ
שרט של כולם, בחצר הבית של אחד המש

תתפים. במהלך השנה מתקיימים מופעים 
פה ושם במפגשי הקהילה, והשנה אולי גם 
 בכנס המקהלות. בקיצור, בואו למקהלה.

לישראל  עלתה  רעיה  רעיה :  על  קצת 
שנות  בתחילת  שם  אי  להרדוף  והגיעה 
מדופלמת.  מקהלות  כמנצחת  הש90 

שבזכות האפשרות שניתנה לה לנגן במס
שעדה המקומית כל הלילה נחשפה לאנת

רופוסופיה. לאחר שעשתה מבוא ולימודי 
לה  גרמו  לדבריה  אשר  אנתרופוסופיה, 
שלה,  המוזיקלית  התפישה  את  לשנות 
וחלמה  קול  פיתוח  שנים  שלוש  למדה 
ללמד ילדים ישראליים לשיר. לאחר מכן 
ללמד  והחלה  פז  ודליה  ערן  את  פגשה 

שמוזיקה בבית הספר. מאז אנחנו רק יכו
לים להתמוגג ולהוקיר תודה. 

השוש לקול  תחזרו  רעיה : של   הטיפ 
בהכנת  במטבח,  שירו  בבית,  שירו  רשי. 
שירו  בטיול.  במקלחת,  בנסיעה,  האוכל, 

 ...עוד ועוד
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גיל קינן המחנך נפרד מנועם בערב לזכרו 

נועם יקירי,

מזה כחודש עברת לצד השני ולי היו המון מחשבות וזכרונות, 
הרבה מהן מהשיחות והפגישות שלנו..

אני זוכר שיחה אחת שסיפרנו אחד לשני על החלומות שלנו 
וממנה הגענו לשיחה על משמעות החלומות ומה הם מספרים 

לנו ומגלים לנו..על מציאות אחרת במימדים אחרים שניתן 
להבין אותה רק שמפסיקים לחשוב באופן “רגיל”, כלומר 

שלא רק מה שרואים קיים... דיברנו והסכמנו שכנראה ישנן 
עוד מציאויות, ישנם עוד מימדים של קיום... זאת היתה 
שיחה שלראשונה הרגשתי אותך חושב על כך שיש נצח 

ושאתה חלק ממנו ושתמיד תהיה חלק ממנו, גם אם הגוף 
שלך חולה...

יקירי, אני יודע, עכשיו היית אומר לי “ זה לא שאמרתי..” 
והרי אתה אהבת דיוק! נכון לא אמרת את זה ממש במילים 

אלו, אבל העיינים שלך דיברו ואמרו וסיפרו לי הכל, כמו שרק 
העיניים שלך יודעות!

נועם חשבתי עוד עליך ועל הזמן בו בחרת לשחרר ולעבור 
הלאה.. אחרי פרידה מרבים מהאנשים שבאו אליך בימייך 
האחרונים בתחושה חזקה שהם באים להיפרד, אתה כבר 

ידעת..וזה קרה אחרי מקלחת שעברת מאוחר באותו לילה, 
בחרת ללכת נקי ומסודר כמו שתמיד אהבת להיות! וגם רק 

אחרי שתת הזדמנות לילדי כיתתך ללוות אותך במשך כל 
השנים הללו ועד ממש הרגעים האחרונים שלך בהם שרנו לך 

במלוא ההתכוונות והאהבה ממש, ממש עד הרגע האחרון. 
תודה לך...

נועם יקירי, עוד חשבתי עליך שבחרת ללכת בשנה מיוחדת 
בה הלכו איתך לעולמות העליונים הרבה מפורסמים מעולם 

המוזיקה ובכלל, לאונרד כהן, פרינס, דייוויד בואי... מאיר 
בנאי, שמעון פרס..הם אכן מפורסמים, הרבה מכירים 

אותם, הרבה דיברו עליהם, אבל בעצם אף אחד לא באמת 
מכיר אותם אישית. הם מפורסמים מהרדיו ולכאורה הם 

חשובים וגיבורים, יתכן. אבל בעצם החשוב והגיבור יותר 

עבורי שהלך השנה זה אתה. בעיני אתה עומד בשורה אחת 
איתם )בטח ככה זה באמת למעלה לא חשוב מי היית וכמה 

מפורסם היית, אלה מה עשית ואיך התמודדת..( ולכן אולי 
אתה אפילו מוביל, מנחה אותם בדרך עוד מעלה... כי אתה 

בעצם הגיבור האמיתי, לפחות שלנו, לכל מי שכאן היום, 
שמכיר אותך ומכיר בזה. יודע וזוכר את זה וזה מה שילווה 

אותנו הלאה בזכרנו אותך..
אומרים שקשה יותר לחיים מאשר למתים, בטח להישאר כאן 
על האדמה, ואומרים גם שהמוות הרבה יותר מפחיד כאן על 

האדמה מאשר בצד השני..זה נכון נועם?
דע יקירי וזה בתיאום עם אמא, שהאזכרה שלך היום איננה 

בכדי לעכב אותך ולהשאיר אותך קרוב אלינו, אלא בכדי 
לזכור ולהזכיר אותך, את מי שאתה, את מי שהיית, בכדי 
לעזור לך לא לפחד ולהמשיך הלאה בדרכך...אנחנו כאן 

נמשיך לזכור אותך, את אומץ ליבך, את נחישותך, את אהבת 
החיים, את החיוך שלך ואת טוב לבך.

ואנו נהיה, לפחות ננסה להיות נכונים יותר, טובים ורגישים 
יותר, כנים ואמתיים יותר, ובעיקר אוהבים כפי שאתה לימדת 

אותנו.
אנחנו יקירי, כפי שאמרתי הרבה בעבר ואומר שוב גם היום, 

נמשיך ללוות אותך , להיות איתך, לאהוב אותך.. ולהקדיש לך 
בשנה זו, את פירות העשייה שלנו בשנה האחרונה שאנחנו 

כולנו ביחד
שא בכרה בדרכך, תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים!

באהבה, כיתה ח’ וגילק

כשנועם אושפז בטיפול נמרץ ברמב”ם 
בספטמבר האחרון, ביקש לכתוב את מה שיאמר 

על קברו אחרי מותו

בס”ד

אני מודה לבורא עולם על הכל. תודה לך אלוקים על כל הכח 
שנתת לי עד היום לשרוד. אני יודע שאני חי כמה שנים בחסד 

ולא בזכות ולכן אני צריך להודות לך אלוקים.
אני רוצה להודות לצוות בית החולים תל השומר ולאחות ורד 

 במחלקה, שהיתה ממש כמו אמא, לעומרן ודבי, לרופאים - 
דר’ איריס, אסף, מיכל איילון ופרופ’ עמוס תורן

 לכל צוות בית ויזל, הייתם ממש מדהימים ולרוני צבר 
והאחות כרמי ולכל הצוות הדואג. מצטער אם שכחתי מישהו 

 לכל העמותות, לבנות שירות, מתנדבים וכל אחד בשמו, 
יש כמה שאני חייב להזכיר: דורון, שירז, יוני, גפן. יוני תדע לך 

שבלי ההשתדלות שלך לא הייתי מניח תפילין. אני מודה לך.
לחברים מטבעון, למורה גיל, מיכה, נחי, גבי וכו’ - תודה על כל 

הדאגה והעזרה.
 אני רוצה להודות באופן אישי לאיתמר וגליה על הכל. 

אתם לא חברים, אתם משפחה.
אני רוצה להודות באופן אישי ליקירה על כל המאמץ והעזרה
אבא, אסתר, סבא וסבתא וכל הדודים. תודה אבא, תודה לך. 
אני יודע שלא פשוט לגדל ילד כמוני, לא היה קל, סליחה אם 

פגעתי בך.
ועכשיו - לאחרונה חביבה - אמא יקרה ואהובה. אני יודע כמה 

התאמצת בשבילי. בלעדייך לא הייתי כלום. את היית החיים 
 שלי, רק אני יודע כמה התאמצת בשבילי ולא אף אחד אחר. 

אין לי שום מילה להגיד לך, רק תודה.
ולשגיא היקר, אני יודע כמה קשה לך. שמור על אמא, תשמע 

בקולה, לכל מה שהיא אומרת.

תודה לכולכם שבאתם לכבד אותי
נועם

 שגיא כתב לנועם 
בימיו האחרונים

טוב, רגע לפני שזה נגמר רציתי להגיד לך כמה 
שאני אוהב אותך.

אתה תמיד שם בשבילי, אני חושב שהסרטן חיבר 
בינינו.

אתה אח מקסים, אם אתה צריך אותי אני תמיד 
בשבילך. שאני חושב עליך אני חושב על כל 

הדברים הכיפים שעשינו, למשל שאנחנו משחקים 
כדור רגל ביחד, מדברים לפני השינה, משחקים 

באקס בוקס ביחד.
אתה פשוט אח מדהים ואני מקווה שנעבור גם את 

התקופה הקשה שלך וגם שלי.

בקיצור, אני אוהב אותך אחי.
שגיא

שירה שניר, חברה לכיתה נפרדת מנועם בשבעה

נועם. איך אפשר להתחיל בכלל?

טוב, אני אתחיל בתודה, פשוטה מאוד. תודה. תודה שהיית 
חלק מהחיים שלי, תודה על הזכות שניתנה לי להכיר אותך. 

תודה על שיחות רבות ותודה על מי שאתה, עם כמה שזה 
נשמע קלישאתי.

תודה על כך שבכל ביקור שלי ושל אחרים, תמיד דאגת 
לכיבוד ולשיחה מעניינת ו”לא דיכאונית מדי”. 

בכל ביקור שלי, הייתי צופה מחדש בראובן מחסל את 
הקרמשניט, בצחוק שלך, וכל פעם מחדש היית אומר לי 

שאני לא צריכה להביא קרמשניט שוב, כי ממילא לא ממש 
יוצא לך לאכול מהם בסופו של דבר. אבל אני המשכתי להכין 

“לך” קרמשניט בכל פעם מחדש, ואני חושבת שאני לעולם 
לא אפסיק להכין “לך” קרמשניט גם למרות שעכשיו בטוח 

אין סיכוי שיצא לך לאכול מהם... 
תודה שלימדת אותי הרבה יותר מכל מורה, לא במקצוע 

שאוכל להשתמש בו בבגרות, אלא בתחום הרבה יותר חשוב, 
בחיים עצמם. לימדת אותי להיות אופטימית ותמיד דרשת 

שאחייך כשביקרתי אותך. כנראה שאחרי כמעט 5 שנים 
שיטת החינוך שלך הצליחה, כי אני עומדת כאן, מחייכת, 

למרות שהייתי רוצה מאוד לבכות עכשיו.
בזכותך, בזכות מה שלימדת אותי על אופטימיות, הייתה לי 
מין אמונה כזאת שבסוף אתה תקום, תבריא ואפילו תהיה 

טוביה בהצגה, כי החלטתי שאם תמות, זה לא יפתיע אותי. 
אבל אם אתה תקום, והחלום שלי יתגשם, זה בהחלט יפתיע 
אותי, ובהחלט עדיף להיות מופתעת לטובה מאשר שתמות 

בלי שהייתה לי שום תקווה.
אז... החלום שלי אמנם לא התגשם, אבל אני חושבת שאולי 

זה עדיף לך. ממילא לא ממש אהבת להיות במרכז הבמה, לא?
אבל יותר מהכל אני מודה לך על הבחירות שלך, במשך כל 

השנים האלה. על כך שבחרת לחיות ולהתמודד, להילחם, לא 
להשבר. 

אני מודה לך גם על הבחירה הכי גדולה, שעשית ממש לפני 

כמה ימים. יש כאלה שיגידו שהמחלה שברה אותך לבסוף, 
אבל אני לא חושבת שנשברת עכשיו. אני חושבת שאם הייתה 
שבירה, היא הייתה צריכה לקרות לפני כמה שנים ולא עכשיו. 

אתה בחרת. בחרת להמשיך, ולבסוף בחרת גם לסיים פה. 
למרות שזה מאוד עצוב לי, אני מכבדת את הבחירה שלך, 

כי אני חושבת שבסופו של דבר, הבנת שיהיה לך יותר טוב 
למעלה, ולרגע אחד, בפעם הראשונה בחייך, עשית משהו 

משמעותי, ואפשר להגיד שזה אפילו משהו טוב, עבור עצמך, 
ולרגע אחד, חשבת רק רק על עצמך. שאם תשאל אותי, 

הגיע הזמן!
אני רוצה לסיים בברכה שכתבתי לך בתחילת השנה, אותה 

הברכה שעד כמה שאני זוכרת – אפילו גרמה לך לבכות:
חוזרים לבי”ס, ישר ליום הולדת של נועם.

אתה פשוט בן אדם מדהים.
אני זוכרת, איך בבר מצווה שלך, באת לכל אורח ואורח 

ושאלת לשלומו, למרות שזה היה היום שלך. 
שגם ברגעים הכי קשים, התעניינת במי שמסביבך ואמרת 

תודה על הדברים הכי קטנים.
שתמיד ניסית לעודד את כולם, להתעדכן.

אני מאחלת לך שתמשיך בדרך שלך, שתמשיך לחייך.

 ואל תשכח גם לשים לב לעצמך לפעמים... 
אוהבת המון המון המון, שירה.

 עפרי, חבר לכיתה 
נפרד מנועם בשבעה

במובן מסוים פחד מהמוות דומה מאוד לפחד מהחושך. אנחנו לא 
פוחדים מהחושך, אנחנו פוחדים ממה שהוא טומן בתוכו. אנחנו לא 

יודעים ואולי זה מה שמפחיד כלשכך.
אנחנו פוחדים ממה שאנחנו לא מבינים ומכירים, אבל הדברים 

האלה לא בהכרח רעים ובמובן מסוים החושך הוא חלק בלתי נפרד 
מהאור.

את המסע שלנו עם נועם התחלנו בכיתה ג’, ממנה אני לא זוכר 
הרבה. נועם לא הרגיש טוב והלך הביתה ומאז חייו וחיינו לא היו 

אותו הדבר.
אני זוכר שחגגנו לך יום הולדת בקארטינג, הכל היה כלשכך שמח 

ומלא פיצה ובלונים, רק אחרשכך הבנתי שהשקיעו כלשכך כי חשבו 
שזה יהיה יום הולדתך האחרון, אבל נועם, לוחם חיים הוא, נאחז 

בחיים בשקיקה ולא הרפה. הרבה פעמים שהמצב נראה אבוד, הוא 
נלחם וקם, כנראה אלוהים חם עליו שם למעלה, אבל נועם עוד לא 

סיים את השליחות שלו.
נועם תמיד התאמץ להראות שהכל בסדר, שבאנו לבקר אותו, לקח 

את תפקיד המארח גם כשבקושי
יכול היה לדבר או ללכת. תמיד היה חד והצחיק אותנו. אני זוכר 

שבכיתה ג’, עשינו חארקות עם כסאות גלגלים, והתאמצת כלשכך 
בשביל שנרגיש טוב יותר. פשוט מאגר של נדיבות חסרת גבולות.

עכשיו סוף סוף תמה שליחותך נועם. אתה יכול להחזיר את נשמתך 
לבורא בנחת ויש בכך נחמה.

אתה כבר לא סובל יותר וזה מה שחשוב.
כולנו צריכים לזכור שנועם לא איננו, הוא איתנו. בכל פעם שנזכר 
בו, נצחק על הבדיחות שסיפרנו יחד וגם נבכה על הבדיחות שלא 

הספקנו לספר, המילים שלא הספקנו לומר.
נועם הוא גיבור, הגיבור של כולנו ומעל הכל הגיבור של עצמו , 

כזאת שמחת חיים בבן אדם שיודע שגופו לא יחזיק אותו עןד הרבה 
זמן, הוא לא משהו מובן מאיליו בהחלט.

נועם לימד אותנו הרבה דברים והיה המורה של כולנו, אפילו של 
גיל, אבל עכשיו הוא עולה למעלה כנראה שגם אלוהים רוצה שיעור



במכש נפתחה  בפברואר  ש10 
ללת אורנים תערוכת ערב חצי 
את  מציגים  שבה  תערוכה   -
כל עבודות האמנות של תלמידי התיכון 
באותה חצי שנה בתחומי הציור, קליעת 

שהסלים, פיסול בעץ ואבן, הדפס, קרמי
קה וצורפות.

תערוכות ערב חצי הן בשבילי זמן מאוד 
מיוחד. זהו רגע שבו אחרי חצי שנה של 

כיתות י' בחרו השנה להעלות את ההצגות "סיפור הפרברים" מאת ארתור לורנץ ו"כפר" מאת יהושע 
סובול בעיבודים מיוחדים. הנערים והנערות הללו מפעימים ומעוררי התפעלות, עם היכולת שלהם להיכנס 

לתוך הדמויות ולהחזיק את המחזה בלבותיהם. היה חשמל באוויר בשתי ההצגות, והיה מעניין להרגיש 
את השוני בין ה"חשמלים" של כל כיתה. צילום: טל גליק

הרף עולה

לראות את התקדמותם חצי תיכון לימודים אפשר 
בעבו האמנות  בתחום  התלמידים  ששל 

עשויה  זו  והמגוונות.  השונות  דותיהם 
התפתחות,  או   - התקדמות  גם  להיות 
האמנותי,  בלימוד  רק  לא   - נכון  יותר 
אלא גם בהלך הנפש של כל אחד ואחד 
באורנים  לומד  אני  בתיכון.  מהתלמידים 

שכבר שנה שנייה ומרגיש שבעקבות העי
בתוכי  בבית הספר משהו  באמנות  סוק 

שבהתג הסיפוק  זה  האם  לו.  שמתפתח 
ברות על אתגר, או הנאה מהעבודה, או 
בכלל שינוי מוחלט של נקודת המבט שלך 
משהו  וזה  להגיד,  לי  קשה  החיים?  על 
אך  עתה.  לעת  לעצמי,  לשמור  שאבחר 
אני בטוח שבכל אחד זה מתרחש, אפילו 

בקצת, גם לטוב וגם לרע.

חוץ מהרגש שיכול להסתתר מאחורי כל 
שה מה  את  לראות  מדהים  זה  שעבודה, 
להב אפשר  ליצור.  מסוגלים  שתלמידים 

חין בלא מעט עבודות מקוריות ועתירות 
כשרון שגורמות לך )או לי, לפחות( ממש 
אותן.  שיצר  האדם  ואת  אותן  להעריץ 
האווירה בתערוכה ממש מאחדת ותוססת 
- כולם באים לאולם התערוכה לראות את 
את  לראות  משמח  ממש  וזה  העבודות, 

הדב חילופי  ואת  ההדדית  שההתקבצות 
רים בין אורחי התערוכה. פינות הישיבה 
בחוץ, והכיבוד המוגש, מוסיפים לאווירה 

ויוצרים יותר חופשיות.
התערוכה הזאת היתה מוצלחת ומרגשת 
יהיה  ואני כבר מחכה לראות מה  ביותר, 

 ...שנה הבאה

יאן ישראל מסכם את ערב 
"תערוכת חצי" של התיכון

ב

17



בין הטבעי 
לתרבותי

 בקצה בית הספר, מתחת לעץ תות צומחת חממה 
של ילדים, צמחים וקיימות | אפרת אנגרס אוולד

בשקד  היסודי  ביה"ס  שתלת 
במ שנים,  כשבע  לפני  שהוקמה 

כיתות  של  בניה  פרויקט  סגרת 
ג', ותוכננה כך שתוכל לאגור את מי הגשם 
הגשם  כמות  הספורט.  אולם  מגג  הניגרים 
בזמן נתון היא גדולה מאד ובמים הנאגרים 
עונת  מתחילת  להשקיה  משתמשים  אנו 
גובלת  המשתלה  מאישיוני)!(  ועד  הגשמים 
בר  פרחי  של  וזרעים  בי"ס  שמעל  במצוק 

ששונים, מתעופפים ונובטים בתוכה, כך של
מעשה היא מתווכת בין הטבעי לתרבותי. 

במשך  פעלה  לא  המשתלה  מה,  משום 
כארבע שנים ורק כשהגיעו לסוף כיתה ז' 

שהחלט להעניק לילדים שבנו אותה הזדמ
נות "לעבדה ולשמרה" בכיתה ח'. 

ניסיון השנה הראשונה הראה בברור שקצת 
מפני  בעיקר  ח',  בכיתה  להתחיל  מאוחר 
שבזמן כה קצר לא ניתן לחוות מעגל שלם 

לראות  הלב  את  מחמם  אבל  צמיחה.  של 
כיצד  לראות  באים  כשהם  הנוער  בני  את 

הש בשנה  "שלהם".  המשתלה  שמשתנה 
לכיתות  שבועית  שעה  הוענקה  כבר  נייה 
שלהם  הלימוד  בתכני  נכללת  שבוטניקה 
)ה' וו'(. עכשיו מסתיימת השנה השלישית. 
אנו לומדים להתחשב בעונות, כי המשתלה 

שהנעימה בחורף הופכת בקיץ לחממה. למז
לנו מעניק לנו עץ התות הצומח ליד המצוק 
וצל  מאי  בחודש  מתוקים  פירות  אינסוף 
קריר ביוני. אנו מגדלים ירקות וצמחי נוי וגם 
שרכים ופטריות )את הנבגים אנו מקבלים 
אחר  פעם  המשגשגות  "מרינה"(,  מחברת 

פעם, כל עוד משקים אותן.
במשתלה יש כיום עשרות עציצים ומאות 
אליה  ומגיעים  סוגים  מיני  מכל  צמחים 
מדי שבוע ילדים וילדות בגילאים שונים. 
חלקם באים מיוזמתם בהפסקות, אחרים 

מתוודעים אליה דרך הפעילות הכיתתית, 
אך כולם לומדים לפתח חוש לקצב האיטי 
במשתלה  בטבע.  תהליכים  של  והחכם 
החיים,  וטיפוח  צמחים  בגידול  עוסקים 
כמושכן  שינויים.  ובוחנים  ניסויים  יוזמים 
לומדים קיימות )בנוסף לאיסוף מי גשם, 

ששכבר הוזכר, כל העציצים - קטנים כג
הורים(  תרומת  והם  ממוחזרים   - דולים 
הנוי  בטיפוח  ביןשגילאי  פעולה  ושיתוף 

לי מותאמת  פעילות  ומפתחים  שבבי"ס, 
מבורך  פעולה  שיתוף  ספציפיים.  לדים 
והחקלאות.  המשתלה  בין  גם  מתקיים 
אגב, ההתעניינות בשילוב משתלה בבי"ס 
וטיפוליות  חינוכיות  מטרות  קידום  לשם 
מגיעים  שקד  ולמשתלת  שלנו,  רק  אינה 

 .מבקרים מבתי ספר שונים

אפרת, מרכזת פעילות המשתלה
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משפחת גרשמן, טבעון
ראיינה וצילמה: אורית עריף

קבעתי עם יורם לשני בערב וקצת לפני השעה 
היעודה סימסתי ושאלתי מה כתובתם המדויקת. 

יורם ענה : "הרותם 25א אבל הזהרי מה־ waze כי הוא 
חושב שזה בחנייה של בי"ס שקד". אז נזהרתי ונווטתי 

בעצמי והאמת שה־waze לא מפספס בהרבה - הבית 
של הגרשמנים אכן נושק לבי"ס שקד ונצמד עם כל 

הגוף. בשביל הכניסה המון דגלי ישראל וקבלת פנים 
של הכלב פינצ' ונביחותיו. בתוך הבית יורם מטגן ביצה, 
ליאת אומרת שתיכף יגיעו כל הבנות ושזה אירוע נדיר 

שכולן כאן ביחד. הטלפון מקליט? מקליט. יאללה 
מתחילים.

מי בבית : ליאת )בת 49(, יורם )בן 51(, מלבד הכלב נמצאות 
כאן גם גורת החתולים אבנג'לינה וחולדת המחמד שחרזדה 

שיוצאת ונכנסת חליפות לכלוב שלה. דווחתי שבחצר יש גם 
כמה תרנגולות.

הנה מתקבצות זו אחר זו גם הבנות: שחר )תיכף בת 23(, 
יערה )תיכף בת 21(, שיר )בת 15.5( ורוני בת מצווה.

מי עושה מה : ליאת: "במהות שלי אני אחות חדר מיון, אני 
במיטבי כשאני בלחץ." )כולן אומרות מסביב שזה נכון אם 
כי הן פחות במיטבן כשאמא בלחץ(. היום עובדת כאחות 
בקופ"ח כללית בקרית עמל ובמקומות נוספים. חוץ מזה 

עוסקת הרבה בספורט, אופניים, שחיה... "אני מאוד אוהבת 
לקום בחורף בחושך ולקפוץ לבריכה".

יורם: מדען, חוקר ומלמד ביוכימיה במכללת אורנים. אוהב 
ללכת, לקרוא "בכלל כולם פה כל הזמן קוראים. לא פעם 

צריך לשלוף את הספר מידי אחת הבנות שנרדמה עליו 
ולכבות את האור".

שחר: חיילת משוחררת, מדריכה ברמת הגולן במדרשה של 
חבר'ה דתיים וחילוניים לפני גיוסם לצבא. לומדים כל מיני 

תחומים "כשהמטרה היא להנגיש את היהדות לכולם".
יערה: לוחמת בקרקל בגבול מצריים. 16 ימים בבסיס 
וחמישה ימים בבית "אלא אם כן יש לי ימים ביציאה".

שיר: רוכבת ועובדת בחוות סוסים ביגור כמה פעמים בשבוע 
וזה בד"כ בקדימות לכל השאר. יש גם את הנגינה בחליל 
וחברים ולימודים בכיתה ט באורנים. "מנסה לשלב בין כל 

התחומים וזה לא קל".

רוני: לומדת בשקד בכיתה ה' שמחנך ערן, מנגנת בסקסופון 
ויש גם תזמורת ולימודי תיאוריה, משתתפת פעם בשבוע 

בחוג סיירות, מתרגלת יוגה ופעמיים בשבוע מתאמנת 
בנבחרת האתלטיקה של מכבי חיפה.

אני שואלת לגבי פרוצדורה של הסעות עם כל העומס הזה 
ליאת: "כל הבנות פה מאוד עצמאיות, זה עניין של חינוך. 

כולנו מתנהלים ברגל, באוטובוסים, ברכבת... נדיר שמסיעים 
פה מישהו לאנשהו."

יערה: "פעם ראשונה ששלחת אותי לבד באוטובוס הלכתי 
לאיבוד"

ליאת: "כן. אבל בסוף הגעת ועכשיו בקרקל את עושה יופי 
של ניווטים". 

הכרות יורם וליאת : אביו של יורם עזר להוריה של ליאת 
לבנות את ביתם בכפר אדומים ובתמורה אביו של ליאת 

לימד את יורם נהיגה. לאחר זמן מה שאל המורה את תלמידו 
אם יש לו עניין להכיר את בתו ובמקביל התייצב בחדר המיון 
בשערי צדק, שם עבדה ליאת באותו הזמן, והציע לה להכיר 
את יורם. ליאת היתה סקפטית אבל אחרי שהקשתה ושאלה 

"הוא גבוה?" "יש לו אופנוע?" וקבלה על שתי השאלות 
תשובה חיובית - התרצתה.

בדייט הראשון יצאו לסרט "התפוז המכני" והשאר הסטוריה.

איך החלוקה לחדרים : כולן עונות כולל יורם. מסתבר שהיו 
כל מיני חלוקות בין חדרי השינה בבית וההסדר שהגיעו אליו 

לאחרונה הוא שלשחר יש חדר משלה )"היא הכי מסודרת, 
לא עובד לה טוב חדר מבולגן. היא גם מכבדת את מי שנכנס 

לחדר רק שלא ירגישו שהוא היה"(, לרוני חדר משלה 
ו"תקענו את שתי הבלאגנסטיות, יערה ושיר, באותו חדר 

וסבבה להן עם הבלאגן אחת של השניה".

תוכניות ליולי אוגוסט : נסיעה משפחתית )שכנראה לא 
תכלול את הבנות הגדולות המחוייבות למסגרות שלהן( ליוון 
שבמרכזה טיפוס על האולימפוס לרגל בת המצווה של רוני 

ונושא יוון הקלאסית אותו למדה השנה בבית הספר.

כמו שאני רואה את הדברים, זאוס כבר מעמיד מים לתה, 
 .טיפוס אל פסגת האולימפוס קטן על המשפחה הזאת

*

 מימין : רוני, שיר, יורם, 
ליאת, שחר ויערה
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קהילה" היא מושג חמקמק 
וכל אדם יכול להגדירו בהתאם 

להשקפותיו ולאמונותיו. 
קהילה עבורי היא "קבוצת אנשים בעלי 
עניין משותף, שחבריה מקיימים ביניהם 
שסולידריות וקשרי גומלין". העניין המשו

תף הבסיסי של חברי קהילת שקד הוא 
חינוך וולדורף, ועל כן יש לפתח אותה 
כקהילה חינוכית שמרכיביה החינוכיים 

והחברתיים מתקיימים יחדיו בכבוד, 
בהערכה ובהכרה הדדית. 

בקהילת שקד, שנוסדה בשנת 1989, 
פועלות כיום יוזמות חינוכיות עצמאיות 

)גני ילדים, בית ספר יסודי, בית ספר 
תיכון, סמינרי גננות וביוגרפיה והשכלת 
מבוגרים( ולצדן מתקיים מרכיב חברתיש
קהילתי הכולל את גוף ההורים, הנהלת 
העמותה ופעילויות קהילתיות נוספות 

כגון עלי שקד, מקהלה, קרן לעזרה 
הדדית, ועדת הנחות ופעילויות נוספות. 

הקהילה מונה כש500 משפחות ויוזמותיה 
משרתות כאלף ילדים ומבוגרים.

התנהלות משותפת
בין היוזמות החינוכיות למרכיב החברתיש

קהילתי בקהילת שקד מתקיימת מערכת 
של יחסי גומלין, המצויה מזה זמן רב 

בקונפליקט. עיקרו של הקונפליקט הוא 

עקרוני: האם יוזמה חינוכית היא המרכז 
שסביבה אוסף של אנשים בעלי עניין 

הנקראים לתמוך בה, או שהקהילה היא 
מרכז ההתרחשות, שבקרבה פועלות 

יוזמות עצמאיות )כפי שנהוג לנסח זאת 
במקומותינו "האם זהו בית ספר שיש לו 
קהילה, או קהילה שיש לה בית ספר"(. 

ביטוייו המעשיים של קונפליקט זה 
הם חיכוכים ואי הסכמות בין הצוותים 

החינוכיים לבין הנהלת העמותה וועד 
ההורים )שהחליט להתפזר בשנה 

האחרונה(. אף שעל פני השטח פועלים 
שהגופים השונים )הנהלות היוזמות החי

נוכיות והנהלת העמותה( באופן מסודר, 
כל הצדדים חשים אי שביעות רצון מן 

ההתנהלות המשותפת. 
הקונפליקט בין המרכיב החינוכי 

והקהילתי, אף שהוא מתסכל לעיתים, 
מובן לגמרי כאשר מסתכלים על הניסיון 

שהצטבר בהיסטוריה של התנועה 
האנתרופוסופית. מחד, ההגות והמעשה 
החינוכי הם מוצקים ונסמכים על ניסיון 
שמצטבר רב שנים ותפוצה. מאידך, המח
ששבה החברתיתשקהילתית האנתרופוסו

פית מצומצמת יותר ויישומיה המעשיים 
מעטים ודלים בהצלחות.

קהילה צומחת
שאם חפצים אנו בקהילה צומחת, משגש
גת, בריאה ותורמת לעצמה ולסביבתה, 

צריכים המרכיבים החינוכיים והחברתייםש
קהילתיים להתקיים זה לצד זה כחלקים 
משלימים, המכירים באופן עמוק ואמיתי 

זה בחשיבותו של האחר. לכן חשוב 
לפתוח בתהליך קהילתי רחב ועמוק 

שיוכן במשותף על ידי צוות של נציגי 
היוזמות החינוכיות והקהילתיות השונות. 
בתהליך זה נבחן מהי קהילת שקד, האם 

יש לה מטרות משותפות, ואם כן, מהן. 
לאחר גיבוש זהות ומטרות משותפות 

יש לפתח ביחד מודל פעילות והתנהלות 
שיתאים לקהילת שקד. תהליך עומק כזה 

– שיקרא לכל חבר קהילה שירצה בכך 
לקחת בו חלק – צריך להתקיים במסגרת 
רחבה ולכלול את צורכי ההורי והצוותים 

החינוכיים ומתוך הסתכלות לקהילה 
 .הסובבת אותנו

לאן ממשיכה הקהילה מכאן?
בועז הירש על קהילת שקד הניצבת בפני שאלות חשובות ברמה החינוכית 

והקהילתית, שידרשו תהליך קהילתי רחב ועמוק

"
הוקמה  הקרן  הקרן?  הוקמה  מטרה  ולאיזו  תי 
בש2003 כיוזמה של הורים שהיו פעילים בוועד ההורים 

והמניע המרכזי: הת שוממקימי קהילת שקד. הרעיון 
חושה שיש פערים בין משפחות עם קשיים בקהילה לבין רוב 

שהמשפחות שיכלו להקדיש לחינוך הילדים את מירב הזמן, המ
שאבים ותשומת הלב. 

וזאת  היא תקופה קצרה שבה מתעצבים החיים שלנו,  הילדות 
וגם  מיוחדים  כשרונות  ולפתח  לעודד  הזדמנות  שהיא  תקופה 
לנסות לטפל בקשיים ובעיות שעדיין פתירות. תחושתנו הייתה 
לילדים ממשפחות עם קשיים  לעזור  לנו אחריות  יש  שכקהילה 
כלכליים בכדי שלא יחמיצו הזדמנויות להתפתח. הקמנו את הקרן 

בשביל לנסות לתת להם את אותה ההזדמנות כמו לכולם.
?האם הקרן מסייעת למשפחה או לילדים בלבד אחת השותש
שפות הראשונות הייתה  עדנה וילבושביץ ז"ל שהייתה עובדת סו

ציאלית מנוסה ונכדיה למדו בשקד. היא הייתה ממעצבי התפיסה 
שהעזרה צריכה להיות ממוקדת אך ורק בילדים. אמנם ידענו על 
משפחות שנסעו במכוניות ללא ביטוח או שנמנעו מחימום הבית 
בחורף, אך הקפדנו שכל הכספים שנאספו יועברו ישירות לסיוע 

לילדים בלבד ולעיתים רחוקות בלבד לסיוע לכלל המשפחה. 
העזרה היא לא רק במימון חוג מוסיקה או ספורט אלא לפעמים 
גם במנוי לבריכה בקיץ או בהשתתפות במחנה של הצופים. היו 
גם מקרים חריגים שבהם סייענו למשפחות לאורך חודשים שהיו 

שבמשבר עמוק על ידי מימון קניות בסופר או טיפולים פסיכולו
גיים, אבחוני לקויות ועוד

הקרן  של  העיקרי  הקושי  הקרן?  שבניהול  האתגרים  מהם 
הכספים.  גיוס  בנושא  הוא  בעבר,  מאשר  וכיום  השנים,  לאורך 
מחודש  מהלך  של  בעיצומו  אנחנו  בנטל.  נושאים  מדי  מעטים 
ולגייס כמה שיותר משפחות לתרום לקרן.  להגיע אל הקהילה 

מדובר רק בעשרות שקלים בחודש.
הקהילה  לשמחתנו  בעבר?  מאשר  יותר  נכון  זה  כיום  מדוע 
גדולה פי 4-3 ממה שהייתה כאשר התחלנו. מספר המשפחות 
הזקוקות לעזרה גדל אף יותר מכך. משפחות רבות עברו לטבעון 
במיוחד בשביל החינוך בקהילת שקד ורבות נאבקות לממן את 

שעלויות שכר הלימוד כך שלא נשאר להן לחוגים ופעילויות נוס
פות. היקף התרומות לא עלה בהתאם ולא מדביק את הקצב. 

לכן אני מזמין את כולם להשתתף בתרומה לקרן.
כמה מילים אישיות לסיום : הילדים שלי גדלו וכבר ממשיכים 
במסלולים אחרים של צבא ואוניברסיטה. חשוב שנשתדל לתת 
לכל ילדה וילד את אותה ההזדמנות להצליח, להרחיב אופקים 

 .וליהנות מילדות עשירה ככל האפשר
 

לבירורים ובקשות לסיוע יש לפנות לשלמה לבקוביץ 
shlomolw@netvision.net.il במספר 052-4747234 או

האם יוזמה חינוכית היא המרכז 
שסביבה אוסף של אנשים בעלי 

עניין הנקראים לתמוך בה, או 
שהקהילה היא מרכז ההתרחשות?

מ

הזדמנות שווה להצליח
דרור איתן בשיחה עם שלמה לבקוביץ – ממייסדי ומובילי הקרן לערבות הדדית
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"אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום"

נדמה  ומסתבכת.  הולכת  במציאות  חיים  נו 
ופחות  פחות  נוכחות  ו"שלום"  קיום"  "דו  שהמילים 

הר על  ויתרה  כבר  המנהיגות  כאילו  המדיני.  שבשיח 
מצד  הדדית.  ובקבלה  בהבנה  ביחד,  כאן  יחיו  אחד  שיום  עיון 
שני, אפשר לראות יוזמות אזרחיות, מפגשים משותפים ותנועות 

השואפות לקיום משותף וליצירת שיח חדש ומשותף.
 

של  משותפת  עבודה  של  פרי  הוא  משותף"  "מרחב  מיזם 
באום  לאמנות  והגלריה  הזורע  מקיבוץ  ישראל  וילפריד  מוזיאון 
אחריו  שהותיר  איתן"  "צוק  מבצע  לאחר  קם  המיזם  אלפחם. 
משקעים רבים והפך את דו הקיום לשביר מתמיד. שני המוסדות 
הקימו מרחב של יצירה משותפת ליצירת שפה משותפת. המיזם 
נתמך על ידי תרומות, ופועל מזה מספר שנים ומאפשר לילדים 

יהודים וערבים להיחשף לבני גילם מהסביבה הקרובה והשונה. 

השנה השתתפו בפרויקט ילדי כיתות ד' מבית הספר אבן ח'לדון 
מבית  ד'  וכיתה  אגבריה,  סבאח  המורה  בלווי  אלפחם,  מאום 
הספר שקד בליווי המורה תמיר מור. התקיימו ארבעה מפגשים, 
שלושה מהם סביב תערוכות אמנות המוצגות בשני המוסדות, 

ומפגש רביעי של פעילות אתגרית בטבע.

בנושאים  ועסקה  השפות  בשתי  התקיימה  הפעילות 
ששעלו בתערוכות - פורטרט עצמי, מפות ודגם חוזר. את ההד
שרכות ליוו פעילויות יצירה ומוזיקה שנעשו בקבוצות קטנות ומ

עורבות משתי הכיתות.
 

מרגש היה לראות את השמחה של הילדים להיפגש. 
אפשר היה לראות כי ישנם ילדים שנרקמה ביניהם חברות של 
יגדלו  והם  הילדים  בלבבות  נטמן  שהזרע  מקוות  ואנו  ממש, 
להיות אזרחים פעילים הרואים בשלום ובדו קיום מטרה עליונה 

 .ואפשרית

תלמידי כיתות ד' נפגשו עם מקביליהם מבית ספר 
מאום אלפחם דרך מרחב של אמנות ופעילות 

בטבע. רתם לבנון, מנהלת מוזאון וילפריד, אורית 
גולדברג ורות אופנהיים, רכזות הפרויקט

 שתי קהילות - 
מרחב משותף

א

ל

עלי ברוק מזמין את חברי הקהילה לצאת החוצה 
ולחבר קהילה חזקה לקהילות אחרות, מוחלשות

חשתי  החברתית,  המחאה  לאחר  שנים,  כחמש  פני 
שלי  הפעילות  אופי  את  לשנות  ורוצה  צריך  שאני 
שיש  אלה  עם  לפעול  שמוטב  פתאום  הבנתי  בעולם. 
ויחד איתם  להם פחות, עם אלה שהמזל לא בדיוק האיר להם, 

לצאת למסע ארוך של שיקום, יצירה ובניית קהילה. 
ידעתי שיש עוני, שיש שכונות מצוקה, אבל זה לא ממש חי בי עד 
שהגעתי לשכונת נווה פז בחיפה. הגעתי תמים, סקרן, עם החלטה 
אחת בלבד: שאצטרף למה שקיים ואנסה לא לעזור אלא להיות 

שותף אם יקבלו אותי. 
היום, חמש שנים אחרי תחילתו של מסע מרתק ומורכב, מתסכל 
יכול להתחיל להבין מה עלינו לעשות  ומפעים, אני חושב שאני 
אם אנחנו רוצים לבער את העוני, עוני שאינו רק פיסי אלא גם 
חברתי ותרבותי. אין לי ספק שחברה נאורה ואנושית לא יכולה 
פוגש  כמו שאני  להרשות לעצמה פערים חברתיים כה עמוקים 
במסעי בשכונות. עוני, או יותר נכון עושר מופרז, הוא כמו סרטן 
ששואב אליו את כל כוחות הגוף ומחליש אותו. אם היינו מצליחים 
להעצים, לשקם, לבנות מחדש את שכונות המצוקה החברה שלנו 

הייתה בריאה, טובה, יפה ויצירתית הרבה יותר. 

שאני חושב שגיליתי את קצות החוטים שעמם אפשר לצעוד, ובר
צוני להציע לאלו הפנויים ויכולים להצטרף למסע. 

ניוטון כבר גילה לנו שכל גוף שואף להישאר במצבו, ואם אנחנו 
רוצים לשנות את המצב עלינו להשקיע אנרגיה. שכונת מצוקה 
היא בדיוק במצב הזה: כל מה שמושקע בה שומר אותה היכן 

ששהיא. רק אנרגיה אחרת, מורכבת ועשירה יותר המגובה במשא
בים ומעורבות עמוקה של אזרחים, יכולה ליצור שינוי אמיתי. 

מביוגרפיה אישית לעשייה קהילתית
פעילות  דרך  מוחלשת  לקהילה  חזקה  קהילה  לחבר  נצליח  אם 
יחידים, פעילות של בני נוער ופעילות של בוגרים יש סיכוי שנוכל 
וגם על הקהילה שלנו. הסוד טמון  להשפיע לטובה על החברה 
בחיבור האישי, בו כל אחת ואחד מתחברים מהביוגרפיה האישית 
שלהם לעשיה קהילתית ייחודית. מתוך עשייה זו נוצר שלם הגדול 

מסכום חלקיו. 
את  שתחשוף  תקשורת  יוזמת  עכשיו  מקימים  אנחנו  פז  בנווה 

שמאבקי השכונה והנעשה בה לציבור רחב יותר ובכך תסייע למא
פניות  בכם  יש  אם  בשכונה.  לפעילות  וגם  התושבים  של  בקים 
ואולי תשוקה להיות שותפים לעשייה חברתית,  )פנימית(, רצון 

 .אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למסע

ellibrok@gmail.com : אפשר לפנות לעלי ברוק באימייל

מסע אישי והזמנה לשותפות   

ם
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תוכניות חסכון לילדים 
ניהול תיקי השקעות בכל סכום 

טיפול בחסכון הפנסיוני 
ביטוחי חיים בריאות וסיעוד 

סדר בביטוחי המשפחה 
הטבות במס לעצמאים 
איתור חסכונות אבודים איתור חסכונות אבודים 

צרו 
052-2668007  קשר   04-9534308

barakdor@zahav . ne t . i l

דורון שמואלי BSC, סוכן פיננסים וסוכן 
ביטוח פנסיוני ברוח קהילת שקד 

אבא ל-3 בוגרי 
ביה"ס שקד 
מציע מגוון 

שירותים 
לקהילת שקד 

קסם הריפוי

מלווה רוחנית מרפאהמתקשרת

יוליה גרינברגר

קסם הריפוי yuliagreen79@gmail.com
04-8390579  054-8183197 ,  קריית טבעון
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מועדון האופניים הקהילתי 

בייק טבעון 
מזמין את קהילת שקד: לימוד רכיבה בלי 

גלגלי עזר • חוגי רכיבה בטבע לילדים • 
קבוצות מבוגרים ומשפחות

לקהילת שקד 100 ₪ לחודש
יואב – 0522618038 

 biketivon@gmail.com

רחלי תדהר קנר- ליווי אישי לחיים ולעסקים 

עדי שכטר 
מתווכת עצמאית

ן ו ע ב ט ת  י ר ק

adisch@me.com

054.422.40.63

www.miniatura.co.i l

miniatura.toys@gmail.com

054-4983535

מיניאטורה צעצועי עץ לילדים

מיניאטורה
צעצועי עץ לילדים

מגשימים חלומות בעץ

 שרוצים לכתוב, לערוך, להפיק, 
ליזום, להשפיע, לעשות, שמרגישים 

שהם יכולים לתרום לקהילה הנפלאה 
שלנו - להצטרף לצוות עלי שקד,  
מוזמנים באהבה להצטרף אלינו : 

aley.shaked@gmail.com

דרושים 
הורים! 

  

רגעים בזמן

 0506473741גל מוסנזון * 

Moments in Time - Gal Mosenson Photography 
| Facebook

 * צילום רגעים משמעותיים בחיים *

אוכל טבעוני
ללא גלוטן * בריא * טעים

בכל יום שישי דוכן גבינות 
טבעוניות, ממרחים, פיתות ללא 
גלוטן וקינוחי Raw מעולים בגן 

האורגני במרכז טבעון

 להזמנות ושאלות: 
הדס 050-7314519



ספינת נשמות
תפילת לילה

דליה פז

בים העננים שטה הספינה
על גלים רכים זוהרת לבנה
מפרשים נעים ברוח הקלה

נשמות אל על נושאת ומעלה
 

אשר חיים סיימו על פני האדמה
פשטו את גופיהן נותרה הנשמה

חיים שלמים השאירו מאחור
פניהן כעת נושאות, לחזור לאור

 
ועל אותו סיפון גם נשמות רכות

אשר כמהות להיוולד, לחוות ולגלות
את החיים על פני כוכב האדמה

ללבוש קורות חיים וגוף בו נשימה
גולשות על ים האור באות הן בדממה 

ולכל נשמה מהן נמל חם מיועד
ואב ואם המצפים לכל אחת ואחד
על החוף נרגשים מצפים ממתינים
לילדות ולילדים החמודים הקטנים

 
ורב חובל לה לאותה ספינה

זקוף ומאיר עומד על סיפונה
בדברו החם תשוט הלוך ושוב

על ים העננים הזוהר והטוב
 

מבטו למרחק הים שלוח
בהגה אוחז בלב בטוח

נוהג בחמלה בני האדם כולם
אל יעודם וגורלם


