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בין שדות המחקר השונים בארץ ובעולם, תחום חקר המוח הוא מהמרתקים ובעלי פוטנציאל לתגליות רבות, בשל 
היותו ארץ לא נודעת, ובזכות הכלים הטכנולוגיים המודרניים. מתוך התעניינות זאת במהות המוח נולד עיסוק שנקרא 
“קריאת מחשבות”. לא כישוף, לא תקשורת אלחושית, אם כי דגמים על מנת לתאר כיצד אנחנו מייחסים מחשבות 
לאחרים. יש כאן עיסוק רב-תחומי ממדעי המחשב ועד מדעי הרוח, כאשר כל התפיסות שהחוקרים מפתחים מושתות 
על עמדות פילוסופיות באשר לאופי הידע והמחשבות שלנו. נדמה לי שבאימרה זו, מזמינה אותנו המשנה לנקוט 
עמדה בנושא: האם בכלל אפשר להתיימר להגיע למקומו של מישהו אחר או שאין זו אלא אשליה? ובהתאם לכך, 
 האם אני יכול לדון אותו אם מתברר לי שאת אשר הוא חש אני לא יכול לדעת אם אני מרגיש באותה צורה או לא.
שתי  בין  חברי?  של  להתנהגותו  מגיב  שאני  לפני  לי  או  המשפט?  בבית  לדיינים  האימרה?  מופנית  למי  ובכלל 
אפשרויות אלו, מצטיירת התביעה לתפוס את מקומו של האחר לפני שדנים אותו כקריאה שצריכה ללוות אותנו 
בכל בחירותינו: האם אתה היית מתנהג בסדר בנסיבות מסוימות? השאלה ראויה, כמובן וצריכה לשמש אור לרגלנו. 
הרבה עבודה נחוצה על מנת להבטיח ככל האפשר שהיינו יודעים להגיב נכונה בכל בחירה מוסרית הניצבת לפנינו. 

ואולי זהו כל האדם.

“אל תדון את 

חברך עד שתגיע 

למקומו” 

 )אבות ב’,ד’(

פרשת נשא, הפרשה השנייה בספר 
העם  הכנות  את  ממשיכה  במדבר 
הפרשה  במדבר.  הנדודים  לקראת 

כוללת בתוכה נושאים רבים: 
תפקידם של משפחות משבט לוי )גרשון 

ומררי(.
החובה לשלח טמאים מחוץ למחנה.

אדם  שמביא  קורבן    - גזילות  אשם 
הנשבע בשם אלוהים לשקר.

פרשת סוטה -  ההליך בו נוהגים כלפי 
אישה החשודה שבגדה בבעלה.

נזיר - החוקים החלים על אדם  פרשת 
הנודר על עצמו נזירות.

שמברכים  ברכה   - הכוהנים  ברכת 
הכוהנים את העם.

קורבנות שמביאים נשיאי השבטים לרגל 
סיום בניית המשכן.

הפרשיות  בין  חבוי  היום  נדון  בו  הנושא 
של  מאוד  מועט  מספר  לו  ומוקדשים 
חניכת  בפני  עומדים  ישראל  בני  פסוקים. 
להתכונן  עליהם  מצווה  ואלוהים  המשכן, 
המשכן  הקמת   - פיזית  מבחינה  רק  לא 
- הכנת  עצמו, אלא גם מבחינה חברתית 

המחנה / הציבור הראוי להכלת המשכן. 

ילדים:
חשבו על מקרה שבו הייתם חלק מקבוצה 
שלו  שההתנהגות  אחר  ילד  שיש  וחשתם 
השאלות  על  לדון  נסו  לכם,  מפריעה 
במצב  לעשות  ניתן  לדעתכם  מה  הבאות: 
זה? האם יש מקרים שבהם כדאי להוציא 
אדם מחוץ לחברה? מה המחיר שמשלם 
הוצאה  מה  אדם שמוצא מהחברה?  אותו 
החברה  על  מעידה  מהחברה  אדם  של 

עצמה?

אלוהים מצווה את העם לשלח אל מחוץ 
למחנה את האנשים הטמאים: 

אֶת-ּבְנֵי  צַו  ּלֵאֹמר.   אֶל-ֹמֶׁשה  יְהוָה  “וַיְדַּבֵר 
ּכָל-צָרוּעַ  מִן-הַּמַחֲנֶה  וִיַׁשּלְחוּ  יְִׂשרָאֵל 
עַד-נְקֵבָה  מִזָּכָר  לָנָפֶׁש.  טָמֵא  וְֹכל  וְכָל-זָב 
וְֹלא  ּתְַׁשּלְחוּם  לַּמַחֲנֶה  אֶל-מִחוּץ  ּתְַׁשּלֵחוּ 
יְטַּמְאוּ אֶת-מַחֲנֵיהֶם אֲֶׁשר אֲנִי ֹׁשכֵן ּבְתֹוכָם.  
אֶל- אֹותָם  וַיְַׁשּלְחוּ  יְִׂשרָאֵל  ּבְנֵי  וַיַּעֲׂשוּ-כֵן 
יְהוָה אֶל-ֹמֶׁשה  ּדִּבֶר  ּכַאֲֶׁשר  מִחוּץ לַּמַחֲנֶה  

ּכֵן עָׂשוּ ּבְנֵי יְִׂשרָאֵל.”

זה  השלילי,  הצד  את  מציג  הטמא  האדם 
אשר פוגם במחנה ועל כן צריך להרחיקו. 
אינה  טומאה  המקראית  התפיסה  פי  על 
יש  אלא  הפרטי,  האדם  את  רק  מאפיינת 
בה סכנה לציבור כולו, הטומאה הנה גורם 
מזיק ומדבק והיא מתוארת כעוברת מאדם 

לאדם.

ילדים:
הייתם  שהיום  התנהגות  מהי  לחשוב  נסו 
ניתן  לדעתכם  מה  כ”מדבקת”.  מגדירים 
לעשות על מנת להתמודד עם תופעה כזו? 
מה יכול לעזור לאדם פרטי להתמודד עם 

תופעה “מדבקת” כזו?

כאמור, הדרך שהמקרא מציג להתמודדות 
לראות  ניתן  הרחקה.  הנה  הבעיה  עם 
השורש  על  משמעותית  חזרה  בפסוקים 
להציג  מנת  על  פעמים(.  )ארבע  ש.ל.ח. 
להשתמש  המקרא  יכול  היה  המהלך  את 
בשורש: ג.ר.ש אך הוא שב וחוזר על אותו 
ששורש  להסביר  ניתן  שליחה.  של  שורש 
בחובו  נושא  והוא  זמנית  הדרה  מבטא  זה 
את אפשרות התיקון, זאת בשונה מהשורש 

כאשר  קבועה.  הרחקה  המבטא  ג.ר.ש 
האדם מגורש מגן עדן אין כוונה שהוא ישוב 
אליו, הוא החמיץ את ההזדמנות ולא ניתן 
מקדם  וישכן  את-האדם;  “ויגרש,  לתקנה: 
החרב  להט  ואת  את-הכרובים,  לגן-עדן 
החיים”  עץ  את-דרך  לשמור,  המתהפכת, 
)בראשית ג 24. למגדילי ראש - שימו לב 
בו(. גם שרה  ולשורש המופיע  ב’   לפסוק 
פונה לאברהם בבקשה לגרש את ישמעאל 
והגר, “ותאמר, לאברהם, גרש האמה הזאת, 
הזאת,  בן-האמה  יירש  לא  כי  ואת-בנה:  
 .)9-10 כ”א  )בראשית  עם-יצחק”  עם-בני 
את  לגרש  אלוהים  מבטיח  דומה  באופן 

שבעת העממים. 

חזרה,  מאפשר  השילוח  הגירוש,  לעומת 
ולאחריו את  כאשר נח משלח את העורב 
ישובו  שהם  לאפשרות  מודע  הוא  היונה 
ֹנחַ,  וַיִּפְּתַח  יֹום;  אַרְּבָעִים  מִּקֵץ  “וַיְהִי,  אליו: 
אֶת- וַיְַׁשּלַח,  עָָׂשה.   אֲֶׁשר  הַּתֵבָה  אֶת-חַּלֹון 
הַּמַיִם  עַד-יְֹבֶׁשת  וָׁשֹוב,  יָצֹוא  וַיֵּצֵא  הָֹערֵב; 
מֵאִּתֹו-- אֶת-הַיֹּונָה,  וַיְַׁשּלַח  הָאָרֶץ.  מֵעַל 
הָאֲדָמָה”  ּפְנֵי  מֵעַל  הַּמַיִם,  הֲקַּלוּ  לִרְאֹות 
)בראשית ח 8-6(. כאשר מעבירים מסרים/
אגרות במקרא השימוש הוא כמובן בשורש 
עצם  מעידה  כך  ועל   - ג.ר.ש  ולא  ש.ל.ח 

המילה שליח.

ילדים:
יש  לדעתכם  מדוע  לעיל  ההסבר  לאור 
ש.ל.ח  בשורש  דווקא  לשימוש  חשיבות 

בפרשה זו?

השימוש בשורש זה מעביר לנו מסר חשוב, 



כיצד ובמה נמלא את עגלתנו הקשתית?
דרושה סימטריה

מקרים  באותם  גם  מהחברה  ההרחקה 
“מסוכנים”, גם במצב של חשש מ”הדבקה” 
לא  מתוקנת  חברה  לצמיתות.  איננה 
ובמקרים  אנשים/שותפים,  מגרשת 
יוצרת הפרדה לזמן מוגבל  מורכבים היא 
על מנת לאפשר תיקון נקודתי, שיעדו הוא 

שילוב ושיתוף מחודש. 

שרי דרור
אם לנגה, גן ארז, קשת

העברי  השנה  בלוח  נוסף  דף  הפיכת  עם 
מתחלפות חגיגות האביב, שגולת הכותרת 
שבהן הינה, ללא ספק, חג הפסח, באירועים 
בעלי אופי ישראלי מובהק: יום הזיכרון ויום 
הפסח,  לחג  מוחלט  בניגוד  העצמאות. 
הנחגג “כהלכתו” על פי סדר מוכתב וידוע, 
הקובעת  המסורת  את  אייר”  “חגי  חסרים 
יד  ובאין  לציינם,  יש  בו  הנכון  האופן  את 
מכוונת או עמוד עשן ההולך לפני המחנה, 
מייצרים לעצמם המוני בית ישראל עמודי 
לטובת  ברוח  ונאחזים  משלהם  עשן 
כל-גבעה  על  קטורת  והעלאת  נפנופים 

גבוהה ותחת כל-עץ רענן...

לאופן  הנוגע  בכל  הדרך  העדר  למרות 
דווקא  העצמאות,  יום  את  לחגוג  יש  בו 
האמנתי,  כך  הזיכרון,  יום  לאירועי  בנוגע 
כך  בשל  דווקא  לאומי.  קונצנזוס  קיים 
שנערך  הזיכרון  יום  טקס  אותי  הפליא 
הספר  בבית  ג’  כיתה  תלמידי  על-ידי 
הזיכרון  יום  של  העצב  בין  החיבור  שלנו. 
יום העצמאות קשה ובלתי נתפש  ושמחת 
לנו המבוגרים, על אחת כמה וכמה לילדנו 
של  שעטנז  שהיה  הטקס,  ולכן  הצעירים; 
שני האירועים, היה מבלבל ומקומם. יתרה 
מזאת, הוא המחיש באופן חד עד כמה אנו 
בכלל,  לאומית-ישראלית  בהלכה  חסרים 

ובהלכות “קשתיות” בפרט.

והסדור  המובנה  בין   - הזו  הסימטריה  אי 
סדר  והעדר  דתיים  לתכנים  הנוגע  בכל 
 - לדת  קשורים  שאינם  בתכנים  והסכמה 
יוצר תחושה של חוסר סימטריה בין דתיים 
לחילוניים, שלא נפקד מקומה גם בקהילת 

“גשר” שלנו. הרבה גורמים נוספים תורמים 
שעבור  העובדה   – למשל  זו;  לתחושה 
קבוצת התפילה יש לגייס משפחות, בעוד 
ולנפות.  למיין  יש  קבוצת המפגש  שעבור 
קבוצת  בתוך  החברתית  הלכידות  בנוסף, 
התפילה הינה, מטבע הדברים, גבוהה יותר, 
כי הדת והעיסוק בה - מלכדים הרבה יותר 
מכל תחביב או תחום עניין משותף הקיים 

)אולי( בין חברים אחרים בקבוצה. 

הלך  לכך  תורם  אלו,  לכל  מעבר  אך 
מראשיתה,  ישראל  במדינת  הקיים  הרוח 
שתמציתו במשל של החזון אי”ש בתשובתו 
בין  הבחירה  שאלת  על  בדיון  גוריון  לבן 
“שתי  ההלכתי:  החוק  לבין  האזרחי  החוק 
בעוד  לעייפה  עמוסה  האחת  עגלות, 
השנייה ריקה, צריכות לעבור על גשר צר, 
גוריון  בן  הדרך?”  את  תפנה  עגלה  איזו 
וטעמיו עמו, הסכים עם הדימוי אליו כיוון 
מסמלת  המלאה,  שהעגלה  אי”ש:  החזון 
את העושר הרוחני של הדת ושל ההלכה 
היהודית, בעוד שעגלת העם היהודי הציוני, 

ריקה היא.

עושר  עמה  מביאה  שהיהדות  ספק  אין 
היא,  כפולה  הטעות  אך  עצום,  תרבותי 
המתרס:  עברי  משני   נמצאים   והטועים 
היהודי  הספרים  ארון  את  המנכסים  אלו 
אלו  לדעתי,  מכך,  וחמור  לעצמם, 
הירושה   - ומתכולתו  ממנו  המתנערים 
לא  כאילו   - אבותיהם  להם  שהותירו 
שלהם הוא! זאת ועוד, האמנם ריקה היא 
הקיימים,  שבתנאים  או  האחרת?  העגלה 
פשוט קשה להגיע להסכמה על תכולתה?  

אם היינו נדרשים לכך, מה לדעתנו הייתה 
מדע,  תחומי  להכיל?  זו  עגלה  צריכה 
ושירה?  ספרות  ופילוסופיה?  היסטוריה 
שמא  או  וקולנוע?  תיאטרון  מוסיקה, 
עלינו לסייג את הדיון לכתבים מהתרבות 
אינה  אז, ההתלבטות  או  בלבד?  היהודית 
נוכל  כיצד  איך  כי  יותר,  קלה  נעשית 
לבחור בין כתבי ביאליק או טשרניחובסקי, 
כלי  כי  נדמה  רחל?  שירת  או  אלתרמן 
המדידה היחיד לערך התרבותי של טקסט 
זה או אחר הינו הזמן, שרק בידו יש להכריע 
יהודי-ישראלי  תרבותי  כנכס  ישאר  מה 
את  יצרו  שנים  שאלפי  כפי  יגנז,  ומה 
הרובד התרבותי-יהודי הנוכחי שכבר עמד 

במבחנים רבים, ובראשם – מבחן הזמן. 

כפי שקרא לנו לא מזמן מעל דפים אלו 
ובאופן  להגדיר,  הזמן  עכשיו   - גנוסר  טל 
סימטרי ושוויוני, את התכנים שילמדו בבית 
ספר קשת שלנו. לא רק את אלו הנוגעים 
לא  אייר”;  “חגי  את  גם  אלא  הפסח,  לחג 
רק את התכנים הנלמדים בשיעורי ‘משנה’ 
ו’סיפורי חז”ל’ אלא גם את אלה הנלמדים 
ו’תרבות  ואזרחות’  ‘מולדת, חברה  בשיעור 
ואחת מאתנו להיות  יהודית’. על כל אחד 
שותפים להחלטה על הנכסים התרבותיים 
תלמיד  השנים  במהלך  ייחשף  אליהם 
הוא   - “קשת”  בוגר  דמות  כי  ב”קשת”, 
החברה   של  העתידית  לדמותה  התקווה 

בישראל.

שרון דבדבני-בר
אם לגור, כיתה ג’, קשת

חטאו של הנזיר
התעלות או התבדלות

נזיר  הנזיר נדון בהרחבה בפרשת השבוע. 
הוא כל איש או אישה, המקבלים על עצמם 
התחייבות  כולל  זה  נדר  הפרישות.  נדר 
מיין  התנזרות   - הראשון  תנאים:  לשלושה 
ענבים,  המכילים  שתייה  או  מזון  ומכל 
השני - איסור להסתפר למשך כל תקופת 
הנזירות, והשלישי - הימנעות מטומאת מת 

למשך כל תקופה זו. 

מעטים  נזירים  היו  היהודית  בהיסטוריה 
ורובם לא ענו על הגדרת הנזיר כפי שהיא 
הוא  ביותר  המוכר  הנזיר  בפרשה.  מוצגת 
שמשון, שהוא בעצם הנזיר היחיד שמוזכר 
הוא לא עמד לחלוטין בתנאי  וגם  בתנ”ך, 

הנזירות על פי פשט המקרא. לאחר חורבן 
הבית נוצר קושי למלא את תנאי הנזירות 
משום שלא ניתן להקריב קורבנות, ומשום 
מת  טמאי  בחזקת  הינם  האדם  בני  שכל 
ישנם  זאת  ובכל  להיטהר.  אפשרות  ללא 
נזירים בזמננו. המפורסם שבהם הוא “הרב 
הנזיר” - הרב דוד הכהן, תלמידו ומקורבו 

של הרב קוק. 

אמנות או נמות
בית מדרש לאמנות פותח את שעריו 

ביום ראשון 13 למאי, ח’ בסיוון. 
מדברים, רואים וחווים אמנות 

עם אודי צ’רקה 
פרטים באתר הקהילה 

ובדיוור הקהילתי

אתם מעוניינים לדעת מה האחרים 
חושבים בענייני הזהות היהודית? 
יש לכם מה להוסיף בנושא זה? 

הכנסו לגזוזטרא בכתובת
 www.gesher-mazkeret-

batya.org.il/gzustra



מרק )38(, אסנת )37(, הראל )7(, טל )4(
משתתפים עוד: חתולה ושני צבים.

    מרק נולד בדרום אפריקה, בעיירה סטלנבוש, קרוב לקייפטאון. בגיל 8 עלתה 
משפחתו ארצה. “החברים של אבא שלי עברו לאוסטרליה, ארה”ב. אנחנו עברנו 
לישראל.” היו במרכז קליטה בכרמיאל, אחר כך הקימו את “מנוף”, יישוב בגוש 
שגב.    אסנת נולדה וגדלה כל חייה ברמת גן. למדה ב”בליך”. בצבא הייתה 
מדריכת ספורט בווינגייט, התמקדה בריצת ניווט.   היכרות: אסנת הסתובבה עם 
חברה שלה, גם היא מדריכת ספורט, באוניברסיטה. במקרה אותה חברה הייתה 
מדריכת ספורט של היחידה של מרק בצבא. עבר לידם בחור אחד )מרק(, ואסנת 
שהיא  לה  אמרה  החברה  שלי.”  הסגנון  זה  אותו,  רואה  “את  לחברתה:  אמרה 
ומדעי  גיאוגרפיה  באוניברסיטה  למד  היסטוריה.    מרק  והשאר  אותו  מכירה 
המדינה. אסנת למדה תקשורת ותיאטרון.   שניהם למדו באוניברסיטה העברית. 
בשלב מסוים עברו לגור יחד בנחלאות.    מרק טייל במזרח 10 חודשים אחרי 
הצבא. אחרי הלימודים, טיילו יחד במזרח 5 חודשים. “בפעם הבאה זה יהיה עם 

הילדים.”     חו”ל: כל שנה נוסעים לחו”ל, באוגוסט, שבוע-שבועיים עם הילדים.
התחתנו ב-98’ במנוף. חופה בבית הכנסת, ואחר כך 80 איש הוזמנו למסעדה. 
בערב היה דיסקו במועדון של מנוף.    מרק חזאי. המטאורולוג הראשי של משרד 
החקלאות. מייעץ לחקלאים. “היום המוטו זה שהאזרח ישלם על הכול. המוטו 
יוצא בשש בבוקר. נע בין  ייעוץ בחינם.”  שלי זה לתת שירות. לתת לחקלאים 
השירות המטאורולוגי למשרד החקלאות מעבר לכביש, בבית דגן.   אסנת מורה 
לתיאטרון, מרכזת את המגמה בתיכון רבין במושבה, ומלמדת גם בתיכון “אוהל 

שם” ברמת גן. מגמת תיאטרון: מעלים הצגות במתנ”ס כחלק מהבגרות. השנה העלו את “קן הקוקייה”. בשנה שעברה את “המדריך לחיים 
הטובים” של הבימה. “האולמות מפוצצים”. התלמידים של אסנת שומרים איתה על קשר, באים אליה הביתה. הבוגרים מגיעים לעזור עם 
ההפקה של ההצגות.   שמות הילדים: הראל. אסנת: “פשוט אהבנו.” מרק: “הלכתי להסתפר, והספר אמר שנולד לו בן בשם הראל. נדלקנו.” 
טל. החליטו לקרוא לה שירה, ואפילו קראו לה כך בבית החולים. אבל לפני החזרה הביתה אסנת התחרטה, ורצתה טל. היא התקשרה למרק 

באמצע משחק של ישראל-אירלנד. באותו רגע לא היה לו אכפת. הראל אמר: “שירה נשארה בבית החולים, הבאתם הביתה את טל.”  
     קשת: אסנת: “אני מאוד אוהבת את הקטע של להיות עם מישהו אחר ממך.” מרק זורם עם זה.   שניהם חילונים. יש אלוהים? מרק: אני 
לא מאמין ביהדות. וגם הדתות האחרות זה עוד יותר גרוע. כוח עליון, חיים אחרי המוות? אולי, לא יודע. אסנת: חושבת שיש משהו, אבל לא 
מה שהדתות מדברות עליו.    טלוויזיה: מרק רואה ספורט. אוהב קריקט)!(. אסנת: עקרות בית נואשות. שניהם מסכימים: “אין מה לראות 

היום.”    ארוחה משפחתית: שישי בערב, אצל ההורים או יוצאים למסעדה.    כיבוי אורות: 9:00-8:30 הילדים, ההורים ב-10:00-9:30.

משפחת פרל )רחוב העצמאות(משפחה מבוקשת
ראיינו: רותי פרוש ואריאל ידין

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, נא ליצור קשר עם רותי פרוש 054-8184423.

הינו  שהנזירות  לכאורה  עולה  מהפסוקים 
מעשה חיובי. אדם מחליט לעמוד במספר 
תנאים שנועדו להביע את מסירותו לקדוש 
ברוך הוא: “איש או אישה כי יפליא לנדר 
נדר”. “יפליא,” אומר ‘בעל הטורים’: “יעשה 
אחר  הולכים  העולם  רוב  כי  פלא,  דבר 
את  מדגיש  המקרא  בנוסף,  תאוותם”. 

קדושתו של הנזיר: “קדוש הוא לה’”. 
אך יחד עם זאת, בסיום ימי נזירותו, עליו 
להקריב קורבן חטאת. אם מדובר במעשה 
נעלה כל כך, על מה מצווה הנזיר להקריב 
קורבן החטאת של  סוגיית  קורבן חטאת? 
הנזיר נדונה באריכות בספרות חז”ל וישנו 
מגוון רחב של דעות בנושא )חלקם הוצגו 
ליבוביץ’(. הגמרא  ידי נחמה  בבהירות על 
ומובאים  זו  בסוגיה  דנה  נדרים  במסכת 
)שהיה תנא  רבי אלעזר הקפר  דבריו של 
מדרשו,  בית  משקוף  ואת  חמישי,  דור 
הגולן  עתיקות  במוזיאון  לראות  ניתן  אגב, 
אומר:  ברבי  הקפר  אלעזר  “ר’  בקצרין(: 
וכי  הנפש.  על  חטא  מאשר  עליו  “וכפר 
עצמו  שציער  אלא  זה?  חטא  נפש  באיזו 
מן היין. והלא הדברים קל וחומר: ומה זה 

שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, 
כמה  אחת  על  דבר  מכל  עצמו  המצער 
נקרא  בתענית  היושב  כל  מכאן,  וכמה! 
עמדה  מביע  הקפר  אלעזר  רבי  חוטא”. 
יוצאת דופן המבקרת את מעשה הנזירות 
ההסברים  לרוב  )בניגוד  ישיר  באופן 
החטאת  את  שמסבירים  חז”ל  בספרות 
אגב  או  אחרי  לפני,  שנעשו  במעשים 
בהתנזרות  רואה  הוא  הנזירות(.  תקופת 
מתענוגות העולם הזה מעשה בלתי רצוי, 
דעתו  קדושה.  לשם  נעשה  זה  אם  אפילו 
עולם  על  כביקורת  גם  רלוונטית  נשמעת 
שכל  נדמה  לעתים  שבה  בימינו  ההלכה 

המחמיר הרי זה משובח.

שהיה  למלך  “משל  רבא:  בויקרא  מסופר 
לו מרתף של יין והושיב בו המלך שומרים, 
מהם נזירים ומהם שיכורים. לעת ערב בא 
חלקים  שני  לשיכורים  נתן  שכרם.  ליתן 
אדונינו  לו:  אמרו  אחד.  חלק  ולנזירים 
מפני  כאחד?!  שמרנו  כולנו  לא  המלך, 
מה אתה נותן לאלו שני חלקים ולנו חלק 
שיכורים  אלו  המלך:  להם  אמר  אחד? 

נזירים  אתם  אבל  יין,  לשתות  ודרכם  הם 
נותן  אני  לפיכך  יין.  לשתות  דרככם  ואין 
לאלו שני חלקים ולכם חלק אחד”. שכרו 
יותר  רבים  לכוחות  שנדרש  ה’שיכור’,  של 
לעמוד בפיתוי היין, גבוה משכרו של הנזיר 
נדר  ידי  על  מהפיתוי  עצמו  את  שמרחיק 
יתכן  והיבדלות  ידי הסתגרות  הנזירות. על 
ואיסורים  מפיתויים  להתרחק  יותר  שקל 
וייתכן,  בהם.  להיתקל  עלול  שאדם  שונים 
שכאשר אנחנו חיים בכפיפה אחת עם מגוון 
מסכנים  אנו  והתנסויות,  דעות  של  רחב 
אך  שלנו.  העקרונות  את  מסויימת  במידה 
לנו  מאפשרת  זו  חיים  דרך  זאת,  עם  יחד 
ואת הדרך אותו  יום את עצמנו  לבחון כל 
השכר  גם  אך  עצום,  הוא  האתגר  בחרנו. 
העצמית  הזהות  את  לחזק  וסופו  שלצדו, 
עם  להתמודד  שלנו  היכולת  ואת  שלנו 

שאלות קשות אך הכרחיות.

בנימין גרינברג
אב לאיילה, גן ארז, קשת



החינוך לקידום  העמותה 
על פי עקרונות קשת

נעה ויהודה זלצברג

משחקשת  לשבת

בתפזורת.  מהם  העשויים  ומאכלים  חלב  מוצרי   8 לכם  החבאנו  שבועות  חג  לכבוד 
4 אותיות שלא נעשה בהם שימוש. אותיות אלה  נותרו  נכון את המילים,  אם סימנתם 

תצטרפנה לפי הסדר לשם. האם תדעו מה הקשר של השם לשבועות? בהצלחה!

פ י  צ  ה  ק  י 
ת ש  ב  ו  ו  ה 
נ ו  ט  ג  ד  א 
מ ג  ו  י  ע  מ 
ש ר  ל  ז  ד  ח 
ט ג  ב  י  נ  ה 

 הקריצה השבועית
בקטנה -

טל גנוסרמה שלומך?

כששואלים  עונים  אתם  מה 
אתכם “מה שלומך?” אם אתם 
עונים “ברוך השם” או “השבח 
מיגזרית.  תמותגו  מייד  לאל” 
ואריאציות אחרות מקובלות הן: 
“אין תלונות” )זה יעזור?(, “יופי, 
ואתה?” )אתה שואל או עונה?(, 
או  טוב  )זה  ככה”  “שישאר 
ולאחרונה  כיפק”  “עלא  רע?(, 
“ואללה”  גם  אליו  הצטרפה 
)תרתי  “שיגעון”  )עממי(, 
לך”  אגיד  אני  “מה  משמע(, 
)פולני( ואני מעדיף, לשבת על 
הגדר ועונה: “חאמדלאללה” - 
אחד,  אל  לכולנו  בערבית,  גם 
ויצאתי  השם  ברוך  בעצם  זה 

פוליטיקלי קורקט.

ילדי כיתה א’ מספרים לילדי הגן 
על חוויות מבית הספר קשת

משיקים כוסית בגן לרגל יום ירושלים


