
 מברר זהותקהילתי ע "מס -דעת -חברה-אדם

נאות " –ס אשר נתן את שמו לבית החינוך שלנו ולשכונה כולה "עץ השקמה הניצב בכניסה לביה

 אליו יצאנו ואשר אותו אנו חיים ונושמים ,המיוחדבירור הזהות מספר לנו את סיפור מסע , "שקמה

תקועים עמוק בקרקע ונופו רחב וממלא את שורשיו , ממדים-ורבותיק זהו עץ  .שבשגרהכמעשה 

 .החצר ואת הנפש

 ."כשאהיה גדול אני רוצה להיות אדם עם שורשים וכנפיים"...

 , אמנון שמוש

 ".הספר העממי-תמונות מבית"

 

להיות מחוברים  –משורשיו של העץ מתכתבת היטב עם הסיפור הייחודי שלנו שאנו יונקים ההשראה 

מטבעם של שורשים שהם חודרים עמוק . חברה ודעת, למורשת ולארץ בחיבורים אינסופיים של אדם

הם הבסיס האיתן המייצב את העץ גם כאשר נושבות רוחות , ויונקים את לשד חייהם מתוך האדמה

היציבות ללמוד על  –לחוויה ולמעשה החינוכי , מן השורשים לקחנו את ההשראה ללימוד. חזקות

 מן דעת וערכים, מחשבהמול שורשינו ולמשוך חוטים של -לברר את זהותנו אל, והאיתנות של כולנו

שהם תמצית קיומנו מאז נשמעה הקריאה הראשונה בחלל העולם אל אברהם  היסודות והמינרלים

ֶ ": אבינו ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ָך ּוִמּבֵ ךָ  ר ַאְרֶאךָּ ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ דֹול, ְוֶאֶעש ְ , ְלגֹוי ּגָ

ֶמךָ , ַוֲאָבֶרְכךָ  ְ ָלה ש  ָרָכה, ֶוְהֵיה; ַוֲאַגּדְ אל הקהילה " שם ואז"מחוטים של  –( 'ב-'א, ב"י, יתבראש) ".ּבְ

 ".כאן ועכשיו" ,שלנו

לעץ איתן ששורשיו הם אלו המאפשרים , אנו מדמים את תלמידינו כולם, ברוח המשנה ממסכת נזיקין

כל שחכמתו מרובה , הוא היה אומר": מנין בא ולאן עליו ללכת, לו לברר את זהותו ולדעת מיהו

והרוח באה ועוקרתו והופכתו , לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין? למה הוא דומה, ממעשיו

לאילן שענפיו מועטין ושרשיו ? למה הוא דומה, אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו. פניועל 

 שנאמר, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו, מרובין

ִעּתֹו ְוָעֵלהוּ " :('ג', א, תהלים) ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ֶ ְלֵגי ָמִים ֲאש  תּול ַעל ּפַ ָ ֵעץ ש  ר  ְוָהָיה ּכְ ֶ לֹא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאש 

ה ַיְצִליחַ   ."ַיֲעש ֶ

 ז"י', ג, מסכת אבות, נזיקין, משנה

רוחות של עתיד ובטחון ובהם נושבות  ,אל השמש, של עץ השקמה שולחים עליהם אל האור ענפיו

לכל עלה . המעניקות לנו השראה אל מעשה הצמיחה וההתפתחות בכל תחומי חייה של הקהילה

העצמה "הייחודיות שלנו . בעץ וכל העלים יחדיו הם המעצימים את תנופת גדילתו שמור תפקיד מיוחד

ט רמדמה את התיאור הזה בכך שהיא מכוונת לטיפוח ופיתוח הפ, "אישית למען עצמה חברתית

להיות יחיד המודע למקומו ולעצמתו בחברה ולפעול , לצמוח גבוה מלמעלה והלאה - והחברה כאחד

 .של רוח טובה לחיים כולםמתמדת וכתנועה  על דגלנו פי שחרטנוכ ,ותריחדיו למען עולם טוב י



רק . את העתיד, את החזון, מספרים את הרוח, לנושהצפורים והעטלפים שמצאו את ביתם בשקמה 

, מעיזים לפרוש אותם ולעופף ממציאות חיינו העכשוויים אל שדות העתיד, אלו שיש להם גם כנפיים

וממנה חולמים על העתיד  ,נשענים על יציבות הפדגוגיה הייחודית שלנו גם אנו - וכמו אמנון שמוש

המכוונים  ,ויוצרים סביבה מותאמת חדשנות המחוברת בחיבורים איתנים אל המעשה היומיומי שלנו

, בבלי) "לא חידושבמדרש האי אפשר לבית "כי  ,לתיקון עולם כחלום שיש לממשו בכל יום מחדש

 (.א"ע', ג, חגיגה

תמכנו . המניח מרחבים לבירור זהות כשגרת חיים( מצוינות סביב ערכים)ע "זו דרכנו שלנו במס

 יצרנו, מרחבים אלו ברעיונות הגדולים שלקחנו כהשראה מההתבוננות ומהלמידה אודות בירור הדרך

הספר -ששינו את פניה של הפדגוגיה והביאו לצמיחה בהישגי בית שפה משותפת ומערך לימודי נרחב

מעגלי השייכות וההשתייכות מסייעים בידינו בהמשך  –לימודיים וקהילתיים , היבטים חברתייםב

 .הציונית והאזרחית דמוקרטית של כל קהילתנו, טיפוח והבניית הזהות היהודית

  ..."ִיםַרֲחֵבי ָידַ , ַוִיָגלּו ֶמְרַחִקים ְבִהיִרים ,ָגְבהּו ְשֵמי ַהָשַמִים, ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת"

ֲעֵמי ָאִביב"חיים נחמן ביאליק   " פַּ


