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 לוקט על ידי
אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

דְָמעֹות תנין     מילה בסלע 
ּדִמְעֹות ּתַנִּין = הַעֲמָדַת ּפָנִים ֶׁשל הְִׁשּתַּתְפוּת ּבְצַעַר הַזּוּלַת, ּדְמָעֹות ֶׁשאֵינָן ּדְמָעֹות ֶׁשל צַעַר. “דמעות תנין” 

הוא מטבע לשון המציין צער מזויף.
המקור: לתנינים, כמו לכמה מיני זוחלים, ציפורים ויונקים אחרים יש קרום מתחת לעפעף התחתון, מעין 
עפעף שלישי שקוף המגן על הקרנית בעת ציד מתחת למים. מתחת לקרום הזה הנקרא “קרום מצמוץ” 
או Nictitating membrane יש בלוטת דמעות שתפקידה לסכך את תנועתו. ההפרשה של הבלוטה הזו 
ניגרת החוצה כאשר התנין על היבשה וקרום המצמוץ פתוח )זה המצב שבו בדרך כלל פוגשים בני אדם 
בתנינים(. זאת בשל העובדה שהתנינים מפרישים מעיניהם נוזל דמוי דמעות, אך לא מתוך צער, אלא 

בכדי לנקות את עיניהם.

טוקבק מהאינטרנט:
47. תראו את המיליארדר הזה 
שהפסיד מליון שקל בוכה לנו 

בדמעות תנין )לת(
קרוקודיל דנדי - )9.10.09(

נושאי הפרשה
לאחיו.  אותם  ומספר  חלומות  חולם  יוסף 
בחלום האחד הוא ואחיו מאלמים אלומות 
ניצבה”,  “וגם  אלומתו  קמה  והנה  בשדה 
ושאר האלומות של האחים משתחוות לה. 
בחלום אחר רואה יוסף את השמש, הירח 
לשמע  לו.  משתחווים  כוכבים  עשר  ואחד 
השנאה  האחים  אצל  מתגברת  חלומותיו 
עוד קודם  לכן  זו, שהחלה  ליוסף. שנאה 
)בראשית ל”ז ג-ד: “וְיְִׂשרָאֵל אָהַב אֶת-יֹוסֵף 
וְעָָׂשה  לֹו;  הוּא  מִּכָל-ּבָנָיו--ּכִי-בֶן-זְקֻנִים 
אָהַב  ּכִי-ֹאתֹו  אֶחָיו  וַיִּרְאוּ  ּפַּסִים,  ּכְֹתנֶת  לֹו 
יָכְלוּ  וְֹלא  אֹתֹו;  אֲבִיהֶם מִּכָל-אֶחָיו--וַיְִּׂשנְאוּ 
ּדַּבְרֹו לְָׁשֹלם”(, אף גורמת להם בסופו של 
דבר למכור את יוסף לקבוצת ישמעאלים 
היורדים למצרים. שם הוא נמכר לפוטיפר 

סריס פרעה.  
מעשה יהודה ותמר. ער, בכורו של יהודה, 
יהודה  מה.  זמן  לאחר  ומת  לתמר  נישא 
שולח את בנו השני, אונן, להינשא לתמר, 
אך הוא מסרב והקב”ה ממית גם אותו. אז 
יהודה את תמר לביתה לשבת שם  שולח 
באלמנותה ואין הוא שולח את בנו הצעיר 
להינשא לה מחשש שימות גם הוא. תמר 
אף  שהתאלמן  ויהודה  לזונה,  מתחפשת 
יודע  איננו  )הוא  עליה  בא  מאשתו,  הוא 
ומוליד ממנה את התאומים  שהיא כלתו(, 

פרץ וזרח.  
יוסף חי כמשרת בבית פוטיפר ודוחה את 
לפתותו.  פוטיפר  אשת  של  ניסיונותיה 
היא  ביוסף  לנקום  וכדי  נעלבת  האשה 
כך  עקב  אונס.  בניסיון  אותו  מאשימה 

מושלך יוסף אל בית האסורים.
בבית האסורים פותר יוסף את חלומותיהם 

של שר המשקים ושר האופים. יכולתו זו של 
יוסף לפתור חלומות היא זו שתוציא אותו 
בסופו של דבר מבית האסורים )כדי לפתור 
בתחילת  כמסופר  פרעה,  חלומות  את 
יותר  פרשת “מקץ”(, ותהפוך אותו מאוחר 

לאיש השני בחשיבותו במצרים. 

להורים
פרשת “וישב” מתחילה בחלומות )של יוסף( 
ומסתיימת בחלומות )של שר המשקים ושר 
האופים(. בין אלה לאלה מתוארות בפרשה 
האנושיות  התופעות  התכונות/  מן  כמה 
שנאה,  קנאה,  שחצנות,  ביותר:  הגרועות 
למרות  להורג.  והוצאות  רשלנות  תאווה, 
עניין  הוא  הללו  התכונות  עם  שהמפגש 
יומיומי בחיינו, אין זה פשוט או מומלץ לדון 

על כך עם ילדים צעירים מדי. 

אז על מה כן נדון איתם? אני מציע את 
שלושת הנושאים הבאים:

1. על החלומות במקרא ובפרשה  
חלומות.  בסיפורי  משופע  בראשית  ספר 
ארבעה  על  מסופר  “וישב”  בפרשת  רק 
חלומות, ומיד אחר כך בפרשת “מקץ” על 

שני חלומות נוספים שחולם פרעה.  

המקראיים  החלומות  את  לחלק  אפשר 
לשני סוגים:

החלום הנבואי, הברור, שבו הקב”ה מדבר 
את  לו  מגלה  ישיר,  באופן  החולם  אל 
למשל  )ראו  וכיוצ”ב.  בו  מתרה  העתיד, 
בברית בין הבתרים - בראשית ט”ו, יב-טז, 
בחלומו של אבימלך מלך גרר - בראשית 
כ’, ג, ובחלום הסולם של יעקב - בראשית 

כ”ח יב-טו(
רואה  אדם  שבו  החידה,  או  המשל  חלום 
הם  כאלה  לפתרון.  הזקוק  סמלי  משהו 
פרעה  וחלומות  בפרשתנו  החלומות 
זה,  מסוג  חלומות  על  “מקץ”.  שבפרשת 
שבאו  שנכתבים  “והחלומות  רד”ק:  אומר 
דרך משל וחידה, כמו חלומות יוסף וחלום 
וחלום  פרעה  וחלום  והאופה  המשקה 
היה  הפתרון,  לפי  שהתאמתו  נבוכדנאצר, 

בהם חלק גדול מן הנבואה”.  

2. על חלומות שר המשקים ושר האופים
החלומות  את  המתארים  הפסוקים  להלן 

ואת פתרונם: 
אֶת- ַׂשר-הַּמְַׁשקִים  וַיְסַּפֵר  ט:  מ,  בראשית 
ֹּאמֶר לֹו--ּבַחֲלֹומִי, וְהִנֵּה-גֶפֶן  חֲֹלמֹו לְיֹוסֵף; וַי
לְפָנָי.  י וּבַגֶּפֶן ְׁשֹלָׁשה ָׂשרִיגִם; וְהִוא כְֹפרַחַת 
עֲנָבִים.   אְַׁשּכְֹלתֶיהָ  הִבְִׁשילוּ  נִּצָּה,  עָלְתָה 
אֶת-הָעֲנָבִים,  וָאֶּקַח  ּבְיָדִי;  ּפַרְֹעה  וְכֹוס  יא 
אֶת- וָאֶּתֵן  ּפַרְֹעה,  אֶל-ּכֹוס  ֹאתָם  וָאְֶׂשחַט 
יֹוסֵף,  לֹו  ֹּאמֶר  וַי יב  ּפַרְֹעה.   עַל-ּכַף  הַּכֹוס 
זֶה ּפִתְֹרנֹו:  ְׁשֹלֶׁשת, הַָׂשרִגִים--ְׁשֹלֶׁשת יָמִים 
הֵם.  יג ּבְעֹוד ְׁשֹלֶׁשת יָמִים יִּשָא פַרְֹעה אֶת-
כֹוס-ּפַרְֹעה  וְנָתַּתָ  עַל-ּכַנֶּךָ;  וַהֲִׁשיבְךָ  ֹראֶׁשךָ, 
ּבְיָדֹו ּכַּמְִׁשּפָט הָרִאׁשֹון אֲֶׁשר הָיִיתָ מְַׁשקֵהוּ... 
ֹּאמֶר  וַי ּפָתָר;  טֹוב  ּכִי  ַׂשר-הָֹאפִים  וַיַּרְא  טז 
ְׁשֹלָׁשה  וְהִנֵּה  ּבַחֲלֹומִי,  אַף-אֲנִי  אֶל-יֹוסֵף 
מִּכֹל  הָעֶלְיֹון  וּבַּסַל  יז  עַל-ֹראִׁשי.  ֹחרִי  סַּלֵי 
ֹאכֵל  וְהָעֹוף  ֹאפֶה;  ּפַרְֹעה--מַעֲֵׂשה  מַאֲכַל 
יֹוסֵף  וַיַּעַן  יח  ֹראִׁשי.   מִן-הַּסַל--מֵעַל  ֹאתָם 
ֹּאמֶר זֶה ּפִתְֹרנֹו:  ְׁשֹלֶׁשת הַּסַּלִים--ְׁשֹלֶׁשת  וַי
יָמִים הֵם. יט ּבְעֹוד ְׁשֹלֶׁשת יָמִים יִּשָא פַרְֹעה 
עַל-עֵץ;  אֹותְךָ  וְתָלָה  מֵעָלֶיךָ,  אֶת-ֹראְׁשךָ 
וְאָכַל הָעֹוף אֶת-ּבְָׂשרְךָ מֵעָלֶיךָ. כ וַיְהִי ּבַיֹּום 

חנוכה שמח!!!



הירוק שבקשת

הַּשְלִיִׁשי, יֹום הֻּלֶדֶת אֶת-ּפַרְֹעה, וַיַּעַׂש מְִׁשּתֶה 
הַּמְַׁשקִים  ַׂשר  אֶת-ֹראׁש  וַיִּּשָא  לְכָל-עֲבָדָיו; 
כא  עֲבָדָיו.   הָֹאפִים--ּבְתֹוךְ  ַׂשר  וְאֶת-ֹראׁש 
וַיִּּתֵן  עַל-מְַׁשקֵהוּ;  הַּמְַׁשקִים  אֶת-ַׂשר  וַיֶָּׁשב 
וְאֵת ַׂשר הָֹאפִים  ּפַרְֹעה.  כב  הַּכֹוס עַל-ּכַף 
ּתָלָה:  ּכַאֲֶׁשר ּפָתַר לָהֶם יֹוסֵף.  כג וְלֹא-זָכַר 

ַׂשר-הַּמְַׁשקִים אֶת-יֹוסֵף, וַיְִּׁשּכָחֵהוּ. }פ{

השני  הסוג  מן  הם  הללו  החלומות  שני 
את  שמגשימה  נבואה  לכאורה  בהם  ויש 
עצמה. עיון מדוקדק בחלומות מצביע על 
עצמו.  בחלום  נמצא  החלום  שפתרון  כך 
על  לשמור  היה  השרים  שני  תפקידי 
מזונותיו ומשקאותיו של פרעה, וכשפרעה 
אלה  שרים  נחבשו  העיכול  בדרכי  לקה 
בבית הסוהר עד לבירור דינם. הפסיכולוגים 
מחשבותיו  את  ממשיך  שהחלום  אומרים 
של האדם במהלך הימים, והם גם מגלים 
לו את האמת שלפעמים הוא מנסה לדחוק 
ממחשבתו. כך חולם שר המשקים על כל 
היה  כנראה  שבהם  היין  בייצור  התהליכים 
איכות  על  שמירתו  כי  נראה  לפיכך  נוכח. 
היין הייתה קפדנית מתחילת גידול הענבים 
ועד הגשת היין לפרעה. כך, על אף שנמצא 
זבוב בתוך היין )על פי רש”י(, לא נבע הדבר 
מרשלנותו. לכן מבטיח לו יוסף שייצא זכאי 
בדין וכך היה. שר האופים, לעומת זאת, לא 
אותם  והפקיר  פרעה  במאפי  כראוי  טיפל 
התלכלך,  כשהמזון  וכאן  העוף.  למאכל 
היה זה בשל רשלנות האופה. לפיכך נמצא 

האופים חייב בדין ושילם על כך בחייו. 

3. על ההפטרה, חלום זכריה וחנוכה 
כאשר חג החנוכה כולל בתוכו שתי שבתות 
ו”מקץ”  “וישב”  של  השבתות  אלה  יהיו 
)פרשה זו תמיד תחול במהלך חג החנוכה(. 
של  וההפטרה  השנה  מתקיים  כזה  מצב 
פרשת וישב במקרה כזה היא “רני ושמחי” 
הלקוחה מספר זכריה )זכריה ב’ יד- ד’ ז(. 
הקשר בין ההפטרה לחג  החנוכה מובן כאן 
מאליו היות ובהפטרה מסופר בין השאר על 
רואה  הוא  זכריה הנביא שבו  “חלומו” של 
צדיה  שבשני  קנים  שבעה  בעלת  מנורה 
ֹּאמֶר אֵלַי מָה אַּתָה  עלי זית )זכריה ד’ ב: וַי
מְנֹורַת  וְהִנֵּה  רָאִיתִי  )וָֹאמַר(  ויאמר  ֹראֶה; 
נֵֹרתֶיהָ  וְִׁשבְעָה  וְגֻּלָּה עַל-ֹראָׁשּה,  ּכֻּלָּה  זָהָב 
עָלֶיהָ--ִׁשבְעָה וְִׁשבְעָה מוּצָקֹות, לַנֵּרֹות אֲֶׁשר 
אֶחָד  עָלֶיהָ:   זֵיתִים  וְּׁשנַיִם  ג  עַל-ֹראָׁשּה. 
מִימִין הַגֻּּלָה, וְאֶחָד עַל-ְׂשֹמאלָּה(. החנוכייה 
של ימינו היא אמנם אחרת, ובעלת שמונה 
קנים, אבל זה בגלל שצריך היה להתאים 
בגלל  )או  הנס  ימי  לשמונת  המנורה  את 
שכאשר נכנסו החשמונאים לבית המקדש 
הם אילתרו שמונה שיפודים שבהם הדליקו 
היא  הקנים  לשמונת  אחרת  סיבה  נרות(.  
בגלל הדעה שאסור לעשות מנורה שתהיה 

דומה בדיוק למנורת המקדש.

המנורה שמוזכרת בהפטרה שימשה ככל 
ישראל,  מדינת  לסמל  כהשראה  הנראה 
לא  למרות שהאמנים שעיצבו את הסמל 
הזכירו את נבואת זכריה כהשראה לעיצוב.   

מפרשת  נושאים  מספר  לסיכום: 
לעסוק  שניתן  חנוכה,  /שבת  וישב 

בהם עם הילדים 
החלומות במקרא בכלל, ובפרשתנו בפרט. 
במילה  משתמשים  אנו  היומיומית  בלשון 
ניתן  ל”שאיפה”.  נרדף  כשם  “חלום” 
שחלמו  חלומות  על  הילדים  את  לתשאל 
לעתיד  שלהם  )שאיפות(  ה”חלומות”  ועל 
גדול?  כשתהיה  להיות  רוצה  אתה  )מה 

ולמה?( 
המשקים  שרי  של  בחלומות  איתם  לדון 
ההיגיון  את  להם  ולהראות  והאופים 

שבפתרון. 
לשמוע עם הילדים את המוזיקה הנהדרת 
הפסים  וכתונת  “יוסף  המחזמר  מתוך 
לויד  אנדרו  ידי  על  שנכתבה  המשגעת”, 
ובר )אפשר לשמוע ב- YouTube את כל 

השירים(.
ולדון  המדינה  סמל  את  לילדים  להראות 
שלו  הקשר  שלו,  המשמעות  על  איתם 
מזכריה  )ההפטרה  ולמקורות  להפטרה 
אחרים  במקומות  המקדש  מנורת  ותיאורי 
זה  לנושא  במקרא(. מראי מקום בסיסיים 

הם: 
http://he.wikipedia.org/wiki/סמל_

מדינת_ישראל
http://workofart.asaaf.googlepages.

com/TheMenorahTheCoatof_.pps

מרדכי לבנה
סב להילה, כיתה ג’ 
ושמוליק, כיתה א’, קשת

לפני כחודש התבשרנו כי גני קשת הוסמכו 
על-ידי המשרד לאיכות הסביבה, בשותפות 
ירוקים”. ארזתי  כ”גנים  עם משרד החינוך, 
את הינוקא והתלוויתי בתחושת חג ליסמין 
האחראית   - ולרעיה  שלנו,  הגננות  ושרית 
היישובית על גני-הילדים, לטקס ההסמכה 

הרשמי. 
ירוקה  בועה  בגני-התערוכה,  נערך  הטקס 
בלבו הפועם של הגוש העירוני תל-אביב. 
ילדים  של  ענק  תמונות  קיבלו  פנינו  את 
מגנים ירוקים אחרים. 160 גנים זכו השנה 
מרשים,  שהנתון  רק  לא   - זו  בהסמכה 
באולם  זכה.  מי  לראות  יותר  אף  מרשים 
המגזרים  מכל  נמרצות  גננות  הסתופפו 
בארץ - דתיות וחרדיות, צפוניות וכפריות, 
 - משותפת  שפה  לכולן  וערביות,  יהודיות 

ירוקה. 
הרצאתה  הייתה  עבורי  במיוחד  מרגשת 
בגליל.  בדואי  מיישוב  גננת  של  הקצרה 
פעילות  תוכנית  פיתחה  זו  מופלאה  אשה 
הצעידה  היא  המשפחה.  כל  את  שעירבה 
את הילדים לבית הסבתות ובידם שתילים, 
ספסלים  לבניית  באבות  נעזרה  היא 

ממוחזרים, היא הזמינה אמהות ללמד את 
הילדים כיצד לבשל אוכל מזין ובריא. כך 
נולדת  מנהיגה  שלמה,  קהילה  גייסה  היא 

לשינוי חברתי סביבתי.
שעברה  בשנה  משתלבים?  אנו  והיכן 
לימודים  תוכנית  והפיקו  קשת  גני  כתבו 
ימי- בה  וששובצו  וגננות,  הורים  שחבקה 
יסוד  ומושגי  יהודיים  תכנים  לימוד  יצירה, 
באיכות הסביבה. הוקמו פינות מיחזור וחגי 
ישראל נחוגו בהתמקדות על נושאי איכות-
הוכתרה  התוכנית  של  הצלחתה  הסביבה. 

השנה עם קבלת הסמכה ל”גן ירוק”. 
וכלל פנייה של הגנים  התהליך היה ארוך 
הקריטריונים  סביבתי.  חינוך  רכז  אל 
להגשה היו תוכנית עבודה שנתית, פעילות 
קהילתית סביבתית וביטוי התנהגותי באורח 
שיפוט  צוות  של  ביקור  לאחר  רק  החיים. 
והברכה  התודה  ההסמכה.  אושרה  בגנים, 
תמי,  לגננות  ובראשונה  בראש  נתונות 
בעבר  שקישרו  ושרית  עירית  נטע,  יסמין, 
ומקשרות גם כיום את איכות הסביבה לרוח 
הקשתית. אחריהן ההורים שעמלו במהלך 
השנה, ובמיוחד לאילנה. ואחרונים חביבים, 

להמשיך  אותנו  לחנך  האמונים  הילדים 
ולשמור על כדור הארץ שלנו.  

“ראה  הראשון:  לאדם  הקב”ה  אמר 
הן,  ומשובחין  נאים  כמה  מעשי 
בראתי בשבילך  שבראתי,  מה   וכל 
את  ותחריב  תקלקל  שלא  דעתך  תן 
שיתקן  מי  אין  תקלקל  שאם  עולמי, 

אחריך”. )מדרש קהלת רבא, ז’(

ליאת יוספסברג בן יהושע
אם ליעל כיתה ד’, ומיכל כיתה ב’ קשת

הגננות שרית ויסמין ורכזת גני הילדים רעיה, 
אוחזות בתעודות ההסמכה 

הסמכת גני קשת כ”גנים ירוקים”



טל )39( יעל )35( דור )9(  רוני )5 וחצי(  נועה )5 חודשים(

פרדסים  בין  “גדל  בנים  ארבעה  מבין  הצעיר  והוא  לציון,  בראשון  גדל  טל:    
ושדות...”, ילדות פסטורלית, המשחקים היו מחוץ לבית. המשפחה מסורתית, האם, 
ירושלמית דור שישי בארץ, גדלה במשפחה דתית אך מאפשרת פתיחות. מצד 
ועולמם  השלושה  גבעת  קיבוץ  של  המייסדים  מהאבות  היו  אביו  של  הוריו  שני 
שאנגן  הציעו  “בקונסרבטוריון  למוסיקה  התחבר   9 בגיל  לחלוטין.  חילוני  היה 
בתזמורת  ניגן  בסקסופון.  גם  לנגן  התחיל   15 בגיל  מנגן”.  אני  ומאז  בקלרינט 
היה  בחייו  המעצבים  האירועים  אחד  הצעיר.  בשומר  הדריך  העירונית.  הנוער 
צולם  המסע  בפולין,  למחנות  הראשונה  הנוער  למשלחת  התנועה  דרך  כשיצא 
לסרט תיעודי. הדבר הצית בו את הרצון לעסוק בקולנוע וטלוויזיה. בצבא שירת 
בתחילה כבוחן ציוד אופטי ואח”כ בלהקה צבאית )צוות הווי חיל חימוש(. לאחר 
ערוץ  עלה  הלימודים  לסיום  במקביל  חי.  תל  במכללת  קולנוע  למד  שחרורו 
ומוביל  בחינוך  עוסק  כן  כמו  קשת.  בשידורי  עובד   1994 שנת  ומאז  לאוויר   2
פרויקטים  יוצר  במסגרתה  לציון  בראשון  רביבים  בתיכון  הקולנוע  מגמת  את 
בטלוויזיה.  שהוקרנו  דוקומנטריים  סרטים  כמה  ביים  השנים  לאורך   בינלאומיים. 

    יעל: גדלה בראשון לציון כבת אמצעית למשפחה חילונית. למדה במגמה ביולוגית בגימנסיה הריאלית. מכיתה ה’ ניגנה בחליל צד ובכיתה 
ז’ הצטרפה לתזמורת הנוער. בנעוריה הדריכה בנוער העובד והלומד וריכזה שכבה. בצבא שירתה כמשקית ת”ש של טירונים ובהמשך 
כקצינת ת”ש של בסיס מרכז דלק. נהנתה מאוד, ושירתה בקבע כשנה. למדה כלכלה בפקולטה לחקלאות, עסקה בהדרכה )מוזיאונים( ומאז 
 שנת 2000 עובדת בחברת התקשורת מירס. במקביל למדה שלוש שנים עיצוב ואדריכלות פנים, תחום שאוהבת ורוצה לפתח ולעסוק בו.

   היכרות: הכירו בתזמורת העירונית, והפכו חברים כשיעל בסוף כיתה ט’ וטל ב-י”ב. 8 שנים לאחר ההיכרות התחתנו. דור ורוני נולדו 
בראשון לציון ונועה במזכרת בתיה.    שמות הילדים: דור - כי נולד בשנת 2000, סמל לדור ולמשפחה חדשה. רוני - בשל התחושה שהיא 
הולכת להכניס הרבה שמחה לבית “היא פשוט רוני”. השם נועה שם אהוב שהתחבר לתינוקת.    מזכרת בתיה: החליטו שהעיר צפופה להם, 
הגיעו למזכרת והתאהבו. קנו מגרש ובנו בית “אחת ההחלטות המשנות חיים בשבילנו“.    קשת: באופן אינטואיטיבי הבינו שזה מתאים להם, 
והפכו לפעילים בראשית הקמת בית הספר. עבורם חינוך הילדים מרכזי ומשמעותי, חשוב שהילדים ילמדו על זהותם היהודית, הקשר לארץ 
ואהבתה ובנוסף ידעו שדתיים וחילוניים יכולים לחיות יחד באופן טבעי ופשוט. “באנו לבית ספר, וזה הפך לקהילה, יש לנו חברים חדשים, 
וזה טוב לנו... הרעיון שלכל יוזמה של אדם יש כתובת שבה אפשר לשמוע ולהשמיע הוא נהדר.”    אלוהים: יעל - “יש משהו, כי אם לא, זה 
יהיה נורא עצוב שאנחנו לבד פה“. טל: “מאמין שבכול אחד מאתנו יש אלוהים פנימי, במה שקשור לאמת וטוב ורע.”    תחביבים: טל מנגן פעם 
בשבוע בתזמורת הביג בנד. עוסק בכתיבה )גם לעיתון זה(. המוסיקה בבית היא דרך חיים )ג’אז, ישראלית, ביטלס(. יעל אוהבת לעסוק ביצירה 
ואומנות. בבית אוהבים לעשות דברים באופן עצמאי- לצבוע, לצייר, לשפץ. אוהבים לטייל עם חברים. בית מבשל ומארח משפחה וחברים.             

     בעל חיים אהוב: חתול בשם מיקלוש שנמצא איתם כבר 15 שנה.     חלום משפחתי: לעשות טיול ארוך עם הילדים בחוץ לארץ  בקרוואן.

משפחת גנוסר  רח’ הרשקוביץמשפחה מבוקשת
 ראיינה: מיכל לבני

  בין יוסף לדיוגנס: היחס אל האחר“את אחי אנכי מבקש”

בפרשת השבוע, הולך יוסף, בהוראת אביו, 
לראות את שלום אחיו. בחיפושיו הוא פוגש 
איש השואל למעשיו. יוסף עונה: “את אחי 
אנכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רעים”.
על פסוק זה אומר עמנואל לוינס: “דיוגנס 
היה אומר: ‘אני מחפש בן-אדם’, אך היהודי 

אומר: ‘את אחי אנכי מבקש’.” 
הצינית  האסכולה  של  נציג  היה  דיוגנס 
על  הפילוסופיה  את  לבסס  שיש  שגרסה 
עצמית.  עצמאות ושליטה  עקרונות:  שני 
ההיגיון  פי  על  חייו  את  מנהל  הפילוסוף 
במינימום  מסתפק  הוא  והטבע.  הצרוף 
בין  נאמר,  דיוגנס  על  בלבד.  ההכרחי 
השאר, שאף אדם - חוץ ממנו עצמו - לא 
עמד, לגישתו, בדרישות הנובעות מהשקפת 
עולמו, ועל כן הוא הסתובב בעירו לאור יום 

עם נר “כדי לחפש אדם”.
האסכולה הצינית לא הצטיינה ביחס חיובי 
היוונית  המחשבה  וכמוה  הזולת,  כלפי 
בפיתוח  היא  תרומתה  שעיקר  בכללותה, 

ההיגיון של האדם, אך אינה מכירה “אחר” 
כישות שיש צורך להגדיר את היחס אליה. 

נושא ה”אחר” הוא אחד ההשגים המרכזיים 
האקזיסטנציאליסטית.  הפילוסופיה  של 
היחס  של  הייחודיות  בובר,  מרטין  לפי 
ידי  על  ביטוי  לידי  בא  לאדם  האדם  בין 
“הדיאלוג”. הדו-שיח האמיתי מבוסס קודם 
כל על הכרה בזולת כאחר. רק אז, בהכרת 
קיומו, ניתן להתקרב אליו ולהכיר באישיותו 
נעשה  “האדם  כלומר  הספציפי.  ובייחודו 

אני באתה”.
על פי בובר, זוהי גם הדרך היחידה להגיע 
אל האלוהים. פסגת ה”דיאלוג” היא ביכולת 
לפגוש, דרך הזיקה האמיתית אל ה”אתה”, 
את ה”אתה הנצחי”. אדם הרגיל להתייחס 
שלמעשה  ילמד  אתה”  ב”אני  לזולת 
ה”אתה הנצחי” מדבר דרך כל “אתה” עימו 
יוצר זיקה. על האדם רק להטות את  הוא 

האוזן. 
ה”אחר”,  בעניין  עסק  סרטר  ז’אן-פול  גם 

האדם  בשבילו:  שלילית.  בגישה  אך 
להיות  שואף   - אדם  היותו  מעצם   -
“סובייקט” טהור, הבלתי תלוי באחר, אבל 
זה. הוא  למצב  להגיע  באפשרותו  אין 
של  הפקוחה  עינו  תחת  חייו  כל  נמצא 
האחר, ועובדה זו משפיעה על כל מעשיו 
והתנהגותו. הוא איפוא מנסה להסתיר את 
עצמו מפני האחר, הוא “מתבייש” להיראות 
“ערום” לפניו, ולכן הוא מופיע מולו לבוש 
ולגלות  כדי למנוע מהשני להסתכל עליו 

את חרפתו המקורית...
בהגדרתו  גם  נמצאת  סרטר  של  זו  גישה 
את היהודי “באשר הוא מוגדר יהודי בעיני 
ליחסו  הבסיס  הייתה  זו  גישה  האחרים”, 

לאנטישמיות.
ושל  לוינס  של  גישתם  את  עתה  נבדוק 
אנדרה נהר: ידועה המחלוקת בגמרא על 
אומר:  עקיבא  רבי  ּכָמֹוך”.  לְרֵעֲךָ  “וְאָהַבְּתָ 
זהו כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר: “זֶה 
סֵפֶר ּתֹולְדת אָדָם ּבְיֹום ּבְרא אֱלהִים אָדָם 



יהודה זלצברג
תעלומת מטמון הברון  פרק 9 - שושנה

המשך יבוא...

*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת 
בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

יְָלִדים יְָקִרים, ֲחבּוָרה ַּבת ְשמֹונָה יְָלִדים ְמנַָסה ַלֲעלֹות ַעל ִעְקבֹוָתיו 
ֶשל אֹוָצר ַתְכִשיִטים ֶשִהְשָתיֵיְך ַלָּברֹון רֹוטִשילד. ַהִתְקשֹוֶרת ֵּבין 
יְַלֵדי ָהֲחבּוָרה ִמְתַּבָצַעת ֵּבין ַהְשַאר ַעל-יְֵדי ִתְכתֹוֶבת ֶשל דֹוַאר 
ֵאֶלְקטרֹונִי, ֶאָלא ֶשַהֵמייִלים לֹא ַמגִיִעים ֵאל שֹוָשנָה, ִמּפנֵי ֶשִהיא 
ַהיְַלָדה ַהיְִחיָדה ַּבִּכיָתה ֶשֵאין ָלה ְּכתֹוֶבת דֹוא”ל. ַעִמית, יֶֶלד ָרגִיש 
שֹוָשנָה  ִעם  ֶשלֹו  ַהִמְפגַש  ֵאת  ְלנֵַצל  ֶהֱחִליט  ִמִטְבעֹו,  וְִאְכָּפִתי 

ַּבִסְפִריָה כדי ְלָבֵרר ֵאת ַהִעניָן ְלעֹוְמקֹו...

שושנה התבוננה בעמית ארוכות וניכר היה שהיא חוככת בדעתה 
שמחה  דווקא  “אני  ואמרה,  פתחה  לבסוף  לו.  להשיב  כיצד 
ששאלת אותי. הרבה פעמים נדמה לי שהחברים שלי מתחמקים 
אני  אלי.  בקשר  אותם  שמטרידים  דברים  על  אותי  מלשאול 
מבינה שהם חוששים להביך אותי, ואני מעריכה את האומץ שלך. 

ולגבי כתובת מייל - האמת היא שאין לי מחשב בבית.”
עמית הנהן בהבנה ושאל, “למה? אין לכם כסף לקנות מחשב?”

שושנה חייכה חיוך עגום, “לא רק בגלל זה, זה קשור גם למקום 
שממנו המשפחה שלי באה.”

“מה, את מתכוונת לאתיופיה?”, שאל עמית.
הפעם שושנה היתה זאת שהנהנה, “אתה זוכר מה סיפרו בכיתה 

על העלייה מאתיופיה?”
היו צריכים  זוכר שהיהודים  אני  עמית קימט את מצחו, “בערך. 
בדרך.  מתו  אנשים  והרבה  במדבר  ולנדוד  מאתיופיה  לברוח 
אותם  שהעלו  עד  קשים  בתנאים  במחנות  זמן  הרבה  חיכו  הם 

במטוסים לישראל.”

אתיופיה.  יהודי  של  הראשונה  בעלייה  שקרה  מה  זה  “נכון,   -
שנים  כמה  שלי  והסבתות  הסבים  עם  ארצה  עלו  שלי  ההורים 
אחר-כך במבצע ‘שלמה’. באתיופיה החיים שלהם היו מאוד שונים 
מבישראל. שם לא היו להם מחשבים, טלוויזיה, קולנוע, טלפון נייד. 
גם בקושי היו כבישים סלולים ומכוניות, ולא היו בתי ספר מסודרים 
כמו בארץ. ההורים שלי לא למדו בבית ספר וכשהיו ילדים עזרו 
להורים שלהם בעבודה בשדה או בבית. בלי לימודים בבית-ספר 
קשה לקבל עבודה טובה ולהרוויח הרבה כסף. אתה מבין, גם אין 

לנו כסף לקנות מחשב וגם זה לא חסר להורים שלי.”
עמית חש לפתע הכרת תודה על כל האביזרים המודרניים שלא 
המחשב  בלי  חייו  את  לדמיין  התקשה  הוא  בביתו.  ממנו  נחסכו 
האישי שלו אותו אהב עד מאוד. שושנה הוסיפה כאילו קראה את 
מחשבותיו, “לא אכפת לי כל-כך שאין לנו מחשב. אני אוהבת את 
המשפחה שלי גם ככה, ויודעת שההורים שלי משתדלים לתת לי 

את המקסימום.”
- “יפה מצדך להגיד את זה. בכל אופן, אם את צריכה מחשב פעם, 
אל תתביישי לקפוץ אלי הביתה, או-קיי?”, סיכם עמית את הנושא, 
פרטים  דף  על  לעצמם  ולסכם  בספרים  לעיין  חזרו  הילדים  ושני 
חשובים לגבי ביקור הברון רוטשילד במושבה עקרון, היא מזכרת 

בתיה, בשנת תרמ”ז.
נזכר עמית בסיפורה של שושנה והרהר  בלילה בשכבו במיטתו 
מחשב  להשיג  לשושנה  לעזור  יכול  היה  הוא  לו  היה,  נפלא  כמה 
קבלת  צלצול  מחשבותיו  את  קטע  כשלפתע  לו,  שיש  כמו  אישי 
הודעה  הופיעה  שעליו  במסך  הביט  הוא  הנייד.  בטלפון  מסרון 
בתיה  במזכרת  פרדס  היה  לא  בבעיה!  אנחנו  “חברים,  מאפרת: 

בשנת תרמ”ז!”
“מה? איך זה יכול להיות?!”, שאל את עצמו בתדהמה.

גדול  כלל  זה  אתֹו”  עָָׂשה  אֱֹלהִים  ּבִדְמוּת 
מזה. המחלוקת מציגה שתי הבחנות לפיהן 
יש לכבד את הזולת. היחס לזולת אינו רק 
חברתי, אלא גם בעל קונוטציה תיאולוגית: 
יש לכבד באדם - בעצמו או בזולתו - את 

דמותו של האל. 
לפי נהר, דרישה זו איננה רק מצווה, אלא  
האדם  ישראל.  עם  של  הייעוד  את  מהווה 
מושלם.  מלהיות  רחוק  כשהוא  נברא 
החברה האנושית צריכה להתקדם ולשאוף 

לשלמות מוסרית והומאניסטית. 
בני  שלטה.  האלימות  האנושות,  בראשית 
מהאידיאל  רחוקים  היו  הראשונים  האדם 
של שוויון, רעות ואחווה בין האנשים. ספר 
קונפליקטים  בסיפורי  מלא  בראשית 
בבראשית  וחברֹות.  קרובים  אנשים  בין 
של  ונשנים  החוזרים  הניסויים  מתוארים 
האנושות לעמוד בקריטריונים סבירים של 
מקבל  חוזרים,  כשלונות  לאחר  מוסריות. 
על עצמו אדם אחד, אברהם, להוביל את 
ההומניזם  דרך  פורץ  ולהיות  האנושות 
היהודי  העם  ירש  זה  ייעוד  והמוסר. 

מאברהם.
לזולת  היחס  את  לוינס  מעמיד  מכאן 

כקטגוריה פילוסופית. הנושא הראשון של 
החקירה הפילוסופית אינו “האני” ורק דרכו 
פוגשים את הזולת. מן “האני החושב” של 
“האני  קאנט,  של  הבונה”  “האני  דקארט, 
של  המוטרד”  ו”האני  הוסרל  של  המכונן” 
אל  המוביל  “האחר  אל  עוברים  היידגר, 

האני” של לוינס. 
המדעי,  העכשווי,  “העולם  כותב:  לוינס 
במבוי  עצמו  את  מוצא  והנהנתני  הטכני 
סתום - כלומר, בלי אל - לא מפני שהכול 
אפשרי,  הכול  הטכניקה  ובזכות  מותר,  בו 
הלא-מוכר  שווה.  בו  שהכול  מפני  אלא 
נהיה מיד מוכר, והחדש כבר רגיל. אין חדש 
בקהלת  המופיע  המשבר  השמש.  תחת 
נבלע,  הכול  בשעמום.  אלא  בחטא,  אינו 
שוקע ונסגר בזהה. הכול אכן ‘הבל הבלים’. 
הכול... מלבד הזולת, שגם בכל השעמום 

הזה, אי-אפשר לעזוב אותו לאנחות”.
תמיד  האחר  ולשמוע,  לראות  נרצה  אם 
כשפניו  גם  מזדקן,  כשהוא  גם  חדש. 
חרושות קמטים ולמודות סבל, הוא בעבורי 
עצמו  אין האחר שכפול של  אתגר חדש. 
ואף לא איום על חירותי, מפני שהוא ניגש 
חסרות  ובעיניו  העירומות  ב”פניו  אליי 

הנצח.  שערי  את  לפניי  פותח  הוא  המגן”, 
בעולם שבו “הכול שווה, הוא הגבוה מכול 
והנמוך מכול. אכן, הוא המלמד אותי תמיד 
מחדש שהוא נברא בצלם א-לוהים... הוא 
אלא  לקולותינו  הד  שאינו  קול  המשמיע 
של  דור  בדורנו,  עדיין  השמים’.  ‘מן  קול 
קטני אמונה, אפשר לומר: ‘אתם ראיתם כי 

מן השמים דברתי עמכם’”.
בהגותו של לוינס, האחר הוא “אח” וקיימת 
ביחס  מדובר  לא  לביני.  בינו  מלאה  זיקה 
על  עולות  אליו  חובותיי  ובשוויון.  סימטרי 
חובותיו אליי. כלומר, האחר הוא “אח” שיש 

לבקשו.
נהר מרחיב: קיימת הקבלה מלאה בין יחס 
של האדם אל האל, ובהכרח גם של האל 
אל האדם, לבין היחס של האדם אל האחר. 
“אלוהים מבקש את האדם”, כדברי אברהם 
מבקש”.  אנוכי  אחי  “את  והאדם:  השל, 
דוד,  בשירת  לאמירה  המוביל  תהליך  זהו 
ורעי, אדברנה  “למען אחי  משורר תהלים: 

שלום בך...”

אלי רבל
אב לחן, כיתה ד’ קשת

שפע אירועים בחופשת החנוכה בקהילה! עקבו אחרי הדיווחים באתר הקהילה ובאימייל


