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קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

1986 < נווט הקרב רון ארד נופל בשבי, לאחר שמטוסו הופל בלבנון. גורלו לא נודע עד היום 1994 < נהרגו נחשון וקסמן חייל שנחטף וסרן 
ניר פורז מסיירת מטכ”ל, שפיקד על מבצע החילוץ. “שבויים” הם חיילים המוחזקים בידי צבא זר, אך “חטופים” מוחזקים בידי ארגוני טרור 
חמושים שאינם כפופים למדינה כלשהי. מבחינה מדינית, קשה לשאת ולתת עם טרוריסטים, שלרוב גם אינם מאפשרים לפקח על מצב 
החטופים בעזרת ארגוני סיוע בינלאומיים. כאב עצום פוקד את החברה הישראלית בכל מקרה של חטיפה, כשפרשיות העבר רק הולכות 
ומעמיקות את ההתנגשות בין ערכים כמו “אסור להיכנע לטרור”, “כל המציל נפש אחת”, “לא משחררים מחבלים עם דם על הידיים” ו”לא 

מפקירים חייל בשטח”. נתפלל כולנו לשובו הביתה של גלעד שליט בשלום ובמהרה.

ועוד השבוע:
1878 < נוסדה פתח תקווה, "אם המושבות"; 1886 < נולד דוד בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל; 1981 < חוסני מובארכ נבחר לנשיאות מצרים, 

שבוע לאחר רצח אנואר סאדאת; 1981 < נפטר משה דיין, רמטכ"ל מבצע קדש ושר ביטחון ששת הימים, ההתשה ומלחמת יום הכיפורים.

ליקטה: אילת אסקוזידו

התחלות חדשות
בפרשת לך לך אברהם עוזב הכול ומתחיל 

את חייו החדשים בארץ כנען.
ושוחחנו  דולב  גן  מילדי  פרלמנט  כינסנו 
המשתתפים:  חדשות.  התחלות  על  איתם 

איתמר  גמליאל,  עומר  פרנקל,  אלה 
מונזון, ניצן לבון, הילה גוטמן וענבר עיאש.

מה זה התחלות חדשות?
הילה: כשמתחילים להכיר ילדים חדשים.

עומר: כשעולים לגן או לכיתה א'.
ניצן: כשעוברים לבית חדש.

עברנו למבנה חדש. איך דמיינתם את 
הגן החדש?

בכניסה  יהיה  שהמטבח  דמיינתי  הילה: 
לגן.

איפה  יהיו  שהשירותים  דמיינתי  אלה: 
שהמטבח.

דינוזאורים  יהיו  שלא  חשבתי  עומר: 
ופתאום גיליתי שיש.

ניצן: חשבתי שלא יהיו את שמות הילדים כי 
בשנה שעברה השמות היו במבואה והשנה 
וחצר  מבואה  אין  השנה  הגן.  בתוך  הם 

משותפים לשני הגנים.
עומר: יש ילדים שהיו בשנה שעברה והשנה 

הם בכיתה א'.

איך הרגשתם כשנכנסתם לגן החדש?
אלה: יפה.

לא  הוא  כי  חששתי  קצת  בהתחלה  ניצן: 

דומה לגן הקודם אבל התרגלתי מהר.
ענבר: מההתחלה הרגשתי נוח בגן החדש.

רציתי  לא  הראשונים  בימים  איתמר: 
להיכנס ועכשיו אני נכנס בשמחה בבוקר. 
תמיד בהתחלה במקומות חדשים אני לא 

רוצה להיכנס.
הילה: גן חדש זה אומר שאנחנו גדולים.

אלה: למה ילדים קטנים לא יכולים לעלות 
לכיתה א'?

לא  והמורה  בלגן  עושים  קטנים  כי  עומר: 
מסכימה...

מה מוצא חן בעיניכם בגן החדש ומה 
הייתם רוצים לשנות?

השני  בצד  יהיו  רוצה שהשמות  אני  הילה: 
כדי שנוכל לראות אותם איך שנכנסים.

עומר: אני שמח שיש דינוזאורים. אני רוצה 
שיוסיפו רכבות וקוביות קטנות צבעוניות כי 

אז אפשר יהיה לבנות לדינוזאורים בית.
איתמר: אני רוצה גן רק לעצמי.

לגן  מהמעבר  שמחים  אתם 
החדש?

חדשים  משחקים  יש  מאד.  ניצן: 
ובחצר אפשר לחלוץ נעליים. 

יותר  איתמר: לא שמח. בבית ספר 
כייף, כי אפשר להתפלל כל היום.

תפילה  פינת  יש  בגן  גם  עירית: 
ואפשר להתפלל. 

כל  את  יודע  לא  אני  אבל  איתמר: 
התפילות בעל פה.

הילה: אני מוכנה להיות חברה שלך 
וללמד אותך את התפילות.

מה  לנו  מגלה  לא  עצמה  הפרשה 
בצאתם  חשו  לווייתו  ובני  אברהם 
ויבאו  כנען,  ארצה  ללכת  “...ויצאו  מחרן 
מחשבות  מעורר  שינוי  כל  כנען.”  ארצה 
נודע,  והתרגשות מהלא  ותחושות: חששות 
הפתעה לנוכח הציפיות, הסברים הגיוניים 
לחזק  כדי  לעצמנו  מספקים  שאנחנו 
תחושת  קמעה.  שהתערער  הביטחון  את 
התחדשות והתרעננות ועוד. הילדים מגלים 

לנו את כל המגוון.

שאלו, כתבו ובעיקר נהנו,
עירית אהרונוביץ’ ואפרת לבון



היהודי הנודד

מיהו אברהם?

כנבל  אותו  שהציגו  היו 
כדמות   – אחרים  מקולל, 
והיו  וטראגית,  רומנטית 
“היהודי  את  שתיארו 
אצילית,  כדמות  הנודד” 
האדם  את  המייצגת 
תשובות  המחפש  הסובל 

לשאלותיו.

לאנושות  פנה  אלוהים 
כמלך  בו  שיכירו  כולה 
אברהם  רק  אבל  העולם, 
האלוהי  לקול  קשוב  היה 
להתעלות  מסוגל  והיה 

מעל לאלילות.

בשמה של פרשת השבוע "לך לך" מופיע 
מוטיב   – היהודי  העם  בחיי  מרכזי  מוטיב 
הנודד"  "היהודי  המילים  צירוף  הנדודים.  
מה  יודעים  כולם  לא  אך  לכולנו,  מוכר 
הוא  הנודד"  "היהודי  מאחוריו.   מסתתר 
נוצרית עתיקה שהופיעה  שמה של אגדה 
האלף  בתחילת  כבר  כנראה,  בראשונה, 
השני לספירה הנוצרית והתפרסמה לאחר 
בגרמניה  מודפסות  במהדורות  שהופצה 
הקלאסית  הגרסה  ה-17.  המאה  בתחילת 
לישו  שלעג  יהודי  סנדלר  על  מספרת 
בדרכו לצליבה. כעונש דן אותו ישו לנדודי 
ונד  "נע  והבל:  קין  לסיפור  בדומה  נצח,  
הוא  הנודד"  "היהודי  סיפור  בארץ".  תהיה 
שהיא  כפי  ישראל  לגלות  סמל  למעשה 
רואים  הנוצרים  הנוצרים.  בעיני  נתפסת 
שסירבו  כך  על  עונש  היהודי  העם  בגלות 
לקבל על עצמם את תורתו של ישו.  הסבל 
במיתולוגיות של  חוזר  מוטיב  הוא   הנצחי 
עמים שונים )פרומטאוס שכֵבדו נאכל שוב 
ושוב על ידי ציפור עיט, סיזיפוס שמגלגל 
האגדה  וכו'(.  ההר  במעלה  האבן  את 
אירופה  ברחבי  נפוצה  הנודד  היהודי  על 
באזורים  שונים  ועיבודים  גלגולים  ועברה 
עד  שונות,  ובתקופות  שונים  גיאוגרפיים 
נפוצה  שהייתה  בגרסה  להכירה.  קשה  כי 
בימי הביניים באירופה ניתן ִלדמות היהודי 
המלך  כשם   ,"Ahasverus" השם  הנודד 
אחשוורוש.  הפורים,  מחג  לנו  המוכר 
את  שחיברו  הפרוטסטנטיים  הנזירים 

 "Ahasverus" הכתבים שבהם מופיע השם
ככינוי ליהודי הנודד ניזונו ממקורות עבריים 
)שכן אבות הרפורמציה מרטין לותר, יוהנס 
רויכלין ואחרים החזירו לנצרות את לימודי 
דמות  העבריים(.  הקודש  וכתבי  העברית 
השנים  במאות  עמדה  הנודד"  "היהודי 
סיפורי  עממיים,  שירים  במרכז  האחרונות 
היו שהציגו אותו  ויצירות ספרות.  פולקלור 
כדמות  אותו  הציגו  אחרים  מקולל,  כנבל 

וטראגית  רומנטית 
כלל  את  שמייצגת 
והיו  האנושי,  המין 
כדמות  אותו  שתיארו 
את  המייצגת  אצילית, 
המחפש  הסובל  האדם 
לשאלותיו.  תשובות 
גם  השנים  במשך 
הופיעו במקומות שונים 
מתחזים  באירופה 
את  שהציגו  רבים 
הנודד  כ"היהודי  עצמם 
דמותו  האלמוות".  בן 

נואשות  המבקש  היהודי  של  המסתורית 
את מותו ולא מוצא אותו שימשה השראה 
לגֶתה ולרבים אחרים. בתקופה הספרותית 
בספרות  העולמי"  האבל  "עידן  המכונה 
האירופאית, היה ביקוש לדמויות טראגיות. 
הקדיש  קרקגור,  סרן  הדני  הפילוסוף 
בתרגום  ששמה  מסה  הנודד"  ל"היהודי 
של  הארי  חלק  מכולם".  "האומלל  חופשי 

באנטישמיות  נגוע  היה  לא  אלו  יצירות 
עסק  אלא  המושג  של  המקובל  במובן 
הנצח  חיי  של  הפילוסופיים  בהקשרים 
המיסטיים  המוטיבים  למוות.  והכיסופים 
והאנטישמיים חברו לאגדה במהלך גלגוליה 
הרבים כחלק מהפולקלור של עמי אירופה, 
האנטישמית  העממית  הגרסה  ודווקא 
לשם  בתודעה.  יותר  שהשתרשה  זו  היא 
בעברית,  חיובי  הקשר  הנודד"  "היהודי 
גנאי.   של  רמז  ללא 
לדמות  מתקשר  "נווד" 
דמות  הערכה,  מעוררת 
הכמיהה  את  שמגשימה 
"נווד",  המוחלט.  לחופש 
הוא   "rerednaw"
לאונייה  מוצלח  כינוי 
כדורגל.  לקבוצת  או 
של  התרגום  אמנם 
למשל,  לרוסית  המונח  
של  מבאיש  ריח  מעלה 
עתיקת  אנטישמיות 
הנודד"  "היהודי   – ימים 

הופך ברוסית ל"ז'יד הנצחי". 
שנות  הנודד  העם  מדימוי  התרחקנו  היום 
נכנסת  לא  מזמן  כבר  שלנו  הכבודה  דור. 
לשק. הכבודה הרוחנית שלנו חורגת מספר 
כשאר  אנו  היום  שבלב.   והאמונה  אחד 
משינויים  חוששים  מיושבים,   – העמים 
וממעברים, ויש לנו הרבה יותר מה להפסיד. 

אלכס גורי

לאברהם  האלוהי  בציווי  פותחת  פרשתנו 
משפחתו  בני  ואת  מטלטליו  את  לארוז 
כנען.  ארץ  לעבר  ולצאת למסע ממולדתו 

המבטאת  זו,  פתיחה 
את הבחירה האלוהית 
באברהם ַלֲאבי האומה 
היהודית מעלה תהייה 
אותו  מיהו  קשה: 
על  שנבחר  אברהם 
ידי הקב"ה ומדוע בחר 
התורה  בו?  דווקא  ה' 
לנו  מספרת  אינה 
קורותיו  על  מאומה 
באור  אברהם  של 

שהגיע  לפני  לו  שאירע  מה  ועל  כְׂשדים 
לקורא  ממשי  לקושי  שגורם  מה   לחרן, 
שנחשף לפתע לאותו אדם שממנו עתידה 
מרעיף  ועליו  העברית  האומה  לצאת 

הקב"ה הבטחות מהבטחות שונות.
את  והשלימו  זה,  לקושי  ערים  היו  חז"ל 

מדרשים  מספר  באמצעות  הסיפור 
הצעיר  אברהם  של  קורותיו  על  מופלאים 
ָׁשֹלׁש  ֶּבן  "ְּכֶׁשָהָיה  האל:  בגילוי  דרכו  ועל 
ִמן  ]ַאְבָרָהם[  ָיָצא  ָׁשִנים 
ְּבִלּבֹו  ִהְרֵהר  ַהְּמָעָרה. 
ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ָּבָרא  ִמי   -
ַהּיֹום  ָּכל  ִהְתַּפֵּלל  ְואֹותֹו. 
ֶמׁש, ְוָלֶעֶרב ָׁשַקע  ֻּכּלֹו ַלּׁשֶ
ְוָזְרָחה  ַּבַּמֲעָרב,  ֶמׁש  ַהּׁשֶ
ְּכֶׁשָרָאה  בִּמְזָרח.  ַהְּלָבָנה 
ְסִביב  ְוַהּכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח 
ֶׁשָּבָרא  ֶזהּו  ָאַמר:  ַהָּיֵרַח, 
ְואֹוִתי,  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהּׁשָ
ָׂשָריו  ַהָּללּו  ְוַהּכֹוָכִבים 
ַוֲעָבָדיו. ָעַמד ָּכל ַהַּלְיָלה ִּבְתִפָּלה ַלָּיֵרַח. ַלֹּבֶקר 
ַּבִּמְזָרח.  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְוָזַרח  ַּבַּמֲעָרב  ַהָּיֵרַח  ָׁשַקע 
ָאַמר: ֵאין ְּבַיד ֵאּלּו ֹּכַח. ָאדֹון ֵיׁש ֲעֵליֶהם. ֵאָליו 
האגדה  )ספר  ֶאְׁשַּתֲחֶוה"  ְוֵאָליו  ֶאְתַּפֵּלל 
מגלה  אברהם  זה  מדרש  לפי  כד'(.   עמ' 
באופן רציונלי את קיומו של האל ומתחיל 

להתפלל אליו. 
אומץ  על  לספר  יודעים  נוספים  מדרשים 
דורו  בני  כל  מול  שעמד  אברהם  של  לבו 
הצורות,  מכל  זרה  בעבודה  שטופים  שהיו 
בעבודת  התועלת  חוסר  על  אותם  והוכיח 
באלוהים.  להאמין  שיש  כך  ועל  האלילים 
כמו כן המדרשים מספרים על העימותים 
של אברהם עם תרח אביו שהייתה לו חנות 
נמרוד,  עם  העימות  ועל  אלילים  לממכר 
השליט הכל יכול באותם הימים, שהשליך 
בכבודו  והקב"ה  לכבשן האש  את אברהם 

ובעצמו הצילֹו משם.
ודווקא המדרשים הנהדרים הללו מחדדים 
התורה  נמנעה  מדוע  השאלה  את  שוב 
גידולו  בית  על  ברמז  ואפילו  לנו  מלספר 
עד  עבר  שהוא  התהליך  ועל  אברהם  של 

שהקב"ה בחר בו.
הרמב"ן עונה על השאלה הזאת בפשטות: 
עובדי  בדעות  להאריך  תרצה  לא  "התורה 
ובין  בינו  ולפרש העניין שהיה  זרה  עבודה 



בשל מורכבות נושא ימי ההולדת בקהילתנו, 
להלן מספר הנחיות:

לא חוגגים ביום שישי אחר הצהריים סמוך לכניסת שבת   ·
)ניתן לסיים כשעתיים לפני(  

מגישים מאכלים קנויים בלבד ובהכשר, כולל עוגת היומולדת  ·

לא מחממים מזון שיוגש ביום ההולדת בתנור הביתי  ·

מגישים בכלים חד-פעמיים  ·

לא מגישים מאכלי בשר וחלב יחד, גם אם הם קנויים  ·
 

מזל טוב ותודה,
ועד העמותה

בעניין  קיצרה  כאשר  באמונה,  הכשדים 
דור אנוש וסברתם בעבודה זרה שחידשו" 
דעת  לפי  ב'(.  י"ב,  בראשית  על  )רמב"ן 
של  ילדותו  על  הללו  הסיפורים  הרמב"ן, 
ביקשה  שהתורה  אלא  נכונים,  אברהם 
מעוניינת  היא  אין  שכן  אותם  להצניע 
הקשורים  בעניינים  ולפרט  להרחיב 
שכן  לנו,  קשה  זה  תירוץ  זרה.  לעבודה 
ללא ספק דמותו של אברהם מתחדדת 
נופך  ומקבלת  הללו  הסיפורים  לנוכח 
לבדו  המתמודד  הצעיר  אברהם  הירואי. 
מול כל בני דורו, נאמן לאמת שלו, אמת 
דמות  ִהנו   – לבדו  השכלי  בכוחו  שגילה 
אומתנו,  אבי  להיות  לה  שראוי  מופתית 
ואם כן מדוע לא לתאר אפילו ברמז את 
והתהליך  אברהם  של  ההיסטורי  הרקע 

האמוני שהוא עבר?
מספק  ישראל"  "נצח  בספרו  המהר"ל 
לא  אברהם  לגמרי.  אחרת  תשובה 
מדובר  לא  שכן  מעשיו  בשל  נבחר 
בחירה  אלא  פרטי  באדם  בבחירה  כאן 
מכך,  יותר  ואף  העברית.  באומה  כללית 
לו פירטה התורה את עברֹו של אברהם 
ואת צדקותיו היה ניתן לחשוב שהבחירה 
באומה  ובעקבותיו  באברהם  האלוהית 
בחירה  ִהנה  הקב"ה  של  כעמו  העברית 
אברהם  התגלה  ואילולי  בדבר,  התלויה 
בצדיקותו לא היה הקב"ה בוחר בנו לעם. 
מתארת  אינה  בוטה  באופן  התורה  לכן 
בחר  הקב"ה  אברהם.  של  עברו  את 
הכול  ומשם  לאתגר  נענה  ואברהם  בו 
בכל  עניין  אין  זו,  גישה  לפי  התגלגל. 
של  ילדותו  על  קדומים  מדרשים  אותם 
אברהם. כל שעלינו לדעת הוא שהקב"ה 
בחר בו ואברהם קיבל עליו את השליחות 

הכללית להיות אבי האומה.

האדמו"ר  ידי  על  ניתנה  נוספת  תשובה 
בדרשותיו  אמת"  ה"שפת  בעל  מגור 
על פרשת לך לך: "ששמע )אברהם( זה 
יתברך  מהשם  שנאמר  לך  לך  המאמר 
לכל האנשים תמיד... ואברהם אבינו עליו 
רק  נקרא  וממילא  וקיבל.  שמע  השלום 
מיוחד  נמצא  לא  הלא  כי  אליו  הדיבור 
זה השבח  בוודאי  אבל  הוא  רק  לשמוע. 
המאמר".  לקבל  מוכן  שהיה  בעצמו 
אוניברסלית.  הייתה  הקב"ה  של  הפנייה 
בתקווה  כולה  לאנושות  פונה  אלוהים 
ללכת  ויתחילו  העולם  כמלך  בו  שיכירו 
אברהם  רק  אבל  כנען,  ארץ  לעבר 
אברהם  רק  הזאת.  הקריאה  את  שומע 
מסוגל  והיה  האלוהי  לקול  קשוב  היה 
להתעלות מעל לאלילות ששלטה באותם 
ימים. לפיכך התורה מציינת את הפנייה 
נענה  הוא  רק  כי  אישי  באופן  לאברהם 
לה, אבל הקב"ה קרא באופן כללי לכל מי 

שהיה מוכן לשמוע. 
של  הראשונה  הפנייה  זו,  גישה  לפי 
הקב"ה לאברהם בפרשתנו ללכת לארץ 
ראשוני  אלוהי  גילוי  אותו  היא  כנען 
התורה  הייתה  לא  ולכן  חווה,  שאברהם 
שכן  אברהם  של  הרקע  לפירוט  זקוקה 
של  המעניינת  ההתחלה  נקודת  זוהי 
סיפורנו – אברהם מתעלה מעל סביבתו 

והוא היחיד השומע את קול האלוהים.
גישתו של ה"שפת אמת" מוסיפה נדבך 
ממנה  להבין  ניתן  שכן  לסיפורנו,  נוסף 
חווה  שאברהם  אלוהי  גילוי  אותו  שאת 
יכול  מִאתנו  אחד  כל  בעצם  בפרשתנו 
לחוות. הקב"ה קורא בצורה אוניברסלית 
מי  רק  היא  השאלה   – תמיד  לכולנו 

מִאתנו מקשיב.
אהד פרוש

רגע משפחתי
מיני  כל  של  משפחה  משפחה.  אנחנו 
מיני  כל  רוח,  מצבי  מיני  כל  טיפוסים, 
מיני  כל  רגעים,  מיני  כל  התמודדויות, 
נראה  שתמיד  אומר  בעלי  עמֹוס  רגשות. 
הרבה  נראה  זה  אחרות  שבמשפחות  לי 
אני  מורכב.  זה  שלכולם  אלא  פשוט  יותר 
חייתי  רב  שזמן  אף  לזה,  להאמין  מתחילה 
בתחושה שאצלנו זה הכי מורכב בעולם. יש 
לנו ארבעה ילדים: אחינועם – בת 12, עמית 
כולנו   .3 בן   – ואיתמר   7 בני  – תאומים  וגיל 
הקובע  מרתק  לדבר  עצמנו  את  הכנסנו 
שאין משהו אחד נכון ומשהו אחד ברור. זה 
אז  הזה.  ה"משהו"  כל  והיופי של  גם הקסם 
כאחת שמנסה לחקור את הדבר הזה שנקרא 
המעבדה  היא  שלי  המשפחה  "משפחה", 

הפרטית שלי. 
בשעה  מהעבודה  חזרתי  ימים  כמה  לפני 
נשארו  וגיל  אחינועם  עצבנית.  קצת  שלוש 
בקייטנה.  היה  ועמית  בבית  היום  באותו 
עם  צהריים  להכין  אמורה  הייתה  אחינועם 
חוזר  כשזה  עמית,  עם  ביחד  ולאכול  גיל 
הראשון  הדבר  בדלת,  כבר  מהקייטנה. 
בכל  פירורים  במטבח:  בלגן  היה  שראיתי 
לצעוק  התחלתי  וכו'.  כלים  עֵרמות  פינה, 
שמפריע  יודעים  לא  "אתם  הילדים:  על 
מלוכלך  מטבח  ולמצוא  הביתה  לחזור  לי 
להתחשב?  יכולים  לא  אתם  למה  כך?  כל 
)בעודי  ככה?"  להיראות  צריך  המטבח  למה 
חזרתי  שדי  מבינה  אני  הדברים  את  כותבת 
עצמי  על  חוזרת  תמיד  אני  האם  עצמי.  על 
מעניינת(.  נקודה  וצועקת?  עצבנית  כשאני 
ולצעוק,  להמשיך  כדי  נשימה  כשלקחתי 
קלטתי בזווית עיני שני דברים: האחד – שעל 
השולחן הייתה מונחת צלחת נקייה עם סכין 
ומזלג ולידּה עֵרמה של שניצלים )ייתכן שזה 
היה ששלושת  השני  והדבר  בשבילי?(,  ערוך 
הילדים היו באמצע משחק "סטרטגו" בסלון, 
רגועים ושלווים. משהו קרה לי, והמשהו הזה 
גרם לי לומר לילדים: "אני עומדת לצאת דרך 
הדלת החוצה ולהיכנס הביתה שוב". הרגשתי 
מצדי.  אחרת  קצת  כניסה  לילדים  שמגיע 
ונכנסתי שוב. הפעם אמרתי "שלום",  יצאתי 
חיבקתי אותם ואמרתי להם כמה הם נהדרים 
אחר-כך  הכינו.  הם  ארוחה  של  יופי  ואיזה 

טרפתי כמובן את השניצלים.

מיכל שור-הרטמן



מדרש לך-לך
"ויפרדו איש מעל אחיו” )בראשית י”ג, י”א(. קשה היא 

המחלוקת שהיא מביאה לידי סכנת נפשות.

ככל שמתקדמים  ויותר  יותר  דרמטי  הופך  כאן  שנפתח  הסיפור 
הפרקים והאירועים: מלחמת מלכי סדום והסביבה ותבוסתם נגד 
עמרפל ושותפיו, הפיכת סדום ועמורה, אשתו של לוט שהופכת 
הם  אלה  כל  ומואב.  עמון  של  הבעייתית  ולידתם  מלח  לנציב 
תולדות, לפי מדרש זה, של פרט שולי: רוֵעי אברם ורוֵעי לוט אינם 
מסתדרים ביחד והם מחליטים להיפרד. עשוי לקרות במשפחות 

הכי טובות, לא? 

גיא )42(,  אביטל )41(,  רותם )14(, נטע )12.6(, ניצן )6.6(, עמית )4(  

וגדלה בפתח תקווה. הייתה פעילה ב"הנוער העובד  נולדה    אביטל 
והלומד" והתגייסה לנח"ל. את השירות הצבא העבירה בקיבוץ גרופית 
שבערבה, שם גם פגשה בגיא ובהרבה מהחברים שמלווים אותה עד 
היום. השירות היה נפלא.   גיא גדל בהוד השרון. היה פעיל ב"הנוער 
שנת  עשה  התיכון  אחרי  חברתית.  בפעילות  ועסק  והלומד"  העובד 
הראשונה  "הפעם  שבע.  בבאר  הקימו  וחברים  שהוא  בגרעין  שירות 
שנתקלתי בנוער שרק עובד ולא לומד כלל. זו הייתה התנסות מאוד 
מעניינת ומאתגרת, והמפגש עם אוכלוסייה שונה היה מרתק." אחרי 
וטיולים: לאחר השירות נסעו  שנת השירות התגייס לנח"ל.   היכרות 
לטייל. אביטל טיילה תחילה לבד בתאילנד ובנפאל, וכשגיא הצטרף 
היא  המקומות  שמכל  מספרת  אביטל  וביפן.  בהודו  יחד  טיילו  הם 
שבטיול.  ומהזרימה  התרבותי  מהעושר  "נהניתי  הודו.  את  אהבה  הכי 
הם  הטיול  לאחר  נשארים."   – שטוב  היכן  מהרגע.  ליהנות  למדתי 
חזרו לירושלים וכעבור שנתיים ִנשאו.   לימודים ותעסוקה:  גיא למד 
לעבוד  החל   '97 בשנת  בירושלים.  רם  בגבעת  ופיזיקה  מתמטיקה 
המשפחה.  עם  שנתיים  למשך  לארה"ב  ונשלח  ירושלים  ב"אינטל" 
כשחזר התמנה למנהל מחלקה בתחום ההנדסה ב"אינטל" קריית גת. 

אביטל למדה חינוך מיוחד במכללת דוד ילין, ובמשך 12 שנה הייתה מורה במחלקה האונקולוגית בבית החולים "הדסה" עין כרם. "אי של 
שפיות בתוך כל העצב. אחת החוויות המשמעותיות ביותר בחיי." במהלך השהות בארה"ב למדה אביטל קרמיקה, וכשחזרה לארץ החליטה 
לפתוח את צבע'לה – סטודיו לקרמיקה, שבו היא מעבירה חוגים בקרמיקה. בנוסף, היא עובדת בחנות יד שנייה, שהיא וחברותיה הקימו 
במודיעין כהנצחה לאח של חברה שנפל. כל ההכנסות מהחנות מועברות לתרומה.   מקומות מגורים ומזכרת בתיה: גיא ואביטל גרו בשנים 
הראשונות בירושלים. הדירה הראשונה הייתה בעין כרם, בבית עתיק המוקף בנוף מקסים: "הרגשנו כאילו אנחנו מתגוררים בצימר." אחרי 
שנטע נולדה עברה המשפחה למודיעין: "היינו מחלוצי מודיעין". לאחר עשר שנים במודיעין נסעה המשפחה לשנתיים לפורטלנד ואריזונה 
שבארה"ב מטעם "אינטל". "מתנה של שנתיים. התנסות שמאוד מגבשת מבחינה משפחתית. סוף שבוע ארוך שכולו מוקדש רק למנוחה 
ולמשפחה."  בתום השהות בארה"ב החליטה המשפחה שלא לחזור למודיעין, כיוון שמודיעין איבדה מבחינתם את צביונה הקהילתי הקטן 
והפכה ממש לעיר. כך התקבלה ההחלטה לעבור למזכרת בתיה, מקום כפרי יותר. בקיץ לפני שנתיים הגיעה המשפחה למזכרת בתיה.      
"קשת": אביטל - "חיפשנו משהו שונה מהחינוך המקובל. רצינו שניצן יקבל גם יותר ידע וגם יתחנך על ערכים נוספים, כמו סובלנות." 
נוכחותו של ניצן ב"קשת" מורגשת ומשפיעה על כל חיי המשפחה: ניצן מספר את סיפורי פרשת השבוע שהוא לומד ועורך קידוש בימי שישי.  
גיא ואביטל מספרים שההחלטה לשלוח ל"קשת" הייתה בגלל בית הספר, אבל במשך הזמן הם גילו גם את הצד הקהילתי שיש בבית ספר 
והם נהנים ליטול חלק בפעילויות שונות.   דת/ אלוהים: אביטל: "מאמינה במשהו, אבל לא באלוהים. אלוהים נתפס כמשהו דתי ואין לי חיבור 
לדת." גיא: "אני מאמין, אבל אנחנו חילונים לגמרי."   שמות הילדים: שלושת השמות של הילדים הגדולים קשורים לטבע: רותם – השם נבחר 
בגלל המשמעות – צמח חזק בעל תכונות איכותיות; נטע – ְׁשתיל צעיר שהעתיד לפניו; ניצן – מיום ליום נפתח ומתעצם. השם עמית נבחר 
בגלל הצליל והמשמעות.   תחביבים: אביטל: קרמיקה, גיא: רכיבה על אופניים, ניצן )השתתף בחלק מהריאיון(: כדורגל, משחקי מחשב, רכיבה 
על סוסים ושחייה.   בילויים משותפים: טיולים. מקפידים לטייל בחבורה פעם בחודש. אוהבים לינת שטח ומאוד אוהבים להכיר מקומות 

חדשים בעולם.    כיבוי אורות: עמית וניצן: 20:30, רותם ונטע: 22:30-22:00, אביטל: 23:00, גיא: אחרי חצות.

ראיינה: שרון נוימן-הקר

משפחת ברלינר רח’ הזמיר קשתמשפחה מבו

לא היינו חושבים היום לקשר את האירועים למשהו בנאלי כל כך, 
והנה חז”ל מתארים כאן את אפקט הפרפר הרבה לפני שהמושג 
אסון.  הרות  לתוצאות  להביא  עשויה  קטנה  תקלה  איך  נולד: 
בתפקיד הפרפר נמצא הערך שהם מבקשים להדגיש: היחס הנכון 
לאחר, ההימנעות מהתלהטות הרוחות ביחסים בין בני אדם. כי לך 

תדע לאן זה יוביל. 
הפעם  לא  שזו  אותי,  בהכירכם  מנחשים,  בוודאי  כבר  אתם 
המרכזיים  מהערכים  כאחד  מופיע  הזה  שהנושא  האחרונה 

בעולמם של חכמי המדרש.
בן לנדאו

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם רינה פורטנוי 054-5532433 או עם קרן עמנואל 054-5224935


