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  נח  בראשית ו, ט-יא, לבפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

1973 < ב-6 באוקטובר פורצת מלחמת יום הכיפורים. חילות מצרים וסוריה מפתיעים את ישראל, ותוקפים אותה בשתי חזיתות בשעה 
14:00 של היום הקדוש בשנה. לאחר 24 יום מסתיימת המלחמה בהדיפת כוחות האויב ובהתבססות צה"ל 101 ק"מ בלבד מקהיר ובטווח ירי 
ארטילרי על דמשק. אלא שהסכמי הפסקת האש מונעים את קצירת ֵּפרות הניצחון. האֵבדות הרבות וכישלון המודיעין בתחילת המלחמה 

מותירים תחושה של פצע מדמם בהיסטוריה הישראלית.

ועוד השבוע:
1909 < נפטר נפתלי הרץ־אימבר; 1940 < צרפת בראשות וישי מקבלת את "חוק מעמד היהודים" האנטישמי; 1959 < ה"כרמלית" מתחילה 
לעבוד; 1971 < נולד דריק שארפ, מי שלימים יקלע את סל "יד אלוהים" מול ז'לגיריס; 1974 < נפטר זלמן שזר; 1981 < סאדאת נרצח;

1985 < חיל האוויר מפציץ את מפקדות אש"ף בתוניס; 1986 < הסאנדיי טיימס מפרסם מאמר על פרויקט הגרעין הישראלי; 1992 < מטוס 
"אל־על" מתרסק באמסטרדם; 2001 < מטוס נוסעים שהמריא מתל אביב נפגע בשוגג מטיל אוקראיני.  

ליקט: יואב פרידמן

הנושאים בפרשה
ומחליט 	  האנושי  מהמין  נואש  אלוקים 

להשמידו. 
תיבה 	  לבנות  מצווה  הדור,  בחיר  נח 

ולמלט לתוכה את משפחתו ונציגות מכל 
עולם החי.

הברית 	  כאות  הקשת  את  קובע  אלוהים 
התחייבותו  את  בעתיד  לו  תזכיר  אשר 

שלא להפוך שוב את העולם. 
בנו 	  חם  היין.  מן  ומשתכר  כרם  נוטע  נח 

לשם  כך  על  ומבשר  ערוותו  את  מגלה 
ויפת, שמכסים אותו ומונעים את המשך 
ביזויו. בעקבות כך מקלל נח את כנען בן 
חם שגילה לאביו את עובדת שכרותו של 

נח, ומברך את שם ויפת.
הפלגה: 	  ודור  נח  צאצאי  של  קורותיהם 

וכיצד העניש אלוהים  בבל,  בניית מגדל 
את בני האדם בבלילת לשונם ובהפצתם 
שבעים  נוצרו  אז  הארץ,  כל  פני  על 

אומות העולם. 
רשימת עשרת הדורות מנח עד אברהם 	 

של  משפחתו  עם  ראשונה  והיכרות 
אברהם, שבשלב זה עוד נקרא "אברם". 

 
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

לא מכבר בראש השנה ברכנו את עצמינו 
)חלקנו אף ממש  ולא לזנב  שנהיה לראש 
להמחשת  כבש  או  דג  של  ראש  אכלנו 

העניין(. 
שאלתי את הילדים: האם העיקר הוא להיות 

הרעיונות,  את  לתת  להוביל,  כלומר  ראש, 
לחשוב, לתכנן לתת את ההוראות לכולם? 
במימרא  קצת  דנו  הברכה?  זוהי  האם 
זנב  "ֱהֵוה  באבות:  מהמשנה  המפורסמת 
לאריות ואל תהי ראש לשועלים". לכאורה, 
מכאן נראה שלא תמיד כדאי להיות בראש, 
דיון  מובל.  להיות  עדיף  שבהם  מצבים  יש 
מעניין – מדוע זוהי ברכה )או שלא( להיות 
אפשר  לזנב.  להיות  לבחור  ומתי  לראש 
האם   – הספר  מבית  למצבים  להמשיל 
להשתייך  לבחור  אן  חבורה  להוביל  חשוב 
נחשב  ומי  "אריה"  נחשב  מי  ל'אריות'? 

"שועל"? למה? 

לו  אין  אמנם  מנהיג.  של  סוג  הוא  נח 
מונהגים רבים אולם הוא ללא ספק נדרש 
מול חברה בעלת רמה מוסרית  להתמודד 
צדיקותו  האם  דנים  הפרשנים  נמוכה, 
של נח בדורו היא לגנאי או לשבח, כלומר 
האם הצליח לשמור על רמה גבוהה )"זנב 
כזו או שפשוט הוא  גם בסביבה  לאריות"( 
לשועלים"(.  )"ראש  גרוע  פחות  הכי  היה 
בין  ושיח  סיג  שום  על  מסופר  לא  בתורה 
משלימים  המדרשים  סביבתו,  לבין  נח 
זוהי  לדורו,  נח  בין  רבות  שיחות  ומתארים 
לחץ  על  בבית  לדון  מצוינת  הזדמנות 
חברתי. האם אי פעם הרגשתם שמעשיכם 
או אפילו מחשבותיכם משתנות בגלל מה 
מנהיג  להיות  צריך  מתי  אומרים.  שכולם 
כולם  אם  אולי  הרוב,  נגד  ולהתקומם 

כיצד  לחשוב  כדאי  אחד,  ילד  מחרימים 
לחבר אותו בחזרה. כהורים אפשר לשתף 
כמו  מבוגרים  של  בדילמות  הילדים  את 
איפה לגור או לאיזה בית ספר לשלוח את 

הילדים על מנת שנהיה בחברה טובה.

הטריד  נער(  )אולי  ילד  בתור  תמיד  אותי 
בריאת  על  כמתחרט  אלוקים  של  התיאור 
האדם, מתאכזב ממנו, מגלה לגביו דברים 
מנת  על  תזכורות  לעצמו  קובע  חדשים, 
לשאול  נסו  וכו'.  הבטחתו  את  ישכח  שלא 
את הילדים: האם זה נראה מוזר או שאולי 

הם מבינים יותר אלוקים שכזה?

שבת שלום,
שי מונזון

ברכות חמות ל:
אלישבע ובנימין גרינברג להולדת נבו

ליאת ואורי נוי להולדת מעין

עידית ואמיר סוכר להולדת אהוד

שרי וברק דרור להולדת שירה

מיקי וג’רמי בלאנק להולדת הבת

בלה ואברי אסולין להולדת שירה

הרבה נחת ושמחה!



האקטיביסטים החדשים-הישנים

נח מלך הקיימּות

מתוך  הפועלת  קהילה  כל 
רוחניים  לערכים  מחויבות 
וחברתיים מממשת במידה 
רבה את חזון הקיימּות, לא 
אלו  ערכים  אם  שכן  כל 
הדתית  ממורשתה  יונקים 

או התרבותית.

לאורך היסטוריית החיים על 
חמישה  היו  הארץ  כדור  פני 
אירועים גדולים של “משבר 
נמצאים  אנו  ביולוגי”. 
שישי  אירוע  של  בעיצומו 
של היכחדות מסיבית, קצבו 
ואף עולה על קצב  משתווה 

חמשת הגדולים.

השנה אנו מקדישים את גיליון פרשת 
נח לנושא הקיימּות והשמירה על איכות 
"טבע  עמותת  בשיתוף  זאת  הסביבה. 
עברי" שיזמה את "שבת ברית עולם" – 
פרשת נח כשבת של "קיימות יהודית", 
להעלאת המודעות הסביבתית ולהנעת 
הציבור היהודי בישראל לקחת אחריות 
תש"ע  בשנת  סביבתית-חברתית. 
ומוסדות  קהילות  מחמישים  למעלה 
שונות  בדרכים  נח  פרשת  את  חיברו 

לנושאי יהדות וסביבה.

הסביבתי־ המשבר  על  שמענו  כולנו 
הכחדת  והמים,  האוויר  זיהום  חברתי: 
יחסי  הארץ,  כדור  התחממות  מינים, 
גם  כולנו  בישין.  מרעין  ושאר  הון-שלטון 
מכירים את "האקטיביסטים", אותם לוחמי 
הסביבתיות  העוולות  על  המוחים  צדק 
כבישים,  סלילת  נגד  מפגינים  והחברתיות, 
ומגישים  מזהמים  מפעלים  תובעים 
שאינן  פיתוח  לתכניות  התנגדויות 

מתחשבות בהיבט הסביבתי. 
ישנו  כל התפיסות המקובלות,  כנגד  והנה, 
שהנושאים  אקטיביסטים,  של  נוסף  סוג 
או  יומם,  סדר  על  נמצאים  אינם  הללו 

נמצאים בו ברמה נמוכה. 
הפועלת  מקומית  קהילה  כל  למעשה, 
וחברתיים  רוחניים  לערכים  מחויבות  מתוך 
מֵעבר להישגיות הפרטית, מממשת במידה 
אם  שכן  כל  לא  הקיימּות,  חזון  את  רבה 
או  הדתית  ממורשתה  יונקים  אלו  ערכים 

התרבותית. 
כאקטיביזם  היהודית  הקהילתיות  תפיסת 

חברתי וסביבתי מעוגנת בהגות הסביבתית־
חברתית החדשה. הגות זו קוראת לאנשים 
 – "קיימּות"  של  תפיסה  מתוך  לפעול 
למלא  יכולים  האדם  בני  שבה  חיים  דרך 
הפוטנציאל  את  ולהגשים  צורכיהם  את 
המערכות  על  שמירה  תוך  שלהם,  המרבי 
גם  שיאפשרו  והחברתיות  האקולוגיות 
זו. סיסמת  לדורות הבאים ליהנות מיכולת 

"ֲחׁשׂב  היא:  זו  תפיסה 
מקומי"  וְפעל  עולמי 
מקיימים  חיים  שכן,   –
יכולים להתקיים רק תוך 
במערכת  התחשבות 
החברתית  האקולוגית, 
המקומית  והתרבותית 
ושימורה אל מול כוחות 
המייצרים  גלובליים 
וצרכנית.  אחידה  חברה 
שמירה על המורשת או 
על סולידאריות חברתית 
פחות  לא  כאן  חשובה 

עוף  על  או  מקומי  צמח  זן  על  משמירה 
נדיר. 

לזרם  להתייחס  )מבלי  יהודיים  קהילה  חיי 
חיים  מסגרת  יוצרים  זה(  לעניין  ההלכתי 
תיקון  של  עשייה  ודורשת  המאפשרת 
הקהילה  בתוך  האנושיים  היחסים  עולם, 
להחלפת  ועד  הרעים  מפגשי  למן   –
המתכונים ולעזרה עם הילדים – יוצרים אי 
בית  לימודי  מנוכר.  בעולם  סולידריות  של 
על  חזקה  לנו  מעניקים  לסוגיהם  המדרש 
הייחודית.  דרכנו  ועל  המשותפת  מורשתנו 
השונים  ביטוייו  על  הקהילתי  המרחב 

להיכרויות,  הזדמנויות  מגוון  מאפשר 
למישור הצריכה  וליצירה מחוץ  למפגשים 
על  דיברתי  לא  ועוד  השירותים,  נתינת  או 
השבת הקהילתית, על ההתנדבות המובנית 
ההדדית  העזרה  מוסדות  ועל  לוועדות 

למען הקהילה ומחוצה לה. 
אז זהו, עכשיו טופחים לעצמנו על השכם? 

לצערי, התשובה כאן היא שלילית. 
קהילה  חיי  אמנם 
מאפשרים  יהודיים 
תפיסת  של  מימוש 
אך  המקומית,  הקיימּות 
בה־בעת הם גם עשויים 
להתנהלות  מניע  להוות 
נשימה  –באותה  הפוכה 
ראוותנות  ממש. 
עשויות  ורעבתנות 
רבים,  כיסויים  לעטות 
עשויים  קהילה  וחיי 
לדשדוש  גורם  להוות 
הקהילתית"  ב"ביצה 
ולאי לקיחת אחריות על הסביבה הטבעית, 
בקהילה(  חברה  )שאינה  האנושית 

והאזרחית. 
עם זאת, הרחבת תפיסתנו את עצמנו כך 
שזהותנו היהודית תכלול קידום אורח חיים 
מקיים יחד עם היתרונות של חיי הקהילה, 
עשייה  של  חדשים  מרחבים  לנו  תאפשר 
סביבתית־חברתית. במצב כזה נוכל להציב 
דרך  ושינוי  מאמץ  הרבה  ללא   – בשמחה 
החיים – להציב את עצמנו בראש החץ של 

התנועה לתיקון עולם. 

עינט קרמר 
עמותת "טבע עברי"

צעד  שעשה  אחד  לאיש  דוגמה  הוא  נח 
המקרא  החיים.  בעלי  שימור  למען  ענקי 
דואג  נח  כיצד  פעמים,  כמה  לנו  מספר 
בעלי  היכחדות  מפני  העולם  את  להציל 
החיים ומצווה להעלות אל התיבה כל חיה 

למינה.
החשיבות  להבנת  ראשונה  דוגמה  זו  האם 
של שמירה על מגוון המינים? שנת 2010 
מגוון  שנת  להיות  האו"ם  ידי  על  נבחרה 
עושר  במובן  "מגוון"  העולמי,  המינים 
ושונות המינים ביחידת שטח מסוימת. כדי 
אולי  כדאי  שכזה  ערטילאי  ביטוי  להדגים 
להפריט את ממלכת החי: דמיינו בנפשכם 
שוק של בעלי חיים המסודר לפי החלוקה 
הזואולוגית הקלסית )המכונה טקסונומיה(. 
בגזע  מתחילה  החיים  עץ  של  החלוקה 
המסתעף לפי ממלכות, מערכות, מחלקות 

ביותר  הבסיסית  )היחידה  למין  ועד 
המסוגלת  ככזו  מוגדרת  הביולוגי,  במיון 
פוסעים  אתם  עצמה(.  עם  רק  להתרבות 
מערכת  לכיוון  פונים  החי,  ממלכת  בשוק 

ם  י י נ ר ת י מ ה
למבואה  ונכנסים 
נמצאים  שבה 
החולייתנים  כל 
בעלי  חיים  )בעלי 
הבנוי  פנימי  שלד 
בדוכן  ֵמעצמות(. 
נמצא  הראשון 
דגי  מחלקת  את 
ניתן  שם  הסחוס. 

כגורם  הנחקר  הכרישים  שמן  את  לרכוש 
מונע סרטן, היות שכרישים אינם מפתחים 
וצועק  המוֵכר  עומד  לידם  מיד  גידולים. 

"מחלקת דגי גרם זה לעניין, אמנון, סלומון 
בשל  משם  חומקים  אתם  השולחן".  אל 
הדו־חיים, שם  מחלקת  אל  וקופצים  הריח 
צפרדעים,  ומים  אדמה  בין  להם  משייטים 
סלמנדרות  קרפדות, 
אתם  השנייה  בפינה  ועוד. 
מבחינים בקבוצת הזוחלים, 
הערום  הנחש  הגיח  משם 
מכל חיות השדה, ומשם גם 
בא אדון חרדון, התנין והצב. 
מחלקת  נמצאת  ממול 
מרהיבה  מחלקה  העופות, 
שבה חיים הטווס והדוכיפת 
של  הלאומית  )הציפור 
והתנשמת,  העיט  הנשר,  לצד  ישראל(, 
של  המצטיינת  הביולוגית  המדבירה 
מכרסמי השדה. מובן שגם העורב שנשלח 



מעורב קהילתי  

ששבה  והיונה  המים"  "הקלו  לבחון  ראשון 
עם ענף עץ הזית.

גדול:  בשלט  מבחינים  אתם  השוק  במורד 
זוהי  להפתעתכם,  היונקים".  "מחלקת 
מחלקה קטנה. כאן שוכנים ביחד בלי מורא 
ועד  הִּפיל  היונקים  מגדול  פחד,  כל  ובלי 
גם  נמצאים  שוק  באותו  הקטנטן.  החדף 
ביניהם  החוליות,  חסרי  למערכת  מבואות 
הרכיכות, התולעים ומערכת פרוקי הרגליים 
)עכבישים,  החי  במערכות  הגדולה  שהיא 
מרעין  ושאר  חרקים  סרטנים,  עקרבים, 
וכמובן ממלכה שלמה של הצומח.  בישין(, 
את  הכוללת  ביותר  הגדולה  הממלכה  על 

החיידקים נדלג.
המצוי  המינים  מספר  את  נאמוד  כאשר 
כיום בכדור הארץ )המוערך כיום בין שניים 
למאה מיליון( יתקבל מגוון המינים העולמי. 
מהם  נבחן   – מקומי  באופן  כשנתייחס 
המינים הקיימים בארץ או במזכרת־בתיה. 
כ-100  עופות,  מיני  כ-530  קיימים  בארץ 
דו-חיים,  מיני   6 זוחלים,  כ-100  יונקים, 
ובאגמים.  1632 מיני דגים בימים, בנחלים 
מספר מיני חסרי החוליות בישראל מוערך 
אלף  כ-30-15  מתוכם  אלף,  בכ-50-60 

מיני חרקים.
לאורך השנים מגוון המינים משתנה, חלק 
מן התהליך טבעי ונגרם עקב שינויי אקלים, 
ושינויים  חדשים  חיים  בעלי  של  חדירה 
שבעלי החיים עוברים בעצמם. לפי מחקרי 
החיים  היסטוריית  לאורך  הוגדרו  מאובנים 
על פני כדור הארץ חמישה אירועים גדולים 

של "משבר ביולוגי" – בהם קצב היכחדות 
הידוע  היווצרותם.  מקצב  גדול  המינים 
בהם הגדיר את תום תקופת הדינוזאורים. 
הבֵררה  לחץ  של  תוצאה  היא  היכחדות 
האבולוציה.  את  הדוחף  הכוח  הטבעית, 
המודרני  האדם  התפתחות  עם  אולם 
מגוון  לצמצום  תורמים  נוספים  גורמים 
המינים. זיהום האוויר, הקרקע והמים, ניצול 
גידול  בתי  והרס  הטבע  משאבי  של  יתר 
היכחדות  קצב  את  המאיצים  גורמים  הם 
המינים. למעשה, אנו נמצאים בעיצומו של 
אשר  מסיבית,  היכחדות  של  שישי  אירוע 
ואף עולה על קצב חמשת  קצבו משתווה 
אלף  שכ-140  היא  ההערכה  הגדולים. 
בכל   16 בשנה,  שנה  מדי  נכחדים  מינים 
 23 האחרונה  במאה  נכחדו  בארצנו  שעה. 
ניתן  עוד  שנה  מאה  לפני  חולייתנים.  מיני 
היה לראות בארץ דב חום, איילים, יחמורים, 
ועיטמים.  עזניות  פרסים,  תנינים,  יענים, 
חתול  נמר,  יותר  נראה  שלא  ייתכן  בעתיד 
דגים  ומיני  הפסים  טריטון  ים,  צבי  חולות, 
בצמחיית  יותר  חמור  אף  המצב  רבים. 
למעלה  נכחדו  ה-50  שנות  מאז  הארץ, 

מ-75 מיני צמחים. 
למה זה חשוב? שימור המגוון הקיים חיוני 
המספקות  אקולוגיות  מערכות  לביסוס 
יציבות  חוסר  ומוצרים.  שירותים  לאדם 
חוסר  יגרור  והצומח  החי  מערכת  של 
סחיפת  נראה  כך  הגידול.  בתי  של  יציבות 
קרקעות, התגברות של מזיקים כמו חרקים 
ומכרסמים, דלדול משאבי מחקר עתידיים 

לתרופות, קשיים בחקלאות ועוד.
מה ניתן לעשות? מדינת ישראל חתומה על 
איכות  בנושא  בין־לאומיות  אמנות  מספר 
דואג  הסביבה  להגנת  המשרד  הסביבה, 
חינוך  באמצעות  המודעּות  את  להגביר 
ואכיפת החוקים על ידי המשטרה הירוקה. 
בישראל ישנן כ-300 שמורות טבע בפיקוח 
אלו  נוף  ביחידות  והגנים,  הטבע  רשות 
גידול  בתי  של  הטבעית  הסביבה  נשמרת 
מיָזמים  קיימים  העולם  ברחבי  ייחודיים. 
הכחדה,  בסכנת  המצויים  מינים  לשימור 
הקיימים.  המינים  של  גנטיים  בנקים  מעין 
ברמה העירונית יש לשאוף לצמצום כמויות 
האשפה, לִמחזור, לשמירה על אתרי טבע 
החיים  שבעלי  ירוקים  שרוולים  וליצירת 

יכולים לנוע בהם בחופשיות.
ברמה האישית אפשר לשמור על חיות הבר 
וצמחי הבר בהגנה על בתי הגידול שלהם, 
נצטרף לארגונים הפועלים לשימור הטבע 
נפעל  ויערות,  חופים  ניקיון  בימי  ונתנדב 
נטייל רק בשבילים  לשימור שמורות טבע, 
לא  ִעמנו,  האשפה  את  ניקח  מסומנים, 
נקטוף  ולא  הטבע  מן  חיים  בעלי  נאסוף 
את  לשמור  נדאג  בבתינו  מוגנים.  פרחים 
ובכל  לטבע,  נשחררם  ולא  המחמד  חיות 
צמצום   – נבונה  צרכנות  על  נחשוב  עת 
הצריכה, שימוש משִני וִמחזור המצמצמים 
דלדול  ואת  הגידול  בבתי  הפגיעה  את 

המשאבים הטבעיים.

ליאת יוספסברג בן-יהושע

אחד המניעים שהיו למשפחות שהצטרפו 
מתרבות  לברוח  הרצון  היה  ל"קשת" 
כתב  רפופורט  מירון  העיתונאי  התיוגים. 
עם  מפגש  לאחר  שנים  כחמש  לפני 
הזה  "ומהכיוון  מהקהילה:  הורים  קבוצת 
מה"דתו־ לברוח  רוצים  לברוח.  רוצים  הם 
מטר", שמודד את עומק הדתיות לפי אורך 
הציציות, אופי הלבוש והלהט הימני. בחלק 
חרד"לי  היותר  האופי  בעלי  הספר  מבתי 
 – מבררים  אומרים,  הם  )חרדי־לאומי( 
כתנאי לקבלה לבית הספר – כמה דתיים 
הם הוריהם ואחיהם של הורי התלמידים." 
והנה  הקהילה(.  באתר  המלא  )המאמר 
כעבור חמש שנים לא פעם מרחפות בשיח 
החדשה  המשפחה  האם  השאלות  בינינו 
או  דתייה־דתייה  היא  לקהילה  שהצטרפה 
מעורבת?  משפחה  בכלל  או  דתייה־לייט 
חובש  שאינו  לאב  יש  משמעות  ואיזו 
נשמעת לעתים  הבית ספרי  כיפה? בשיח 
חילוניים  שאין  המפגש  בקבוצת  טענה 
אמתיים בבית הספר, שהרי "הם לא באמת 

חילוניים, הם מסורתיים". 
שואפים  מִאתנו  כמה  כי  לי  נדמה  לעתים 

לקשת של שחור ולבן או שהקשת תרהיב 
ביופייה בקבוצת הזהות השנייה, זו שילדנו 
אינו משתייך אליה. רותי להבי שהגתה את 
מודל "קשת" וניהלה את בית הספר במשך 
שנים רבות, ראתה לנגד עיניה שתי קבוצות 
"קבוצת  מֻכנות  הקבוצות  ולכן  מֻגוונות, 
נקראות  ואינן  תפילה",  ו"קבוצת  מפגש" 
"החילוניים". בשעתה  או  "הדתיים"  קבוצת 
באמצעות  הזהות  לקבוצות  השיוך  נעשה 
שולח  היית  ספר  בית  לאיזה  השאלה: 
ילדך אילולא היה בית ספר "קשת" –  את 
לפי  ִקטלוג  לממלכתי־דתי?  או  לממלכתי 
זהות  קבוצות  מייצר  לטענתה,  זו,  שאלה 
גם במסגרת הממלכתית- הטרוגניות שכן 
יש  הממלכתיים  הספר  בבתי  וגם  דתית 
מסורתיים,  עצמם  המגדירים  כ-30% 
של  קשת  יש  הזהות  קבוצות  שבשתי  כך 

השקפות והתנהגויות.
למציאות?  החזון  בין  לפער  הסיבות  מהן 
ראשית, מסתבר שהשימוש ב"דתו־מטר" או 
ב"חילוני־מטר" הוא צורך אנושי והחל עוד 
איש  "נח  בתקופת המקרא. המקרא מציין 
כלומר  ט'[  ]ו,  בדורותיו"  היה  תמים  צדיק 

ביחס  צדיק  אלא  "צדיק-צדיק"  אינו  הוא 
המבול  שדור  כאן,  תנחומא  דרש  לדורו. 
רשע  היה  לא  נח  אבל  בגזל  ידם  שלחו 
אילו  אבל  צדיק",  "מיקרי  ולפיכך  כמותם 
ידיו  היה מוצא  לא  בדורו של אברהם  היה 

ורגליו, כלומר לא היה נקרא צדיק.
עם  להיות  שלנו  הצורך  היא  נוספת  סיבה 
נראה  לכך  ומעבר  לנו,  הדומים  אנשים 
שהמפגש עם האחר המובהק קלה לנו יותר 
גבולות  בתוך  המוגדר  האחר  עם  מאשר 
קל  שלחרדים  הסיבה  זו  השייכות.  קבוצת 
הציונות  עם  מאשר  החילוניים  עם  יותר 
יותר  קל  הדתית  הציונות  ובתוך  הדתית, 
עם  המפגש  מאשר  החילוני  עם  המפגש 

הרפורמי.
כחלק מתהליך הטמעת החזון נצטרך לבחון 
צורכי  על  עונים  אנו  כיצד  הקרובה  בשנה 
הקבוצות להיות ִעם הדומים להן מצד אחד, 

ומצליחים לייצר קשת מצד אחר.

אסף הירשפלד
באתר  המאמר  על  להגיב  מוזמנים  הקוראים 

הקהילה ב"גזוסטרא". אל תישארו אדישים.

דתי-דתי או דתי-לייט?



משחקשת לשבת
לפעמים מכירים בחשיבות הִמחזור והשימוש החוזר, אבל עדיין שוכחים למחזר. הנה שני טיפים שיזכירו לכם:

1. הכינו מקום מיוחד לצבירת נייר לִמחזור. קחו קופסאות קרטון, רצוי של נייר צילום או של נעליים, וקשטו אותן כיד הדמיון הטובה. הניחו את 
הקופסאות ליד המחשב או ליד שולחנות הכתיבה ובמקום שבו ההורים קוראים את הדואר )אצלנו זה במטבח(, כדי להקל את ריכוז הניירת 

לִמחזור או לגריסה. 
2. צרו שרוול אחסון לשקיות הניילון )לחלק הזה נצטרך עזרת הורים(. ַּבקשו מההורים סווצ’ר פוטר ישן שלהם שבו יש גומי מסביב לידיים. 
ִגזרו לאורך תפר הכתף, קפלו וצרו קפל פנימי שלתוכו תשחילו אחר־כך שרוך לתלייה. רצוי לתפור את הקפל או להדביק בדבק בד, בדבק 
“שלוש שניות” או בדבק דו־צדדי. ברווח שנוצר השחילו שרוך או רצועה גזורה מהסווצ’ר. ניתן לקשט בנצנצים, בסיכות טלאים ועוד. תלו 

את השרוול וִאספו לתוכו שקיות לשימוש חוזר. 
בהצלחה ובהנאה, אילנה כרסנתי

שרשרת המזון
"ֵהָּמה ְוָכל־ַהַחָּיה ְלִמיָנּה, ְוָכל־ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה, ְוָכל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ, ְלִמיֵנהּו; ְוָכל־ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו, ֹּכל ִצּפֹור ָּכל־ָּכָנף" )פרק ז' פסוק י"ד(. 

לקיחת הכול מכול וכול אל התיבה וההדגשה היתרה בפסוק הזכירה לי את הדאגה לשרשרת המזון.
שרשרת המזון – כל יצור חי בטבע ניזון כדי לחיות, להתפתח ולהתרבות, לעתים יצורים חיים ניזונים מיצורים חיים אחרים. 

כמו בשרשרת שבה כל חוליה מחזיקה את קודמתה ומוחזקת על ידי החוליה הבאה אחריה, כך גם בשרשרת המזון כל חי בשרשרת ניזון 
מקודמו ונאכל על ידי החי הבא אחריו.

כמו בשרשרת, אם תחסר חוליה אחת תתנתק השרשרת, כך גם בשרשרת המזון: פגיעה באחד ממרכיבי השרשרת עלולה לחרוץ את גורל כל 
בעלי החיים הניזונים מאותה שרשרת.

שרשרת המזון מתחלקת ליצרנים ולצרכנים: 
היצרנים – צמחים, המהווים את החוליה הבסיסית בשרשרת, בעזרת 
שימוש באנרגיית השמש ובחומרים אחרים בקרקע ובסביבתם הם 

מייצרים אוכל לחוליה הבאה.
הצרכנים – מתחלקים למספר קבוצות: 

הצרכן הראשוני – בעל חיים צמחוני שניזון מהצמחים.
הצרכן השניוני – בעל חיים טורף הניזון מהצרכן הראשוני.

שלפניו  מהטורפים  שניזון  הטורף   – לטורף-על  עד  הלאה  וכן 
בשרשרת.

מרכיבים נוספים וחשובים בשרשרת הם אוכלי השיירים והמפרקים 
אותם  ומפרקים  החוליות(  )בכל  המתים  מהיצורים  ניזונים  אשר 

לסביבה המשמשת מזון לחוליית היצרנים.
חפשו  להרחבה  בזו.  זו  שזורות  והן  רבות  מזון  שרשראות  קיימות 

באינטרנט את המושג "מארג מזון".
וָעצמתם  ומפאת תבונתם  מזון,  בני האדם שייכים לשרשראות  גם 
לדוגמה,  רבות.  ולהוציא מאיזון שרשראות מזון  הם עלולים לפגוע 
צבי  אוכלוסיית  להתמעטות  גרם  הרחצה  חופי  לאורך  הפיתוח 
הגורמים  אחד  מהווה  המדוזות  התרבות  ממדוזות,  הניזונים  הים 
להתמעטות הדגה בים התיכון )דוגמה מפורסמת נוספת – ארנבונים 

באוסטרליה(.

נסו להשלים בכתב או בציור את השרשרת הבאה:
מחסן מילים – עשב/צמחייה, חגב, נחש/לטאה, נץ, חיידקים/פטריות. 

יובל מרקוביץ'

מדרש נח
כי מלאה הארץ חמס מפניהם. איזהו חמס ואיזה היא גזל? 

וכך היו אנשי  וגזל ששוה פרוטה,  א"ר חנינא: חמס אינו שוה פרוטה 
והיה  תורמוסים  מליאה  קופתו  מוציא  אחד מהם  היה  עושים  המבול 
זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל פחות משוה פרוטה, 
עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין. א"ל הקדוש ברוך הוא אתם 

עשיתם שלא כשורה אף אני אעשה עמכם שלא כשורה.
)מדרש רבה בראשית פרשה לא(

 
הארץ חרבה על ההבדל הדק בין חמס לגזל! במילים מודרניות יותר, 
אותה:  ומנצל  ִּפרצה בחוק  היה מוצא  כל אחד  כיצד  המדרש מתאר 

אם לקחתי ממישהו נכס בפחות מסכום מסוים, אי־אפשר לשפוט 
אותי על גזל. אבל אפשר להביא את האדם הזה לכדי פת לחם 
דור  מאנשי  שעולה  שהתמונה  כן,  אם  יוצא  כך.  יעשו  כולם  אם 
לאו-דווקא  אבל  חוק  שומרי  אזרחים  אמנם  שהם  היא  המבול 
יותר ממה שנכון לעשות.  שומרי מוסר. שלטון החוק חשוב להם 
איזו רגישות של חז"ל! הם אינם מביאים כחטא נורא כל כך מצווה 
דתית, לא כעס של אלוקים על חילול השבת, אלא חשיבות מרובה 
ליחסים תקינים בין אדם לחברו. לא רק לשון החוק חשובה, ואף 

יהי זה חוק שקבעה התורה, אלא להיות הוגן ובר־לבב קודם כול.
בן לנדאו


