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 חגיגת האביב  תשע"ה

חגיגת האביב השנה אפשרה מפגש משותף של אנשים ואיכויות. מפגש של משפחה אחת גדולה של הורים, קרובים, צוות בית 
ת הספר עם איכויות של התנדבות, שמחה, תמיכה, עזרה, יוזמה, יצירתיות ועוד. משמח היה לראות את הספר, ילדים ובוגרי בי

המגוון העשיר של סדנאות ופעילויות לילדים, את המבוגרים יושבים בנחת וביחד לשיחות קטנות. לצפות בהורים הנהנים 
רה להביט ולספוג את התהליכים מהמדהימים בשמחת ילדיהם. גולת הכותרת של החגיגה הייתה התערוכה המדהימה שאפש

 והמעמיקים שעברו החבורות השונות בשעורי המלאכה והאומנות.
היום הסתיים בדברים שנשאו לי וסמדר אבידן, נציגת ההורים, ובחלוקת תעודות הוקרה לאנשים ולילדים שתורמים לתבנית 

 באופן מתמשך. 
בנית וההורים ובנוסף ביקשנו לי הקריאה בברכתה לילדי הת-את הסיפור שלבקשתם של מספר אנשים אנו מביאים לקריאה שוב 

 שותה של סמדר לאפשר להורים לקרוא את הדברים אשר אמרה בהתכנסות:את ר
 

 אני סמדר, אמא של נעמה, יובל ואיתי

 מברכת את התבנית ביום חגה...
 

  בשלוש השנים האחרונות,
  נכנסנו בהדרגה לבית הספר,

 או נציג...בכל שנה נציגה 

  כששאלנו על התבנית,

 ילדה חמודה אמרה לנו: "זה בית ספר נפשי"...
 הבנו שזה כיוון טוב בשבילנו...

 
  חיפשנו קשר, פשטות, הבנה,
 התאמה, תשומת לב, חכמה,
 שאלות, פתיחות וגמישות...

 מצאנו את כל אלה, ואנחנו ממשיכים לגלות עוד ועוד...
 

  ירה, למידה ושאלת שאלות,אני מברכת את הצוות בהמשך חק
  שישאירו את התבנית חיה, מתאימה את עצמה, סוחפת קדימה,

 ובונה אצל ילדינו רגישות קרבה ומנהיגות...
 

    



 
 
 
 

 הברכה של לי:
 

  איש אחד חלם שזכה לראיון עם אלוהים.

 גש הלום' אמר האל 'רצית לראיין אותי'?'

 אם יש לך זמן' אמר האיש.'

  אמר 'הזמן שלי נצחי ומספיק לעשיית כל דבר...שאל בני'אלוהים חייך ו

  מה הכי מפתיע אותך בקשר למין האנושי' שאל האיש.'
ענה אלוהים: 'הכי מפתיע הוא שאנשים משתעממים מלהיות ילדים וממהרים להתבגר ואז משתוקקים לשוב ולהיות ילדים. הם 

כדי לשקם את בריאותם. הם חיים בהרהורים כלפי העתיד, מאבדים את בריאותם בכדי לצבור כסף, ומאבדים את כספם 
מתרפקים על זכרונות העבר ושוכחים להנות מן ההווה, כך שאינם חיים לא בהווה ולא בעתיד. הם חיים כאילו שלעולם לא 

  "...ימותו ומתים כאילו שמעולם לא חיו

 
  ...אלוהים חפן את יד האיש בכפו ושניהם היו שקטים זמן מה

 האיש את שאלתו השנייה 'כהורה, אילו שעורים היית רוצה, שילדיך ילמדו'? ואז שאל

 .אלוהים ענה בחיוך: 'חשוב ללמוד שהם אינם יכולים לגרום לאף אחד לאהוב אותם אך ביכולתם לאפשר לעצמם להיות נאהבים
  ללמוד שהערך הרב ביותר אינו טמון במה שיש להם בחיים אלא במי שיש להם בחיים.

  שלא רצוי להשוות עצמם לאחרים, אלא להיות נאמנים לעצמם.ללמוד 

  ללמוד שאדם עשיר אינו זה שיש לו הכי הרבה אלא זה שזקוק להכי מעט.

  ללמוד שזה לוקח כמה שניות לפצוע אדם אהוב פצעים עמוקים והרבה שנים לרפאם'. ללמוד לסלוח.

  יע זאת או להראות את רגשותיהם.ללמוד שיש אנשים שאוהבים אותך מאוד אך אינם יודעים להב

  ללמוד שכסף יכול לקנות הכל מלבד אושר.

למוד שערכם של החיים נובע לא מאורכם  .ללמוד ששני אנשים יכולים להביט באותו הדבר ולראות דברים שונים באופן מוחלט
  כי אם משיעור הטוב הכלול בהם.

  גם לעצמך.ללמוד שלא תמיד מספיק שאחרים יסלחו לך, עליך לסלוח 
האיש ישב שם עוד זמן מה ונהנה מהרגע הקסום שנפל בחלקו ואז הודה לאלוהים על הזמן שהקדיש לו ועל כל מה שעשה עבורי 

ועבור משפחתו. אלוהים ענה: 'בבקשה, אני נמצא כאן עשרים וארבע שעות ביממה כל מה שעליך לעשות הוא לקרוא לי ואני 
לבסוף הוא לא שכח לציין: 'אנשים ישכחו מה שאמרת, אנשים ישכחו מה שעשית, אבל אנשים לעולם לא ישכחו מה  אענה.

 שגרמת להם להרגיש'. 

 
להתנהג אל הילדים הסובבים אותנו יום יום במידת הצדק,  -ואנו בתבנית החינוך המוזהב מנסים יום יום לעשות כמצוות האל 

ינות, יושר, אדיבות, התחשבות, לתת דוגמא לשליטה עצמית, לסובלנות, לסבלנות, סלחנות, בנאמנות, ברוח ספורטיבית, בהג
להתגייסות למאמץ, לאמון, להוקרה, נימוס, כבוד, שותפות, ידידות ואהבה. כל אדם יכול לתת יד, ולא משנה עד כמה היא קטנה 

יד קטנה שהושטת היום תגדל מתוך הרגל ולהיות  ורכה היא, לעתיד חדש וטוב ביחסי אנוש. כי העולם הוא ממש קטן, ואותה
 מושטת למתן עזרה ואולי יום אחד אפילו לקבלתה בעת הצורך.

תודה לאחות המתנדבים ולשפרה על החגיגה הנהדרת הזו של שמחה, התנדבות, יצירה ושותפות. לישוב מעלה צביה הנותן לנו 
ורים על שכל בוקר אתם נותנים בנו אמון ומפקידים את ילדיכם אכסניה לעשות את מה שאנחנו אוהבים וחשוב לנו כל כך. לה

בידנו למשמרת הבוקר ללמידה. וכמובן לצוות הנאמן והמסור של תבנית החינוך המוזהב וכן לבני ובנות הזוג שמאפשרים להם 
 להתמסר למלאכת החינוך. איזה כיף לנו שזו הקהילה בה אנו חיים.

 

 

     
 

 

 



   

 

 :ת למתנדבים שעזרו בחגיגת האביב ואפשרו לאירוע להצליח ולכולנו ליהנותאנו רוצים להודו
 תודה על הנכונות, ההשקעה, היצירתיות, אהבת העשייה והנתינה.

אילן   יובל וענת גלעד, אסף שדה, שלמה רווה, עודד דרורי מאירי, תומר וסמדר בנטוב אבידן, –לצוות שעבד ביום ההקמה 
 שלוי, רונית רון.אוחיון, משה שחור, גפנית 

תודה לענת גלעד על ארגון מעולה של בית הקפה שפעל לאורך היום. על הכנת העוגות לבית הקפה, על ארגון הארוחה המשובחת 
ותוספת העוגות, הסלטים והתבשילים הנהדרים. ליובל גלעד על ארגון בית הקפה שעבד לאורך היום ולהפעלת ברכות ומגלשת 

 המים. 
 

 והסדנאות:למפעילי התחנות 
שרעבי על  יניבלאסף שדה על הקמת מזרקת המים ותחנת הקליעה למטרה. לרובי טוויג ועמרי דגני על הפעלת הטאבון. לאפרת ו

העזרה בטאבון. לרונית רון, אלה סיני, איה דויטש, עדי רודן, ארז בר, תמרה מור ושירה קירשנר במקרמה. למריה קופרמן, נועה 
פוגה, לגפנית שלוי, אילה סיון בן יוסף, מרב פרנק, איריס גוריון, פזייה טוויג ונוף אדוות על סדנת יואור שדה על הפעלת צנטר

עיצוב חלוקי נחל. לרחלי בומזון, נגה גל, תמנע קולברג ורונה שוב על שזירה בקש. לעינת עמוס ונועם עמבר על בועות הסבון. 
ם. לאסף שדה, פיילם גל, גרא שצופק ויאיר קירשנר על סדנת חץ למיכל פלג, אייל פלג טארנון ורשבסקי על מזרקת הכדורי

וקשת. ליובל גלעד, רון קרן, מארק רוטר, גלעד זליקובסקי על הפעלת מגלשת המים. לעומר כרמלי, דיאנה בר לב הדס אופק 
ילביץ, יאנה גולדמן, ואוסי מגן על ההשגחה בברכה. לסמדר אבידן בנטוב על העזרה במטבח ביום ההקמה. לטליה לוי, דויד מרק

אסף שור, גיתית זרחי, ענת חצבני, טל נוסבאום על העזרה במטבח ובית הקפה. תודה להראלד גולדמן, איתמר קלעי, יאיר מזר, 
 על הפרוק.זהר קולברג, עודד דרורי מאירי, זהבה אמיתי, הדס אופק  , אבי לוי,שומר יואב

 
גנים על ההרקדה. לאסף שדה על איוש עמדת עזרה ראשונה. לאיתן הופר, למיכה מצליח על מוסיקת הרקע המקסימה. לקרן בו

איתמר קלעי, משפ' נתן על השמירה בשער. לאריה חכם, יניב שרעבי, דני אוקס בוב קונווי על סדרני החניה. לשאול דגן אחראי 
 בטיחות. 

 חותכם, על השותפות, האהבה והשמחה. תודות אחרונות לכל ההורים על התבשילים המשובחים שתרמו להנאה בארוחה. על נוכ
 תודה לכל מי שעזר ועשה ובטעות נשמט שמו מהרשימה.

 


