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  מפעלו של רוטנברג
 

. רבים הם מפעליו של פנחס רוטנברג
ברוסיה ועד נשיאות הוועד  מהמהפכה
 קשה מאוד לתת סקירה .הלאומי

 .רצינית על חיי האיש במאמר קצר
חשוב , יגות הזאתיחרף ההסת, ואולם

 3- נפטר ב רוטנברג. להעלות את זכרו
. בשבת פרשת ויחי ,1942ר אינוב

 האיש שהקים רוזכור בעיקר בתהוא 
. 1923-את חברת החשמל לישראל ב

שאחרי כל המאבקים  אין פלא
מה שמסמל את האיש , הפוליטיים

,  ביותרמוחשיתהא עשייתו יה
מאוד משמעותי באופן שתרמה 

, אולוגיהילא האיד. למדינת ישראל
  בממשלת קרנסקיולא השתתפות

ואפילו לא התפקידים , ברוסיה
, דינההפוליטיים שלו טרום קום המ

ת מפעל בנייא אל, חשובים ככל שהיו
 כדאי ,ובכל זאת. לרווחת הכללעצום 
שרוטנברג ראה חשיבות  לזכור

לאמץ כדאי ו, עליונה בחינוך הנוער
כסיסמה את המשפט המופיע 

תקוות  – נוער שלנו ":בצוואתו
  ."עתידנו

: לתגובות

com.gmail@mvedibartaba  
  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
 מוסדות החינוךעל ו

  ?"קשת"
  : לאסף וקשרהת

8560804-050  

  )ו"כ, נ(עד ) ח"כ, ז"מ(בראשית ת ויחי פרש

ם" ר ַעל ִלּבָ ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדּבֵ יָראו ָאֹנִכי ֲאַכְלּכֵ ה ַאל ּתִ ְּוַעּתָ ּ"  
  

  הנושאים המרכזיים בפרשה

  יעקב מבקש מיוסף שלא יקברו אותו במצרים 
  מנשה ואפרים, ברכת יעקב לבני יוסף
  ברכות יעקב לבניו 

  מות יעקב והבאתו לקבורה בכנען במערת המכפלה
  השיחה בין האחים לבין יוסף אחרי מות אביהם

  יוסף משביע את אחיו שיעלו את עצמותיו 
  מות יוסף 

  
  , להורים שלום

לרגשות ולמעשים , בדפי פרשת שבוע אלה הקדשנו מקום לקשר שבין אחים
  .שיחסים אלה מעלים בספר בראשית 

,  בספר בראשית נערוך עם הילדים סיום חגיגי ללמידההאחרונה, בפרשה זו
  .'סוף טוב'הקנאה בין האחים ניזכר בחלק מן הדמויות ונבדוק אם יש לנושא 
 יריבות בין אחים הם זוכרים ואיז: עוד לפני קריאת הקטע שאלו את הילדים

  ?בספר בראשית
, שמעאליצחק וי, קין והבל: אם צריך הזכירו לילדים את זוגות האחים בספר

   .יוסף ואחיו, רחל ולאה, יעקב ועשו
   .תה היריבותישאלו על מה הי

קנאה שמביאה לרצח של , פור הראשון עולה הקנאה שבין קין להבליכבר מן הס
ֵאי ֶהֶבל : "שאל אותו' המילים הראשונות שאנו שומעים את קין אומר כשה .הבל

  " ?ינִֹכֲה
ֵֹמר �ִחי � .�ִחיָ� ַו�ֹאֶמר לֹא ָיַדְעִ
י
האם אנו קשובים ומודעים . רבים מאתנו מזהים את ההקשר של  המילים האלה

  ? של סיפורי האחיםת המרגשלסיומת? למילים המסיימות את ספר בראשית
  

  :קראו עם הילדים את הקטע הבא
  בראשית פרק נ

ב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהעִֹלים ִאּתֹו ִלְקּבֹ) יד(" ַּוָיׁשָ ר ֶאת ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת ּ
   :ָאִביו

ל ) טו( יב ָלנו ֵאת ּכָ ב ָיׁשִ ְטֵמנו יֹוֵסף ְוָהׁשֵ י ֵמת ֲאִביֶהם ַויֹאְמרו לו ִיׂשְ ַּוִיְראו ֲאֵחי יֹוֵסף ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ
ר ָגַמְלנו ֹאתֹו ָּהָרָעה ֲאׁשֶ ַּוְיַצוו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביך ִצָוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵל) טז:(ּ ּ ּכֹה ) יז:(אמֹרָּ

ע  א ָנא ְלֶפׁשַ ה ׂשָ י ָרָעה ְגָמלוך ְוַעּתָ ע ַאֶחיך ְוַחָטאָתם ּכִ א ָנא ֶפׁשַ א ׂשָ ָֹתאְמרו ְליֹוֵסף ָאּנָ ָּ ּּ ּ
ָרם ֵאָליו ַדּבְ ַּעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביך ַויְֵבְך יֹוֵסף ּבְ ּ ּנו) יח:(ָ ַּויְֵלכו ַגם ֶאָחיו ַוִיְפלו ְלָפָניו ַויֹאְמרו ִהּנֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ָ ְלך ּ

י ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאִני) יט:(ַלֲעָבִדים יָראו ּכִ ַּויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ּתִ ם ) כ( :ּ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ְוַאּתֶ
יֹום ַהֶזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב ָבה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשה ּכַ ָּעַלי ָרָעה ֱאלִֹהים ֲחׁשָ ּ ה ַאל ) כא:(ּ ְוַעּתָ

ל ֶאְתֶכ יָראו ָאֹנִכי ֲאַכְלּכֵ םּּתִ ר ַעל ִלּבָ     ".ּם ְוֶאת ַטְפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדּבֵ



  

 
 

  

   שאלות לחשיבה ולשיתוף

 ?ממה חוששים האחים אחרי מות יעקב .1

 ?מה הם מספרים ליוסף  .2

האם ? האם לדעתכם יעקב אמר זאת לבניו .3
 ?לדעתכם יעקב ידע על מכירת יוסף

 ?למה לדעתכם יוסף בוכה בקטע זה .4

  פעילויות לסיום ספר בראשית 

ו יבחר דמות בספר  כל אחד בתור–שחקו משחק  �
המשפחה צריכה לנחש מי הדמות בעזרת . בראשית

 .שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא

כל אחד צריך להביא חפץ שמסמל לדעתו דמות מן  �
האחרים צריכים לנחש מי הדמות שהחפץ . הספר

 .מזכיר או מסמל

? איזו דמות אהובה עליכם במיוחד בספר בראשית �
 .ון את הסיפור שלהספרו במילים שלכם בגוף ראש

 . הסבירו למה?איזו דמות מאוד לא אהובה �

  )להורים  (ולסיום
האם יתכן שיעקב ידע שבניו מכרו את יוסף לעבד וטבלו 

מדוע יעקב לא פנה , ידעואם ? את כותנתו בדם שעיר עזים
  ?ליוסף וביקש ממנו את סליחתו לבניו

סביר להניח שיעקב מעולם לא ידע איך יוסף התגלגל 
ים ובוודאי לא ציווה עליו באמצעות אחיו לסלוח למצר
 מדוע האחים כל כך מודאגים ?מדוע הסיפור, אם כן. להם

  .עכשיו שיוסף יחזיר להם על הרעה אשר הם גמלו לו
אחריות , הסיבה  הנראית לי היא שהאחים הרגישו מצוקה

ייסורי המצפון למעשה הקשה שלהם כלפי יוסף והם לא ו
רגשי אשם אלה .  על מכירתוצמםלע יכולים היו לסלוח

את סליחתו של , עמדו בין יכולתם לראות את המציאות
   .היוסף בדרך שיוסף חווה אות

ויבך יוסף בדברם : "על יוסף נאמר בתגובה לדבריהם
את יד , שרואה את התמונה הגדולה, יוסף שסלח" .אליו

ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת - 0ל: "האלוהים המכוונת את הנעשה אומר
 ְו0ֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאלִֹהים ֲחָׁשָבּה  .ֱאלִֹהים 8ִני

מתעצב ." ָרב- ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם, ְלטָֹבה
ואולי גם , להתפייס באמת, מאי יכולת האחים ללכת הלאה

מרגיש את כאב החרטה והצורך של האחים שייענשו על 
  . וכה כאןיוסף ב, לכן לדעתי .מעשיהם

הפזיז והגאוותן עבר דרך ארוכה מהיותו נער המביא , יוסף
לוקח אחריות על עכשיו הוא . דיבת אחיו הרעה לאביו

ִּתיָראּו 8נִֹכי - 0ל, ְוַעָּתה: "הוא מנחם אותם ואומר. אחיו
-ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל; ַטְּפֶכם-ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת

מבטיח לדאוג להם הוא גם מנחם יוסף לא רק  ."ִלָּבם
  ...מדבר על לבם, אותם

בין  השנאלוה תיקון לקנא, יוסף במעשהו עושה תיקון
 ובדברו  בדאגתו,בסליחתו. אחים בסיפורי בראשיתה

  :אחיו הוא מלמד אותנו ומדגים לנועל לב 
  

  
  ". שומר אחי אנוכי"

אמיתיים , סיפורי בראשית מעלים נושאים רלוונטיים
למי אין משהו לא פתור בקשר קרוב . (ומרגשים בחיינו

שבת , הם מאפשרים לנו שנה אחר שנה) ?ומשמעותי
  .לדבר בם, יום-יום, אחר שבת

  

        ונתחזקונתחזקונתחזקונתחזקחזק חזק חזק חזק חזק חזק חזק חזק 
  שבת שלום

  

  קרמר- אביחי טובה

 תת קשתיזרקור על כ

  הפרי האסור ועלי התאנה
  

למדנו את סיפור האכילה מעץ במסגרת שיעור תורה 
נלמד השיעור . ז- פסוקים  א,בבראשית' פרק ג, הדעת

  .כללית-במסגרת כיתתית
אדם ה, הנחש: הצגנו את הדמויות שמופיעות בסיפור זה

ת המילים שנאמרו על  שמנו בפי כל דמות א.אישההו
  .בלשון התורה ובעברית מדוברת, ידה

ת האישה מנסה להטעות אהנחש הבסיפור זה מסופר על 
בערמומיותו . עץ הדעתמפרי ולגרום לכך שהיא תאכל 
 מעץ האכילהלגבי איסור ' משנה הנחש את דבר ה

בעוד ( בעץ לגעתהנחש אומר לאישה שאסור . הדעת
  .)אכול ממנואמר לאדם ולחווה שאסור ל' שה

לֹא : "י על הפסוק"רשהביא מדרש שלמדנו את ה
הנחש דוחף  שבו מסופר ש"ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו, תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו

 ואז הוא ,היא נוגעת בעץאת האישה אל העץ עד ש
כך היא לא תמות , 'אין מיתה בנגיעה'כמו שומר לה שא

 הנחש מצליח לשכנע בדרך זו .אם היא תאכל מן העץ
מן לא רק היא זו שאוכלת .  האסורעץלאכול מהאותה 
   .ולאכול ממנ האישה גם נותנת לאישּה, העץ

הרי , דיברנו על הטעות הנפוצה שהאישה אכלה תפוח
שם נאמר רק מפרי , בתורה לא מוזכר מאיזה עץ אכלו

  .עץ הדעת
כתוצאה ו' רים את הציווי של היהאדם והאישה מפ

 הם מגלים -" ֵני ְׁשֵניֶהםַוִּתָּפַקְחָנה ֵעי"מאכילת הפרי 
  .לכן כיסו את עצמם בעלי תאנה, שהם ערומים

את אדם וחווה  הילדים ציירו,  לשיעורפעילות מסכמתכ
כדי ו לחצר בית הספר לאסוף עלים ניצאואחר כך 

   .בהם את אדם וחווה' לכסות'להדביק על הציורים ו
                                                                 

  לריסה וטלי
  קשת' מורות כיתה א

  בית ספר בן גוריון



  

 
 

  

  "ויחי"דברים לפרשת 

 

חומש בראשית פותח ; מסכמת תקופה" ויחי"פרשת 

עובר דרך חרטת האל על בריאת , בבריאת העולם

מציאת האדם המאמין בדמותו , האדם בדור המבול

 והעברתה ,ונותאיסטיתמבשר הדת המ, של אברהם

  . מדת ואמונה של יחידים לאמונה של עם שלם

 

סיפורי בראשית עשירים בתוכן ובמוטיבים ואני 

" הבכורה והבחירה"מבקשת להתעכב על מוטיב 

  . בשתי הזדמנויות" ויחי"שמופיע בפרשת 

  

  המפגש הראשון עם המוטיב הוא בברכת יעקב את

��ְ"ֵניֶה �ֶאת, ֵס� י�ַוִ�ַ�ח ):יד�יג,מח(בני יוסף 

ְמַנֶ'ה �ְוֶאת,  ִיְ&ָרֵאלִמְ%מֹאלֶאְפַרִי  ִ#יִמינ� �ֶאת

 ַוִ�ְ"ַלח .ֵאָליו, ַוַ�ֵ*"; ִמיִמי) ִיְ&ָרֵאלִבְ&מֹאל� 

ְוה+א , רֹא" ֶאְפַרִי �ַעל ַוָ�ֶ"ת ְיִמינ��ִיְ&ָרֵאל ֶאת

, ִ&ֵ.ל  :הרֹא" ְמַנֶ'�ַעל, ְ&מֹאל��ְוֶאת, ַהָ,ִעיר

  .ַהְ#כ�ר, ְמַנֶ'הִ.י , ָיָדיו�ֶאת

–" ָיָדיו�ֶאת, ִ&ֵ.ל: "ופירש אחרים י ופרשנים"רש

כיוון , יעקב השכיל לעשות,  החכים–כתרגומו 

 השית את ,שראה את עתידם של אפרים ומנשה

  . ימינו דווקא על הצעיר

המפגש השני עם המוטיב הזה מופיע בברכת יעקב 

 אמנם מכיר בבכורתו הפיזית של  יעקב.לבניו

..." .ִֹחי ְוֵראִ"ית א�ִני, ְרא+ֵב) ְ#כִֹרי 2ָ
ה: "ראובן

, ְיה+ָדה: "אך בברכתו ליהודה הוא מדגיש) 'ג ',מט(

, ָיס+ר ֵ"ֶבט ִמיה+ָדה�לֹא...2ָ
ה י�ד+ָ� 2ֶחיָ�

וכן בברכתו ) 'יב-'ח', מט..." (+ְמחֵֹקק ִמֵ#י) ַרְגָליו

  : ףליוס

ִ#ְרכֹת �ָ*ְבר+ ַעל, ִ#ְרכֹת �ִביָ�... ֵ#) 6ָֹרת י�ֵס�"


ְהֶייָ) ְלרֹא" ; ִ*ְבעֹת ע�ָל , ַ
ֲאַות�ַעד, ה�ַריִ

  )'כו-'כג, מט." (+ְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו, י�ֵס�

  

  

חותמות רצף העדפות של הבן , ההעדפות של יעקב

אברהם אבינו מברך את . הצעיר על פני הבכור

 ,מבכר ומברך, יצחק. יצחק ולא את ישמעאל

. את יעקב על פני עשו הבכור, במרמה לכאורה

י ל ידע, שבו לכאורה תוקן הקלקול, ואצל יעקב

שך של אנו רואים המ, השאתו ללאה לפני רחל

  . הבחירה

  

שאנו רואים , אני מאמינה כי העדפה בולטת זו

נושאת בחובה מסר , לאורך כל סיפורי בראשית

כל אחד , אמנם: חשוב עבור כל אחד ואחת מאתנו

אבל , מאתנו נולד עם נסיבות חיים קבועות וברורות

אלוהים מאפשר לכל אחד מאתנו להשפיע על מהלך 

  . חייו באמצעות הבחירות שלנו

  

במעשיו , על אף שיצא שני מרחם אמו, יעקב, וכך

הצליח להעביר את הברכה ,  האללפניובהליכותיו 

יהודה , הדבר נכון גם לגבי ראובן. מהבכור לצעיר

אך , ראובן הוא בכור בניו של יעקב, אמנם. ויוסף

מעשי יהודה ויוסף הביאו עליהם את הברכות 

  . הנבחרות

  

, ה של השבתרמז נוסף לדבר ניתן לראות בהפטר

בה מתוארת העברת מלכות יהודה מדוד המלך ש

ולא לאדוניהו בן (לשלמה בנו ) צעיר בניו של ישי(

  ). חגית

  

וכי " מעשה אבות סימן לבנים"ואנו נזכור כי 

הבחירות וההתנהגות שנאמץ במהלך חיינו ולאו 

  .הן אלה  שימשכו עלינו ברכה, דווקא נסיבות חיינו

  )בהשראת הרב חיים סבתו (

  פרת ברדא

  תושבת מזכרת בתיה



  

 
   

  חינוך לשוני

  

, "קבלת האחר", "יהדות כתרבות", "חינוך למצוינות"

שיקום ", "הספרים היהודיארון ", "קבלת השונה"

"... בית", "שיתוף", "קהילה", "הסמכות ההורית

רשימת הקלישאות המצורפת כאן היא רק טיפה בנהר 

? אבל מהו חינוך לשוני. סואן שאנחנו מייצרים לעצמנו

. אבל לא, כן? האם מדובר בלימוד קריאה וכתיבה

נוצר צירוף " לשוני"ו" חינוך"כשמשלבים את המילים 

עות מורחבת שמטרתו השפעה באמצעות בעל משמ

  . השפה

  

אליעזר בן יהודה האמין ? "נכון"מה הוא החינוך ה

שחידוש השפה העברית והחדרתה לשימוש בארץ 

ישראל בחיי היום יום של היהודים שהגיעו אליה 

. תייצר עבורם בסיס לקיום משותף ,מהתפוצות השונות

: אותעל פי בן יהודה ניתן להבין שיש חשיבות בקליש

. לא נבין אחד את השני ,ללא שימוש במושגים ידועים

אחת . בן יהודה המציא וחידש כל הזמן, ובכל זאת

 מילים חדשות תהדרכים שבה השתמש בן יהודה להמצא

,  בלבד איתמר דיבר עברית. בנו איתמרבעזרתהייתה 

בן יהודה , הוא המציא אותן, כשהיו חסרות לו מילים

  . עשה בהן שימוש

האם .  יש יכולת להרחיב את עולם הביטוייםלילדים

כל חינוך מטבעו ? חינוך לשוני מצמצם חשיבה זו

המטרה היא ללמד את המחונך מה נכון ומה לא , מצמצם

  . ויליזציהולהפוך אותו לבן הצי, נכון

  

איך בכל זאת נלמד את ילדינו להשתמש בכלים 

? הטבעיים שלהם כחושבים חופשיים וגם נחנך אותם

יש משמעות לאופן בו . ודל הוא עצם הענייןכאן המ

  באילו מילים נבחר , אנחנו ההורים והמורים שלהם ננהג

  

  

או נשתמש חזור , "הזרה"האם נעשה להן , להשתמש

עד שהם כבר לא ישמעו את " קבלת השונה"ושוב ב

 אם אנחנו באמת רוצים ?התוכן מאחוריי קלישאותינו

" קבל את השונה"שהם יהיו ערניים ליכולת שלהם ל

אנחנו צריכים ליצור לשפה שבה אנו משתמשים 

ת לכפות התבוננות מחודש, מלשון זרות" הזרה"

,  צפוייםלא, לקרוא לו באופנים אחרים,  הזהמושגב

ולהיות מודעים לשימוש , בטים שוניםילתקוף מה

  . בלשון

  

גם למראה נושן "מכריז " ירח"נתן אלתרמן בשירו 

מוכיח גם  ומיד אחר כך הוא ,"יש רגע של הולדת

עיר טבולה בבכי " הוא מתאר :אפשרית" הזרה"שה

עוד הוא מספר על , "כידון הברוש"ואת " הצרצרים

 אין סוף ..."עץ באודם עגילים"וה" הדרך הצופה"

אלתרמן . דימויים חדשניים לתמונת נוף פשוטה

המשורר מקווה שבעקבות האנשת הטבע אנחנו 

אם . של אלוהים" צעצועיו"הקוראים נתבונן אחרת ב

  ,לרגע נתיימר ללכת בעקבות בן יהודה ואלתרמן

" בלת השונהק"נוכל להמציא ביטויים אחרים ל

חיבור החמוץ ":  למשל.ולהנחיל אותם לילדינו

. "וחי חרגול עם תרנגול ","קבלת הגמד ","והמתוק

,  מוזמנים להמציא ביטויים אחרים, כמובן,אתם

הטובים יתקבלו ובסוף יהפכו לקלישאה ונזדקק 

  .להמצאות חדשות

 

  כהן-גלית כספי

  אם לתלמידה בכיתת קשת

  בבית ספר בן גוריון

  


