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 תולדות  בראשית כה,יט-כח,טפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1917< הצהרת בלפור – ב-2 בנובמבר הצהיר הלורד בלפור, שר החוץ הבריטי, על תמיכתה של בריטניה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ 
ישראל. הצהרת בלפור הייתה ההישג המדיני הבולט הראשון של התנועה הציונית, והיוותה את ההכרה הראשונה מצד מעצמה זרה בזכותם 

של היהודים להקים ישות מדינית בארץ.

ועוד השבוע: 
1520< פרדיננד מגלן חוצה לראשונה את מיצר מגלן המחבר בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט.

1898< בנימין זאב הרצל נפגש עם הקיסר הגרמני וילהלם השני ברחוב הנביאים בירושלים.
1934< נפטר הברון רוטשילד, “הנדיב הידוע”, והתומך העיקרי בהקמת מזכרת בתיה.

1942< קרב אל-עלמיין מסתיים בניצחון הבריטים, שמסיר מעל ארץ ישראל את סכנת הכיבוש הנאצי.
1944< נרצח שר המושבות הבריטי, הלורד מוין, על ידי שני לוחמי לח”י.

1956< מתחולל קרב המיתֶלה, במסגרת “מבצע קדש”; בקרב הקשה נהרגים 38 חיילים מחטיבת הצנחנים.
1957< הכלבה ַלייָקה משוגרת לחלל על גבי הלוויין הסובייטי “ספוטניק 2”, והופכת ַלבעל-חיים הראשון בחלל.

1993< נוסד האיחוד האירופי, עם כניסתה לתוקף של אמנת מאסטריכט.
ליקט: ירון וייס  

הנושאים בפרשה
עם 	  נישואיו  עד  יצחק  תולדות  קיצור 

רבקה
הולדת התאומים יעקב וֵעָשׂו	 
מכירת הבכורה מעשו ליעקב	 
יצחק ורבקה בגרר	 
והסכסוך 	  יעקב  ידי  על  "גניבת" הברכות 

המתמשך עם עשו

בפעם  בפנינו  חושפת  תולדות  פרשת 
הראשונה בספר בראשית )ולכן גם בתורה 
כולה( את המורכבות הרבה שיש במשפחה, 
בעצם  אבל  יצחק,  של  במשפחתו  הפעם 
והבל  קין  נכון,  היא.  באשר  משפחה  בכל 
היו אחים, ושם המריבה בין האחים הפכה 
לרצח, אבל זה באמת מקרה חריג. בפרשה 
כולנו  שעימו  נושא  מוצאים  אנחנו  שלנו 
רגילים להתמודד: קנאה בין אחים, ומריבה 

על תשומת הלב של ההורים. 

על  לכתוב  לי  יצא  הפעם  שבדיוק  מעניין 
ככולה  רובה  עוסקת  בהיותה  הפרשה, 
בצמד התאומים הידועים ביותר בהיסטוריה 
היהודית, הלוא הם יעקב ועשו. בכל התנ"ך 
לידות  של  מקרים  שני  רק  ידועים  כולו 
ועשו  יעקב  לידת  הוא  הראשון  תאומים. 
לנוכח  ַלה'  יצחק  "ַוֶּיְעַּתר  שלנו:  שבפרשה 
ַוַּתַהר  ה',  לו  ַוֵּיָעֶתר  היא;  ֲעָקָרה  כי  אשתו, 

ְּבִקְרָּבּה,  הבנים  אשתו. ויתרֹוְצצּו  רבקה 
וֵּתֶלְך  אנוכי?  זה  למה  ִאם-ֵּכן,  ַוֹּתאֶמר 
גויים  שני  לה,  ה'  ויאמר  ה'.  ֶאת  לדרוש 
ְּבִבְטֵנְך, ושני לאּומים ִמֵּמַעִיְך ייָּפֵרדּו; ּוְלאֹום 
ִמלאֹום ֶיֱאָמץ, ְוַרב יעבוד צעיר. ַוִיְמְלאּו ימיה 
בבטנה".  ]תאומים[  תֹומים  וִהֵנה  ללדת 

)בראשית כה, כא-כד(. 

יעקב  של  נכדיו  לידת  הוא  השני  המקרה 
עבר  התאֹומּות  עניין  אז  שגם  )כנראה 
יהודה  של  בניהם  וזרח,  פרץ  בתורשה...(, 
תאומים  והנה  ִלְדָּתּה,  בעת  "ויהי  ותמר: 
ותיקח  ָיד;  ויתן  בלדתה,  בבטנה. ויהי 
זה  ֵלאֹמר,  ִני,  ָשׁ ידו  על  ותקשור  המיילדת 
יצא  והנה  ידו,  ְּכֵמִׁשיב  ראשונה. ויהי  יצא 
ָּפֶרץ?  ָעֶליָך  ָּפַרְצָת  ַמה  ַוֹתאֶמר,  אחיו, 
ַוִּיְקָרא שמו ָּפֶרץ. ואחר יצא אחיו, אשר על 
לח,  )בראשית  ָזַרח"  ְׁשמֹו  ַוִּיְקָרא  הָׁשִני;  ידו 

כז-ל(. 
מפורסמים:  אחים  צמדי  עוד  יש  אמנם 
פי  על  אבל  ועוד,  ותמר  אמנון  והבל,  קין 

המסורת כל האחרונים לא היו תאומים. 

את  כינסתי  החגיגי,  המאורע  לאור  לכן, 
צמד התאומות הידועות ביותר בהיסטוריה 
הלוא  רוזנברג,  משפחת  של  המשפחתית 
הבכורה  אחותן  את  וכן  ומיקה,  נעמי  הן 
אביגיל, לשיחה על תאֹומּות, אחווה וקנאה 

בין אחים. 
ואולי כדי להיכנס לעולמם של יעקב ועשו, 

פתחנו בשאלה המתבקשת: 
"איך זה להיות תאומות?"

מיקה: "לא כיף". 
נעמי: "מעצבן". 
שאלה: "למה?"

מה  לעשות  רוצה  היא  הזמן  "כל  מיקה: 
שאני עושה". 

לה  יש  אבל  תאומה,  )שאינה  אביגיל: 
כך  כל  שהיא  בגלל  זה  "אולי  תובנות...( 

קרובה אלייך?"
שקיימת  הגדולה  הקירבה  דווקא  כלומר, 
אצל תאומים מובילה לפעמים גם למועקה 

או ליריבות.
נעמי: "אבל יש גם דברים כיפים, כמו ללכת 

לישון ביחד ולצחוק עד הבוקר".
"אני אוהבת שכל הזמן מתבלבלים  מיקה: 

בינינו, כי אז קוראים לי ואני לא עונה". 

מכך  נהנו  ועשו  יעקב  גם  האם 
איך  ביניהם?  התבלבלו  שכולם 
כך  על  התגבר  ואיך  יודעים?  אתם 
יעקב על מנת להגיע למצב שמיקה 

תיארה? 
הברכות  על  ועשו  יעקב  שבין  במאבק 
המיוחלות של יצחק, מה שעמד על הפרק 
הוא הבכורה, וקבלת תשומת הלב של האב. 

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

פנו לאפרת שפירא-רוזנברג
050-4449942 )לא בשבת(

או לשרי דרור 052-3056482



מקומו של המסורתי ב”קשת”

נתפסים  הישראלית  בחברה 
כלאיים  כיצורי  ה”מסורתיים” 
וזאת  אופי,  וחלשי  מוזרים 
כ-39%  מהווים  שהם  למרות 
היהודית  האוכלוסייה  מכלל 
בעלי  אינם  הם  בישראל. 
ולכן  אותנטי,  קיום  זכות 
לאחת  אותם  “לדחוס”  יש 

הקבוצות “בכוח”. 

מי שנולד ראשון אמור לקבל את הברכות 
בתקופת  ובכלל,  מהאב.  יותר  ה"חשובות" 
הוא  רבות:  יתר  זכויות  היו  לבכור  התורה, 
ונחשב  בירושה,  מאחיו  שניים  פי  קיבל 

באופן כללי לממשיך דרכו של האב. 

שאלה: "האם אתן מרגישות שעניין 
הבכורה הוא חשוב?"

אביגיל: "לדעתי כן )מפתיע נכון? בהתחשב 
בכך שהיא הבכורה...(, כי בשבילי זו אחריות 
וגם  והאחים,  האחיות  על  לשמור  גדולה 
ראשון:  דברים  לעשות  שאפשר  מרגישים 

להכניס עוגה לתנור, להישאר לבד בבית". 
גם מיקה ונעמי היו רוצות להיות בכורות:

הקטנות"  לאחיות  להציק  "אפשר  נעמי: 
להיות  בלי  גם  אפשרי  שזה  )ומתברר 

בכורה...( 

שאלה: "אבל האם זה הוגן שהבכור 
זכאי ליותר?"

קשים,  דברים  יותר  עושים  כי  "כן,  אביגיל: 
ולכן זה הוגן שיש גם זכויות יתר". 

האחיות  בין  דווקא  "למה  שאלה: 
מאשר  מריבות  יותר  יש  עצמן  לבין 
עם חברות, והמריבות הללו לפעמים 

כואבות מאוד?" 
מיקה: "כי מכירים הכי טוב אחד את השני, 
את  רואה  לא  אתה  ואם  יותר.  ומקנאים 
שנמצאים  ככל  מקנאים.  פחות  אז  החבר 
אבל  יותר.  רבים  יותר,  ומכירים  ביחד  יותר 
הכי  החברים  גם  הם  האחים  להיפך:  גם 

טובים".
הוא  לריב  גם  שיודע  חבר  "דווקא  אביגיל: 
החבר האמיתי; כי אז הוא באמת מביע את 

דעתו, וזו חברות אמיתית".
רבות  אתן  שאם  מזה  להסיק  יכולה  "אני 
הרבה אז אתן גם חברות טובות?" )שאלתי 

בתקווה...(
אביגיל: "כן".
מיקה: "כן".

נעמי: כבר הלכה מזמן להכין שיעורים...

קצת  להבין  הצלחתי  זו  שיחה  בעקבות 
יותר את הפרשות הרבות העומדות לפנינו 
והתככים  המריבות  על  בראשית  בספר 
בתוך  כנראה  זה  ככה  יעקב.  בית  שבתוך 
הכי  גם  ולפעמים  טוב,  הכי  המשפחה: 

קשה...

אפרת שפירא-רוזנברג

בקרב  יש  המזרח  עדות  לבני  בהשוואה 
את  המגדירים  אנשים  פחות  האשכנזים 
מכך  נובע  הדבר  כ”מסורתיים”.  עצמם 
לאחר  ו”חילונים”  ל”דתיים”  שהחלוקה 
תקופת ההשכלה, היא במקור זרה ליהודים 
שחיו במדינות ערביות. המונופול האשכנזי 
מחשבה  מרחבי  על  שולט  ועדיין  ששלט 
תופעות  יצר  הישראלית,  בחברה  רבים 
כנסת  בבית  לראות  ניתן  לדוגמה,  מוזרות. 
הלבוש  זֵקן  תימני  רב  ברחובות  תימני 
 – שנה  מאתיים  מלפני  פולני  של  בבגדים 
בישראל.  החרדים  האחידה של  התלבושת 
אירופיים  והתנהגות  דרכי מחשבה  ואמנם, 
ובלתי מודע אל כלל  חילחלו באופן מודע 

האוכלוסייה הישראלית.

ה”מסורתיים”  נתפסים  הישראלית  בחברה 
וזאת  אופי,  וחלשי  מוזרים  כלאיים  כיצורי 
מכלל  כ-39%  מהווים  שהם  למרות 
האוכלוסייה היהודית בישראל. הנחת היסוד 
של המודל הדיכוטומי או הבינארי היא שיש 
רק דתיים וחילונים. המסורתיים על פי מודל 
זה אינם ממש בעלי זכות קיום אותנטי, ולכן 
יש “לדחוס” אותם לאחת הקבוצות “בכוח”. 
בסוציולוגיה  יותר  המקובל  אחר  מודל 
הישראלית הוא “מודל הרצף”, שבו החילוני 
נמצא בקצה אחד של הרצף והחרדי בקצה 
הציונות  את  זה ממקמים  רצף  על  האחר. 

הדתית ואת המסורתיים.

ליהדות.  אחד  מדד  מאשר  יותר  יש  אך 
עם  אחדות  כמו  קטגוריות  על  חישבו 
מצוות,  קיום  ישראל,  ארץ  קדושת  ישראל, 
היחס  העולם,  בכל  יהודים  עם  הקשר 
למדינת ישראל, האמונה בקיום האל, טיב 
ועוד.  לחילונים  דתיים  שבין  היחסים  ואופן 
המודל  את  הופך  הללו  הקטגוריות  ִשְכלול 
כל  לבעייתיים.  הרצף  מודל  ואת  הבינארי 
יכולה  לעיל  שצוינו  מהקטגוריות  אחת 

אוכלוסייה  וכל  משלה,  “רצף”  קו  לקבל 
פני  על  שיופיעו  נקודות  פי  על  תימדד 
מטריצה,  ליצור  )נוכל  שונים  קווים  מספר 
האפשרויות  ומגוון  העושר  תרצו(.  אם 
גדולים למדי: חרדים ציונים; חרדים אנטי-
ציונים; דתיים שומרי הלכה; דתיים שאינם 
שאינם  אנטי-ציונים  דתיים  הלכה;  שומרי 

הלכה;  שומרי 
המאמינים  אנשים 
אינם  אך  באלוהים 
שומרי הלכה; שומרי 
מחמירים  הלכה 
מאמינים  שאינם 
יש  )כן,  באלוהים 
יהודים  כאלה(;  גם 
שונה  מידה  בעלי 
לאחר,  סובלנות  של 

וכולי... 

אופן  החלת 
על  האורתודוקסי-אירופאי  המחשבה 
את  מעוור  הכלל-ישראלית  המחשבה 
עינינו ֵמְראֹות את המגוון והעושר של צורות 
החיים השונות של יהודים בפועל. זו הסיבה 
נוחות  אי  לחוש  עלולים  שהמסורתיים 
ובלבול מסוימים ב”קשת” )אני מתייחס כאן 

בעיקר, אך לא רק, לילדים(. 

ב”קשת”  המסורתיים  ידיעתי,  למיטב 
אוטומטי  באופן  מקומם  את  מוצאים 
בקבוצת ה”מפגש” יחד עם החילונים, וזאת 
באופן  שונים  אינם תמיד  למרות שבפועל 
הדבר  ה”תפילה”.  שבקבוצת  מאלו  מהותי 
נכון הן ברמה המעשית של אורח החיים והן 

ברמה הפילוסופית-אידיאולוגית.

היא  “קשת”  של  החזקים  הצדדים  אחד 
של  חד-חד-ערכי  מזיהוי  ההימנעות 
קבוצת ה”תפילה” עם “דתיים” ושל קבוצת 

ה”מפגש” עם “חילונים”. ההגדרה הפתוחה 
לקבוצת  להיכנס  שיכולים  אלו  של  יחסית 
בשבת  נוסע  שאינו  מי  כל   - ה”תפילה” 
גם  - מאפשרת להכניס  ואוכל אוכל כשר 
רק  אם  זו,  לקבוצה  מהמסורתיים  רבים 
מסורתיים  מעט  לא  שיש  כמו  בכך.  ירצו 
דתיים  ספר  לבתי  ילדיהם  את  ששולחים 
שיכירו  בכדי  ממלכתיים 
באופן  המסורת  את 
לאפשר  יש  כך  יסודי, 
להם להכיר מסורת זו גם 
של  עוצמתה  ב”קשת”. 
בפתיחות  היא  “קשת” 
ש”קשת”  כדי  שלה. 
תיהפך לסובלנית באמת 
למסורתיים  לתת  עליה 
בעצמם  להחליט 
למקם  רוצים  הם  היכן 
בקבוצת  ילדיהם,  את 
בקבוצת  או  ה”מפגש” 

ה”תפילה”.   

כך  מפני  שהחרדה  לקוות  רוצה  הייתי 
לקבוצת  לבוא  ירצו  לא  “באמת”  שדתיים 
מדי  יותר  שם  שיהיו  מכיוון  ה”תפילה”, 
לגאווה,  מקומה  את  תפנה  מסורתיים, 
עניין  בעלי  אנשים  זו  בקבוצה  שיש 
בצדדים  ובמיוחד  ישראל  במסורת  אמיתי 
כוח  שלה.  והפלורליסטים  הפרשניים 
האלטרנטיבה  הוא  “קשת”  של  המשיכה 
הזרם  של  המקובעת  לתפיסה  שלה 
בישראל  האורתודוקסיה  של  המרכזי 
אמיתית  קשת  תהיה  ש”קשת”  כדי  כיום. 
לרפורמים,  למסורתיים,  לאפשר  עליה 
היהודים  מגוון  ולשאר  לקונסרבטיבים 
רוצים  הם  וכיצד  היכן  להחליט  שבינינו 
תיזהר  “קשת”  אז  רק  יתחנכו.  שילדיהם 

באמת בשלל צבעי הקשת.
אביאור ביירון



קצת תרבות
מעורב קהילתי

קהילה מאמצת
פרויקטים  בחנו  חודשים  מספר  לפני 
ונוצר קשר  אפשריים של תרומה לקהילה, 
לנפגעי  ההוסטל  לבין  הקהילה  נציגי  בין 

נפש הקיים במושבה.
לרובנו היה זה מפגש ראשון עם אוכלוסיית 
המתגוררים  אלו  ועם  בכלל  הנפש  נפגעי 
שחלפו  החודשים  במהלך  בפרט.  בקרבנו 
ואת  מאז למדנו להכיר מעט את הדיירים 
אנשי הצוות המטפלים בהם במסירות רבה.

ברובם  מנהלים  ההוסטל  דיירי  כי  למדנו 
אחרת,  או  כזו  ברמה  עצמאי,  חיים  אורח 
על פי יכולתם ובתמיכתם של אנשי הצוות 
מהם  אחד  לכל  הנותנים  מקצועי  הרב 
עם  בשיחותינו  זקוק.  הוא  לו  המענה  את 
מקרוב  יותר  מעט  הכרנו  המטפל,  הצוות 
מתמודדים  איתן  יומיות  היום  הבעיות  את 
במערכות  שלהם  הצורך  ואת  הדיירים 
תמיכה החסרות כל כך לרובם. יש ביניהם 
טובה,  למילה  קשבת,  לאוזן  המשוועים 
לאמפתיה ולהבנה. מתוך הסיפורים השונים 
אותנו  שהביאו  הסיפורים  אותם  וצצו  עלו 

אל ההכרה, שיש בידנו לתת ולו קמצוץ על 
מנת לשמחם מעט. 

בעקבות המחשבות והמפגשים הללו, קרם 
על  הדיירים  אימוץ  של  הרעיון  וגידים  עור 
ביכולתנו  בקהילה.  שונות  משפחות  ידי 
לאנשים  אור  של  קטן  צוהר  לפתוח 
את  מכסה  החושך  כי  נדמה  שלעתים 

עולמם.
של  קהילתי  ערב  נקיים  לנובמבר  ב-11 
דיירי  את  מזמינים  אנו  חברה.  משחקי 
להם  לתת  מנת  על  זה  לערב  ההוסטל 
ולנו את ההזדמנות להכיר אחד את השני 
לחבר  היא  המטרה  אמצעי.  בלתי  באופן 
וליצור התחלה שממנה  בין אנשים, להכיר 
נוכל לבנות גשר בין חברי הקהילה לדיירי 

ההוסטל. 
לקחת  ורוצה  יכול  שהוא  שמרגיש  מי  כל 
לבוא,  מוזמן   – זה  חשוב  בפרויקט  חלק 
פרטים  חדשים.  חברים  ולהכיר  לשחק 

נוספים בהמשך....

 גלי קליין, צוות תרומה לקהילה

לפני שש שנים לערך יצאנו לדרך, וחלמנו 
הצבא.  ועד  הגן  מגיל  חינוך  מסגרות  על 
היינו  רגע  לפני  רק  איך  להאמין  קשה 
עסוקים בתהליך פתיחת גן וכיתה א’ וכבר 
המשותף  החינוך  אתגר  בפני  עומדים  אנו 
בקרב  והתיכון.  הביניים  חטיבת  בגילאי 
ההורים יש כאלה החושבים כי הגיע העת 
להסתיים  המשותף  לחינוך  ונכון  להיפרד, 
בתנועת  להסתפק  )או  ההתבגרות  בגיל 
בגיל  דווקא  הרואים  ויש  משותפת(,  נוער 
לאור  המשותף.  לחינוך  החשיבות  את  זה 
ופנייה  ה’  מכיתה  הורים  מספר  של  פניות 
מחלקת  ומנהלת  הספר  בית  מפקחת  של 

החינוך, הוקם צוות לבחינת הנושא.
 

הצוות לקח על עצמו משימה להביא בפני 
אפשריים  מודלים  המעוניינים  ההורים 
לחינוך  “קשת”  של  המסגרת  להמשך 
העל-יסודי. האופציה הריאלית ביותר הינה 
“קשת”  היסודי  הספר  בית  את  להמשיך 
מספר  ישנן  כך  אחר  )כולל(.  ט'  כיתה  עד 

אפשרויות: 
הקמת תיכון “קשת”.   .1

2. הצטרפות מאורגנת לבית הספר המשותף 
“יחד  מודיעין”.  “יחד  וחילונים  לדתיים 
אימץ  השנה,  לפעול  החל  אשר  מודיעין”, 
מודל דומה ל”קשת” מבחינת פיצול הכיתה 
לקבוצת “תפילה” ולקבוצת “מפגש”. החל 
פי  על  לומדת  “תפילה”  קבוצת  מהשנה 

תוכנית הלימודים של תיכון “הרטמן”.

לתיכון  יצטרפו  “מפגש”  ילדי  היפרדות:   .3
“רבין”, וילדי “תפילה” יצטרפו לבתי ספר 
בסביבה, או כקבוצה בבית ספר שאיתו 
“קבוצת  “עמיחי”,  )“פלך”,  הסכם  יהיה 

יבנה”(, או כיחידים בבתי ספר שונים. 

בתי  בכל  העלו  בנושא  שנערך  עיון  ביום 
שתי  בין  האיזון  נושא  את  הקיימים  הספר 
הקושי  ואת  להצלחה,  כמפתח  הקבוצות 
להתמודד  מנת  על  בפועל.  לאיזון  להגיע 
“קשת”  הספר  בבית  האיזון  חוסר  עם 
רב-גילאיות  פעילויות  נעשות  בירושלים 
רבות )שיעורים, ימי עיון, שבתות( לקבוצות 
את  להעצים  במטרה  ו”מפגש”  “תפילה” 
מספר  את  ולהגדיל  הקבוצה  תחושת 

החברים מקבוצת השייכות. 

הפיכת  את  לבחון  יש  בתיה  במזכרת 
גם  פתוח  )שיהיה  לעל-אזורי  הספר  בית 
לרחובות וליישובי הסביבה(, ולבדוק אם יש 
ביקוש מצד משפחות דתיות מחוץ ליישוב 
לשלוח את בניהם ובנותיהם ל”קשת”. כמו 
או  אחת  כיתה  לפתוח  אם  ההחלטה  כן 
שתיים בשכבה צריכה להתבסס על האיזון 

בין הקבוצות. 
אנו מזמינים את כל ההורים להיות שותפים 
מסגרת  ליצור  שנוכל  מנת  על  בתהליך 

התואמת את רוח הקהילה שלנו. 

אסף הירשפלד

צפינו ולא נפגענו

“נפגעי חרדה”
וב’  סידון  אפרים  מאת  סאטירה 

מיכאל; מוצגת באולם “צוותא”; 
מבית היוצר של “הבימה” בבימויו של 

מוטי קירשנבאום.

זוכרים את צמד הכותבים שהצחיקו 
“קרובים  בִסדרה  דמעות  עד  אותנו 
ובתוכניות  ב”חרצופים”  קרובים”, 
נוספות? אז הפעם נושאי הסאטירה 
של  נסבלת  הבלתי  האדישות  הם 
האזרח הקטן במדינתנו המתוסבכת, 
בעוד  המתון,  השמאל  של  היעדרו 
שהקול הדתי הקיצוני הולך ומתחזק 

ומשפיע, ועוד כהנה וכהנה. 

של  אוסף  כקברט:  בנויה  ההצגה 
שירים.  שזורים  שביניהם  מערכונים 
לתכנים  אדיש  להישאר  אפשר  אי 
הם  שלעתים  גם  מה  שם,  המוצגים 
הטוב”.  ה”טעם  גבול  את  חוצים 
לדוגמה: אחת הדמויות טוענת שעד 
נוסף של מנהיג לא  יהיה רצח  שלא 
הרדום  השמאל  את  לעורר  יצליחו 
היא  הצרה  רבין”.  ל”כיכר  ולהביאו 
משמעותית  אישיות  אף  שאין 
מספיק שתביא רבבות לכיכר במידה 
לעבור  מתחילה  והדמות  שתירצח... 

ֵשם אחר שם, והקהל צוחק....

התוכנייה  את  שפותחת  השאלה 
האם  משפיעה?  סאטירה  האם  היא 
תיקון  הטעון  את  לתקן  ניתן  דרכה 
לדעתי  לעולם?  גאולה  ולהביא 
תושבי  על  להשפיע  ניתן  האישית, 
המדינה דרך “כוכב נולד” יותר מאשר 
אלוהי  לעשות,  מה   – תיאטרון  דרך 
דעה.  להביע  חשוב  אך  הרייטינג... 
אדישות היא דבר מפחיד. והיום יותר 
הריגוש  סף  כי  לזעזע,  צריך  מתמיד 
שלנו הולך ועולה. הריאליטי מתעלה 
על כל דמיון, והמציאות אכזרית יותר 

מכל סרט אימה.

אז מה היה לנו? הרבה צחוק, דב נבון, 
אלון  חזר(,  ופתאום  )שנעלם  תומש 
נוימן, יעל לבנטל וטלי אורן המצוינות, 

חומר למחשבה, ולא מעט ייאוש.

אסנת פרל

“קשת” מזכרת בתיה - חינוך על-יסודי



משחקשת לשבת

מדרש תולדות

מדרש שם
מדרש ֵשם היא דרך ספרותית הרווחת במקרא ובספרות חז”ל, המבקשת להסביר ֵשם על ידי מתן הסיבה שהובילה לבחירתו. ההסבר יכול 

להינתן על ידי סיפור או תיאור מעשה. לעתים מדרש השם מבוסס על אירוע שיסופר רק בפסוקים בהמשך.
מדרש השם דורש שם של אדם או שם של מקום. לרוב בנוי המדרש על צליל דומה או על שורש משותף או על קשר רעיוני )אסוציאציה( בינו 

לבין השם.

לכל אדם יש שם, שלרוב ניתן לו על ידי הוריו. יכולות להיות סיבות שונות לבחירת השם: בעקבות אירוע מסוים, לזכרו של מישהו, בגלל 
משמעות השם, צלילו הנעים ועוד.

התעניינו אצל הוריכם מדוע נקראתם בשמכם.

שמו של אדם אינו רק השם שניתן לו בלידתו אלא גם ה”שם” )כינוי, פרסום, תואר, מוניטין( שאותו הוא צובר בחייו באמצעות אופיו, התנהגותו, 
מעשיו וקורותיו. לדוגמה: “יצא לו שם של שקדן”, “שמה כבדרנית הולך לפניה”.

בשירה “לכל איש יש ֵשם”, היטיבה המשוררת זלדה לתאר את המכלול שיוצר את שמו של האדם: “לכל איש יש שם / שנתן לו אלוהים 
/ ונתנו לו אביו וִאמו / לכל איש יש שם / שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו / ... לכל איש יש שם / שנתנו לו המזלות / ונתנו לו שכניו / ... לכל איש 

יש שם / שנתנו לו חגיו / ונתנה לו מלאכתו...”.

ספר בראשית משופע במדרשי שמות. ַחְּברּו בקו את “מדרש השם” לשם המתאים.
 

מדרש השם יכול גם לסייע
בזכירת הסיבה, הסיפור או 

המאורע שהביאו לנתינת השם.

גם אתם יכולים לדרוש שמות. 
נסו לדרוש את שמותיכם באחד 

או יותר מהאופנים הבאים:
מדרש בעל צליל או שורש 

משותף עם שמכם
מדרש המתאים לאופייכם 

או לתיאורכם. 

בהצלחה,
יובל מרקוביץ’ 

יוחנן  ר’  כב(.  כה,  )בראשית  בִקְרָּבּה”  הבנים  “ויתרוצצו 
זה  ]מפרשים את הביטוי הזה באופן שונה  וריש לקיש 
מזה[. רבי יוחנן אמר: זה רץ להרוג את זה, וזה רץ להרוג 
את זה. ריש לקיש אמר: זה מתיר ציוּויֹו של זה, וזה מתיר 

ציוּויֹו של זה )מדרש רבה, סג, ו(.

מבין   – ילדותו  מימי  המדרש  בית  איש   – יוחנן  רבי 
כריב  מתפרש  הריונה  בעת  רבקה  של  בטנה  שכובד 
כל אחד  ובו  נולדו,  התאומים שטרם  בין  התחיל  שכבר 
או  שודד   – לקיש  ריש  לעומתו,  אחיו.  את  לרצוח  מוכן 
אך  כשלעצמם  מאלפים  )מדרשים  לשעבר  גלדיאטור 
רוחו  בעיני  אותם  רואה   – אחרת(  להזדמנות  שמורים 
מתווכחים בענייני פסיקת הלכה. שמתם לב? דמיונו של 
כל אחד מושך אותו לעולם שממנו צמח בר-הפלוגתא 
אשר  מדרשם  בבית  התורה  לימוד  מצטייר  וכך  שלו. 
זה  את  זה  שמפרים  עולמות  שני  בין  דיאלוג  בטבריה: 
והיכולת  הזולת,  של  המיוחד  לקולו  ההקשבה  בזכות 

להכיל את המטען התרבותי שלו.
בן לנדאו

מחנכת כיתה ב-2, ורד אמנו, ביקשה 
"אני  הכותרת  לפי  לכתוב  מתלמידיה 

בתוך הקשת כמו בערסל". 

אני בתוך הקשת כמו בערסל
אביב קראוס, תלמידת כיתה ב-2

אני בתוך הקשת כמו בערסל.
אני מרגישה בעננים. 

כמו לקשת
גם לי יש מצבי רוח משתנים.

לפעמים אני כחולה 
לפעמים אני סגולה.
לפעמים אני כתומה

לפעמים אדומה.

אֶמר ָשָׂרה: ְצחֹק, ָעָשׂה ִלי ֱאֹלִהים,  “ַוֹתּ
ֵמַע, ִיְצַחק ִלי. “ )בר’ כא 6( ׁ ל ַהֹשּ ָכּ

“ְוַאֲחֵרי-ֵכן ָיָצא ָאִחיו, ְוָידֹו ֹאֶחֶזת 
ֲעֵקב ֵעָשׂו.” )בר’ כה 26( ַבּ

ם  י ָשׁ קֹום ַההּוא... ִכּ ן, ָקָרא ַלָמּ “ַעל ֵכּ
ֵניֶהם.” )בר’ כא 31( עּו, ְשׁ ְבּ ִנְשׁ

ַמע ֱאֹלִהים  י ָשׁ יְרִאי, ִכּ ְך ָהָגר, ַאל ִתּ “ַמה ָלּ
ם.” )בר’ כא 17(  ר הּוא ָשׁ ֲאֶשׁ ַער ַבּ ֶאל קֹול ַהנַּ

ה ִהְרִחיב ה’ ָלנּו,  י ַעָתּ אֶמר ִכּ “ַוֹיּ
ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ.” )בר’ כו 22(

ישמעאלנח

יצחק

רחובות
יעקב

בֹון  ֲעֵשׂנּו, ּוֵמִעְצּ “ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַמּ
ָיֵדינּו.” )בר’ ה 29(

באר שבע

לפעמים אין לי צבעים בכלל
לפעמים בבת אחת כולם.
מה שבטוח, אמא אומרת

שלא משעמם איתי לעולם.


