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רבי טרפון ממשיך את “היום קצר והמלאכה מרובה...” וקובע גבולות ובלמים לעשייה. מרסן ומדרבן, דורש איפוק 
ויוזמה. אולי עמדו לפניו או לנגד עיני רוחו, שניים: חברותא ללימוד, בני זוג, צמד שותפים לעסקים, שני מנהיגים, 
הורה וילד )כן, הורה וילד( או עוזר ונעזר. והם בבעיה, כי משהו אינו מאוזן בעשייה המשותפת שלהם. אחד נושא על 
כתפיו מטלה כבדה מידי ונדמה לו שהוא בשליחות “מת לחיות 4” להצלת האנושות. האחר סומך על הראשון ונוח לו 
לשכב בצל. לראשון אומר רבי טרפון: אתה לא בורא עולם ולא תתקן את העולם לבד, פנה מקום לרעך בהשלמת 
המלאכה, בהתכוונות למטרה. אל תיקח הכול לעצמך, בלום את מרוצתך )“Hold your horses”... בלועזית פשוטה( 
ותשאיר משהו לא עשוי. ולשני הוא אומר: אין לך את החופש להתחמק ולהתבטל, אין לך את הזכות לחוש מיותר, 

להשאיר הכול למנוע הטורבו שאמור להיות שותפך, אתה חיוני בדיוק כמוהו.

הּוא ָהיָה אֹוֵמר, ֹלא 
ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלגְמֹור, 

וְֹלא ַאָּתה ֶבן חֹוִרין 
ִלָּבֵטל ִמֶּמּנָה.

פרק אבות ב, טז

נושאי הפרשה
החלק  לשניים.  מתחלקת  אמור  פרשת 
במובן  הכהנים  בחוקי  עוסק  הראשון 
המצומצם שלהם. בחלק זה מספר חיובים 
ואיסורי  וטהרה  טומאה  בענייני  ואיסורים 
ולא  בלבד,  הכהנים  על  החלים  אישות 
כל אדם מישראל. להלן שני פסוקים  על 

מתחילת הפרשה. 
אֶל-הַּכֹהֲנִים  אֱֹמר  אֶל-ֹמֶׁשה,  ה’  ֹּאמֶר  “וַי
ּבְנֵי אַהֲֹרן; וְאָמַרְּתָ אֲלֵהֶם, לְנֶפֶׁש ֹלא-יִּטַּמָא 

ּבְעַּמָיו.” )ויקרא כא, א(
הוּא  אֱֹלהֶיךָ,  “וְקִּדְַׁשּתֹו--ּכִי-אֶת-לֶחֶם 
ה’  אֲנִי  קָדֹוׁש,  יִהְיֶה-ּלָךְ--ּכִי  קָֹדׁש,  מַקְרִיב; 

מְקַּדְִׁשכֶם.” )ויקרא כא, ח(

עוסקת  אמור  פרשת  של  ההפטרה  גם 
בתפקידי הכוהנים ובמעמדם:

ָׁשמְרוּ  אֲֶׁשר  צָדֹוק,  ּבְנֵי  הַלְוִיִּם  “וְהַּכֹהֲנִים 
ּבְנֵי-יְִׂשרָאֵל  ּבִתְעֹות  מִקְּדִָׁשי  אֶת-מְִׁשמֶרֶת 
וְעָמְדוּ  לְָׁשרְתֵנִי;  אֵלַי,  יִקְרְבוּ  מֵעָלַי--הֵּמָה 
לְפָנַי, לְהַקְרִיב לִי חֵלֶב וָדָם--נְאֻם, אֲֹדנָי ה’. 
אֶל- יִקְרְבוּ  וְהֵּמָה  אֶל-מִקְּדִָׁשי,  יָֹבאוּ  הֵּמָה 
אֶת-מְִׁשמַרְּתִי.”  וְָׁשמְרוּ,  ׁשֻלְחָנִי--לְָׁשרְתֵנִי; 

)יחזקאל מד, טו-טז(
וּבֵין-טָמֵא  לְֹחל;  ֹקדֶׁש  ּבֵין  יֹורוּ,  “וְאֶת-עַּמִי 
לְטָהֹור, יֹודִעֻם. וְעַל-רִיב, הֵּמָה יַעַמְדוּ לשפט 
)יְִׁשּפְטֻהוּ(;  ושפטהו  )לְמְִׁשּפָט(--ּבְמְִׁשּפָטַי, 
וְאֶת-ּתֹוֹרתַי וְאֶת-חֻּקֹתַי, ּבְכָל-מֹועֲדַי יְִׁשֹמרוּ, 
מד,  )יחזקאל  יְקַּדֵׁשוּ.”  וְאֶת-ַׁשּבְתֹותַי, 

כג-כד(

במועדי  עוסק  בפרשה  השני  החלק 
פרשת  הציבור.  לכלל  נוגע  והוא  ישראל 
דיני  כמה  של  באזכורם  מסתיימת  אמור 
הצורם  ובאקורד  אחרות  מפרשות  נזיקין 
של סיפור המקלל )את ה’( שהוצא להורג 

בסקילה. 
 

להורים/מבוגרים
צעירים  ילדים  עם  הכהנים  בחוקי  דיון 
)במיוחד( אינו נוח ממספר סיבות: ראשית, 
לימינו  אינו פרקטי  החוקים  מן  גדול  חלק 
שאפילו  כך  כהנים  איננו  רובנו  ושנית, 
הם  אין  לזמננו,  רלוונטים  אלה  חוקים  היו 
נוגעים באופן מעשי לכלל הציבור. לעומת 
של  בשבת  הילדים  עם  לעסוק  ניתן  זאת 
מיהם  א.  כגון:  בשאלות  “אמור”  פרשת 
הכוהנים  תפקיד  היה  מה  ב.  הכוהנים? 
ומהו  ישראל  עם  של  ההיסטוריה  במהלך 

תפקידם היום )הרחבת ידע(. 

א. מי הם הכהנים?
היהודית  בהיסטוריה  הראשון  הגדול  הכהן 

וכל  אהרון  היה 
הם  הכהנים 
תרשים  צאצאיו. 
של  מקוצר 
הכהונה  שושלת 
אהרון  מזמנו של 
דוד  ימי  ועד 
מובא  ושלמה 

להלן: 
שושלת הכהנים 
 ) ם י ל ו ד ג ה (
מאהרון ועד ימי 

דוד ושלמה.
מראה  התרשים 
עוברת  שמאהרון 
הגדולה  הכהונה 
בנו  לאלעזר 
לפנחס  כך  ואחר 

הגדולה  הכהונה  עוברת  בהמשך  נכדו. 
אך  איתמר  מצאצאי  דווקא  שהיה  לעלי 
בשילה,  בניו  ושני  עלי  של  מותם  לאחר 
חוזרת הכהונה שוב לצאצאי אלעזר, צדוק 

ובניו )כמוזכר בהפטרה(.

ב. תפקידי הכהנים - עבר והווה 
כששמוליק מגיע לבית הכנסת בשבת הוא 
חבריו.  עם  ומשחק  בחוץ  הזמן  רוב  נמצא 
ונוכחותו  פנימה  נכנס  הוא  פעם  מדי  רק 
סוכריה,  לקבלת  כלל  בדרך  מנוצלת  שם 
בשבת  וכיו”ב.  שמע  קריאת  לאמירת 
“אמור” נכנס שמוליק לאולם התפילה זמן 
את  ניצל  ואבא  הכהנים  ברכת  לפני  קצר 
לטלית”,  אותו מתחת  ל”הכניס  ההזדמנות 
את  הציבור  שאר  ועם  איתו  יחד  ולשמוע 
)שליח  הש”ץ  בחזרת  הכהנים  ברכת 

הציבור( של תפילת שחרית. 

“גם אני  “אבא,” אמר אחר כך שמוליק,   -
הבמה  אל  אחת  פעם  איתך  לעלות  רוצה 

ולברך את הקהל.”

- “אנחנו לא יכולים כי אנחנו לא כהנים,” 
אמר אבא. 

בעצמנו?”  כהנים  נהיה  שלא  למה  “אז   -
שאל שמוליק. 

מי  של  בחירה  לא  זאת  כהן  להיות  “כי   -
עוד  אלוהים.  של  בחירה  אלא  שרוצה, 
כאשר היו בני ישראל במצרים בחר אלוהים 
וכל  בניו  שאהרון,  וקבע  לכהונה  באהרון 
בעם  ככהנים  ישמשו  בעתיד  צאצאיהם 
איננו  משפחתנו  שמוצא  ומכיוון  ישראל. 
משבט לוי ואין אנו מצאצאי אהרון, לעולם 

לא נוכל להיות כהנים,” ענה אבא. 

אחר כך בארוחת השבת עלה שוב הנושא 
לנוכחים ששמוליק  סיפר  לשיחה כשאבא 
הכהנים  ברכת  את  איתו  יחד  היום  שמע 
שלמרות  סבא  העיר  כאן  הכנסת.  בבית 
שברכת כוהנים היא עניין יומיומי, בשבת זו 
יש לברכת הכהנים משמעות מיוחדת מכיוון 



 מיהו יהודי
בנו של יהודי או בנה של יהודייה?

שפרשת אמור היא “פרשה של כהנים”. 

אמור  “פרשת  סבא,  אמר  מזה,”  “וחוץ   -
היא פרשת בר המצווה שלי.” 

הפרשה  את  לקרוא  אהבת  “האם   -
ההפטרה שלך?” שאלה הילה.

- “האמת שלא במיוחד,” ענה סבא. “חלק 
עוסקים  ההפטרה  וכל  הפרשה  של  ניכר 
עניין  לא  בכלל  וזה  כהנים  של  בחוקים 
אותי בתור ילד. וחוץ מזה ילדים מתרגשים 
כנסת  בית  לפני  בתורה  לקרוא  מאוד 
להתרכז  לפיכך  להם  וקשה  אנשים  מלא 
בתכנים של מה שהם קוראים. אבל אחר 
תכני  את  היטב  למדתי  כשהתבגרתי,  כך, 
והבנתי שלכהנים היה  וההפטרה,  הפרשה 
תפקיד מרכזי לאורך כל מהלך ההיסטוריה 

הקדומה של עם ישראל.” 

היו  מה  ילדים,  יודעים  אתם  “האם   -
תפקידים אלה?” שאלה סבתא.

 
- “אני יודעת קצת,” אמרה הילה, “כל זמן 
שהמשכן היה קיים ואחר כך בבתי המקדש 

על  אחראים  היו  הכהנים  והשני,  הראשון 
נוספות  עבודות  ועל  הקורבנות  הקרבת 
כמו הדלקת הנרות במנורה או סידור לחם 

הפנים.” 

שתדעו  כדאי  “אבל  סבא,  אמר  “נכון,”   -
מחוץ  נוספים  תפקידים  גם  היו  שלכהנים 
וציטט  תנ”ך  סבא  לקח  כאן  למקדש.” 
ומן  אמור  מפרשת  פסוקים  כמה  מתוכו 

ההפטרה שלה. 

- “כתוב בפסוקים האלה שהכהנים היו גם 
מורים ושופטים,” אמרה הילה.

אמר  מאוד,”  נכונה  שלך  “האבחנה   -
כללים  להכיר  חייבים  היו  “הכהנים  סבא. 
ודינים רבים לצורך עבודתם ועל כן טבעי 
היה שהם לימדו את החוקים האלה בבתי 
הספר. מאותן סיבות קיבלו הכהנים סמכות 
טומאה  של  בעניינים  שופטים  להיות 
המורים  כלל  בדרך  היו  הכהנים  וטהרה. 
גם  ולפעמים  פה  שבעל  ולתורה  לתנ”ך 

לימדו מתמטיקה או יוונית.”

שלא  המקדש  על  שמרו  הם  גם  “והם   -

ממה  שמוליק  דייק  דברים,”  ממנו  יגנבו 
משמרת  את  שמרו  )“...אשר  ששמע 

מקדשי”(

את  ניקו  גם  “והם  סבא.  אישר  “נכון,”   -
המקדש מדי יום, אבל פירוש המלים: ‘אשר 
הזה  במקרה  מקדשי’  משמרת  את  שמרו 
כידוע  במשמרות.  עבדו  שהכהנים  הוא 
לכם בבית המקדש הקריבו קרבנות בבוקר 
מיוחדות  עבודות  בו  והתבצעו  ובערב 
נוספות הן בימי חול והן בשבתות ובחגים. 
לצורך זה התחלקו הכהנים ל-24 משמרות 
בית  בעבודות  התחלקו  ואלה  כהונה 

המקדש על פי סדר שנקבע מראש.”

בטלה  מקדש,  בית  לנו  כשאין  “והיום,   -
ונותרו  הכהנים  של  המעשית  העבודה 
להם רק כמה תפקידים סמליים וטִקסיים 
כגון: ברכת כהנים, קדימות בעלייה לתורה 
ובזימון בברכת המזון ותפקיד מרכזי בטקס 

פדיון הבן.”

מרדכי לבנה
סב לתלמידים בגן ובכיתה ב’ קשת 

ההלכה היהודית קובעת כי יהודי הוא אדם 
שנולד לאם יהודייה או עבר גיור כהלכה. 
והאתנית  הדתית  ההשתייכות  קביעת 
לקביעות  ביחס  חריגה  הינה  האם,  פי  על 
דומות בהלכה היהודית ובקרב עמים שהיו 
שכנים ליהודים. ביהדות נקבעים מעמדות 
חברתיים-דתיים, כגון היותו של יהודי כהן, 
האב.  של  השתייכותו  על-פי  וכדומה,  לוי 
גם נורמות והלכות רבות המצויות בתורה, 
כבסיס  פטריארכאלי  מבנה  מייצגות 
תנכיות  דמויות  אחרים:  וחוקים  להנהגות 
בלבד,  אביהן  למשפחת  לרוב  מיוחסות 
כי  מראים  הקרקע  וחלוקת  הירושה  חוקי 
הצאצאים מיוחסים לאבות. עם זאת, עצם 
האם.  על-פי  נקבעת  ליהדות  ההשתייכות 
הן  נקבעות  זאת,  לעומת  האסלאם  בדת 
ההשתייכות לדת והן ההשתייכות לקבוצות 
בקרב  גם  וכך  האב  על-פי  הדת  בתוך 

הנוצרים. חריגות זו תמוהה.

יהודייה  אם  של  בנה  תמיד  לא  אכן, 
נכתב:  אמור  פרשת  בסוף  יהודי.  נחשב 
ּבֶן-אִיׁש  וְהוּא  יְִׂשרְאֵלִית,  ּבֶן-אִּשָה  “וַיֵּצֵא 
ּבֶן  ּבַּמַחֲנֶה,  וַיִּנָּצוּ  יְִׂשרָאֵל;  ּבְנֵי  ּבְתֹוךְ  מִצְרִי, 
הַיְִּׂשרְאֵלִית וְאִיׁש הַיְִּׂשרְאֵלִי”. הפסוק מוכיח 
שבנו של מצרי נחשב נכרי, שהרי התורה 
‘איש  ולא  ישראלית’  ‘בן-אישה  לו  קוראת 
ישראלי’. בזמנים הקדומים, לפחות עד סוף 
הולך  הבן  היה  הראשון,  המקדש  בית  ימי 
אחרי אביו, שכן האישה לא נחשבה כאדם 

עצמאי והיא ברשות אביה כשהיא צעירה, 
בנו  נישאת.  שהיא  לאחר  בעלה  וברשות 
של כהן הוא כהן, ולא משנה מי אמו. דוד 
מקום  ובשום  נוכריות  נשים  נשאו  ושלמה 
לא נאמר כי אבשלום, או יתר הבנים הם 

גויים. מתי ולמה השתנה המצב?

בית  בתחילת  חל  שהשינוי  אומרים  יש 
לפני   5 )מאה  ונחמיה  עזרא  בימי  שני, 
ציון  שיבת  בימי  היהודי  היישוב  הספירה(. 
היה קטן וחלש. היהודים התחתנו עם נשים 
בנות הארץ, חלקן לא יהודיות. עזרא גילה 
בתוך  היהודים  של  התבוללות  שמתחילה 
הגויים, שכן הנשים הנוכריות מחנכות את 
מְדַּבֵר  חֲצִי  “וּבְנֵיהֶם,  זרה:  בתרבות  ילדיהן 
יְהוּדִית”.  לְדַּבֵר  מַּכִירִים  וְאֵינָם  אְַׁשּדֹודִית, 
עזרא ונחמיה אילצו את הגברים היהודים 
כי  קבעו  הם  הנוכריות.  הנשים  את  לגרש 
ולא  יהדותו של אדם נקבעת על-פי אמו 

על-פי אביו, כפי שהיה מקובל עד אז. 

עזרא  שבימי  סביר  לא  אחרת,  דעה  לפי 
שנראה  כפי  עזרא,  ההלכה.  השתנתה 
מהתבוללות  מודאג  היה  לעיל,  מהפסוק 
תרבותית. קביעה שייחוס הילד הולך לפי 
עם  התינוק  “שפיכת  בבחינת  הינה  אימו, 
המים”. כי בכך היה מוציא את ילדיהן של 
ישראל, מה שהיה  הנשים הנכריות מכלל 
היהודי,  הציבור  את  יותר  עוד  מחליש 
שגירוש  נראה  וחלש.  קטן  היה  שממילא 

בלבד היה כאן ולא שינוי הלכה. יתר על כן, 
אפילו במאות 3-2 לספירה, 600 שנה ויותר 
אחרי עזרא, ייחוסו של ילד לפי אימו אינו 

הלכה ברורה. 

יבמות  במסכתות  ירושלמי  בתלמוד 
מובא  תנחומא,  במדרש  וכן  וקידושין, 
איש  יעקב  ארצישראלי,  בחכם  המעשה 
כפר גבורייא, שבא לעיר צור והתיר למול 
מישראל.  שנולד  נוכרית  של  בנה  בשבת 
זאת משום שנאמר )במדבר א’(: “ויתיילדו 
על משפחותם לבית אבותם”. היה ברור לו 
כיהודי  נחשב  יהודי  ואב  נוכריה  שבן לאם 
ויש למול אותו בזמנו ואפילו בשבת. ר` חגי 
)דור 3 לאמוראי א”י( שמע את הדבר וציווה 
להלקותו, משום שסבר שוולד של נוכרית 
הפסוק  על-פי  זאת  כמוה.  נכרי  נחשב 
לא  בתך  בם,  תתחתן  “לא  דברים  בספר 
תיתן לבנו... כי יסיר את בנך מאחריי”. הוא 
מישראל  הבא  ‘בנך  כך:  הפסוק  את  דרש 
אלא  בנך  קרוי  מגויה  בנך  ואין  בנך,  קרוי 
מופיע  הבהירות  לחוסר  נוסף  סימן  בנה’. 
במדרש ההלכה “ספרא” מתקופת התנאים. 
וזה לשונו: ‘ויצא בן אישה ישראלית’ - מניין 
ליטע  שבא  משה,  של  דינו  מבית  יצא? 
אוהלו בתוך מחנה דן. אמר להם: מבנות דן 
אני. אמרו לו: הכתוב אומר ‘איש על דגלו 
ישראל’.  בני  יחנו  אבותם  לבית  באותות 
מחויב  ויצא  משה,  של  דינו  לבית  נכנס 
בני  ‘בתוך  וגידף.  ועמד  במשפט(,  )הפסיד 



ומה שבינהםקיימות, תיבת נוח, אלוהים

ישראל’ - מלמד שנתגייר. לענייננו חשוב 
הספרא  שלפי  מאחר  האחרון.  המשפט 
בן האישה הישראלית התגייר, מכאן שלא 
יהודי מלכתחילה. ההנחה העומדת  נחשב 
מצרי’  איש  ש’בן  היא  זו  קביעה  בייסוד 
הוא נכרי. עולה אם כן שהיוחסין בישראל 
נקבעו בתקופת ה”ספרא” לפי האב, ועדיין 
לא נתקבל עקרון היוחסין לפי האם. אילו 
היינו  לא  עזרא,  בימי  נעשה  היה  השינוי 
שומעים את יעקב איש כפר גבורייא פוסק 
להיפך, או את הספרא אומר שבן האישה 

הישראלית התגייר. 

למלחמות  השינוי  את  לקשור  יותר  סביר 
במאה  היהודי  העם  על  שעברו  הקשות 
הראשונה והשנייה לספירה. בתוך 70 שנה 
קשות  מלחמות  שלוש  היהודים  נלחמו 
לספירה(   66( הגדול  המרד   - ברומאים 
התפוצות  מרד  בעקבותיו,  הבית  וחורבן 
ומרד  לספירה(   115( טריאנוס  בימי 
מלחמה  כל  לספירה(.   132( בר-כוכבא 
הייתה כרוכה בהרג רב של גברים-לוחמים 
יהודים ומספרם התמעט באופן משמעותי. 

יהודיות  זו, גם נאנסו נשים  בתקופה קשה 
גויים. בלית ברירה שונתה ההלכה  ידי  על 
הילדים  את  היהודי  העם  אל  שתקבל  כך 
הנולדים מגברים נוכרים ותכליל את ילדיהן 

של הנאנסות בתוך ישראל. 

מעניין לציין שעל-פי מנהג יהודי אתיופיה, 
בניגוד למקובל ביתר קהילות ישראל, יהודי 
הוא כל מי שנולד לאב יהודי. ניתן להסביר 
מאוד  ארוכה  תקופה  שבמשך  בכך  זאת 
הייתה הקהילה היהודית האתיופית מנותקת 
מתהליך השתלשלות ההלכה בארץ ישראל 
ובבבל. עובדה זו הביאה להימצאותם של 
האתיופית  הפסיקה  בין  רבים  הבדלים 
כהלכה  שהתקבלה  בתלמוד,  לפסיקה 
אצל  כולו.  העולם  יהודי  בקרב  מחייבת 
בנפרד,  ההלכה  התפתחה  אתיופיה  יהודי 
כי בחלק מהדברים  ניתן לראות  ולמעשה 
המנהג  את  האתיופית  הקהילה  משמרת 
הקדום בצורתו הראשונית, זה שהיה תקף 

עוד לפני תקופת התלמודים.
אריאל סלע
אב לתלמידים בגן ובכיתה ב’ 

עבודה  יום  לאחר  הביתה  השבוע  חזרתי 
ארוך במיוחד וחשבתי לתומי שאחר צהריים 
העבודה  את  סיימנו  הרי  לי,  צפוי  רגוע 
בהיסטוריה על השפעת האימפריה הרומית 
)לא להיבהל, לא  על  התפתחות הנצרות 
מבית  העבודה   - מטלה  שום  פספסתם 
את  שחר(.  הבכור  בני  של  בן-גוריון  ספר 
גזרנו, הדבקנו  עיצבנו,  לוחות הברית כבר 
ואפילו כבר שלחנו לבית הספר, אז צפוי 
שקט תעשייתי. האמנם? רגוע לא היה, אבל 
הייתה  זה  ליום  המשימה  מרתק!  בהחלט 
פשוט,  נשמע  א’,  לכיתה  נוח  תיבת  בניית 
לא? קונים פלקט ומציירים חיות או בונים 
תיבה מפלסטלינה ושמים חיות מפלסטיק 
וסגרנו עניין. לא ממש! המחשבה המיידית 
מנקרת - קודם קיימות! אין בעייה! נמצא 
נחתוך  פלסטי,  בקבוק  או  נעליים  קופסת 
שלא  זהו  אז  בסדר.  יהיה   - נדביק  נגזור 
ובפינת  היצירה  בארון  מהיר  חיפוש   -
בבית.   דבר  שום  אין  גוועלד...   - המיחזור 
מד הלחץ עולה ומיד מפעילים את רוטינת 

נושמים   - ההירגעות 
נשימות  שתי  עמוק, 
האף  דרך  קצרות 
ארוכה  אחת  ונשיפה 
כמו  )אין  הפה  דרך 
ללידה  להכנה  קורס 
לקראת  אותך  להכין 

יצירה  משימות  כמו  מלחיצות  מטלות 
לכיתה א’(. סקירה מהירה - אאוריקה! יש 
בקבוק מרכך כביסה שנפתח רק אתמול, 
חיש קל נעביר את תכנו לצנצנות הזכוכית 
הממוחזרות שלי, קצת ריח של קפה מעורב 

לכביסה.  הזיק  לא  מעולם  עדין  בלוונדר 
לבקבוק יש יופי של מבנה, שבדיוק מזכיר 
תיבה. חמש דקות אחרי המאמץ, הרצפה 
כבר התייבשה ולא נשארה אף טיפה ממה 
כולם  היידה!  להמשיך.  אפשר  שנשפך. 
החוצה לחצר: אמא, מיכל, החתול והכלב - 
עם בקבוק מרכך שטוף ויבש, צבעי גואש, 
עיתון  ניירות  חול,  גרגרי  עם  פלסטי  דבק 
וציורים של חיות -  גזרנו, הדבקנו, צבענו 
והשארנו לייבוש. איזה יופי, מודל לתפארת 
- גם מסורת וגם קיימות, עכשיו נותר זמן 

לבית מדרש קצר.

כל  על  דעתך  מה  מיקי,  אז  נו  אמא: 
סיפור תיבת נוח - את חושבת שהוא אכן 

התרחש?
מיכל: כן, בוודאי. זה כתוב בתורה.

לא  שאלות  מספר  נותרו  אבל  אמא: 
רוצים  אנחנו   - פנימית  )מחשבה  פתורות 
המקרא  לביקורת  יצירתית  חשיבה  לפתח 
על  זה  בשלב  לדון  טעם  ממש  אין  אבל 
וכל  הקרחונים  הפשרת  העונש,  מידתיות 
מקום  שהיה  לך  נראה  האבולוציה(.  תורת 
לכל החיות? ואיך הגנו על החלשים מפני 
חופשי  הסתובב  האריה  האם  הטורפים? 

בסמוך לצבי?
ברת-סמכא,  כבר  )והיא  מצטרפת  יעל 
וחילקו  סירות  מספר  בנו  אולי  ג’(:  כיתה 
לטורפים וצמחוניים? )הזדמנות פז להסביר 
הפנימית  והחלוקה  החי  ממלכת  על 
בכלל  ואולי  ומין(  סוג  משפחה,  לסדרה, 
לקחו רק ביצים מן העופות והזוחלים - זה 
היו  )תארי לעצמך אם  דרש פחות מקום! 

שיבוט  או  מבחנה  הפריות  על  מסתמכים 
היו צריכים רק מיכל הקפאה ומיקרוסקופ(.

אמא: אלוהים באמת כל-כך כעס שהחליט 
להעניש כך את כל האנושות?

לא  אני  אלוהים,  שיש  בטוח  לא  מיכל: 
הוא  איך  אז  וצורה  גוף  לו  אין  אם  מבינה 
וחוץ מזה מדוע הוא דיבר  נוח?  דיבר אל 
לא  שעכשיו  זה  איך  התנ”ך,  בימי  רק 

שומעים אותו?
שבימי  הסבר  להיות  יכול  לדעתי  יעל: 
התנ”ך היה אלוהים ואז הוא מת! )האם היא 

קוראת שפינוזה בסתר?(
לא  זה  למות,  יכול  לא  אלוהים  מיכל: 
מסתדר עם כל סיפור גן-עדן ועץ החיים. 
החיים  מפרי  לאכול  מותר  לאלוהים  רק 

ולכן הוא לא ימות.
היא  באלוהים  האמונה  מסכמות:  שתיהן 
לא מה שמחליט אם אתה מאמין לסיפור 
באלוהים  שמאמינים  חילוניים  יש  לא.  או 
מסורתיים  ויש  השבת  את  מקדשים  ולא 
וחרדים  דתיים  ויש  ומקדשים,  שמאמינים 

וכל אחד בוחר בדרך שלו. 
אמא: אז מה אנחנו אם-כך?

קידוש  עם  באמצע  איפשהו  אנחנו  כולם: 
ובלי הבדלה, עם כשרות ובלי שני מקררים. 
הושלמה  התיבה  זהו  אז  מכבדי-מסורת. 
ולקראת ארוחת-ערב הכנו סלט שלם של 
כשאבא  בסוף,  וקיימות.  יהדות  מדעים, 
“איזה  הוא מלמל בהערכה,  הביתה,  הגיע 
יופי של פירמידה - מה זה לכבוד הפסח?”

ליאת יוספסברג בן יהושע
אם לתלמידות בכיתה א’ וג’

 הקריצה השבועית
בקטנה -

אצל הילדים הכל פשוט
טל גנוסר יש לנו המבוגרים נטייה

בלתי מוסברת לסבך דברים. 
לא מזמן, התחבטתי בשאלה מה 

יקרה אם חבר או חברה דתיים ירצו 
לבוא לישון אצלנו בבית ביום שישי. 

האם לנהוג על פי הביטוי ברומא 
התנהג כרומאי? והחבר האורח 

ישב ביחד איתנו לצפות בתכניות 
הטלוויזיה האהובות עלינו אחרי 

ארוחת הערב. או שמא אנהג על 
פי הביטוי “בארמון שלנו האורח 
הוא המלך” ועל פיו יישק דבר. 
אין טלוויזיה, אין הדלקת אורות 

לא מתוכננת ונוציא את המייחם 
מהמחסן. אבא, שאל הילד, אולי 

במקום להסתבך שיבוא לישון אצלי 
ביום שלישי?     



החינוך לקידום  העמותה 
על פי עקרונות קשת

נעה ויהודה זלצברג

משחקשת   לשבת

לקראת ל”ג בעומר הפעם הכנו לקט משחקים באש )אל דאגה, המשחקים לא מסוכנים(. 

מיצאו בתפזורת שמות של שלושה יישובים בארץ, 
המילים  כל  אחת,  וחיה  אחד  פרי  נוי,  עצי  שני 

מכילות “אש” בתוכן.

מיצאו בכל אחד מהמשפטים הבאים מילה 
חבויה הקשורה לאש )ראו דוגמה(.

דוגמה: אורי עולה השנה לגן רותם. 
המילה החבויה: נרות.

מדורת ל”ג בעומר 
תתקיים ביום שני 

11 למאי 

הקהילה  באתר  פרטים 
ובדיוור הקהילה

מקהילת גשר מזכרת בתיה

למשפחת צוק להולדת הבת

 למשפחת פרידמן  להולדת הבן

מזל טוב

הרבה שמחה ואושר !!! 

נפלו מהדג פרורים על השולחן.

מאחורי הבית עמדו רהיטים ישנים.

אתמול נעמי טיילה בהרצליה.

בחג חלי מצאה מקום טוב לפיקניק.

הילד ידע שני שירים לל”ג בעומר.
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