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 ויצא  בראשית כח י-לב גפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

11.11.1918 שעה 11:00
סיום  את  בלגיה(  צרפת,  לשעבר,  ממושבותיה  וחלק  )בריטניה  בעולם  מדינות  במספר  מציינים   11:00 בשעה  בנובמבר  ב-11  שנה  ִמֵדי 
מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה הייתה אירוע טראומטי למדינות אלו: בריטניה איבדה כ-900 אלף חיילים, כשני אחוז 
מאוכלוסייתה, צרפת כ-1.4 מיליון, כשלושה אחוזים וחצי מאוכלוסייתה. לשם השוואה: כלל חללי מערכות ישראל הוא 22,185 נפש. במלחמת 

העצמאות, המלחמה הקטלנית ביותר, נהרגו כ-6,000 איש, חיילים ואזרחים, אחוז אחד מהאוכלוסייה טרם המלחמה. 

במלחמת העולם נלחמו בעלות הברית – רוסיה, אנגליה, צרפת, איטליה ויפן - נגד הגרמנים, האוסטרים והטורקים. בסיום המלחמה עברה 
שכפו  הכניעה  בדבר  והמיתוס  גרמניה,  לאדמת  הברית  בעלות  הגיעו  בטרם  עוד  נכנע  הגרמני  הצד  לסובייטית.  והפכה  מהפכה  רוסיה 
הפוליטיקאים על הצבא המנצח עודד את התעמולה האנטישמית והאנטי-סובייטית של הימין הקיצוני. ואילו המעצמות המערביות, בעקבות 

הטראומה שחוו, והתפיסה כי הן ׂשׂשו מדי אלי קרב ערב המלחמה, נזהרו מהסתבכות נוספת, ונמנעו מלעצור את היטלר בעלייתו לשלטון. 
סיום מלחמת העולם הראשונה טמן בחּוּבֹו את הזרעים לפרוץ מלחמת העולם השנייה.

תאריכים נוספים וקשורים
8 בנובמבר 1923 – היטלר מוביל את הנאצים לניסיון לא מוצלח לתפוס את השלטון בגרמניה )"פוטש מרתף הבירה"(.
9 בנובמבר 1938 – "ליל הבדולח": פוגרום נאצי כנגד יהודי גרמניה, שבמהלכו נשרפו מאות בתי כנסת ונהרגו 91 איש.

9 בנובמבר 1989 – חומת ברלין נהרסת, תחילת האיחוד בין גרמניה המערבית למזרחית.
ליקט: ישי להמן

מה זאת אהבה? 
קולנוע  מסרט  גזורה  כמו  הפעם  הפרשה 
אב,  אהבת  האל,  אהבת  אהבה:  שעיקרו 
ואף  אחיות  אהבת  ואישה,  גבר  אהבת 

אהבת המולדת.

ִהנה התסריט: יעקב הצעיר עוזב את כנען 
לחרן  בדרכו  ֵמֵעָשׂיו.  ולברוח  אישה  לחפש 
"חלום  המכונה  חלום,  וחולם  נרדם  הוא 
הקרקע  על  סולם  ניצב  ובחלומו  יעקב". 
אלוהים  ומלאכי  השמיימה,  מגיע  וראשו 
עולים ויורדים בו. בחלום מתחדשת הברית 
בין יעקב לאלוהים, המבטיח לו את הארץ, 

וכי ישמור עליו בכל אשר ילך. 

יעקב  הבאה:  למערכה  ועוברים  "קאט", 
מגיע אל פי הבאר ומופתע לראות שרועת 
לה  עוזר  הוא  רחל.  בת-דודו  היא  הצאן 
את  ומשקה  הבאר  מפי  האבן  את  לגלול 
יעקב  כאשר  מסתבכת  העלילה  צאנה. 
ממנו  דורש  ולבן  לרחל,  להינשא  מבקש 
מופתע  כמה  שנים.  שבע  עבורה  לעבוד 
בוודאי יעקב לגלות בבוקר הכלולות כי הוא 

בילה את הלילה עם האחות לאה! 
ונישואים  עבודה,  של  שנים  שבע  ושוב 

לרחל.

בנים  יולדת  לאה  מתרחבת,  ה"משפוֶחה" 
הצאן  גם  יוסף.  את  יולדת  ורחל  רבים 

ובסך  מתרבה, 
נחמד  הכול 
אבל  בחרן. 
ם  י ע ו ג ע ג ה
לקנן  מתחילים 
יעקב,  בלב 
אחת  ובעצה 
עם אלוהים הוא 
לחזור  מחליט 
לארץ  הביתה 
אוסף  הוא  כנען. 
משפחתו  את 
ובורח  ורכושו 
כמו  כמעט 
בלילה.  גנב 

יעקב  ורודף אחרי  לבן מגלה את הבריחה 
ובנותיו. "הסוף הטוב" )הפי אנד( מגיע עם 
שלום-הבית  לציון  הַגלֵעד  בניית  סולחה, 

והגדרת הגבול בין יעקב ללבן.

שונים,  אהבה  בסיפורי  נוגעת  הפרשה 
האם אתן אוהבות?

מיכל )8(: אותך.
רוני )8( : עוד לא יודעת. 

לו  ודואג  באהבה  ליעקב  מתייחס  אלוהים 
כאב. את מי אלוהים אוהב?

רוני: את כל בני האדם )רק 
את הטובים(. 

כשהם  הורים  גם  מיכל: 
פחות,  אוהבים  הם  כועסים 

אבל רק קצת.
ומה בדבר אהבת יעקב את 

רחל?
רוני: זו אהבה ממבט ראשון.

מיכל: רחל הייתה מאוד יפה.  
האם רחל רק יפה?

זה  צאן,  רועת  היא  רוני: 
ויודעת  חזקה  שהיא  אומר 

להתמודד עם מי ועם מה. 
מסתדרת  רחל  מיכל: 
בנים  שלרוב  דברים  עם 

מסתדרים איתם.
איך רחל הרגישה? 

אני  אבל  בשבילה,  עבד  הוא  אמנם  מיכל: 
כמו  אלי  שיתייחסו  מסכימה  הייתי  לא 
יעקב  לחתונה.  באה  הייתי  ולא  לרכוש, 
לא  כלי,  אל  כמו  ולאה  רחל  אל  מתייחס 
דומם.  הן חפץ  כאילו  כלום,  אותן  שואלים 
לבנות,  בכלל, התורה לא מתייחסת הרבה 
אני  דינה.  על  כלום  אומרים  לא  ִהנה, 

“אהבה” )1977( ֶּפֶסל מאת רוברט אינדיאנה, 
גן הפסלים במוזיאון ישראל, ירושלים



מכבי מושיע וממחזר

בעיניו  נדלק  שובב  זיק 
הסתובב  הוא  זרחי.  של 
 - “ולך  ואמר,  אליה 

אכפת מדור העתיד?”

מרגישה עם זה נוראי.
רוני: היחס לא ֵפייר, מגיע לנו כבוד.

Ladies first! ,מיכל: נכון
היום  האם  התנ"ך.  בזמן  היה  זה  טוב, 

המצב טוב יותר? 
הבנים  אצלנו  שגרים.  במקום  תלוי  מיכל: 
אבל  הכוס,  את  ושוברים  היין  על  מברכים 

הבנות מברכות על הנרות.
רוני: היום יותר טוב.

האם אתן מכירות נשים מנהיגות? 
רוני: כן, ציפי לבני. 

מיכל: הייתה פעם ראש ממשלה – גולדה 
מאיר.

לבן ויעקב יוצרים גבול בכדי לשמור על 
שלום. האם צריך לשים גבול לאהבה?

אם  אוהבים.  כמה  עד  תלוי   :)11( יעל 
בך.  שולטת  היא  אז  חזקה,  ממש  האהבה 
זה טוב כי זה עוזר לך להיות עם מי שאתה 
מכל  לך  איכפת  ולא  שמח  ואתה  רוצה 
"כימים  אמר  הוא  ִהנה,  מסביב.  שיש  מה 
מצד  הזמן.  את  מרגיש  לא  אתה  אחדים", 
יעקב למעשה  לגרום לצרות.  יכול  זה  שני 

וזה  לרעה,  אותה  והפלה  לאה  התחתן עם 
לא הוגן. אם הוא נשוי לה הוא צריך לתת 
כאל  ללאה  להתייחס  אסור  הוגן.  יחס 

מובנת מאליה.
ולא  חזקה,  כך  כל  לא  האהבה  אם 
לחשוב  יכול  אתה  אז  עליך,  משתלטת 
משפחה,  כבת  לאה  עם  ולהתחתן  בהיגיון 

ולהקים אתה משפחה. 

ליאת יוספסברג – בן-יהושע

בחור  לנו  צעק  אחי!"  תפילין  תניח  "בוא 
אחד ברחוב ארלוזרוב, שהכיפה שעל ראשו 
עדיין הייתה בשלב ההכחשה על מות הרבי. 
למרות  חנוכה,  של  קריר  יום  זה  היה 
אביב.  תל  ברחובות  זרחה  שכרגיל השמש 
וליוו אותי שני  הייתי בדרך לפגישה בנמל, 
בבית  השיעורים  מימי  עוד  ותיקים  חברים 
ועל  חנוכה  על  קלחה  השיחה  זיגמן.  הרב 

המכבים. 
היו  "מה  יואב,  שאל  אומרים,"  אתם  "מה 
החילוניות  כל  לנוכח  ובניו  מתתיהו  עושים 
הזו? האם היו יוצאים למסע נקמה לה' על 

אי שמירת השבת והנחת תפילין?"
זרחי השליך את בקבוק הקולה הריק שלו 
לפח קרוב. "אני לא בטוח," ענה, "הם אמנם 

היו קנאים, אבל –"
את המשך דעתו של זרחי לא זכינו לשמוע, 
צעירה.  אישה  אותו  קטעה  רגע  באותו  כי 
"סליחה, אדוני," פנתה לזרחי. היא הושיטה 
את ידה, אשר החזיקה את בקבוק הזכוכית 
באמת  אבל  "סליחה,  הושלך.  עתה  שזה 

עדיף שתמחזר את זה."
במהירות,  התעשת  אך  מופתע,  היה  זרחי 
אחת,"  מסיונרית  "עוד  בנימוס.  והתעלם 

שמעתי אותו ממלמל כשהמשכנו ללכת.
"אבל אדוני!" היא לא ויתרה כל כך בקלות, 
"לא אכפת לך מדור העתיד? לא אכפת לך 

מכדור הארץ?"
ראיתי  זרחי,  של  בעיניו  נדלק  שובב  זיק 
אליה,  הסתובב  זרחי  בו.  הבחין  יואב  שגם 

ואמר, "ולך - אכפת מדור העתיד?"
לה  שעונים  רגילה  הייתה  לא  כנראה  היא 
כך, אבל השיבה, "ברור שאכפת לי! לכן אני 
חושבת שראוי למחזר את הבקבוק הזה. יש 

מיכלים – "
ליואב  וסימן  אותה,  קטע  רגע,"  "רגע, 
ותתחבר  שלך,  האייפון  את  "תוציא  בידו, 
לחברתנו  נפנה  שוב  כך  אחר  לאינטרנט." 
חשוב.  ממש  זה  מיחזור  "תראי,  החדשה. 

יעיל  שהכי  החומר  מה  יודעת  את  האם 
למחזר אותו?"

"אה... אולי נייר?"
"לא, החומר הכי יעיל זה אלומיניום. מיחזור 
אנרגיה  פחות  אחוז   95 צורך  אלומיניום 

מאשר ייצור מחומר גלם."
"כן, אבל גם חומרים פחות יעילים – "

את  "והאם  בידו,  סימן  זרחי  נכון,"  "נכון, 
יודעת, מה הבעיה הכי אקוטית, הכי דחופה, 
שעלינו לפתור מבחינה סביבתית? למה כל 

כך חשוב למחזר?"
"ברור. הזבל שלנו מצטבר ונערם ואין מקום 

לכל הזבל הזה. 
את  פעם  ראית 

הר חירייה?"
אנחנו  "שטויות. 
להערים  יכולים 
כאלה  הרים 
שנה  מאה  עוד 
להרגיש  בלי 
אם  אבל  בכלל. 
לייצר  נמשיך 
פחמן דו חמצני 

לא  כי  שנה  מאה  נשרוד  לא   – היום  כמו 
יהיה מספיק חמצן. יותר מידי אנשים, יותר 
מידי תעשייה, יותר מידי מכוניות... וזה בלי 
להתחשב בגידול האוכלוסין או בהתחממות 

הגלובאלית."
אמרה,  ולבסוף  נבוכה,  מעט  נראתה  היא 

"אבל עדיף לעשות משהו, לא?"
חייך  זרחי  משהו,"  לעשות  צריך  "בטח, 
מותר  אם  לך  יש  רכב  "איזה  ושאל: 

לשאול?"
"פורד פוקוס, אבל מה הקשר?"

"אוטומטית?" – היא הנהנה. 
צריכת  לי  "תבדוק  זרחי,  אליו  פנה  "יואב," 
דלק ממוצעת של פורד פוקוס אוטומטית."

יואב חיפש קצת בצעצוע שלו, ולאחר כמה 
רגעים הודיע: "13 קילומטר לליטר."

"יפה," אמר זרחי ונטל מיואב את המכשיר, 
"כל ליטר ברכב מייצר בערך 2.35 קילוגרם 
עושה  שלך  שהפוקוס  כלומר  פחמן. 
פחמן  קילוגרם   0.18 בערך  כמו…  משהו 
לקילומטר." הוא הביט בה ושאל, "היכן את 

גרה?"
"בראשון."

"ואת נוסעת כל יום לתל אביב?"
"לפעמים גם לרעננה... אבל – "

קילומטר   30 בערך  יום  כל  נניח  "בסדר, 
פחמן  קילוגרם   10.8 כלומר  כיוון...  לכל 
ביום. גברתי – זה יותר מעשרים פחיות לא 
זרחי  ביום!"  ממוחזרות 

הביט בה.
יכולה  אני  מה  "אבל 
אגיע  איך  לעשות? 

לעבודה?"
"אני לא מטיף לך," ענה 
אמרת  "פשוט  זרחי, 
מדור  לך  שאכפת 
לך  העתיד. בהנחה שאין 
בתחבורה  לנסוע  רצון 
יכולה  את  ציבורית, 
עוד  הוא חיפש  יותר חסכוני."  אוטו  לקנות 
אם  "למשל,  אמר,  ולבסוף  במכשיר,  קצת 
תקני סוזוקי אלטו ידני, רכב מאוד חסכוני, 
ל-7.2  הפחמן  כמות  את  לקצץ  תוכלי 
שבע  בערך  של  חיסכון  ביום.  קילוגרם 

פחיות."
"כן, אבל זה בטח אוטו עם בגאז' קטן..."

הנתונים.  את  לך  נותן  רק  אני  נכון,  “הכל 
זה  "אמנם  הבקבוק.  את  לה  הושיט  זרחי 
זכוכית ולא אלומיניום, אבל כדאי שתמחזרי 
את זה. את עוד נוסעת הביתה היום. וייקח 
זמן להשיג אוטו חדש. תשאלי את הבחורים 
יודעים  הם  אולי  התפילין,  עם  שם  האלה 

איפה יש כאן מיכל למיחזור זכוכית."

אריאל ידין

סיפור



רגע משפחתי

דרמה יומית
"דרמה  להן  ִקראו  רבים.  שמות  להן  יש 
יומית", "אופרת סבון", "רומן לעקרת הבית", 
במשחק מילים לא שנון במיוחד ִקראו להן 
"טמבל-נובלות". אני מעדיפה לקרוא לילד 

בשמו: "טלנובלות".

פנימית  התנהלות  איזו  יש  לטלנובלות 
ג'ק  באיזה  מתחיל  זה  מראש.  ידועה 
והיא  רייצ'ל,  באיזו  נואשות  שמתאהב 
בטלנובלות  אהבה.  לו  מחזירה  מצידה 
הסיפור אף פעם לא פשוט. ג'ק מבקש את 
ליה,  הגדולה  אחותה  אך  רייצ'ל,  של  ידה 
שביכולתה  כל  עושה  בוערת,  קנאה  מתוך 
ההורים  גם  החמודות.  בעלם  לזכות  כדי 

מצידם מערימים קשיים. 

במשפחה:  נשארת  האהבה  בטלנובלות 
רומנטית,  בתסבוכת  עצמו  את  מוצא  ג'ק 
נקרע בין שתי אחיות. הדרמה עולה כאשר 
יפים  ילדים  יולדת  הפוזלת,  האחות  ליה, 
משתוקקת  היפה  אחותה  ואילו  וחמודים 
נואשות לילד ואינה זוכה לו. מצב העניינים 
הזה מוצג על פני עונה שלמה של סצנות 
קורעות לב שבהן מתאפשר לצופים להזיל 
אהבתו  את  נואשות  מבקשת  ליה  דמעה. 
מקווה  לה  שנולד  ילד  כל  ועם  ג'ק,  של 
לא  סוער,  הצופים  קהל  בליבו.  גם  לזכות 
להתייחס  בלי  רחוב  שיחת  לנהל  תוכל 
לשאלה אם על ליה לוותר על החלום ועל 
ובנחישות,  לאט  דבר,  או שבסופו של  ג'ק, 

היא תצליח לכבוש את ליבו. 

יותר  לפעמים נראות סדרות הסבון האלה 
כאילו  נראה  ענקית.  חוטים  תסבוכת  כמו 
כל אחת מהדמויות מעורבת בדרך כלשהי, 
ורצוי שערורייתית, עם כל אחת מהדמויות 
הבדיונית  בטלנובלה  למשל,  כך  האחרות. 

אחת  כל  מציעה  כאן,  רוקמת  שאני 
מהאחיות לג'ק את חברתה הטובה ליחסים 
אינטימיים בלתי מחייבים )פילגש בקיצור...(

רק  הכתבה  את  לקרוא  שהתחיל  מי  אגב, 
בפסקה הזאת, שלא ידאג, טלנובלות בנויות 
ישר  ולזרום  ניתן להצטרף  כך שבכל שלב 

לתוך העלילה.

מתחיל  האהבה,  ענייני  כל  שמוצו  אחרי 
בענייני  חמיו  לבין  ג'קי  בין  קשה  סכסוך 
מהסוג  בסדרות  קורה  שזה  כמו  כספים. 
הזה, הצופה הממוצע בדרך כלל לא ממש 
העסקיים.  העניינים  כל  את  לעומק  מבין 
הוא רק מבין שמישהו זומם מזימות כלשהן, 
שמישהו טוען שמישהו גנב ממנו, והמישהו 

טוען שלא. 
העונה מסתיימת תמיד בסולחה.

אחד הדברים היפים בסדרות מסוג "דרמה 
יומית" הוא שתמיד יש פרשה חדשה לדבר 
עליה. הסדרה עוסקת במגוון רגשות ויצרים 
אנושיים המהווים חלק מן החיים של כולנו, 
ועם זאת היא מציגה אותם בצורה מודגשת 
ומועצמת, כך שהעלילה זרה לנו, אבל לא 

מנותקת מאיתנו לגמרי.

מהסרט,  יותר  טוב  הספר  תמיד,  כמו 
הפופולארי  בספר  מדובר  שלנו  ובמקרה 
ביותר בעולם, התנ"ך. אצלנו בספר ג'ק הוא 
יעקב, רייצ'ל היא רחל וליה היא לאה. ותהיה 
בבסיס  שלכם  האמונה  מידת  תהיה  אשר 
דברי  הוא  האם  התנ"ך,  של  ההיסטורי 

אלוהים חיים או ֶאּפֹוס? 
כבר יותר מאלפיים שנה עוקבים באדיקות 
אותה  אחרי  העולם  ברחבי  יהודים  מיליוני 

עלילה. 
חגית קראוס

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

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

או לשרי דרור 052-3056482

שלא  האימהות  לסוג  שייכת  אני 
)במיוחד  בסלון  גרביים  אוהבות 
מגולגלים,  מזיעה,  רטובים  הם  אם 
יושבת  בעודי  ובכן,  ריח...(.  מדיפים 
עם כוס קפה בפינת המטבח, בוהה 
שמשחקים  וגיל  עמית  על  באוויר 
"שבויים" ללא הפסקה,  עם הכדור 
העונים  גרביים  זוג  לעיניי  ִנגלו 
הילדים,  את  שאלתי  הנ"ל.  לתיאור 
ושניהם  הגרביים?"  שייכים  "למי 
להם.  שייכים  לא  הגרביים  כי  ענו 
עמית הוסיף כי לא הלך עם גרביים 
נעלי  נעל  אלא  היום  ספר  לבית 
"קרוקס", וגיל גם הוא מילמל משהו 
ניגש  שניות  מספר  לאחר  דומה. 
גיל אל עמית ושאל אותו: "אני יכול 
"כן,"  לאימא?"  עליך  משהו  להגיד 
ענה עמית. גיל פנה אליי ואמר לי 
בחיוך מתוק ומבויש: "עמית כן הלך 
גרביים לבית הספר, היה  היום עם 
נעלי  נעל  הוא  ספורט,  שיעור  לו 
הגרביים  כי  ואכן, הסתבר  ספורט". 
המיוזעים שייכים היו אליו. זה היה 
של  מצידו  נבון  אסטרטגי  מהלך 
כיניתי אותו בשם "קבלת  ואני  גיל, 

הרשות להלשין".

ובביתנו  על עמית,  גיל הלשין  אכן, 
אנו לא אוהבים הלשנות מסוג זה. 
אבל גיל ביקש רשות להלשין, קיבל 
אותה מעמית ועשה זאת בתמימות 
התעלומה,  נפתרה  וכך  ובחביבות, 
סל  אל  דרכם  את  מצאו  והגרביים 
להלשין  שרוצה  מי  מאז  הכביסה. 
במילים  או  בבית,  אחר  מישהו  על 
אחרות, לעזור לי לפתור תעלומות, 
צריך לבקש רשות לעשות זאת ורק 

אז הוא רשאי.
באותו עניין, זה לא שלא שמתי לב 
באומרו  לבן  שקר  שיקר  שעמית 
כשאני  אבל  קרוקס,  נעלי  שנעל 
פוגשת שקרים לבנים אני ממשיכה 

הלאה. בשחורים אני עוצרת.

מיכל שור-הרטמן

על שבועות ורפואות, על הכשר 
והטרף בתחום הרפואה והמדע.

בישראל מספר מכוני הפריון הגבוה בעולם 
ואינסוף בדיקות ליצור את הילד המושלם. 

במדינה נערכים אלפי ניסויים קליניים 
באדם, ללא חוק המגדיר ניסויים באדם.

בואו נדבר על סוגיות אתיות ברפואה ומדע.
הפגישה הראשונה תיוחד למיתוס האימהות 

ולתפיסה הישראלית לפריון והולדה.

בית המדרש לסוגיות אתיות ברפואה ומדע 
פותח שעריו ביום שלישי 16.11.10 

בשעה 21:00
רחוב הגפן 72

בית יוספסברג בן-יהושע



אישיות מבו
אריה נולד באוקראינה ועלה ארצה עם הוריו בגיל 
שבע. הוא גדל בחולון ובבת-ים בבית חילוני, אם כי 
אחיו הצעיר דתי אדוק. אריה נשוי לאורית, ילידת 
המעורב  הספר  בבית  מורה  היא  אורית  מולדובה. 
חמישה  להם  יש  גרים.  הם  שבו  היישוב  בתקוע, 
משה-   ,)10( עמוס   ,)13( נווית   ,)15( נטע  ילדים: 
לידור )7(, ונגה )3(. הבית שלהם נמצא על גבעה, 
שמשקיפה על הנוף המרהיב של מדבר יהודה עד 

ים המלח.  
למה תקוע?: אריה החליט לעבור לתקוע מטעמים 
של  מעורב  יישוב  הינו  תקוע  וציוניים.  חלוציים 
יסודות  עם  שכונה  גם  בו  ויש  ודתיים,  חילונים 
ואורית  שאריה  אחרי  בקרוון:  החיים  אקולוגיים. 
התחתנו, הם ועוד כמה משפחות ייסדו את תקוע ב' 
- שכונה חדשה כקילומטר מתקוע. הם גרו בקרוון 
משלהם.  בית  שבנו  עד  שנים  אחת-עשרה  במשך 
היום גרות בתקוע ארבע מאות וחמישים משפחות, 
ששמונים מהן גרות על אותה גבעה, תקוע ב'. שבת 
טיפוסית: בית מסורתי וכשר, אפילו עם כלים נפרדים, כדי שכל החברים יוכלו לאכול. שישי בערב 
יכול להגיד שלום לחברים  ולבריכה ביום שבת. "היופי של תקוע הוא שאני  וקידוש,  בית כנסת 
הזו?  זמן לשאלה  לנו  שיש  בטוחה  "את  אמונה:  בשבת".  לבריכה  נהיגה  כדי  תוך  שלי  הדתיים 
אני מאמין... באופן חלקי. אני מאמין שאני לא יודע". לימודים: אריה כותב כרגע את התזה שלו 
במיוחד  בצה"ל,  גיור  שעוברים  יהודים  לא  עולים  חוקר  הוא  העברית.  באוניברסיטה  לדוקטורט 
את נושא הזהות היהודית שלהם. "קשת" מזכרת בתיה: עובד חצי משרה כמנהל העמותה ורוב 
הזמן מוקדש כרגע לאדמיניסטרציה. הוא מתאם בין בית הספר לעמותה, משמש צומת ליוזמות 
ולצוותים השונים, אחראי על המשכורות, על כוח האדם ועל ההתנהלות המשותפת של הקהילה. 
אריה גם עובד בחצי משרה כמנהל תוכנית להכשרת מחנכים במרכז לחינוך יהודי באוניברסיטה 
העברית. בעבר, לאורך שנים רבות, עבד אריה ופעל במועצה הציונית, שם ניהל את אגף החינוך, 
וקודם לכן את אגף "אירגון נוער ארצי". עסק בעיקר בחינוך בלתי פורמלי הפועל להנחלת ערכי 
דתיים  בין  היחד  חיי  תחום  לכל  חזק  מחובר  בעצמי  "אני  "קשת?":  למה  והעם.  הארץ  אהבת 
וחילונים. הקהילה פה חלוצית, והיא הולכת וגדלה ומהווה מודל חשוב". אתגרים ב"קשת" ומסר 
לקהילה: "ירידת המוטיבציה להתנדב בקהילה היא אתגר רציני. אני מאוד מאמין שהגיבוש בין 
חברי הקהילה נעשה מתוך עשייה משותפת, ומאחל לקהילה שתחדש את כוחות ההתנדבות. זאת 

קהילה מאוד איכותית ויש הרבה חברי קהילה חדשים שמביאים איתם כוחות מחודשים".
ראיינה: קרן עמנואל

החלומות  את  לסנן  שנועד  אינדיאני  כלי  זהו  חלומות  לוכד 
הרעים ברשתו ולתת רק לחלומות הטובים לעבור. לכבוד חלום 
יעקב ניצור הפעם לוכד חלומות אישי. הוא צריך להיות עשוי 

מחומרים טבעיים בלבד, ותולים אותו מעל מיטתו של הישן.
נזדקק לחומרים הבאים: ענף או חוט ברזל באורך 50 סנטימטר 
דבק  ונוצות,  חרוזים  זמש,  או  בד  שרוכי   2 צמר,  חוט  לערך, 

פלסטי, אטב כביסה. 
ניצור מהענף או מחוט הברזל טבעת גדולה. נהדק את מקום 
ונהדק  נכרוך סביבו את קצה שרוך הבד  דבק,  החיבור במעט 
באטב כביסה עד שיתייבש. לאחר 5 דקות נלפף מסביב לכל 
הטבעת את השרוך ושוב נדביק את קצהו בדבק ונהדק באטב. 
עתה נעביר את חוט הצמר מצד לצד עד שתיווצר רשת בדומה 
לגלגל אופניים. ניתן להשחיל חרוזים על החוט. גם כאן נדביק 
נוסף  שרוך  נקשט  אופן.  באותו  קצהו  ואת  החוט  תחילת  את 
נחבר  הלוכד.  של  התחתון  לחלק  ונקשור  בנוצות,  או  בחרוזים 

בחלק העליון חוט צמר ובקצהו ניצור לולאה לתלייה.
חלומות פז,
אילנה כרסנתי

   אריה חסקין  מנהל  העמותה 
קשת

משחקשת לשבת - יצירה

מדרש ויצא
ההוא"  במקום  "וישכב 

)בראשית כח, יא(
 רבי יהודה ור' נחמיה 

)מפרשים את זה כל אחד בדרכו(
ר' יהודה אמר: כאן שכב, אבל כל י"ד 
 שנה, שהיה טמון בבית ֵעֶבר לא שכב. 
ור' נחמיה אמר: כאן שכב, אבל כל כ' 
 שנה, שעמד בביתו של לבן, לא שכב. 

 ומה היה אומר? 
ר' יהושע בן לוי אמר: ט"ו שיר 

 המעלות שבספר תהילים. 
 מאי טעמיה? 

)תהלים קכד(: שיר המעלות ְלָדִוד, 
לּוֵלי ה' שהיה לנו ֹיאַמר-ָנא יׂשראל. 

]ומפרש רבי יהודה: ישראל, זהו[ 
 ישראל סבא. 

ר' שמואל בר-נחמן אמר: כל ספר 
 תהילים היה אומר. 

 מה טעם? 
)תהילים כב, ד(: ואתה קדוש יושב 

תהילות ישראל. ]ומפרש ר' שמואל 
בר-נחמן: ישראל, זהו[ ישראל סבא: 

)מדרש רבא, סח, יא(

מתווכחים  נחמיה  ורבי  יהודה  רבי 
הם  הטקסט.  מהות  על  ביניהם 
ההוא"  במקום  ש"וישכב  מסכימים 
רק  להתכוון  מכדי  טריוויאלי 
על  ורומז  רגע,  באותו  למתרחש 
מקום  שישנו  לכך:  מעבר  הרבה 
יהודה  רבי  עין.  עצם  לא  יעקב  שבו 
השוקד  ישיבה  תלמיד  בו  רואה 
אבות  )אצל  ֵעֶבר  אצל  תלמודו:  על 
שהעניק  זה  יעקב,  של  אבותיו 
הוא  "העברי"(,  הכינוי  את  לאברהם 
לנוח  בלי  ולילה  יומם  תורה  לומד 
של  לאידיאל  רומז  הוא  וכך  לרגע. 
חז"ל,  על  אהוב  כך  שכל  הרוח  חיי 
המדרש.  בית  יושבי  עצמם  שהם 
חושב שבמקום  נחמיה  רבי  לעומתו, 
עין  לעצום  אפשר  אי  לבן,  ית  ֵבּ כמו 
יעקב  את  לנו  מצייר  הוא  מדי.  יותר 
במצב נפשי אחר לגמרי: נרדף, נתון 
משלים  הוא  בזה  תמידית.  בסכנה 
את התמונה של היהודי כפי שחז"ל 
למיעוט שמתעללים  בן  אותו:  רואים 
בו, שאינו מוצא מנוחה לנפשו בעולם 
הוא מקדיש  כוחותיו  כל  ושאת  הזה, 
כך,  או  כך  והשכל.  הרוח  לחיי  אפוא 
שכשנדדה  מסכימים  הרבנים  שני 
שייכתבו  תהילים,  יעקב  אמר  שנתו, 

יותר מאלף שנים לאחר מכן. 

בן לנדאו


