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בתור חילונית חשוב לי הדיון בנושא החילוניות מעל שבועון זה ובאתר. המאמר של מנחם ברינקר )חפשו בגזוסטרא( 
מדבר אליי ועליי. פרקי אבות כדוגמה הם עבורי באר. לא צריך לירוק לבאר כדי להיות רשע, די בייבושה על ידי 
התעלמות ממנה. חילוניות איננה אלטרנטיבה ליהדות, גם אם היא מציעה לי כאדם תכנים נוספים והשקפות עולם. 
אני מסכימה עם ברינקר: “החילוניות היא בנקודת המוצא”. הרמב”ם אמר: “לא תחזיק עצמך ברשע שמתוך כך אתה 
יוצא לתרבות רעה לגמרי.” כלומר: אל תיצור לעצמך דימוי עצמי שלילי כי התוצאות יהיו שלא תנסה להתמודד, 
שלא תצפה מעצמך להצליח וכך תתדרדר לתרבות רעה, לחיים שטחיים, חסרי תכלית ומשמעות. ההערכה שלנו 
הן  לפרשנות,  הן  פתוח  “הכול  עצמי.  ומביטחון  החופשי  מהמקום  לבוא  צריכה  היהודית  תרבותנו  את  החילוניים 
להערכה,” אומר ברינקר ומציע שלא נמנע מעצמנו ומילדינו את מקורות ההשראה, את אוצר הזיכרונות מימים 

ימימה, את העברית העשירה, את האסוציאציות ההיסטוריות והספרותיות, את ההגות באשר לגורל האדם.

רַבִּי ִׁשְמעֹון אֹומֵר... 
וְאַל ּתְהִי רָָׁשע 

בִּפְנֵי עַצְמָךְ.

)אבות ב, יג(

בסיפור  מאוד  מרחיבה  השבוע  פרשת 
מלך  ציפור,  בן  בלק  על  אחד  מרכזי 
שהלכו  ישראל  מבני  מאוד  שחשש  מואב 
במדבר והתקרבו לארצו: ”וַיָּגָר מֹואָב מִּפְנֵי 
מִּפְנֵי  מֹואָב  וַיָּקָץ  הוּא  רַב  ּכִי  מְֹאד  הָעָם 
ניצחונותיהם  על  שמע  בלק,  יְִׂשרָאֵל”.  ּבְנֵי 
הקודמים של בני ישראל והבין שעל מנת 
רק  לא  להיעזר  עליו  ישראל  את  לנצח 

בגורמים צבאיים.

ילדים, באילו גורמים נוספים יכול בלק 
לסייע  יכול  מה  לדעתכם?  להיעזר 
למואבים לנצח את ישראל? בוויכוחים 
)רק  חברים  עם  שלכם  במריבות  או 
לשם הדוגמה, נניח שאנחנו רבים( האם 
אתם מנסים לחזק את הצד שלכם או 

להחליש את הצד השני?

בעור  בן  לבלעם  שליחים  שולח  בלק 
בלק  ישראל.  את  לקלל  ממנו  ומבקש 
את  לקלל  בלעם  של  שביכולתו  מאמין 
עם ישראל ולפגוע בו: “וְעַּתָה לְכָה נָּא אָרָה 
ּלִי אֶת הָעָם הַזֶּה ּכִי עָצוּם הוּא מִּמֶנִּי אוּלַי 
אוּכַל נַּכֶה ּבֹו וַאֲגָרֲֶׁשנּוּ מִן הָאָרֶץ ּכִי יָדַעְּתִי 
יוּאָר”.  ּתָֹאר  וַאֲֶׁשר  מְֹברָךְ  ּתְבָרֵךְ  אֲֶׁשר  אֵת 
על  לפעול  כוח  למילים  שיש  חושב  בלק 
שקללתו  ומקווה  אותה  ולשנות  המציאות 
ותסייע  ישראל  את  תחליש  בלעם  של 

למואב.

לשנות  יכולות  מילים  לדעתכם  האם 
כל  של  מילים  האם  המציאות?  את 
אדם יכולות לשנות מציאות או שאולי 

נדרשות יכולות מיוחדות? 
חשבו על מקרה שבו דברים של אדם 
שלכם,  המחשבות  את  שינו  אחר 
מעשים  אפילו  ואולי  שלכם,  האמונות 

שהתכוננתם לעשות. 

בלק,  אל  ללכת  בלעם  על  אוסר  ה’ 
ישראל. בלק  יקלל את  ומצווה עליו שלא 
שליחים  נוספת  פעם  ושולח  מתייאש  לא 
מכובדים לבלעם, בלעם מסכים ללכת עם 
השליחים בתנאי שיתנו לו לומר את דבר 

ה’. 

בסופו  בלעם  מחליט  לדעתכם  מדוע 
על  חשבו  בלק?  אל  ללכת  דבר  של 
מצב בו נקלעתם בין שני רצונות שונים 
באיזו  להחליט  הצלחתם  איך  שלכם, 
דרך לפעול? האם התנסויות או הרגלים 

קודמים עוזרים בקבלת החלטות?

בלעם  של  דרכו  את  חוסם  לבלק  בדרכו 
מלאך ה’. בלעם לא רואה את המלאך אך 
האתון עליה רוכב בלעם רואה את המלאך 
מכה  שבלעם  לאחר  מהדרך.  וסוטה 
אותה במטרה שתשוב לשביל, שוב נעמד 
המלאך והאתון מתקרבת אל הקיר שחסם 
על  בלעם  רגל  את  ולוחצת  דרכה  את 
הקיר. בלעם מכה את האתון, אך היא שוב 
ניצבת מלו מלאך ה’ והיא פותחת את פיה 
ומוכיחה את בלעם על התנהגותו: “וַיִּפְּתַח 
ה’ אֶת ּפִי הָאָתֹון וַּתֹאמֶר לְבִלְעָם מֶה עִָׂשיתִי 
ֹּאמֶר ּבִלְעָם  לְךָ ּכִי הִּכִיתָנִי זֶה ָׁשלׁש רְגָלִים: וַי
יֶׁש חֶרֶב ּבְיָדִי ּכִי  ּבִי לוּ  לָאָתֹון ּכִי הִתְעַּלַלְּתְ 

ּבִלְעָם  אֶל  הָאָתֹון  וַּתֹאמֶר  הֲרַגְּתִיךְ:  עַּתָה 
הֲלֹוא אָֹנכִי אֲתֹנְךָ אֲֶׁשר רָכַבְּתָ עָלַי מֵעֹודְךָ 
לְךָ  לַעֲׂשֹות  הִסְּכַנְּתִי  הַהַסְּכֵן  הַזֶּה  הַיֹּום  עַד 
ֹּאמֶר: ֹלא”. במריבה בין בלעם והאתון  ּכֹה? וַי
נגלה המלאך גם אל בלעם ומשביע אותו 

לומר לבלק רק את מה שיאמר לו. 
להעביר  רצונו  בין  במצוקה  נמצא  בלעם 
ובין רצונו  את דבר ה’ ולהימנע מהקללה, 
האתון  גם  מואב,  מלך  בלק  את  לרצות 
הייתה במצוקה בין רצונה לרצות את אדונה 
בלעם ובין מלאך ה’ שניצב מולה. הכתוב 
מסמל את הלחץ והדילמה של בלעם על 
גם  המצטמצם  הפיזי  והמרחב  הלחץ  ידי 
ימין  לנטות  אין  צר  )“מקום  האתון  עבור 

ושמאל”(.  

האתון הכריעה להישמע לדבר מלאך 
יגיב בלעם? חשבו  כיצד לדעתכם  ה’, 
על מקרה שבו רציתם לומר משהו רע 
ובמקום  התחרטתם  אך  אחר,  לאדם 
זאת אמרתם דברי פיוס או ברכה - מה 
גורם לנו לשנות את צורת ההתבטאות 
לומר  לכוון  יכולים  אנחנו  איך  שלנו? 

אמירות יותר חיוביות ופחות קשות? 

כאשר פוגש בלעם את בלק יוצאים מפיו 
קללות  ולא  ישראל  לעם  ברכה  דברי  רק 
כפי שציפה בלק. בלק מנסה לבדוק האם 
את  לקלל  לבלעם  יעזור  מקום  של  שינוי 
לא  למקום  ממקום  מעבר  אך  ישראל, 
ושוב מברך  שוב  ובלעם  עצמו  מוכיח את 
שנוקט  שמרגע  רואים  אנו  ישראל.  את 
בלעם לשון ברכה, אין הוא יכול להפסיק, 



על “מפעלי בלעם”
קללות וברכות וההפך

וגם גורמים חיצוניים כמו שינוי מקום, לא 
משנים את הכיוון החיובי של אמירת ברכה 
לדבר  מורגל  שאדם  מרגע  קללה.  ולא 
לו  קל  יותר  נאותה,  ובצורה  נקייה  בלשון 
להגיב במקרים מורכבים לכיוון החיובי, כפי 
שלמדו ילדי גן קשת השנה: “מצווה גוררת 

מצווה”.

שרי דרור 
אם לנגה, גן ארז, קשת

מואב  מלך  בלק  מתייחס  בפרשתנו 
לקללות של בלעם בן בעור כאל תותחים 
כבדים, אם לא כנשק יום הדין. הוא מחזר 
בני  את  שיקלל  כדי  רק  במרץ  אחריו 
לצדו.  לטובתו,  שיתגייס  כלומר  ישראל, 
האלילים  עובדי  האמינו  הקדום  בעולם 
או  ברכות  המילים,  של  המַאגִי  בכוחן 
קללות, להתגשם עקב אמירתן. האמת היא 
הראשונים,  המונותאיסטים  אבותינו,  שגם 
ייחסו כוח מיוחד למילים. אולם מקור הכוח 
לא היה מיוחס לאמירה עצמה או לעוצמות 
הברכה,  או  הקללה  את  שהשמיע  האדם 
ישראל.  אלוהי  ה’  של  מרצונו  נבע  אלא 
אבל  ניאוץ,  או  איחול  להביע  יכול  האדם 
הדבר.  יתגשם   - בכך  ירצה  האל  אם  רק 
נותן  “אנכי  אלוהים:  דברים מבהיר  בספר 
לפניכם היום:  ברכה, וקללה.  את הברכה 
אלהיכם,  ה’  מצוות  אל  תשמעו  אשר   -
והקללה  היום.   אתכם,  מצווה  אנכי  אשר 
- אם לא תשמעו אל מצוות ה’ אלהיכם, 
וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם 
היום, ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא 

ידעתם” )יא, כו-כח(.

יצחק  ברכות  לאבותינו,  האל  ברכות  מול 
אנו  ונכדיו,  לבניו  יעקב  וברכות  לבניו 
את  שקילל  גרא  בן  שמעי  את  מוצאים 
בן-ירובעל  יותם  קללת  ואת  המלך  דוד 
נראה  יותם.  משל  היא  הרי  אבימלך,  את 
במורשת  יותר  רב  משקל  יש  שלברכות 
מאז  שנמשכת  הלאומית  בתודעה  שלנו, 
נשענים  אותן,  לומדים  אנחנו  התנ”ך,  ימי 
שונים.  בהקשרים  אותן  מצטטים  עליהן, 
למרות זאת, בעברית יש רק מילה נרדפת 
משאלה  הבעת  )במובנה:  לברכה  אחת 
גם  היא  בלבד,  זאת  לא  “איחול”.  לטוב(: 
נשמעת כל כך פרווה, מנומסת כמו לחיצת 
ואילו קללה )במובן של  וחיוורת...  יד רפה 

מישהו(  על  רעה  שתבוא  משאלה  הבעת 
עומדת בשורה ארוכה של מילים שמביעות 
גוונים וגווני גוונים של רגש חם עד חורך, 
עתיקות,  חלקן  נחושות,  עסיסיות,  מילים 
חלקן  מסוימים,  לנושאים  מנוכסות  חלקן 
פרשיות  עם  לבקרים  חדשות  מתרעננות 
ביזוי,  אלה,  ואחרות.  כאלה  אקטואליה 
השמצה,  הכפשה,  דיראון,  גינוי,  גידוף, 
חירוף, מארה, נאצה, קלס, תוכחה, הוקעה 
לקלל.  פירושו  לקוב  גם  בלע.  ודברי 

מקסים, לא? 

לא רק במובן הרעיוני, גם במישור המעשי 
התפילות,  לצד  הברכות,  עומדות   -
במרכזה של עבודת האל ביהדות. למעשה, 
התפילות כוללות עשרות ברכות עם דברי 
שיברך  שונות  ובקשות  לאל  והודיה  שבח 
אותנו ברפואה, בפרנסה, בגשמים, בשלום 
יהודי  של  חייו  את  מלוות  הברכות  ועוד; 
דתי משחר עד ליל, דרך פעולות שגרתיות 

)נטילת ידיים, אוכל, שתייה( וקיום מצוות. 

“לא תאר את-העם, כי ברוך הוא.” בלעם 
מברך ובלק כועס: “מה עשית לי: לקב איבי 
לקחתיך, והנה ברכת ברך.” אז מתי ברכה 
היא ברכה ומתי היא פועלת ההיפך? מתי 
מקלקלת,  ולא  מקללת  לא  כלל  הקללה 
המשמעות  טוב?  מביאה  דווקא  אלא 
הייתה  “ברכה”  המילה  של  הראשונית 
אשר  ברכתי  את  נא  “קח  מתנה:  הגשת 
הֻבאת לך” )בראשית ל”ג 11(. הקללה היא 
אסון  להביא  ונועדה  הברכה,  של  היפוכה 
על האדם.  מספרים על מנהיג רוחני שהיה 
בשאלות  רבים  פונים  בלשכתו  מקבל 
אחד  אליו  ניגש  פעם  ומשונות.  שונות 
הפונים והחל לחרף ולגדף אותו, מטר של 
נאצות המטיר האיש על ראשו של המנהיג. 
המנהיג:  אותו  שאל  לרגע,  הלה  כשנשם 

“תאמר לי, מה קורה אם אדם נותן מתנה 
לזולת והזולת אינו רוצה בה?” - “המתנה 
“ובכן,  האיש.  ענה  הנותן.”  אצל  נשארת 
המנהיג.  לו  אמר  אצלך,”  מתנתך  השאר 
“כל  קואלו:  פאולו  כתב  ההפוך  ובכיוון 

ברכה שמתעלמים ממנה הופכת קללה.”
בשירו ‘אסור להראות חולשה’ כותב יהודה 

 עמיחי:

 אסור להראות חולשה
 וצריך להיות שזוף.

 אבל לפעמים אני חש כמו צעיפים חיוורים
 של נשים יהודיות שהתעלפו

 בחתונות וביום הכיפורים.
]...[ 

 ביום אני מציב מלכודות לזיכרונותיי
 ובלילה אני עובד במפעלי בלעם,

להפוך קללה לברכה וברכה לקללה.

הזהות  את  הזה  בשיר  קוראת  אני 
הרצון  גיסא  מחד  הכפולה-כביכול. 
מאידך  וכוח,  ישראליות  ולהחצין  להפגין 
מתפרצות  והשבריריות  היהודיות  גיסא 
התחושות  על  ומשתלטות  מהשורשים 
לזהות  אפשר  ההכרה  בשעת  הפנימיות. 
ולתפוס את הזיכרונות. אבל בתת ההכרה 
הכול מתערבב, משנה צורה, מחליף כיוון. 
כמו קללה,  לנו לפעמים  גם מה שנראה 
להתנער  רוצים  שהיינו  שבתוכנו  חלקים 
לברכה.  להפוך  עשויים  מהם,  ולהתנתק 
לפעמים אנחנו זקוקים ל”מפעלי בלעם”, 
וגם בתוכנו. שמכונת המוח  גם מחוץ לנו 

תהפוך לנו קללה לברכה ושנרְאה טוב.

אילת אסקוזידו
אם לחן, כיתה ב’, קשת

הקהילה משתתפת בצערה 
של משפחת נשר 

במותה בטרם עת של 

ניצן
מי יתן ולא תדעו עוד צער



 מעונינים לשמוע יותר
  על הקהילה?

פנו לאריאל סלע
052-3667408 

השמימי והארצי
קשר בסיכון גבוה

אירועים  שני  לנו  מזמנת  בלק  פרשת 
טרגיים. הראשון, תחילתו באירוניה וסופו 
בטרגדיה. בלק מלך מואב בונה במצוותו 
בכל  לאלים  מזבחות  שבעה  בלעם  של 
מקום אליו הוא לוקח את בלעם בן-בעור 
לקלל את ישראל. בלעם מקריב עשרות 
בכל פעם  זאת,  למרות  לאלים.  קרבנות 
עם  על  ברכה  היא  והתוצאה  נכשל  הוא 
מספר  לאחר  קללה.  במקום  ישראל 
כישלונות צורבים, גם בלק מבין שקללה 
לא תצא לו מהנביא-קוסם הכושל הזה: 
בָרֵךְ  ּבֵרַכְּתָ  וְהִנֵּה  קְרָאתִיךָ  ֹאיְבַי  “לָֹקב 
אֶל- ּבְרַח-לְךָ  ּפְעָמִים. וְעַּתָה  ָׁשֹלׁש  זֶה 
מְקֹומֶךָ”. והנה מיד לאחר כל המאמצים 
שמים,  כלפי  מכוונים  שהיו  הכבירים, 
יְִׂשרָאֵל  “וַיֵֶּׁשב  נאמר:  נכשלו,  ושכולם 
אֶל-ּבְנֹות  לִזְנֹות  הָעָם  וַיָּחֶל  ּבַּשִּטִים 
ֹּאכַל  מֹואָב. וַּתִקְרֶאןָ לָעָם לְזִבְחֵי אֱֹלהֵיהֶן וַי
יְִׂשרָאֵל  לֵאֹלהֵיהֶן. וַיִּּצָמֶד  וַיְִּׁשּתַחֲווּ  הָעָם 
יְִׂשרָאֵל  מִּבְנֵי  אִיׁש  וְהִנֵּה  ּפְעֹור...  לְבַעַל 
מה  אֶת-הַּמִדְיָנִית”.  אֶל-אֶחָיו  וַיַּקְרֵב  ּבָא 
מזבחות,  עשרות  לעשות  הצליחו  שלא 
תפילות וקרבנות, עשתה פעולה ארצית, 
בנות  הפיתוי.   - אחת  ופשוטה  גשמית 
מואב, ללא כל הפאתוס וההדר הנבואיים 
מצליחות  ובלק,  בלעם  של  והמלכותיים 
לפתות את עם ישראל לעבוד עבודה זרה 
חז”ל,  מרה.  אירוניה  אכן  בזנות.  ולעסוק 
בעלי חוש ההומור, זיהו את בלעם כנותן 
עצת הפיתוי למואב: “אמר להם אלוהיהם 
ואשיאך  בוא  הוא...  זימה  שונא  אלו  של 
)סנהדרין ק”ו(. אחריתה של אותה  עצה” 
פורצת  מגפה   - הטרגדיה  היא  אירוניה 

בעם ישראל, בה מתים 24 אלף איש. 

האירוע הטרגי השני אינו חלק מהפרשה, 
אולם המפתח נמצא בה, וגם הוא קשור 
לבלעם. בתום כל מאמציו מתנבא בלעם 
על אשר יעשה עם ישראל לעמו של בלק 
אומר:  הוא  השאר  בין  הימים.  באחרית 
מִיְִּׂשרָאֵל  ֵׁשבֶט  וְקָם  מִיַּעֲֹקב  ּכֹוכָב  “ּדָרַךְ 
ּכָל-ּבְנֵי- וְקַרְקַר  מֹואָב  ּפַאֲתֵי  וּמָחַץ 
ֵׂשעִיר  יְרֵָׁשה  וְהָיָה  יְרֵָׁשה,  אֱדֹום  ֵׁשת. וְהָיָה 
ֹאיְבָיו, וְיְִׂשרָאֵל ֹעֶׂשה חָיִל”. פסוק זה שימש 
בפיו של ר’ עקיבא לדרשה, כפי שמעיד 
ר’ שמעון בן יוחאי: “עקיבא רבי היה דורש 
‘דרך כוכב מיעקב’ - דרך כוזבא מיעקב. 
סיים  אין ספק שר’ עקיבא עצמו לא  לי 
ורק הצנזורה העצמית  את הדרשה כאן, 
סיימה  הירושלמי  התלמוד  בעלי  של 

לקרוא  המשיך  בודאי  הוא  כאן.  אותה 
ובכך  ירשה”,  אדום  “והיה  הלאה  בפסוק 
רמז לניצחון על רומי, שנקראה אדום בפי 
היהודים. ולא סתם ניצחון במרד חזה כאן 
גדול:  יותר  ר’ עקיבא, אלא משהו הרבה 
“ר’ עקיבא כד הווה חמי בר כוזבא הווה 
)=כשהיה  משיחא”  מלכא  הוא  דין  אמר 
היה  ]בר-כוכבא[,  בר-כוזבא  את  רואה 
של  אחריתו  המשיח(.  מלך  זהו  אומר 
גדולה.  טרגדיה  אכן  הייתה  מרד  אותו 
מאוד  רבים  נהרגו,  יהודים  אלפי  עשרות 
והרומאים  ישראל,  מארץ  והוגלו  נישבו 
על  השליטו  היהודיות,  המרידות  שבעי 
העם הנותר שלטון אכזר שדלדל את עם 

ישראל גשמית ורוחנית.

בבני  המגפה  בין  מקשר  חוט  מוצא  אני 
לבין  מואב  בנות  עם  החוטאים  ישראל 
בשני   - בר-כוכבא  מרד  של  הטרגדיה 
של  חמור  הבנה  חוסר  יש  המקרים 
הראוי  הקשר  לגבי  הפועלות  הנפשות 
בין  לאדם,  האל  בין  לארץ,  שמים  בין 
חווה  ישראל במדבר  הרוחני לגשמי. עם 
הוא  ושעל.  צעד  כל  על  ונפלאות  ניסים 
עובר את קריעת ים סוף, מקבל את המן 
מהשמים בכל יום במשך 40 שנה, רואה 
רבים.  נסים  ועוד  הסלע  מן  יוצאים  מים 
אבל בכל פעם שהוא עומד למבחן אמוני 
נכשל.  הוא  ביותר,  הפשוט  אפילו  ודתי, 
חטא  קולוסאלי.  כשלון  אפילו  לעיתים 
יציאה  העגל מיד לאחר מעמד הר סיני, 
וגם  ואחרים.  בשבת  המן  את  ללקוט 
בפרשתנו, זנות עם בנות מואב מיד לאחר 
הניצחונות המפוארים על סיחון ועוג מלכי 
ישראל  שעם  נראה  החזקים.  האמורי 
לא מבין שהדת המונחלת להם היא של 
יומיומית  ועבודה  באל  תמידית  אמונה 
שלו. זה קשה, זה מתיש וזה הרבה פחות 
מרהיב מאשר קולות וברקים על הר סיני 
או קריעת ים סוף. אבל אלו הם חיי הדת 
האמיתיים, החיים היומיומיים תוך עבודה 
מתמדת, ולא החגיגות והזיקוקים. ומכיוון 
פעם  בכל  נכשל  הוא  זאת,  מבין  שאינו 

שהוא עומד למבחן.

אותו  מדגים  עקיבא  ר’  של  המקרה  גם 
סוג של כישלון בהבנת היחס בין השמימי 
לארצי. גדול התנאים נכשל לגמרי בהבנת 
המציאות הפוליטית והמדינית באותו זמן. 
הוא חשב במושגים שמימיים, של אחרית 

הימים, של מלך המשיח המונחה על ידי 
נוהג  האל. הוא לא הבין שעולם כמנהגו 
הוא  צבאית,  מבחינה  יותר  שחזק  ומי 
שינצח. המציאות האפורה והארצית היא 
שתקבע את תוצאות המרד, ואת זה לא 
 - כוכב מיעקב  “דרך  גם הדרשה  תשנה 
צבא  יש  לרומאים  מיעקב”.  כוזבא  דרך 
והיהודים  ליהודים,  מאשר  כמה  פי  חזק 
במרידותיהם  לגמרי  אותם  עיצבנו 
וגם  לנצח  הולכים  הם  לכן  התכופות. 
עקיבא  לר’  באכזריות.  לדכא את המרד 
ישב  רק  לא  הוא  במרד.  חשוב  חלק  יש 
אקדמיות.  דרשות  ודרש  המדרש  בבית 
היה לו תפקיד מרכזי בשלהוב המוני העם 
ובמיוחד הלוחמים. עליו נאמר שהיו לו 12 
אלף זוגות תלמידים, שכולם מתו בפרק 
למרד  שהכוונה  וברור  אחד,  )=תקופה( 
בר-כוכבא. תפקידו הציבורי משתקף גם 
בנאומו הלאומי, המובא במסכת שמחות, 
בנו  להלוויית  שהתאסף  ענק  קהל  מול 
הוא  בביתר(.  בקרב  נהרג  )שכנראה 
בהחלט נושא באחריות למרד ולטרגדיה 
שבאה בעקבותיו. זאת משום שלא הבין 
את מה שהבין ר’ יוחנן בן תורתא שהתריס 
נגדו: “עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין 
הארצית  המציאות  יבוא”.  לא  בן-דוד 
משדרת לנו מסר אחר לגמרי מדרשתך, 

המסתמכת על התורה השמימית. 

עקיבא  ר’  של  ממקרהו  הלקח  האם 
הופק? אני לא לגמרי בטוח.

אריאל סלע
אב לרועי, כיתה ב’ ושחר, גן דולב, קשת



החינוך לקידום  העמותה 
על פי עקרונות קשת

נעה ויהודה זלצברג

משחקשת  לשבת

בלעם הנביא רוכב על אתונו כשלפתע מתגלה מלאך אל מול האתון ומפריע לבלעם בדרכו. בחידון עליכם 
למתוח קו בין האתון לשם בן זוגה והקול שהיא משמיעה, וכך לעשות גם ליתר החיות וקולותיהן.   בהצלחה!
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קיימת  איננה  “ירוקים”  שאינם  וכאלה  ועשייתם  בחשיבתם  “ירוקים”  לאנשים  החלוקה 
מודעות  מודעות.  הוא  הזה  והרצף  הרצף,  על  מסויים  במקום  יושב  אחד  כל  באמת. 
וקרקע  מים  אוויר,   - שלנו  המחייה  במקורות  שפוגעים  מעשינו  בין  הישיר  לקשר 
ילדינו.  לעתיד  דואגים  כולנו  והרי  הבאים.  הדורות  ושל  שלנו  החיים  איכות  לבין   - 
ונייר  קרטונים  בקבוקים,  לזרוק  הרגלים:  לשנות  קשה  פחות  הרבה  והכרה,  הבנה  יש  כאשר 

מהר  במים.  לחסוך  צריך,  כשלא  אור  לכבות  המיועד,  האיסוף  למקום   - בטריות  המחזור,  לפחי 
בריאותנו,  לשמירת  מודעות  מתוך  להרגל  הפך  שיניים  שצחצוח  כשם  להרגל.  הופך  זה  מאוד 

הסביבה  של  במקרה  אולם  כולנו?  של  האישית  הבריאות  שמירת  לא  אם  מהי  הסביבה  שמירת  כך 
מוסרית. אחריות  כאן  יש  והצומח.  החי  ועל  האנשים  יתר  על  גם  משפיעים  אנחנו  כי  יותר  קיצוני  אף   זה 

אני סבורה שמודעות רחבה לא יכולה להצטמצם למימד יחיד. מי שיש לו מודעות גבוהה בתחום אחד, סביר שיהיה בעל 
ימשיך להרחיבה ביתר קלות. אפשר להמחיש זאת בדוגמה: אם ארכין את ראשי  ואף  נוספים  מודעות רחבה בתחומים 

ואסתכל מטה אראה את מה שנמצא בשדה הראייה שלי. אולם אם אעמוד על שרפרף שדה הראייה שלי יגדל. עצמים 
שלא ראיתים קודם - אראה אותם כעת. אותו כלל חל לגבי מודעות. עם הגבהת המודעות גדל גם מגוון הנושאים 

אליהם האדם מתוודע. אדם בעל מודעות גבוהה לכיבוד דעותיהם של אחרים, מה שמאפיין את האנשים ב”קשת”, 
לא יכול, לדעתי, שלא להיות מודע להכרח כיבוד הסביבה, אם מטעמי דאגה להמשך קיום נאות למין האנושי 

ואם מתוך כבוד ליצירת הבורא או ליצירת הטבע.
 רויטל שני הרשקוביץ

הירוק שבקשת


