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  בראשית בראשית א, א-ו, חפרשת השבוע למשפחה
הנושאים העיקריים בפרשה:

• בריאת•העולם•בשישה•ימים	
• והפקדת•	 השישי• ביום• האדם• בריאת•

הטבע•בידיו
• סיום•הבריאה•וקידוש•השבת	
• תיאור•	 מכן• ולאחר• האדם• יצירת• תיאור•

יצירת•האישה
• מתן•הוראות•לאדם•וחוה•בגן•עדן	
• אכילה•מעץ•הדעת•–•החטא•ועונשו	
• קין•והבל•מביאים•את•ִמנחתם,•מנחת•קין•	

לא•מתקבלת•והוא•רוצח•את•הבל•אחיו
• עשרת•הדורות•מאדם•עד•נח	
• אלוהים•	 ואכזבת• הרעים• המעשים• ריבוי•

מהאדם
• נח•מצא•חן•בעיני•ה'	

פרשת  לבין  תשרי  חגי  בין  החיבור 
בראשית: 

בין• והבחירה• מעשינו• על• אחריות• לקיחת•
טוב•לרע.

בכל•שנה•מחדש,•בסיום•שמחה•תורה•ושאר•
חגי•תשרי,•אנו•מתחילים•לקרוא•את•חמשת•

חומשי•תורה•ובראשם•ספר•בראשית.•
פרשת• בין• להיות• יכולים• קשרים• אילו•

בראשית•לבין•תחילת•שנה?
נראה•כי•החיבור•בין•התהליך•שאנו•עוברים•
השנה• בראש• ובעיקר• •– תשרי• בחודש•
הוא• בראשית• פרשת• לבין• •– כיפור• וביום•

משמעותי•ביותר.
מסתכלים• אנו• כיפור• וביום• השנה• בראש•
על•השנה•שעברה,•ובוחנים•מה•עשינו•טוב•
ואנו•רוצים•לשמור,•ובמה•טעינו•ואנו•רוצים•

לעומת• ולהשתפר• לתקן• חדש,• דף• לפתוח•
השנה•שקדמה•לה.•

היכולת• על• לומדים• אנו• בראשית• בפרשת•
שלנו•להשפיע•על•מעשינו,•על•הבחירה•בין•
הנגרמות• ההשלכות• על• הרע,• לבין• הטוב•
מהבחירות•שאנו•עושים,•ובנוסף•אנו•לומדים•

על•החטא•ועל•התשובה•והתיקון.
מיד•אחרי•שאלוהים•ברא•את•אדם•הראשון•
להידרדרות• עדים• אנו• עדן• בגן• אותו• ושם•

בהתנהגות•של•אותו•אדם:
שלא• מצווה• אלוהים• הדעת:• עץ  חטא 
לאכול•מעץ•הדעת•ומעץ•החיים.•מיד•לאחר•
מכן•חוה•לא•עומדת•בפיתוי•הנחש•ואוכלת•
למדי(• רבה• )בקלות• ומצליחה• מהעץ,•

לשכנע•גם•את•אדם•הראשון.•
ידי• על• הבל• רצח• הראשון:• הרצח  חטא 
ידי• על• התקבלה• לא• שמנחתו• לאחר• קין•
ובמיוחד• נפשע• רצח• מעשה• אלוהים.•

כשמדובר•באח.

שאלות לילדים:
מה•לפי•דעתכם•גרם•לאדם•וחוה•לחטוא?•
במצוות• האמון• חוסר• הסקרנות,• הפיתוי,•

אלוהים,•הקנאה?
מי•לפי•דעתכם•היה•אשם•בכל•חטא?

את• הראשונים• בחטאים• כבר• רואים• אנו•
אחרים• והאשמת• מאחריות• הבריחה•

בכישלון.
את• מאשימה• האישה• הראשון:• במקרה•
והאדם• ָואוכל"• השיאני• "הנחש• הנחש:•
ה• ׁ ”ָהִאָשּ אשתו:• על• האשמה• את• מגלגל•
ִמן-ָהֵעץ• י• ָנְתָנה-ִלּ היא• ִדי,• ִעמָּ ה• ָנַתָתּ ר• ֲאֶשׁ

ָוֹאֵכל.”•)פרק•ג'•פסוקים•י"ב-•י"ג(.
להתחמק• מנסה• קין• השני:• במקרה•
וכשאלוהים•שואל•אותו•היכן•הבל•אחיו•הוא•
עונה:•"לא•ידעתי,•השומר•אחי•אנכי"•)פרק•

ד'•פסוק•ט'(

שאלתי את הילדים: מי לפי דעתכם 
אחראי להתנהגות שלכם?

ֹעז•אמר•שהוא•זה•שבוחר•אם•להתנהג•יפה•
או•לא.

תגובתו•הראשונה•של•שגב•הייתה•שאנחנו•
ההורים•אחראים•מכיוון•שאנחנו•"מחליטים•

עליו".•אך•במחשבה•שנייה•הסכים•עם•ֹעז.
חשיבה• ולאחר• קצת• התלבטה• הדר•
והבינה• ֹעז,• עם• היא• גם• הסכימה• קלה•
לא• או• יפה• להתנהג• אם• שההחלטה•
למעשים• והאחריות• שלנו,• בידיים• נמצאת•

שלנו•מוטלת•עלינו.

אחריות• לקיחת• על• קצת• להרחיב• אפשר•
של•מנהיגים•בזמן•מלחמה•ובכלל•במצבים•

של•כישלונות•)תופעת•הש"ג(.

של• אווירה• מתוארת• הפרשה• בהמשך•
כישלון•האדם•וריבוי•הרע:•"וירא•ה'•כי•רבה•
לבו• מחשבת• יצר• וכל• בארץ• האדם• רעת•
רק•רע•כל•היום"•)פרק•ה',•פסוק•ה'(.•בסוף•
לכך• חזקה• הוכחה• לראות• ניתן• הפרשה•
הפרשה• האדם.• של• בידיו• היא• שהבחירה•
ה'"• בעיני• חן• מצא• "ונח• בפסוק:• נחתמת•

)פרק•ה',•פסוק•ח'(.
נח•בחר•אחרת!

                           נעמה מרקוביץ'

-•סוף•תקופת•בית•שני.•כיבוש•גמלא•בידי•הרומאים.• ••67
1187••-•ירושלים•הצלבנית•נכנעת•לצלאח•א-דין•לאחר•88•שנה•ממסע•הצלב•הראשון.•הצלבנים•משאירים•עיר•מפוארת.

1483••-•האינקוויזיציה•שהונהגה•בספרד•נגד•נוצרים•חילוניים,•מתחילה•לפעול•נגד•יהודי•ספרד.
1892••-•חנוכה•רשמית•של•מסילת•הרכבת•בין•ירושלים•ליפו.

1907••-•נוסדה•קבוצת•שמירה•ראשונה•בארץ•ישראל:•אגודת•"בר•גיורא",•על•שם•שמעון•בר•גיורא,•ממנהיגי•המרד•הגדול•נגד•הרומאים.•
1916••-•קיבוץ•כפר•גלעדי•נוסד•בגליל•העליון•ונקרא•תחילה•"כפר•בר•גיורא".

1944••-•כשלון•מרד•הזונדרקומנדו•במחנה•ההשמדה•אושוויץ־בירקנאו.•היהודים•פוצצו•כמה•משרפות,•אבל•כמעט•כל•המורדים•נרצחו.
1945••-•תנועת•המרי•העברי•המשותפת•ל"הגנה",•לאצ"ל•וללח"י•נגד•המנדט•הבריטי•מתחילה•לפעול.•האיחוד•החזיק•פחות•משנה•וחצי.

1995••-•נחתם•הסכם•אוסלו•ב'.
2000••-•נפתחת•אינתיפאדת•אל•אקצה•כאשר•אריאל•שרון•מבקר•בהר•הבית.

ליקטה: אילת אסקוזידו



לבקש את הסליחה
זה• מה• הסליחה?• מושג• אומר• מה•
היא• הסליחה• רוחי• בעיני• לסלוח?• בעצם•
הפסגות• באחת• היושב• בודהיסטי• נזיר•
המושלגות•של•הרי•ההימלאיה,•כולו•אומר•
האם• סלחנית?• אני• האם• וריחוק.• שלווה•
לבי•רחב•וחומל•או•שמא•נוטרת•אני•טינה•
שליוו• המחשבות• מקצת• אלו• קטנונית?•
אותי•לקראת•כנס•בן•יומיים•שבו•השתתפתי•
וכותרתו•'הקושי•לסלוח'.•את•הכנס•ארגנה•
וטיפול• להנחיה• הישראלית• העמותה•
קבוצתי,•מה•שהבטיח•חיטוט•מעמיק•ויסודי•

בכל•המנעד•של•סליחה-אי־סליחה.•
ואף•מפתיע• הכנס•החל•באופן•לא•מדורג•
העם• את• שמלווה• היסודית• בטראומה•
השואה,• •– האחרונים• בדורות• היהודי•
שואה• ניצולי• האם• השאלה:• ובעקבותיה•
תפיסה• מתוך• לנאצים?• למחול• מסוגלים•
התמקדותו• שבין• במרחב• נעה• שהסליחה•
ברצונות• שלו,• בצרכים• האדם• של•
נרקיסיסטית(• )עמדה• שלו• ובתשוקות•
לבין•עמדה•'אלוהית'•כביכול,•זו•המצליחה•
להכיל•בתוכה•גם•רצונות•ומאוויים•סותרים•
כמה• עד• •– והכאבה• פגיעה• גם• ולהבינם,•
תשובת• הזה?• הקו• את• למתוח• ניתן•
בקרב• הנושא• את• שחקרו• הפסיכולוגיות•
חד־ הבהירה• שואה• ניצולי• של• קבוצות•

בהקשר• קיימת• לא• שהסליחה• משמעית•
הזה.•הניצולים•אינם•סולחים.

התחלה•קשה•ומסובכת.•לאן•אפשר•ללכת•
היום־יומי,• האישי,• את• נבדוק• איך• מכאן?•
הכנס• וקרבנותיהם?• הנאצים• זוועות• בצל•
את• מצאתי• ואני• חדרים• למספר• התפצל•
מצטופפת• משתתפים• •25 עוד• עם• עצמי•
'קבוצה• שנקרא• מה• מרווח,• לא• בחדר•
וחצי• בשעה• כלומר,• פתוחה'.• בינונית•
להרהורים,• הקבוצה• פתוחה• הקרובות,•
ואחד• אחד• כל• של• ולמחשבות• לרשמים•
הדיון• לסלוח.• הקושי• על• מהמשתתפים•
יהודייה• •– מנחות• שתי• בהנחיית• נערך•
וערבייה.•היה•צפוף•וחם,•זיכרון•השואה•עוד•
מעניין• היה• הזה• בחלק• בנו.• עמוק• טבוע•
)למה• הכעס• את• הרוח,• קוצר• את• לחוות•
להקשיב• הקושי• את• עובד?(,• לא• המיזוג•

ולראות•את•השני•היושב•ממש•לצדך•בחדר•
)למה•צריך•לדבר•על•הקונפליקט•היהודי־
הערבי?•תנו•לדבר•על•השואה!(•ואת•הצורך•
שלי.• הבלעדי• הסיפור• את• לספר• הכפייתי•
זו•הייתה•מעין•התנסות•חיה•ב'קושי•להיות•

סלחני'.•
מחשבות,• מלאת• אך• עייפה• בערב,•
התיישבתי•להקרנת•סרט•מרתק••”ערוס•אל•
טאנוס,• באסל• שביים• הגליל(• )כלת• ג’ליל”•

את• שמתאר• סרט•
תרשיחא• הכפר• כיבוש•
במלחמת• שבגליל•
הסרט• העצמאות.•
של• סיפורה• את• מגולל•
ַפטמה,•נערה•ערבייה•מן•
הכפר,•שעולמה•התהפך•
שביתּה• לאחר• עליה•
את• איבדה• והיא• נהרס,•
רגליה- ואת• משפחתה•

מן• בהפצצה• שלה•
היה• נתן• אייבי• האוויר.•

הטייס•המפציץ,•וכעבור•שנים•הגיע•לביתה•
של•פטמה•לבקש•ממנה•סליחה.•פטמה•לא•
במוחי• התרוצצו• ההקרנה• במהלך• סלחה.•
טובות• סיבות• יש• בטוח• 'אבל• מחשבות:•
וגם• לדעת•את•ההקשר'• 'חשוב• להפצצה',•
אלא• בנגב'.• שלמים• קיבוצים• 'הפציצו•
בעיניי,• מדהים• בתהליך• מה?•שלאט־לאט,•
הקשבתי,• ופשוט• הטיעונים• את• שחררתי•
הפלסטינאית,• האישה• לכאב• הקשבתי•
שאני• הרגשתי• העמוק.• ולעצב• לאבדן•
אם• אפשרי,• תהליך• של• בראשיתו• נוגעת•
הוודאויות,• את• האמיתות,• את• בצד• אשים•
זו• ואקשיב.• שם• אהיה• ופשוט• הידע,• את•

תהיה•התחלה•לא•רעה•לסליחה•ולפיוס.
וקרואסון• קפה• עם• שלמחרת,• בבוקר•
שהתרככה.• היחידה• לא• שאני• הבנתי• ביד,•
כ-100•אנשים•השתתפו•בקבוצה•הגדולה,•
ממעגלים-מעגלים,• שהורכבה• קבוצה•
ומפרשים.• שותקים• המנחים.• •– ובמרכז•
אחד• כל• שבה• פתוחה• קבוצה• שוב,•
הדברים• שרוצה.• בזמן• כשרוצה,• מוסיף•
ועלו• שצפו• מהלילה• חלומות• קטעי• זרמו,•

האתמול,• ביום• שחווינו• לדברים• בהקשר•
הדברים• הפעם• מחשבות.• זיכרונות,•
והחברתי•לצד• ונקשרו•–•הפוליטי• התחברו•
דבר• הפרטיים.• מהחיים• ופגיעות• כעסים•
הוביל•לדבר,•ושאלות•חדשות•הדהדו•ובאו:•
ומהר?• רצון• להשביע• נועדה• סליחה• האם•
האם•לוותר•על•האותנטיות•שלי?•האם•לא•
האם• גבולות?• להציב• לכעוס?• גם• חשוב•
פוגעים• גברים• לִמגדר?• קשורה• הסליחה•
סליחה• לבקש• שצריכים•
נפגעות?• מנשים•
מהפלסטינאים• האם•
מהם• )שמעטים•
בכנס(• השתתפו•
לכעוס?• הזכות• נשללה•
לזכור• להתאבל?•
הנכבה?• יום• באמצעות•
יותר•שאלות•מתשובות....

נוספים• חלקים• היו•
מיידעים• בכנס,•מקצתם•
עצמם:• בפני• ומרתקים•
היעדר• לייבניץ,• הפילוסוף• פי• על• הסליחה•
בין• הסליחה• בבודהיזם,• הסליחה• מושג•
הנישואין,• בחיי• בגידה• שחוו• ונשים• גברים•
וכן•סיום•מרגש•לקבוצה•הבינונית•שנפגשה•
את• כואב• יותר,• מפויס• לדיבור• בשנית•
האדמה• על• חיינו• של• אפשריות• הבלתי•
להישמע• הצדדים• לכל• מאפשר• הזאת,•

ובה-בעת•להיות•פחות•קיצוני•ורודף•'צדק'.
הבחירה•הלא•טריוויאלית•של•מארגני•הכנס•
הייתה•לתת•מקום•מרכזי•לחברתי•ולפוליטי,•
אבל•בעבורי•היו•ההשתמעויות•אישיות.•אם•
מהי• למסע,• ִאתה• שיצאתי• לשאלה• נחזור•
פחות• כעת• בשבילי,• היא• סליחה• סליחה?•
מרוחקת•ונשגבת,•היא•ישות•חיה,•מורכבת,•
מושגים• בתוכו• שמחזיק• מושג• פנים.• רבת•
הקשבה,• חמלה,• ליד,• עצירה• קרובים:•
הבנה,•קבלה.•המרחב•שבין•גבולות•שומרים•
אינטרסנטיות• בין• אין-סופית,• להכלה•
אישית•לראייה•רחבה•חובקת•כול•ובין•אדם•

לאלוהים.
איילת להמן

שבת - האם לחזור לבראשית?
ֲאֶׁשר• ְמַלאְכּתֹו• ִביִעי• ַהּׁשְ ַּבּיֹום• ֱאֹלִהים• "ַוְיַכל•
ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו• ִביִעי• ַהּׁשְ ַּבּיֹום• ַוִּיְׁשֹּבת• ָעָׂשה•
ִביִעי• ַהּׁשְ ֶאת-יֹום• ֱאֹלִהים• ָעׂשָה.•ַוְיָבֶרְך• ֲאֶׁשר•
ַוְיַקֵּדׁש•ֹאתֹו•ִּכי•בֹו•ָׁשַבת•ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו•ֲאֶׁשר-

ָּבָרא•ֱאֹלִהים•ַלֲעׂשֹות".

אינה• בשבת• האסורים• המעשים• מסגרת•
מנוסחת•באופן•שיטתי•בתורה.•ההתייחסויות•
יש• בִצדן• לעיל.• כמו•הפסוק• כלליות,• ברובן•
כל• לאורך• הפזורים• פרטניים• ציוויים• גם•

התנ"ך.•להלן•כמה•דוגמאות•מייצגות:

בתורה•–
ַלה',• ַׁשַּבת-ֹקֶדׁש• "ַׁשָּבתֹון• •:23 ט"ז• שמות•
ֲאֶׁשר- ְוֵאת• ֵאפּו,• ֲאֶׁשר-ּתֹאפּו• ֵאת• ָמָחר.•

ָלֶכם• ַהִּניחּו• ָּכל-ָהֹעֵדף,• ְוֵאת• לּו,• ַּבּׁשֵ לּו• ְּתַבּׁשְ
ְלִמְׁשֶמֶרת•ַעד-ַהֹּבֶקר."•

ּוַבּיֹום• ַּתֲעֹבד,• ָיִמים• "ֵׁשֶׁשת• •:21 ל"ד• שמות•
ִביִעי•ִּתְׁשֹּבת;•ֶּבָחִריׁש•ּוַבָּקִציר,•ִּתְׁשֹּבת."• ַהּׁשְ

ְּבֹכל• ֵאׁש,• "ֹלא-ְתַבֲערּו• •:3 ל"ה• שמות•

ָּבת."• ֹמְׁשֹבֵתיֶכם,•ְּביֹום,•ַהּׁשַ
במדבר•ט"ו 32:•"ַוִּיְמְצאּו•ִאיׁש•ְמֹקֵׁשׁש•ֵעִצים-

מֹות• ֶאל-ֹמֶׁשה,• ה'• ַוֹּיאֶמר• ָּבת...• ַהּׁשַ -ְּביֹום•
יּוַמת•ָהִאיׁש."

בנביאים•–•
ַרְגֶלָך,• ָּבת• ִמּׁשַ "ִאם-ָּתִׁשיב• •:13 נ"ח• ישעיהו•
ָּבת• ַלּׁשַ ְוָקָראָת• ָקְדִׁשי;• ְּביֹום• ֲחָפֶצָך• ֲעׂשֹות•
ֵמֲעׂשֹות• ְוִכַּבְדּתֹו• ְמֻכָּבד,• ה'• ִלְקדֹוׁש• ֹעֶנג,•

ְּדָרֶכיָך,•ִמְּמצֹוא•ֶחְפְצָך•ְוַדֵּבר•ָּדָבר."

האם סליחה נועדה להשביע 
רצון ומהר? האם היא גורמת 
האותנטיות  על  לוותר  לי 
לכעוס?  חשוב  האם  שלי? 
האם  גבולות?  להציב 
לִמגדר?  קשורה  הסליחה 
האם מהפלסטינאים נשללה 

הזכות לכעוס? להתאבל?



קצת תרבות
ְמרּו• ִהּׁשָ ה',• ָאַמר• "ֹּכה• •:21 י"ז• ירמיהו•
ְּביֹום• א• ַמּשָׂ ְוַאל-ִּתְׂשאּו• ְּבַנְפׁשֹוֵתיֶכם;•

ם." ָּבת,•ַוֲהֵבאֶתם•ְּבַׁשֲעֵרי•ְירּוָׁשלִָ ַהּׁשַ
ָרִאיִתי• ָהֵהָּמה• "ַּבָּיִמים• •:15 י"ג• נחמיה•
ּוְמִביִאים• ָּבת• ַּבּׁשַ ֹּדְרִכים-ִּגּתֹות• ִביהּוָדה•
ְוַאף-ַיִין• ַעל-ַהֲחֹמִרים• ְוֹעְמִסים• ָהֲעֵרמֹות•

ּוְתֵאִנים,• ֲעָנִבים•
•, א ּשָׂ ַמ - ל ָכ ְו
ם,• ְירּוָׁשלִַ ּוְמִביִאים•

ָּבת."• ְּביֹום•ַהּׁשַ

לעיל• האמור• מכל•
נוספים• ומִאזכורים•
שהמלאכות• עולה,•
בתנ"ך• שנאסרו•
המבטאות• אלו• הן•
את• במובהק•

ופעולות• אש• הבערת• החול:• ימי• עבודת•
בישול• עצים(,• )לקושש• להכנתה•
ענבים,• דריכת• קציר,• חריש,• ואפייה,•
)כגון•ללקוט• יציאה•מהבית•ללקט•אוכל•
ונשיאתה• מהבית• סחורה• הוצאת• מן(,•
מקיימים• אלו• איסורים• מכירתה.• לצורך•
בפועל•את•הרעיון•העומד•ביסוד•השבת•
מנוחה• הדיברות(:• )בעשרת• שבתורה•
שביתת• בעקבות• אם• החול,• ממלאכת•
ואם• שמות(• )ספר• מהבריאה• הקב"ה•

כזכר•ליציאת•מצרים•)ספר•דברים(.

באו•חז"ל•וסיווגו•את•המלאכות•האסורות•
הן• שגם• מלאכה,• אבות• ל-39• בשבת•
הרווחים• והמקצועות• היום-יום• מלאכות•
)זריעה,• קרקע• חקלאות• זמן:• באותו•
ואפייה,• בישול• וכו'(,• קצירה• חרישה,•
צביעה,• )גזיזה,• וצמר• חוטים• עיבוד•
)ציד,• בשר• עיבוד• וכו'(,• תפירה• אריגה,•
לבלרות• מלאכות• וכו'(,• מליחה• שחיטה,•
בנייה• מלאכות• וכו'(,• כתיבה• )מחיקה,•
)הדלקה,• באש• עיסוק• הריסה(,• )בנייה,•
כיבוי(.•גם•במערכת•ל"ט•המלאכות•קיים•
עדיין•חיבור•של•אבות•מלאכה•עם•הרעיון•
ההתחלתי•של•שביתה•ממלאכות•החול.•
תולדות.• יש• מלאכה• לאבות• זאת,• עם•
כל•אב•מלאכה•הוא•מעין•כלל,•שתחתיו•
מצויים•פרטים,•כלומר•מלאכות•הדומות•
הן• גם• ובתכליתן.• במטרתן• במהותן,• לו•
נחשבות•למלאכות•האסורות•בשבת•ואין•

הבדל•בחומרת•האיסור•בין•אב•לתולדה.
אבות- של• המערכת• שיצירת• נראה•

לתפנית• בעקיפין• גרמה• תולדות•
שמעשים• לכך• שהביאה• ההלכתית,•
נידונים• לגמרי• תמימים• הנראים•
באיסור• האסורות• שבת,• כמלאכות•
הראשוני• הרעיון• נשמר• עוד• כל• חמור.•
של•הימנעות•ממלאכת•חולין•המאפיינת•
את•ששת•ימי•המעשה,•ניחא.•אולם•ברגע•
הדמיון• שבהן• רבות• תולדות• שהוגדרו•
בלבד• ומכני• טכני• הוא• המלאכה• לאב•

במובהק,• חול• מלאכת• אינה• ותכליתן•
עיקר• של• ההחמצה• סכנת• קיימת• כאן•
רעיון•השבת.•אי•הקפדה•על•הקשר•של•
אב• של• האיסור• תכלית• עם• התולדות•
שהן• לכך• גרמה• איסורו,• או• המלאכה•
המורכבת• ישותן• את• בהדרגה• איבדו•
"מעשה- מהצמד•

להיות• והפכו• תכלית",•
ל"מעשה"•טכני•בלבד.

תינוק• הובלת• מדוע•
הכנסת• לבית• בעגלה•
עירוב• בו• שאין• במקום•
לעֵברה• נחשבת•
היחיד• מרשות• )הוצאה•
לא• הרבים(?• לרשות•
ירמיהו• התכוון• לכך•
ִמָּבֵּתיֶכם• א• ַמּשָׂ "ְוֹלא-תֹוִציאּו• כשאמר•
כוונתו• ההקשר,• לפי• ָּבת".• ַהּׁשַ ְּביֹום•
להוצאת•משא•לרשות•הרבים•כדי•לסחור•
בהתייחס• חול.• כבימי• בשוק,• בשבת• בו•
לתינוק,• )דתייה(• אם• לי• אמרה• לכך,•
הגרה•בחו"ל•והלוקחת•את•תינוקה•לבית•
עירוב:• בו• שאין• במקום• בשבת• הכנסת•
"אני•לא•מאמינה•שהקב"ה•התכוון•שכל•
השבת•אשב•כלואה•בבית.•זה•לא•נקרא•
זה• מעשה• על• אולי• שבת".• מצוות• קיום•
ראוי•שייאמר•)בעקבות•אמירת•חז"ל•על•
מעשיה•של•יעל•עם•סיסרא•לפני•שהרגה•
אותו(:•"גדולה•עֵברה•לשמה•ממצווה•שלא•

לשמה".
צריכה• בשבת• מטרייה• פתיחת• האם•
על• תולדה• כלומר• אוהל,• כבניית• להידון•
נהפך• לא• האם• "בונה"?• המלאכה• אב•
המהות• ואילו• לעיקר,• הטכני• המעשה•
הפכה•לטפל?•איזו•זיקה•יש•בין•הבנאי/

מי• לבין• אוהל• או• בית• הבונה• הקבלן•
שפותח•מטרייה?•האם•אנו•מקיימים•באי•
"וקראת• שוטף• בגשם• מטרייה• פתיחת•

לשבת•עונג"?
עשרות• מתוך• דוגמאות• שתי• רק• אלו•
שאסורות• מלאכה• תולדות• מאות• ואולי•
בשבת,•אך•אין•להן•כל•קשר•ענייני•ומהותי•
או• הבנאי• הטבח,• החקלאי,• עבודת• עם•
היום- עבודתו• עם• לא• ואפילו• הסופר,•

יומית•של•כל•אדם•רגיל.
)תרתי• לבראשית• לחזור• עלינו• האם•
כל• ולבחון• לחזור• עלינו• האם• משמע(?•
מעשה•לאור•הנימוק•הראשוני•של•איסור•
שרק• לומר• עלינו• האם• שבת?• מלאכות•
אם•המעשה•מקיים•הן•את•הרעיון•והן•את•
ההיבט•הטכני,•רק•אז•הוא•אסור•בשבת?•
אולי•עלינו•להחזיר•אל•הדיון•ההלכתי•את•
הקריטריון•המורכב•של•"מעשה-תכלית"•
בבואנו•לבחון•האם•מעשה•כלשהו•מותר•

או•אסור•בשבת.

אריאל סלע

בעגלה  תינוק  הובלת  מדוע 
לבית הכנסת במקום שאין בו 
האם  לעֵברה?  נחשבת  עירוב 
פתיחת מטרייה בשבת צריכה 
להידון כבניית אוהל? האם לא 
לעיקר,  הטכני  המעשה  נהפך 

ואילו המהות הפכה לטפל?

החם• החודש• אוגוסט,• במהלך•
ביותר•הזכור•לי•בשנים•האחרונות,•
ללונדון• ואני• משפחתי• נמלטנו•
לביקור• והנעימה• הקרירה•

נכחתי• שם• ששהינו• בשבועיים• משפחתי.•
הצגה• •– מיוחדים• תרבות• אירועי• בשני•
הול.• באלברט• וקונצרט• הלאומי• בתיאטרון•
רציתי•לשתף•אתכם•בהתנהגות•הקהל•שנכח•

באולם,•ברובו•אנגלי•ובחלקו•–•תיירים•כמוני.•
מכך• הופתעתי• התיאטרון• לאולם• כשנכנסנו•
שַּמתירים•להכניס•אוכל•ושתייה•לאולם•עצמו,•
הייתה• בראשי• שעלתה• הראשונה• המחשבה•
הרי• מדי.• קלילה• אולי• קלילה,• שהאווירה•
אצלנו•אפילו•בקבוק•מים•לא•נותנים•להכניס•
לאולם.•ההצגה•שוחקה•באנגלית•שאת•רובה•
הבנתי,•אם•כי•היו•כמה•מקרים•שבהם•הקהל•
לבת• לחשתי• הבדיחה.• את• הבנתי• ולא• צחק•
זוגי•להצגה•שתסביר•לי,•והיא•ענתה•לי•בלחש.•
לדבר• נהוג• שלא• לי• הסבירה• היא• בהפסקה•

כלל•בזמן•הצגה•אפילו•לא•בלחש.•
אף• הקהל:• על• הסתכלתי• השנייה• במחצית•
אחד•לא•זז,•לא•לוחש,•לא•מציץ•בשעון•ולא•
מעל• שכלל• בקונצרט• גם• היה• כך• משתעל.•
ייתכן,• ששת־אלפים•איש•בקהל.•הרי•זה•לא•
הערה• להעיר• אדם• חייב• בפעם• פעם• מדי•
כלשהי•בזמן•ההופעה,•לא?•כלום.•אפילו•לא•
רכונים• ישבו• כולם• לידו.• היושב• לכיוון• מבט•
שרכש• הקהל• אפילו• קדימה,• הפנים• עם•
מקומות•בעמידה•–•עמד•כך•במשך•שעתיים•

של•קונצרט...•בלי•להתלונן.•
חזרתי•מלאת•הרהורים•על•מה•שראיתי,•הרי•
ישמיצו• לא• ואם• בגנותנו,• לדבר• זה• קל• הכי•
מצוין• זאת• שנעשה• הרי• האחרים• אותנו•
בעצמנו.•אנחנו•שונים.•אצלנו•החוקים•אינם•
שקשור• במה• אסור• ומה• מותר• מה• ברורים,•

להתנהגות•אנושית.
אסיים•בהמלצה:•לחופשה•בחו"ל•אני•לוקחת•
ואפשר•להתרכז.• נקי• ִאתי•ספר,•שם•הראש•
ספרדי• ספר• הרוח",• של• "ִצלה• את• קראתי•
הספר• את• בברצלונה.• מתרחשת• שעלילתו•
מצוין,• ספר• סאפון.• רואיס• קרלוס• כתב•
מותח• נעשה• אך• בהתחלה• לקריאה• קשה•
מטלטל• והסוף• האמצע,• לקראת• וסוחף•
את• שקראת• מאושר• שאתה• כדי• עד• אותך•
הוא• "ספר• מתוכו:• בציטוט• ואסיים• הספר.•
שכבר• מה• את• רק• מגלים• אנו• שבה• מראה•
אנו• קוראים• אנחנו• שכאשר• בתוכנו,• יש•
נפשנו,• ואת• ִׂשכלנו• את• בקריאה• משקיעים•

ואלה•נכסים•שנעשים•נדירים•מיום•ליום."

עשייה• תרבות,• שנת• טובה• שנה• בברכת•
ויצירה.

אסנת פרל



משחקשת לשבתמדרש בראשית

נכנס•בראש•בריא•ל______•______•••••••••••••••••התעלם•מהסכנה
על•ראש•הגנב_____•______••••••••••••••••••••••••••הכניס•עצמו•לצרות

מ____•_____•ועד•ראש•••••••••••••••••••••••••••••••••רואה•דברים•בצורה•נכונה
החכם•עיניו•______•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••התנהגותו•מסגירה•את•אשמתו
_____•את•ראשו•בחול••••••••••••••••••••••••••••••••••••המנהיגים•נגררים•אחרי•ההמון

הולך•_____•_____•הזנב••••••••••••••••••••••••••••••••מלמעלה•עד•למטה

לכבוד פרשת בראשית 
השלימו את הפתגם וִקשרו 

אותו לפירושו.

בלהכוסדאשש

נומירדחומד

גלסככ•הטיחע

מבתטההנאתו

ינומכיפזתמ

טהרועשגמוה

וזלציורסרל

שירערערבהו

יתצתאסיפקח

קפאושפיזינ

מפוזרות  שבה  תפזורת  לפניכם 
מילים הקשורות לסוכות, קדימה, 

אחורה, באלכסון, מטה ומעלה.
אתרוג,• הדס,• לולב,• רימון,• תאנה,•
זית,• גפן,• שעורה,• חיטה,• תמר,•
אושפיזין,• קישוטים,• עצרת,• שמיני•
סוכה,•סכך,•אסיף,•סתו,•חול•המועד,•

שמחת•תורה.•

רות נולדה בקיבוץ סעד, הוריה ממקימי הקיבוץ. נשואה לדני, יליד צרפת שעלה לארץ ממניעים ציוניים, 
אם לשישה ילדים: שלושה בנים ושלוש בנות. "העובדה שילדיי ונכדיי התחנכו ומתחנכים באותם גנים 
שבהם גדלתי אני, מקנה תחושת שורשיות מרגשת ומשמעותית, במיוחד לנוכח ההיסטוריה של דור הוריי 

שהתנתקו מנוף מולדתם וממשפחתם בעקבות השואה. יש בכך תיקון משפחתי וכללי."
צבא:•שיַרתי•כמורה•חיילת•באשדוד•בתקופת•מלחמת•יום•הכיפורים.

השכלה:•למדתי•חינוך•יצירתי•בסמינר•הקיבוצים•ואחר•כך•תואר•ראשון•ושני•בספרות•ומחשבת•ישראל•
התפר• בקו• השאר• בין• הנוגע• נושא• דתיות,• נשים• של• ספרות• על• נסבה• התזה• גוריון,• בן• באוניברסיטת•
שבין•דתיּות•לחילוניּות,•והעסיק•אותי•במסגרות•רבות•שבהן•עבדתי.•בין•לבין•השתלמתי•בתחום•ההוראה•

ובהנחיית•קבוצות.
ביותר,•המאפשר• והמֻגוונים• על הבחירה במקצוע ההוראה:•חשתי•שזה•אחד•התפקידים•המעניינים•
התפתחות•בתחומים•רבים.•מקצוע•ההוראה•זכה•ליחס•של•כבוד•והערכה•בחברה•שחייתי•בה,•ולהיות•חלק•
מחדר•המורים•בקיבוץ•נחשב•השתייכות•לקבוצת•איכות.•חלק•ניכר•מאנשי•הצוות•שהצטרפתי•אליו•היו•

מורים•שלי•בעצמם,•אנשים•משכמם•ומעלה.•
איך נראה סוף השבוע שלך? בעיקר•סביב•בית•הכנסת•והמשפחה•–•בישול,•אירוח,•בילוי•עם•הנכדים•
ועם•חברים,•קריאת•ספרים.•באחרונה•סיימתי•לקרוא•את•"מלכים•ג'"•של•יוכי•ברנדס.•הספר•מדגים•צורת•
חשיבה•שהייתי•רוצה•לאמץ•בהוראת•תנ"ך•ומסורת,•ההעזה•לבקר•ולהסתכל•על•הדברים•"נגד•כיוון•הצמיחה•של•השערות"•)כהגדרתו•של•

ההוגה•וולטר•בנימין(.
קריירה:•בשש-עשרה•השנים•האחרונות,•במקביל•להוראה,•למדתי•הנחיית•קבוצות•בארגון•"קולות•בנגב"•שהייתי•שותפה•להקמתו,•ומטעמו•
הנחיתי•קבוצות•מעורבות•של•דתיים-חילוניים.•לימדתי•בכל•כיתות•בית•הספר•בסעד,•בין•השאר•ביקשתי•להיות•גננת•כדי•להכיר•את•המקום•
שממנו•באים•הילדים•לבית•הספר.•במרכז•יעקב•הרצוג•בעין־צורים•עבדתי•בהנחיית•מורים.•בו־בזמן•ניהלתי•את•החינוך•בקיבוץ.•נסענו•לשליחות•

בקנדה,•שם•לימדנו•בתיכון•יהודי•קהילתי•בטורונטו.•לאחר•מכן•הדרכתי•וכתבתי•תכניות•לימודים•במיתרים,•בתל"י,•באורט•ובמשרד•החינוך.•
"קשת":•לאחר•שנתיים•כמנהלת•ניתן•לומר•שהתפקיד•מאפשר•לי•אישית•שינוי•וצמיחה•תוך•הרבה•עשייה.•אני•רואה•לעצמנו•זכות•והזדמנות•
כל• לבחון•מחדש• אבן,• כל• להפוך• לקופסה",•מפני•שעלינו• "חשיבה•מחוץ• מַזמנת• ביה"ס• הייחודיות•של• ליצירה•ראשונית.• להיות•שותפים•
מוסכמה•ונוהל,•גם•אם•נחזיר•את•האבן•לאחר•הבחינה•לאותו•מקום.•הצעידה•בשביל•הלא•סלול•היא•עיקר•כוחו•של•ביה"ס.•יש•כמובן•קשיים•

הנובעים•מהבוסריות,•אך•כאמור,•כאן•גם•טמון•היופי.
איחולים לתשע"א:•שנמשיך•לקבל•אמון•מהמערכות•שסביבנו,•בראש•ובראשונה•מהקהילה,•מההורים•ומהילדים,•ונוכיח•את•עצמנו•כאנשי•
מקצוע•טובים.•אני•מתכננת•מהלכים•של•גיבוש•הצוות•הוותיק•והחדש,•העמקה•בתכנון•הלימודים•וההווי•הבית•ספרי.•חשוב•לי•שהדברים•ייכנסו•
לערוצים•יציבים•ושלא•נאבד•את•ההקשבה•לשאלות•חדשות,•לערעורים•ולהרהורים.•המדד•העיקרי•להצלחה•בעיניי•הוא•שהילדים•יאהבו•את•

ביה"ס•ויחושו•שזהו•מקום•אוהב,•מעניין•ומטפח.
ראיינו: אילת אסקוזידו ורינה פורטנוי

קשתאישיות מבו        רות לזר  מנהלת בית ספר “קשת” 

היותר• מהרבדים• אחד• הוא• המדרש•
מרתקים•בארון•הספרים•היהודי.•על•משפט•
אחד,•ואפילו•על•שבריר•משפט,•בונים•חז”ל•
סיפורת• דמיון,• עולמות•שלמים•שמשלבים•
ומסרים•לדורות.•נגישות•לספרות•זו•הייתה•
שהיא• מכיוון• ההיסטוריה• במהלך• בעייתית•
פזורה•על•כמות•גדולה•מאוד•של•מקורות.•
החליטו• היצירה• חשיבות• שמפאת• אלא•
סיזיפית• עבודה• לעבוד• ורבניצקי• ביאליק•
המדרשים• בים• סדר• להשליט• שנועדה•
ורבניצקי•את• ביאליק• הוציאו• כך• הקיימים.•

ספר•האגדה•המפורסם.•

המהדורה• להוצאת• שנה• מאה• לרגל•
תוך• אל• מסע• לכם• מציע• אני• הראשונה•
מדרש• קטע• אביא• שבוע• בכל• המדרש.•
אם• הגיגיי.• עם• הנדונה• הפרשה• על• קצר•
והגיגים• מדרשים• ולהציע• להשתתף• תרצו•
למערכת.• לפנות• מוזמנים• אתם• משלכם,•
כולי•תקווה•שהמסע•שמתחיל•בשבוע•הבא•

יעניין•אתכם.

אילנה כרסנתיבן לנדאו


