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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

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להיניק    מילה בסלע 
מקור: יֹותֵר מִּמַה ֶׁשהָעֵגֶל רֹוצֶה לִיֹנק, ּפָרָה 

רֹוצָה לְהָנִיק ]ּפְסָחִים ּדַף קיב, עַּמוּד א’[.
רוצה  משהעגל  “יותר  אומרת  כשהגמרא 
היא למעשה  להיניק”,  רוצה  הפרה  לינוק, 
רוצה  משהעגל  שיותר  לכך,  מתכוונת 
לא   - יאכל  שהוא  רוצה  הפרה  לאכול, 
לטובת  לא  )כלומר,  האישית  לטובתה 

לטובתו  אלא  שלה(,  האישית  הנוחות 
הבלעדית של העגל. הפרה רוצה שהעגל 

יאכל, משום שזה מה שטוב עבורו!
כיום משמש הפתגם בכדי להמחיש מצב 
בו הרצון של א’ לתת, חזק יותר מהצורך או 

מהיכולת של ב’ לקבל.
את  לקחתי  הולדתה,  יום  לכבוד  דוגמה: 

לה  ואמרתי  צעצועים,  לחנות  אחייניתי 
“את יכולה לבחור מה שאת רוצה”, ואולם 
יותר מאשר  מתברר שהפרה רוצה להניק 
העגל רוצה לינוק, ואחרי שיטוט בחנות היא 

בחרה זוג כפכפים שעולים 15 ₪... 

העניינים העיקרים בפרשה
כלל  קדושת  בחוקי  נפתחת  הפרשה 
הגדול  לכהן  מיוחדים  ובחוקים  הכהנים, 
כמו האיסור להיטמא למת, אפילו לקרוב 
מֵת  ּכָל-נַפְֹׁשת  “וְעַל  ראשונה:  מדרגה 
וּמִן- יב  יִּטַּמָא.  ֹלא  וּלְאִּמֹו  לְאָבִיו  יָֹבא:  ֹלא 
מִקְּדַׁש  אֵת  יְחַּלֵל  וְֹלא  יֵצֵא  ֹלא  הַּמִקְּדָׁש 
עָלָיו,  אֱֹלקיו  מְִׁשחַת  ֶׁשמֶן  נֵזֶר  ּכִי  אֱֹלקָיו: 
שונים  מומים  מוזכרים  בהמשך  ה’.”  אֲנִי 
במקדש,  מלשרת  הכהן  את  הפוסלים 
האיסור החל על טמאים להקריב קורבנות 

ורשימה של מומים הפוסלים את הקורבן.

בחלקה השני של הפרשה מופיעה פרשת 
המֹועדות, שבה פירוט של כל חגי ישראל 
בהמשך  וחג.  חג  לכל  המיוחדות  והמצוות 
מוות  דין  גזר  ניתן  “פרשת המקלל”, שבה 
בסקילה לאיש אשר במהלך קטטה קילל 
את השם כביטוי לכפירה מוחלטת. הפרשה 
“וְאִיׁש  ובהמה  אדם  מכה  בדיני  מסתיימת 
ּכִי-יִּתֵן מוּם ּבַעֲמִיתֹו, ּכַאֲֶׁשר עָָׂשה - ּכֵן יֵעֶָׂשה 
ּלֹו. כ ֶׁשבֶר ּתַחַת ֶׁשבֶר, עַיִן ּתַחַת עַיִן, ֵׁשן ּתַחַת 
ּבֹו.”  יִנָּתֶן  ּכֵן  ּבָאָדָם,  מוּם  יִּתֵן  ּכַאֲֶׁשר   - ֵׁשן 
פסוק זה הוא אחת הדוגמאות המפורסמות 
את  שממתנת  פה,  שבעל  תורה  לנחיצות 
משמעות הפסוק לעונש כספי ולא לענישה 

פיזית כפשט הפסוק.

על מה נדבר
הפרשה עשירה בנושאים וניתן למצוא עניין 
בכל אחד מהם. חוקי קדושת הכהנים הם 
לכאורה פרשה לא רלוונטית לימינו, ובנוסף 
ניתן  ואולם,  בעם.  קטן  לחלק  רק  מכוונים 
ללמוד מפרשה זו כמה נושאים אקטואליים 
יתרה,  לקדושה  הנדרשים  הכהנים  ביותר. 
או לחיים ברמה רוחנית גבוהה יותר, אינם 
יכולים לשאת כל אישה ומותרים להיטמא 

או  קברות  בבית  )לבקר  מת  בטומאת 
כשמדובר  רק  בלוויה(  המת  את  לשאת 
לֵאלֹקיהֶם,  יִהְיוּ  בקירבה ראשונה: “קְֹדִׁשים 
ה’,  אִּשֵי  אֶת  ּכִי  אֱֹלקיהֶם:  ֵׁשם  יְחַּלְלוּ  וְֹלא 
ֹקדֶׁש”.  וְהָיוּ   - לֶחֶם אֱֹלקיהֶם, הֵם מַקְרִיבִם 
הכהן הגדול אף נדרש לרמה גבוהה יותר 

של פרישות וויתורים אישיים.

מעניין איך מרגיש כהן גדול שאביו נפטר 
והוא איננו רשאי לעזוב את בית המקדש 
ולהצטרף אל משפחתו באבלה. האם היום 
הקרבה  הדורשים  ציבוריים  תפקידים  יש 
לרמה  מצופים  מנהיגים  מדוע  שכזו? 
לדון  אפשר  התנהגות?  של  יותר  גבוהה 
מסוימים  במקרים  ואיך  עדיפויות  בסדרי 
יותר  חשוב  דבר  מפני  נדחה  חשוב  דבר 
)טובתי האישית נדחית מפני טובת הכלל(. 

גם ממשפחת הכהן יש דרישה לסטנדרט 
ּכִי  ּכֹהֵן  אִיׁש  “וּבַת  התנהגות:  של  אחר 
מְחַּלֶלֶת,  הִיא  אָבִיהָ  אֶת   - לִזְנֹות  תֵחֵל 
של  משפחתו  גם  מדוע  ּתִּשָרֵף.”  ּבָאֵׁש 
גבוהה  התנהגות  לרמת  מצופה  המנהיג 
קשות  אמנם  עצמן  ההלכות  יותר? 
מצפים  לא  )אנחנו  בעולמנו  לתפישה 
ממנהיגנו - מדיניים או רוחניים - להתנתק 
ממשפחתם( וכן העונשים המצוינים בתורה 
נראים כבלתי מידתיים לחומרת העבירה, 

אולם העקרון נכון ורלוונטי מאין כמוהו.

המקלל”.  “פרשת  הוא  נוסף  מעניין  נושא 
שעשה  כל-כך  החמור  העוון  הוא  מה 
איזה  בסקילה?  במוות  שהתחייב  המקלל 
כוח יש במילה שיכולה לחייב מיתה? מה 
הלשון”.  ביד  ומוות  “חיים  הביטוי  פירוש 
במקרה,  רבות  דנים  השונים  הפרשנים 

ובהקשרו לפרשת הכהנים. 

יצחק  ר’  של  משמו  מצאתי  יפה  פירוש 
של  למעשהו  הרקע  את  שמסביר  קארו, 
איש  כ”בן  בפרשה  המתואר  המקלל, 
אביו  המצרי,  האיש  חז”ל,  על-פי  מצרי”. 
של המקלל, הוא אותו “איש מצרי” שהרג 
עברי.  איש  מכה  אותו  ראה  כאשר  משה 
המדרש מציין שמשה הרג אז את המצרי 
בשם המפורש. ועתה, במריבה שהייתה לבן 
האיש המצרי עם איש ישראלי אחר, מגלה 
מת  כיצד  מריבה,  כדי  תוך  הישראלי,  לו 

אביו. 

יהודית  תכונה  זאת  קארו  יצחק  ר’  לדעת 
נשכחות,  מזכירים  מריבה  שבשעת  ידועה 
במשפחה.  רעים  ודברים  פגמים  בעיקר 
מששמע זאת הבן, רצה להתנקם כביכול 
בשם שבו השתמש משה להרוג את אביו 

)“תולדות יצחק”, פרשת אמור(. 

הפירוש יפה בעיניי משני פנים. האחד, יש 
כאן כעין סגירת מעגל - מעשיו של משה 
בתחילת דרכו כמנהיג לא נקברו יחד עם 
התכונה  תיאור  הוא  והשני  בחול.  המצרי 
ליהודים  שיש  חושב  לא  )אני  האנושית 
נשכחות  העלאת  של  כך(  על  מונופול 
הנשייה  מתהום  סגורים  בלתי  וחשבונות 

ברגע של מריבה. 

המנהיגים   - פתחתי  שבו  בעניין  ואסיים 
והציפיות הגבוהות מהם. אי אפשר באמת 
לקבור התנהגויות עבר נלוזות בחול העבר 
ולובנו,  נסגרו  לא  שאם  אלו,  של  סופן   -
החודשים  ופרשיות  בעתיד.  ויצופו  שישובו 

האחרונים יוכיחו.

שי מונזון, 
אב לבארי כיתה ב’ ואליה, כיתה א’ קשת



מעורבות הורים בהקמת בתי ספרבזכות הערכים
כל  יחסי,  הכל  הפוסט-מודרני  בעידן 
האינדיבידואליזם,  שלו.  והאמת  אחד 
האגואיזם וההדוניזם צצים בכל פינת רחוב 
ומשתוללים מתחת לכל רמזור. אבל מנגד 
והשטח  אידאולוגיות,  של  פלורליזם  פורח 
שונים שמנסים  מדגמים  ספר  בתי  מצמיח 
להתאים לצרכים שונים של תלמידים ושל 

קהילות. 
ד”ר אבי צפרוני טוען שדווקא היום יש לבית 
לערכים:  בחינוך  מפתח  תפקיד  הספר 
את  המעמידה  הישגית-חומרנית,  “בחברה 
מימוש הפרט כערך מרכזי, בית הספר הוא 
חברתיים.”  ערכים  לטיפוח  האחרון  המבצר 
לדבריו, מקורות הסמכות המסורתיים )בית, 
פוליטיים  מנהיגים  “בוסים”,  מורים,  הורים, 
ריק  חלל  להיווצר  ועלול  נחלשו,  ודתיים( 
ברִיק  חשים  כנראה  רבים  הורים  ומסוכן. 
ומנסים למלא אותו. ב-30 השנים האחרונות 
של  הדרגתית  מגמה  החוקרים  מזהים 
החינוך.  במערכת  הורים  מעורבות  העצמת 
אחד מהביטויים המרכזיים שלה הוא הקמת 
המחוזות  בכל  הורים  ביוזמת  ספר  בתי 
מהשנתיים  אקראי  מקבץ  והנה  בארץ, 

האחרונות: 
ספר  בית  להקים  החליטו  רבדים  בקיבוץ 
בית  במתכונת  שיפעל  אינטימי,  יסודי 
הספר הקיבוצי הקלאסי. האמהות היוזמות 
שלנו  מצורך  נבע  “הרעיון   והמקימות: 
צמיחה  שמאפשרת  מקהילה  חלק  להיות 
שלמידה,  מאמינות  אנחנו  והתפתחות. 
יכולה  ביותר,  והעמוק  הרחב  במובנה 
להתקיים בקהילה שמניחה את האדם, על 
שלל הרבדים שמרכיבים אותו, במרכז, ואת 
העדיפויות  סדר  בראש  חבריה  אושרם של 
וקהילתית  אישית  זהות  פיתוח  תוך  שלה, 

משמעותית.” 
בית ספר ירוק “מרח”ב” )מקום, רוח, חברה 
ובית( הוקם במושב שדה צבי שבנגב על-ידי 
חינוכית- אלטרנטיבה  שיצירת  הורים 

לבנות  “החלטנו  להם.  חשובה  קהילתית 
לילדינו,  ביותר  המתאים  הספר  בית  את 
בעולם  הכי  אותם  שאוהבים  האנשים  שבו 
יעניקו להם את החינוך”, אמר  - הוריהם - 
שבאמצעות  מאמינים  “אנו  האבות.  אחד 
להשפיע  נוכל  הספר  בבית  שלנו  הפעולה 
על מעגלים רבים של אנשים לפיתוח, קידום 
וגיוון החינוך בישראל. לצד חשבון ואנגלית, 
גינה  כמו  תחומים  התלמידים  ילמדו 
אקולוגית, פיסול ומיחזור. מרבית השיעורים 
יתקיימו בחיק הטבע ולכל ילד מובטח יחס 

אישי וליווי צמוד.”
הקימה  וחילוניים  דתיים  הורים  קבוצת 
בצפון  הפתוח  “מעיין”  ספר  בית  את  יחד 
למידה  בקבוצות  אוגדו  התלמידים  הנגב. 
בית  חונך.  ידי  על  המונחות  רב-גילאיות, 
הספר מוגדר כבית ספר פתוח דתי-חילוני 
לחינוך  הזדמנות  רק  לא  להעניק  המבקש 
פתוח בנגב, אלא גם לצורת לימודים ומבנה 

קהילה ייחודיים. 
קבוצת  מנסה  יצחק”  “אלוני  הספר  בבית 
הורים מיישובי האזור ליצור מרחב קהילתי 
החינוך  מערכת  האפשר.  ככל  משמעותי 
פי הגישה  - הוקמה על  ובית ספר  גנים   -
הילדים  את  מכבדת  היא  האנתרופוסופית. 
ולא מתביישת לחנך לערכים. יום הלימודים 
ידי  את  המורה  של  יד  בלחיצת  נפתח 
על  ללמוד  אפשר  באמצעותה  התלמידים. 
התלמיד.  של  לחיצתו  חוזק  ועל  גופו  חום 
כבוד  יראת  ארץ,  דרך  מתפתחות  גם  כך 
הדדית ומערכת יחסים קרובה וארוכת טווח 
עם המחנך, שישאף לחנך את כיתתו במשך 

שמונה השנים הבאות. 
הדמוקרטי  החינוך  בשיטת  חדש  ספר  בית 
ידי עמותת הורים  נפתח בגליל העליון על 
אותנו  שהניע  העיקרי  “הדבר  הגליל”.  “עין 
הייתה ההרגשה שבמערכת החינוך הילדים 
מסבירה  ללמוד,”  התשוקה  את  מאבדים 
המון  עם  באים  “הילדים  העמותה.  חברת 
סקרנות ורצון ללמוד, והמערכת של הציונים, 
הפרונטלי  הלימוד  ושל  התחרותיות  של 
לילדים  וגורמים  זה,  את  מדכאים  מאוד 
היה  שלנו  הרצון  הלימודים.  את  לשנוא 
ללמוד,  הרצון  את  לאבד  מהילדים  למנוע 
התנסותי,  לימוד  ידי  על  זה  את  ונעשה 

חווייתי, פחות פרונטלי ופחות תחרותי”. 
של  קבוצה  התחילה  לציון  בראשון 
חינוכית  מסגרת  ליצור  משפחות  כ-150 
משמעותית ומאתגרת יותר. חזונם מתבסס 
על התיאוריה של גרדנר העוסקת ב”ריבויי 
הם  כי  מעידים  עצמם  והם  אינטליגנציות”. 
“מוכנים להשקיע ממרצם ומשאביהם למען 
מרתקת  איכותית,  לימודית  סביבה  יצירת 
ומלאת חוויות, שתותיר חותם חינוכי, לימודי 
לאוטונומיה,  לחנך  שואפים  אנו  וערכי... 
אחריות  לצד  אישית,  ואחריות  מצוינות 
הזולת,  אהבת  ולחברה,  לסביבה  ונתינה 
ולקבלת  לשוויון  ושאיפה  הארץ,  אהבת 
השונות בין האנשים. אנו מאמינים כי חינוך 
למימוש  ילדינו  את  יעודד  זה  ומעשי  ערכי 
המעורבים  לאנשים  אותם  ויהפוך  עצמי 
עיקרי  מארבעת  אחד  ובמדינה.”  בקהילה 
בעשייה  הורים  “מעורבות  הוא  הספר  בית 
של  חיזוק  שתאפשר  עמותה  דרך  ובניהול 
הקהילה  את  ותחבר  הניהולית  המסגרת 

לבית הספר”.
הורים  “יזמות  נושא  את  חקרה  הוס  אסתי 
השנים  שבין  ומצאה  ספר”  בתי  להקמת 
ספר  בתי   31 בישראל  קמו   2008-1995
והם  הורים,  קבוצות  של  יוזמות  במסגרת 
הלא- היסודיים  הספר  מבתי   22% מהווים 
דתיים שקמו בשנים אלה. הוס זיהתה שבע 
יוזמות  בבסיס  פדגוגיות  או  חינוך  שיטות 

אלה, ודתיים-חילוניים היא אחת מהן. 
המניעים של ההורים ליזום הקמת בית ספר: 
היעדר מענה לצרכים ולרצונות בבתי הספר 
מיוחדים  צרכים  אלה  לעתים  הקיימים. 

שתחזק  מסגרת  ליצור  והרצון  הילד,  של 
ההורים  של  אמונה  ולעתים  כישוריו,  את 
באידאולוגיה מסוימת או רצון לשחזר לילד 
מילדותו.  ההורה  של  טובה  חינוכית  חוויה 
ממערכת  אכזבה  הוא  המניע  לפעמים 

החינוך הכללית.
מתמקדת  ציבורית  מדיניות  כחוקרת 
לדבריה,  המורכב.  ההקמה  בתהליך  הוס 
הרבה  המורכבות  עם  ההורים  התמודדות 
מאוד  הגבוהה  המוטיבציה  על  מעידה 

ליצירת “מוצר חלופי”. 
חלק מההורים העידו באוזני הוס על שינוי 
המעורבות  בעקבות  עולמם  בתפישת 
זה  לדעתי  הספר.  בית  להקמת  והיוזמה 
שהמכנים  בעובדה  בהתחשב  מפתיע,  לא 
הם:  החדשות  היוזמות  כל  של  המשותפים 
א. בחינת הערכים שעליהם אנו רוצים לחנך 
שממנו  הציונים  רף  קביעת  במקום  )אולי 
אנו לא מעוניינים שהילדים ירדו( ו-ב. יצירת 
בית  להקמת  במקביל  וגיבושה  הקהילה 

הספר. 
לערכים  לחנך  זכות  לנו  יש  בכלל  האם 
מחייבים? מה מקנה לנו את הזכות לקבוע 
מה נכון ומה לא, ולכוון את דפוסי חייו של 
ילד צעיר? האם הערכים הם סובייקטיביים 
אובייקטיביים  ערכים  ישנם  שמא  או 
ערכים  של  ליבה  קיימת  האם  ומוחלטים? 
האוניברסלי  מעמדם  על  נסכים  שכולנו 
כן - האם תוקפם הנצחי  ואם  והעל-זמני? 
מחייב כל אדם לחיות על פיהם? האם הוא 
את  לחייב  הזכות  את  כמחנכים  לנו  מקנה 

הילדים לערכים אלה? 
ס’ יזהר אמר: “למדו, אל תחנכו”. התנגדותו 
לחינוך לערכים נבעה ממניעים פילוסופיים 
מוסריים  אובייקטיביים(,  ערכים  )היעדר 
התלמיד(,  של  אישיותו  לעיוות  )סכנה 
פסיכולוגיים )חינוך ערכי יגרום לילד לחוש 
בנפשו(  לצלקות  ויגרום  ואשמה  בושה 
יכולים להוות דוגמה  )אין המורים  ומעשיים 
הוא  יזהר,  על-פי  אמיתי,  חינוך  אישית(. 
מהניסיון  הימנעות  כלומר  “אי-חינוך”, 
להתערב בנפש הילד, מהיומרה לעצב את 
לקבוע מערכת  שניתן  ומהאשליה  אישיותו; 
להנחיל  המורה  אמור  שאותה  ערכים 
לילד  להניח  משמע  אמיתי,  חינוך  לילד. 
כאדם  אליו  להתייחס  בחברה,  ויגדל  שילך 
ירכוש  כך  חוזר.  בלתי  וכפלא  חד-פעמי 
החברה  ערכי  את  נסתר  באופן  התלמיד 
שבה הוא חי בצורה מלאה, ולא רק מפיהם 

של מוריו.
“להתערב בנפש הילד” באמת נשמע רע, כך 
מוביל  אישיותו”, אבל כשדמיוני  “עיצוב  גם 
יזהר,  ס’  לצייר  שהתחיל  למחוזות  אותי 
החמרה  רוחי  בעיני  רואה  אני  הרב  לצערי 
ושוביניסטיות  אנרכיסטיות  התנהגויות  של 
שקיימות כבר היום. אלימות, ניצול, תוקפנות 
בא  כי  פשוט  מתרחשים  ונדליזם  ומעשי 
עושים,  כולם  ככה   - ובכלל  לי,  ויצא  לי, 



את  רוכשים  ילדים  היום...  שהולך  מה  וזה 
התובנות האלה באופן נסתר, יותר או פחות, 

ומשכללים אותן ככל שהם מתבגרים. 
ושכמעט  אובייקטיביים,  ערכים  שאין  נכון 
על כל דבר אפשר להתווכח, אבל לדעתי 
תלויה  שתהיה  המדויקת  הערכים  רשימת 
מעצם  חשובה  פחות  בכיתה  הלוח  מעל 
הדיון. אז מה אם לא נצליח להגיע ל-100% 
היהודיים  הערכים  רשימת  על  הסכמות 
והאוניברסליים  ההומניסטיים  והציוניים, 
שלאורם כולנו מעוניינים לחנך את ילדינו... 
לחנך  שלנו  המשותפת  ההחלטה  עצם 
משותף  מכנה  כשלעצמה  היא   - לערכים 
רחב ויציב. היא כשלעצמה משמשת דוגמה 
בנפשכם,  חפשו  מסר:  ומעבירה  לילדים 

מהם   - חבריכם  ועם  עצמכם  עם  בררו 
הם  כי  חייכם,  העקרונות שעומדים במרכז 
לפני  האש  כעמוד  לכם  שישמשו  אלה 

המחנה. 
או אם נשתמש במושגים של סטיבן קובי: היו 
אנשים פרואקטיביים שמונעים מכוחם של 
ריאקטיביים  ולא  בקפידה,  שנבחרו  ערכים 
התנאים  הנסיבות,  הרגש,  בכוח  שמונעים 
והסביבה. לראקטיביים חסרה תחושת כיוון 
מוקדי השפעה  בין  עקבית, הם מתנדנדים 
מושפעים  הם  הפרואקטיביים, שגם  שונים. 
שהיא  בין  תגובתם,  חיצוניים,  מגירויים 

מודעת ובין שלא, בסיסה ערכי. 
אילת אסקוזידו
אם לחן, כיתה ג’ קשת

אביאור )37(, יטקה )36(, דניאלה )5.8( ויהונתן )2.8(  

הסוכנות  מטעם  לשליחות  משפחתו  עם  נסע  שנתיים  ובגיל  תקווה  בפתח  נולד  אביאור    
באוסטרליה. כעבור שנתיים וחצי חזרה המשפחה לארץ ועברה להתגורר בראשון לציון. כשהיה 
אביאור בחטיבת הביניים, עברה משפחתו ליבנה ושם גרים הוריו עד היום. אביאור גדל במשפחה 
חילונית-מסורתית )קידוש, הליכה לבית כנסת ביום כיפור(. לדבריו, סביב הבר מצווה התעורר 
אצלו עניין בדת והוא הלך מספר פעמים ביוזמתו לבד לבית הכנסת, אך מאחר שלא היו לו 
ושירת  לממר”מ  התגייס  אביאור  בצבא  דעך.  זה   - הדת  נושא  עם  להתמודד  כלים  מספיק 
כתוכניתן בצריפין.   יטקה נולדה וגדלה בעיר פודברדי בצ’כיה, עיר של מרחצאות, אגמים, ארמון 
ויערות. בגיל 18 היא החלה ללמוד כימיה, הוראה לכימיה ותזונה וסיימה תואר שני באוניברסיטת 
בן שלושה חודשים  כיפיות.”   היכרות: אחרי השחרור נסע אביאור לטיול  “השנים הכי  פראג. 
באירופה שבמהלכו הגיע גם לפראג. בעת ביקורו שם הלך לקולנוע לסרט “העלמה והמוות” 
רגע  ומאותו  לידה  לשבת  ביקש  אביאור  ביטקה.  הבחין  ושם  סימבולי”(  מאוד  “שם  )אביאור: 
התחיל הקשר ביניהם. בהמשך הם טיילו מספר ימים יחד בברצלונה ולאחר מכן, כל אחד חזר 
ללמוד  ואביאור התחיל  ללמוד בפראג  יטקה המשיכה  הבאות,  לארצו. במהלך שלוש השנים 
מוזיקה באוניברסיטת תל-אביב והקשר ביניהם התבסס על מכתבים וחופשות בין הסמסטרים. 
עם הזמן, הקשר התהדק והם החליטו לחיות יחד.   ישראל: לאחר סיום הלימודים, הגיעה יטקה 
לישראל והתגוררה שנה עם אביאור אצל משפחתו ביבנה. אביאור: “לאמא שלי היו הרבה פחדים 
בהתחלה, אבל ברגע שהיא ראתה את יטקה, היא התאהבה בה והפחדים נמוגו”. לדברי יטקה, 
על-אף שהמשפחה של אביאור קיבלה אותה מאוד יפה, המעבר לישראל לא היה קל: “בהתחלה 
חיפשתי את צ’כיה בישראל. היערות והמים היו חסרים לי, והיה נדמה לי שהישראלים כל הזמן 

צועקים ברחובות”. בנוסף, כמובן, היו הרבה געגועים למשפחה.    גיור - אביאור: “אחרי שהיינו תקופה יחד, התחילה להציק לי המחשבה שאני 
אתחתן עם אישה לא-יהודיה ויוולדו לי ילדים לא יהודים. מנגד, איך אני דורש מיטקה להתגייר, כשאני לא דתי”. הם נסעו לגור בצ’כיה ושם 
התקרבו לקהילה היהודית והצטרפו יחד לקבוצת לימודי יהדות מפי הרב. התהליך היה קשה עבור יטקה, שכן היא נאלצה להתמודד עם שאלות 
של זהות. יטקה: “לפני כן לא חשבתי כל-כך על הדת, שכן צ’כיה היא מדינה מאוד חילונית וכמעט אין בה התייחסות לדת.” בעקבות השהייה 
בחו”ל והלימוד המשותף אצל הרב, חזר אביאור בתשובה. לאחר 13 חודשים עברה יטקה גיור לפי ההלכה דרך התנועה הקונסרבטיבית.    
שמות הילדים: “היה חשוב לנו שהשמות ישמעו טוב גם בישראל וגם בצ’כיה. דניאלה ויהונתן - האות ה’ מופיעה בשני השמות.”   מגורים: 
לאחר סיום תהליך הגיור בצ’כיה, עברו יטקה ואביאור לגור באנגליה. אביאור עבד שם על דוקטורט במוזיקולוגיה ויטקה לימדה ביולוגיה, 
כימיה ופיזיקה בבית ספר של מהגרים שבו דיברו 52 שפות. בשנים אלו הם התקרבו לקהילה הקונסרבטיבית, היו בקשר גם עם הקהילה 
האורתודוכסית והחלו לקיים אורח חיים דתי. אביאור: “קראתי כתבים של רבנים קונסרבטיבים וגיליתי יהדות שנותנת יותר מקום לבחירה של 
האינדיבידואל. לא הכל שחור-לבן, ולא מדברים רק על הלכה”. לאחר שנתיים באנגליה, אביאור קיבל מלגה של מדען חוזר באוניברסיטת 
בר-אילן והם הגיעו לגבעת שמואל. זו הייתה תקופה של קשיים רבים, גם בתחום התעסוקתי וגם בתחום החברתי. אביאור: “אם אתה לא 
מכיר חבר’ה מהשבט בבני-עקיבא, אתה בחוץ. לא מצאנו את מקומנו שם והתלבטנו לאן לעבור”. הם החלו להתעניין במזכרת בתיה, לאחר 
ששמעו שמדובר במקום יפה, שגרים בו גם דתיים והמשפחה גרה באזור. ברגע שהם גילו את קשת, הבינו שזה המקום עבורם ועברו באוגוסט 
2008.   קשת - אביאור: “שנינו מרוצים. כאן אנחנו מרגישים שייכים. יש כאן סוגים שונים של אנשים והקהילה לא לוחצת”. יטקה: “בקשת אני 
יכולה לדבר באופן חופשי מבלי לחשוש.”   תעסוקה : כיום אביאור מנהל את חברת ביירון, חברה משפחתית המתמחה בתרגומים של יותר 
מ-50 שפות, בלימוד שפות ובכתיבה טכנית. בהתחלה יטקה עבדה כמהנדסת מחקר במכון הוולקני, וכיום היא גם עובדת בחברה המשפחתית 
ואחראית על פרסום וקידום האתר של החברה.   דת/אלוהים - יטקה: “מבחינה רוחנית אני אדם דתי. אני רוצה להאמין שיש אלוהים. אני לא 
אוהבת להגדיר את עצמי כדתית או חילונית”. אביאור: “אני מגדיר את עצמי כדתי, אך נמנע מלשייך את עצמי לאחד מהזרמים: אורתודוכסי, 
קונסרבטיבי או רפורמי. ההלכה חשובה לי, אבל גם פרשנות רחבה של ההלכה ודברים אחרים שהם מעבר להלכה.”   תחביבים: יטקה: ציור 
)את קירות הבית מקשטים ציוריה היפים(, קרמיקה וצפייה בסרטים. אביאור: מוזיקה קלאסית, קריאה בספרי עיון בנושאי יהדות, היסטוריה 
בילויים משפחתיים:   ומוסיקה, וכן קראטה. בנוסף, אביאור עוסק באופן פעיל במחקר מוזיקולוגי ומעביר את “בית מדרש מוזיקה” בקשת.   

טיולים בארץ ובחו”ל.    כיבוי אורות: דניאלה - 20:00, יוני - 21:00, הורים בין 22:00 ל-24:00.   

משפחת ביירון רח’ זטוצקי ובקרוב רח’ הברושמשפחה מבוקשת
ראיינה: שרון נוימן-הקר

מדורת ל”ג בעומר
הקהילתית המסורתית

תתקיים ביום א’, ל”ג בעומר, 
2.5 בשעה 17:30

בחניה  של גן האירועים
“בין הכרמים”.

הביאו עימכם שתיה,
קרשים ומחצלות.

להתראות!



יהודה זלצברג
פרק 24 - היישר אל המלכודת תעלומת מטמון הברון
*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

המשך יבוא...

רבי  שהטמין  התכשיטים  אוצר  אחר  המירוץ  יְָקִרים,  יְָלִדים 
אברהם יעקב גלמן נמשך. בעוד חוקר הציונות פרופסור יפתח 
הברון,  מטמון  חבורת  מילדי  אחד  סתום,  למבוי  נקלע  צפון 
משחק  באמצע  גלמן  של  לחידה  הפתרון  את  מצא  אופיר, 
או  הנחשק  האוצר  אל  האם  החידה?  פתרון  יוביל  לאן  קלאס. 
שמא לעוד חידה, שתוביל לעוד חידה... ובכן, אל דאגה, לסיפור 

יהיה גם סוף...

יומו האחרון של חודש יולי 2020 היה יום שישי חם ולח במיוחד, 
הגיעו  הברון  מטמון  חבורת  ילדי  ישראלי.  קיץ  בשביל  אפילו 
הנוער  תנועת  מועדון  אל  ומיוזעים  דביקים  הצהריים  בשעת 
לעדכון חשוב מפיו של אופיר. הראשונים להופיע היו מאיר וגיל, 
היותו  על  רצון  ושבע  מחויך  כולו  אופיר,  צץ  בעקבותיהם  ומיד 
הראשון לפתור את חידת הפסוקים של גלמן. השילוב בין החיוך 
המתנשא של אופיר ומזג האוויר המעיק ומטריף הדעת גרם לגיל 
לאבד את עשתונותיו לרגע, והוא התפרץ על אופיר, “מה אתה 
עצמי  את  קובר  הייתי  במקומך  אני  מעצמך?  מרוצה  כל-כך 
אתה  מה  “על  גמורה,  בהפתעה  פיו  את  פער  אופיר  מבושה!” 
מדבר?” גיל המשיך בזעף, “על זה שבמשך כמה שבועות אתה 
רואה שכולם יורדים עליי, ושאני מבואס לגמרי כי כולם חושבים 
שדיברתי על האוצר ליד מאיר וככה הוא גילה את הסוד שלנו, 

בזמן שבאמת אתה הוא זה שלא יודע לשמור על הפה שלו!” 

למאיר,  גיליתי  לא  אני  “אבל  והתגונן,  הסמיק  ההמום  אופיר 
ניסה להרגיע  אפילו לא הכרתי אותו עד שעקב אחריך.” מאיר 
את הרוחות, “בחייך, גיל, עזוב את זה עכשיו”. אך גיל לא הרפה 
וסנט באופיר, “יכולת לעזור לי, לעמוד לצידי מול כולם, להציע 
העדפת  לא,  אבל  האוצר!  סוד  את  הדליף  אחר  מישהו  שאולי 
לשתוק ולהעמיד פני תמים.” בינתיים הגיעו לפתח המועדון עוד 
כמה מהחברים. עמיחי שאל, “מה קורה כאן?” אופיר אמר, “גיל 

זורק פה האשמות פרועות.” גיל הסתובב אל עמיחי והכריז מול 
הנוכחים, “האמנם? מאיר טוען ששמע על האוצר מההורים שלו, 
אתה  איך  אופיר!  של  מאמא  ששמע  עמית,  של  מאבא  ששמעו 

מסביר את זה, אופיר?” 

אופיר בלע את רוקו. חשבון מהיר במוחו הביא למסקנה שהייתה 
זו טעות מצערת לגלות לסבתו על האוצר, ושכנראה השמועה על 
האוצר התפשטה בתיווכה כאש בשדה קוצים. פניו נפלו כשאמר 
לגלות  חייב  הייתי  בכוונה.  היה  לא  זה  “תשמעו,  נבוך,  בקול 
למישהו, וסמכתי על סבתא שלי שתהיה אשת סוד. לא דמיינתי 
שהיא תגלה אותו בכזו קלות.” גיל התריס באופיר, “אני לא כועס 
שגילית לסבתא שלך, אלא שלא נעמדת לצידי כשכולם היו נגדי.” 
אופיר חש שדמעות עולות בגרונו, ובטרם תפרוצנה הספיק לומר, 
“רציתי לספר שפתרתי את החידה של גלמן, אבל אני רואה שאני 
מאיר  ממנו.  פורצות  כשהדמעות  בריצה  ופתח  כאן”,  רצוי  לא 
ניסה לרוץ בעקבותיו, אך אופיר צעק אליו, “עזוב אותי”. גיל נטש 
נבוכה  החבורה  שארית  את  מותיר  זעופות,  בפנים  המקום  את 

ומדוכדכת מאחוריו.

רגליו של אופיר הובילו אותו מאליהן לעבר הבאר, שלידה נמצאה 
והלחות  הריצה  מן  וסמוק  נשימה  קצר  שפתר.  הפסוקים  חידת 
הכבדה הגיע אל אתר השיפוצים של הבאר וכמעט נתקל באדם 
שעמד שם והתבונן בבאר. “סליחה”, הצליח אופיר להגניב מילה 
בין נשימותיו הקצביות. “לא קרה כלום”, אמר האיש בחיוך מזוקן. 
למצוא  אופיר שמח  לך משהו?”  כמי שבכה. קרה  נראה  “אתה 
כועסים  שלי  חברים  “סתם,  הנידוי.  תחושת  את  שיעמעם  ידיד 
עליי.” האיש המשיך לדובב את הילד, “למה?” אופיר ענה, “כי היה 
לנו סוד, ואפשר להגיד שבגללי הוא קצת נחשף.” האיש כרך את 
זרועו סביב כתפו של אופיר ואמר, “טוב, לי אתה יכול לספר, אני 

אדם מאוד נאמן. דרך-אגב, שמי יפתח. יפתח צפון...”

למדנו  באוניברסיטה  הלימודים  במהלך 
בתקופת  דתיים  סטודנטים  ארבעה  יחד 
יושבים  היינו  השבוע  במשך  המבחנים. 
וביום  הלילה,  עד  מהבוקר  ב”חברותה” 
עד  לדרכו,  הלך  אחד  כל  בצהריים  שישי 
בכניסת  שבת.  במוצאי  שוב  שהתאספנו 
נוקבות  שאלות  בראש  התרוצצו  השבת 
בשבת?  למבחן  ללמוד  להמשיך  האם   -
בזמן  כנסת  בבית  “להתבטל”  אפשר  איך 
החומר  את  חורשים  לכיתה  חבריי  ששאר 
דום  כשאיאלם  ומחר  ממש?  זה  ברגע 
נוכח שאלות הבוחן, מי בדיוק יתחשב בזה 

ששרתי זמירות שבת במקום ללמוד?

שלו.  את  עשה  הלחץ  הראשונות,  בשנים 
הכללית,  החרדה  רמת  עם  נסחפנו  רובנו 
הראש  את  קברנו  לסעודה  תפילה  ובין 
שהבנו  עד  רב  זמן  לקח  הלימוד.  בספר 
איזה מחיר אנחנו משלמים. הלימוד בשבת 
)שכלל לרוב קריאה חטופה עד להירדמות 
עם האף מרוח על דפי הספר( כמובן שלא 
שבהן  המעטות  השעות  כלל.  יעיל  היה 
בתחושת  לוו  הספר  את  לסגור  העזנו 
שרתה  השבת  צאת  ועם  איומה,  אשמה 

עלינו תחושת דכדוך ואפיסת כוחות. 

באופן  אחד  כל  התחלנו,  מסוים  בשלב 
מהמשוואה.  השבת  את  להוציא  עצמאי, 

את  וסוגרים  בצהריים,  שישי  עד  לומדים 
פלא,  זה  וראו  שבת.  מוצאי  עד  הספרים 
הציונים לא נפגעו, והשבת השרתה שלווה 
נפשית שנתנה הרבה מאוד כוח שנזקקנו 

לו לשבוע הקרב, ולאיום האקדמי הבא.

החמישית  בפעם  מופיע,  “אמור”  בפרשת 
השבת.  שמירת  על  ציווי  בתורה,  כה  עד 
שמירת  על  הציווי  שמופיע  פעם  בכל 
של  הדגשה  לתיאור  מתלווה  השבת, 
בפרשתנו:  השבוע.  ימות  בשאר  הנעשה 
“ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי 
שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא 
הדברות:  בעשרת  לה’”.  היא  שבת  תעשו, 
מלאכתך  כל  ועשית  תעבוד  ימים  “ששת 

ויום השביעי שבת לה’ אלוקיך”.

במשך  המלאכה  על  הציווי  משמעות  מה 
נועד רק להדגיש  הוא  ימים? האם  שישה 
מנוחה?  כיום  השבת  של  ייחודו  את 
של  החשיבות  בשאלת  רבות  עסקו  חז”ל 
המלאכה בכלל, ולמשמעותה בהקשר של 

השבת בפרט.
במכילתא דרבי ישמעאל נאמר “ששת ימים 
תעבוד ועשית כל מלאכתך. וכי אפשר לו 
לאדם לעשות כל מלאכתו בששת ימים?! 
אלא שבֹות כאילו כל מלאכתך עשויה. דבר 
אחר: שבֹות ממחשבת העבודה, ואומר: ‘אם 

תשיב משבת רגליך וגו’’, ואומר: ‘אז תתענג 
על ה’”.

כפרק  השבת  מנוחת  על  מצביע  המדרש 
המתרחשת  מהמלאכה  נפרד  בלתי 
אינו  בעבודה  עמוס  שבוע  השבוע.  במשך 
ההתנתקות  את  חווים  שלא  עד  מושלם 
ביום השביעי, אז מתרחשת סגירת מעגל, 
המלאכה  עם  השלמה  תחושת  המשרה 
והעמל  היגיעה  שחלף.  בשבוע  שנעשתה 
לקראת  העת  כל  מכוונים  הימים  בששת 
מגיע  בכך  השבת.  של  והמנוחה  השביתה 
להסתכל  המאפשר  נפשי  לאיזון  האדם 
על השבוע החולף כיחידה שלמה, ולהביט 

קדימה בכוחות מחודשים. 
בנימין גרינברג
אב לאילה גן ארז קשת

על שבוע העבודה היהודיכאן שובתים

לנלי הסייעת בגן דולב

מזל טוב

להולדת הנכדה ליאן

          הרבה נחת

ושמחה!


