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 וישלח  בראשית לב ד-לו מגפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1977 < ב-19 בנובמבר ביקר אנואר סאדאת בירושלים בהזמנת מנחם בגין ראש הממשלה, פירמידות בעיניו ושלום במקטרתו. שנים ספורות 
לאחר מלחמת יום הכיפורים החלו גישושים בין המדינות. נשיא מצרים הפתיע כשהצהיר כי על מנת להשיג שלום אמת בין שתי המדינות הוא 
מוכן לבוא לביקור בישראל. הוא היה למנהיג הערבי הראשון שעשה זאת, והתקבל כאן בהתרגשות רבה ובכבוד מלכים. במהלך ביקורו נאם 

בכנסת. 

ועוד השבוע...
1948 < עבדאללה מלך ירדן קרא לשלום עם ישראל בריאיון לעיתון אמריקני; 1952 < ישראלים רבים צידדו בהצעה להזמין את אלברט 
איינשטיין לשמש כנשיא השני של מדינת ישראל לאחר מות הנשיא הראשון חיים ויצמן; 1973 < הוחלפו שבויים בין ישראל למצרים. 44 
)מתוך 700( שבויים מצרים תמורת 37 )מתוך 238( שבויים ישראלים; 1974 < ערפאת נאם באו”ם, וארצות ערב קראו לתמוך בהקמת מדינה 
פלשתינית; 1974 < ארבעה מחבלים השתלטו על בית בבית-שאן ורצחו אישה וגבר. כוחות הביטחון חיסלו אותם; 2002 < נפטר אבא אבן, 

מגדולי הדיפלומטים שהיו לנו; 2008 < יעקב אלפרון, ראש ארגון פשע, חוסל בפיצוץ מטען חבלה שהוטמן במכוניתו.

ליקטה: אילת אסקוזידו

הנושאים המרכזיים בפרשה:
1. יעקב מתכונן לקראת הפגישה עם עשיו:

שולח מלאכים  
מפצל את רכושו לשני מחנות.  

מתפלל לאלוהים.  
שולח מנחה לעשיו.  

של  וניצחונו  המלאך  עם  יעקב  מאבק   .2
יעקב.

והבטחת  ל”ישראל”  “יעקב”  שם  שינוי   .3
הארץ ליעקב.

4. פגישת יעקב עם עשיו.
5. מעשה דינה ותגובת שמעון ולוי.

ובניית  ליעקב לעלות לבית אל  ה’  ציווי   .8
מזבח על ידו.

7. לידת בנימין ומות רחל.
8. מעשה ראובן ובלהה.

9. מות יצחק וקבורתו על ידי יעקב ועשיו.

בפרשתנו ניתן לראות הבדל משמעותי בין 
האופן שבו מתכונן יעקב לפגישה עם עשיו 
לעומת תגובתם של לוי ושמעון כלפי אנשי 

שכם.

פגישת יעקב ועשיו:
עשיו  לפגישה מחודשת עם  יעקב מתכונן 

אחיו לאחר שברח מפניו לפני שנים רבות. 
לקראת  מרגיש  יעקב  דעתכם  לפי  איך 

הפגישה? 
שמח? פוחד? מתרגש? מחכה בקוצר רוח?  
הקודמת:  בפרשה  שקראנו  מהאירועים 

גלילת האבן מעל הבאר בפגישה עם רחל, 
לבן,  מול  שלו  המתוחכמת  וההתנהלות 
ללא  הפועל  תושייה  כבעל  יעקב  מתגלה 
הוא  בהן  שבשנים  גם  מה  וכניעה;  מורא 
שהה אצל לבן הוא צבר רכוש רב, עבדים 

ושפחות ובנים שעומדים לצידו. 

כיצד  קוראים  כשאנו  זאת  כל  למרות 
מתכונן יעקב לפגישה - חוצה את המחנה 
יישאר  ואז  ייפול,  לשניים למקרה שהאחד 
שולח  לאלוהים;  מתפלל  לפליטה;  השני 
מנחה לעשיו - ניתן לחשוב שיעקב חושש 
“מתחנף”  והוא  עשיו  עם  מהפגישה  מאוד 
אליו ומשפיל את עצמו על מנת שעשיו לא 

יפגע בו.

של  התנהגותו  על  להסתכל  אפשר  אך 
יעקב גם מזווית שונה. 

יעקב מגיע לפגישה עם עשיו ממקום של 
ענווה ושל שלום. הוא אינו ירא אך מרגיש 
שעליו לפצות את עשיו על מעשיו בעבר. 
באמצעות  עליו  לאיים  רוצה  אינו  גם  הוא 
של  למצב  ולהיכנס  שלו  והעוצמה  הרכוש 

עימות מיותר.

תגובת שמעון ולוי למעשה דינה:
שכם בן-חמור חטף את דינה וטימא אותה. 
כמחווה של פיוס מציע חמור ליעקב ובניו 
ולשאת  לנשים  שכם  בנות  את  להם  לתת 
את בנות ישראל, ולהפוך לעם אחד היושב 

ההסכם  את  מתנים  יעקב  בני  בארצו. 
העיר.  תושבי  לכל  מילה  ברית  בעריכת 
אנשי שכם מסכימים וביום השלישי, בעודם 
ולוי  הורגים שמעון  כואבים מברית המילה 
דינה  את  מחזירים  שכם,  אנשי  כל  את 

אחותם לביתם ובוזזים את הרכוש.
מיד לאחר מכן מגנה יעקב את מעשיהם, 
אינו  מותו,  לפני  שנה,  עשרים  לאחר  ואף 
פסוקים  מט  )פרק  ואומר  להם  סולח 
חמס  ּכלי  אחים,  ולוי  “ׁשמעֹון  ה-ז(: 
בֹוא ַנְפִׁשי, ִּבְקָהָלם  ְמֵכרֹוֵתיֶהם; ְּבסֹוָדם ַאל ָתּ
ִאיׁש,  ָהְרגּו  ְבַאָּפם  ִּכי  ְּכבֹוִדי;  ֵּתיַחד  ַאל 

ּוִבְרצֹוָנם ִעיְּקרּו ׁשֹור...”
יכול  ופיוס, אינו  יעקב, שפעל מתוך שלום 
לסבול את האלימות לשם נקמה בה נהגו 

שמעון ולוי.
 

מול  יעקב  תגובת  על  דעתכם  מה 
תגובת שמעון ולוי?

ולוי  לשמעון  וגם  ליעקב  שגם  אומר  שגב 
בחר  אחד  כל  זאת  ובכל  עוצמה,  הייתה 
עם  למריבה  בדומה  שונה.  בצורה  להגיב 
ובאלימות  בכעס  להגיב  שאפשר  חברים 

ואפשר גם לנסות להתפייס.

שמעון ולוי פעלו מתוך קנאות עיוורת מהולה 
בגאווה. הם כל כך רצו לנקום את השפלת 
אחותם )שהייתה כנראה גם השפלתם הם( 
ולמרות שלא היו במצב של סכנת חיים הם 

הרגו חפים מפשע ובזזו אותם. 



היכן קושרים את הסוס?

בית  שיצרנו,  החידוש 
חילונים  לומדים  שבו  ספר 
מתמיה  בשיתוף,  ודתיים 
את  לעכל  אותנו. קשה  גם 
שבמסגרת  המהפכנות 
אבל  שיצרנו.  החינוכית 
למרות הקשיים, הבנו שאין 
כאן,  כבר  המכונית  מנוס. 
את  להחליף  עליה  ונגזר 
המרכבה הרתומה לסוסים.

כתבת אורחת

בפרשתנו,  לישראל  משתנה  ששמו  יעקב, 
שיש  למרות  הגמור.  ההיפך  את  מסמל 
לבוא  והחומרית  הנפשית  היכולת  את  לו 
מעמדה של כוח הוא בוחר לבוא מעמדה 

של פיוס ושלום.

בחרנו  ישראל,  השם  נושאי  אנחנו,  גם 
אחרים,  לעמים  בניגוד  ההיסטוריה,  לאורך 
שלום  של  מעמדה  כול  קודם  לצאת 
ולא  ועוצמה  בכוח  שמקורה  והידברות 

בחולשה.

אני מקווה שגם בעתיד נתנהל באופן דומה 
הנובעת  אלימות  ננקוט  שלא  אויבינו;  מול 
מגאווה וקנאות עיוורת, ושלא ננקוט שפלות 

מתוך חולשה וחוסר בטחון.
נעמה מרקוביץ’

בספרו “הטור השביעי” מביא נתן אלתרמן 
בפעם  הנתקל  איכר  המתאר  נפלא  משל 
לו  שמסבירים  לאחר  במכונית.  הראשונה 
בפירוט את חלקי המכונית ואת תפקידיהם, 
ושואל:  בדייקנות,  ההסבר  על  האיכר  חוזר 
“הבנתי הכול, רק דבר אחד איני מבין היכן 
קושרים כאן את הסוס?” המשל הציורי של 
אלתרמן מכּוון למי שמבין את פרטי העניין, 
אך דווקא את המהות הכוללת אינו מצליח 
להבין. הדימוי של סוס וכרכרה כל כך טבוע 
החידוש  את  מחמיץ  שהוא  עד  באיכר, 

המהותי: זהו, שאין כאן סוס...

בבית  לילד  כאם  שלי  המצטבר  הניסיון 
המשלב  ספר  )בית  מודיעין  “יחד”  הספר 
דתיים וחילונים( לימד אותי שכולנו עלולים 
למצוא את עצמנו במצבו של האיכר הנבוך. 
לומדים  שבו  ספר  בית  שיצרנו,  החידוש 
חילונים ודתיים בשיתוף, מתמיה גם אותנו. 
מצד  או  זה  מצד  הורים  מעלים  אחת  לא 
אחר שאלות בנוסח האיכר: “אז אולי נחייב 
נגדיר  או  להתפלל?  התלמידים  כל  את 
הלכה מסוימת כמחייבת? או אולי לא נלמד 

שיעורי יהדות נוספים בתיכון?”  

המהפכנות  את  החידוש,  את  לעכל  קשה 
אבל  יצרנו.  שאנחנו  החינוכית  שבמסגרת 
וההתמודדות  המבוכה  הקשיים,  למרות 
כאותו  אנחנו  גם  כמעט,  היומיומית 
כבר  המכונית  מנוס.  שאין  הבנו,  איכר 
המרכבה  את  להחליף  עליה  ונגזר  כאן, 
המוזרה  חיינו  מציאות  לסוסים.  הרתומה 
במסגרת  הצורך  את  לנו  הכתיבה  לעתים 
והשקפות  חיים  אורחות  שתכיל  חינוכית 
של  מוקטן  דגם  תהווה  ובכך  שונות,  עולם 

המסגרת החברתית שברצוננו ליצור.

לפי השקפה זו החיים במשותף הם עובדה. 
אם  משותפות,  במסגרות  חיים  אכן  אנחנו 
זה במשפחות המעורבות או בחברה כולה: 
בצבא, בעבודה, באוניברסיטה, ובכל מקום 
שבו אנשים נפגשים אלה עם אלה. אנחנו 
ומצומצם,  מוגבל  באופן  לחיות  יכולים 
לנסוע  סוסים במקום  על  לרכוב  ולהמשיך 
ונוח  יותר  הגיוני  זה  האין  אבל  במכוניות, 

להחליף את הסוס במכונית? 

נבחנים  ואנחנו  לעשות;  וקשה  לדבר  קל 
שבדבר  ההכרח  את  שמבין  ומי  במעשינו, 
ימצא את הדרך לעשות זאת. כולנו למדנו 

נפרדות,  חינוכיות  במסגרות  כילדים 
ביקורת  מלאי  וכולנו  דתיות,  או  חילוניות 
בשל  שהחמצנו  הגדולה  ההחמצה  על 
מתובנה  המסקנה  המסתגרת.  ההפרדה 
שלילדים  כדי  לעבוד קשה  היא שכדאי  זו 

תהיה  שלנו 
אחרת.  הזדמנות 
ספק  כל  אין 
נעשה  שאנחנו 
קשות  שגיאות 
ואנחנו  וילדינו 
כך  על  נשלם 
אבל  המחיר,  את 
מראש  לבחור 
שלא  בדרך 
הוכיחה את עצמה 
אפשרות  היא 
פחות  הרבה 

הגיונית. 

הפוך  במצב  נמצאים  אנחנו  רבות  פעמים 
לחלוטין לאותו איכר. אנחנו בהחלט רואים 
את המכונית, אנחנו מבינים היטב שסוסים 
בונים  איך  אבל  נוח,  תחבורה  כלי  אינם 
כלי תחבורה אחר? מה בדיוק צריך לחבר 

למה? 
ניתן  אבל  מורכבת,  זו  לשאלה  התשובה 
בִאבחת  הזה  הגורדי  הקשר  את  לחתוך 
לבנות  בכדי  עושים  היינו  מה  חדה.  חרב 
ומתלבטים,  חושבים  שונה?  תחבורה  כלי 
אבל גם, ואולי בעיקר, מתייעצים עם אנשי 
שוכחים  אנחנו  העשייה  בלהט  מקצוע. 
אהבה  ואולי  הזה,  הפשוט  ההיגיון  את 
האהבה  השורה.  את  כאן  המקלקלת  היא 
אותנו  מׂשיאה  הפרטיים  לילדינו  והדאגה 
לראות את הדברים מבעד לפריזמה הצרה 
פריזמות  מאות  היא  התוצאה  חיינו.  של 
הנמצאות  המשפחות  כמספר  כאלה, 
מהן  אחת  שכל  החינוכיות,  במסגרות 

מושכת לכיוון אחר... 

ובעיקר  לגמור,  המלאכה  עלינו  לא  אבל 
עלינו לצאת מהצרכים והתובנות הפרטיים 
להדריך  חיצוניים  לגורמים  ולאפשר  שלנו 
שיש  ומהמרחק  חייהם  ניסיון  מתוך  אותנו 
עצמה.  האינטנסיבית  מההתרחשות  להם 
כלי  הצרכים:  את  להגדיר  יכולים  אנחנו 
לאורך  ועמיד  יעיל  מהיר,  נוח,  תחבורה 
לכך  שימצאו  המהנדסים  על  וחזקה  זמן, 
פיתרון הולם. יחד עם זאת, אנחנו שומרים 

את  ושוב  שוב  לעורר  כהורים  זכותנו  על 
מתוך  לנו,  המציקות  והבעיות  השאלות 

ההכרח שמציבה המציאות.  

זוהי הבעיה הקשה ביותר: מהו האיזון הנכון 
וצרכינו  רצונותינו  בין 
המקצועי?  ההכרח  לבין 
איפה עובר הגבול העדין 
המקצועי  ההיבט  בין 
לבין  ה”אובייקטיבי” 
ה”סובייקטיבי”  הרצון 
הגדול  האתגר  שלנו? 
לשלב  ביכולת  נמצא 
המבט  נקודות  את 
הצד  גם  שכן  השונות, 
פנים  הסובייקטיבי 
הצד  על  מנגד,  לו.  רבות 
להתאים  האובייקטיבי 
ליצירה  הבנותיו  את 
שאנחנו  המיוחדת 
במשימה  להצליח  בכדי  עליה.  שוקדים 
ובהתמדה  בסבלנות  צורך  יש  זו  מורכבת 
ובאמון הדדי - מילים יפות ונשגבות שלא 
אחת מתנפצות אל מול יכולתנו המוגבלת 

לתמרן בתוך המציאות המורכבת.

שבו  לרגע  מאוד  קרובים  קרובים,  אנחנו 
המיוחד  התבשיל  עלה  כיצד  לדעת  נוכל 
מספר  לנו  יהיו  שנים  מספר  בעוד  הזה. 
לבדוק  נוכל  שדרכם  בוגרים  של  מחזורים 
ניכנס  אז  נוסעת.  הזאת  המכונית  כיצד 
לשלב חדש של דיונים והפקת לקחים, ושוב 
ניסיון ושוב הפקת לקחים עד אשר נצליח 
לא  ואולי   – המתאים  המודל  את  למצוא 

תיגמר המלאכה לעולם? 
את  לאבד  לא  להצליח:  אחת  דרך  רק  יש 

התקווה ולהאמין, ולהאמין, ולהאמין!

נעמי דר,
קהילת ידיד נפש
אם לתלמיד בבית הספר “יחד” מודיעין

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

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

או לשרי דרור 052-3056482



על מלאכים ואנשים

מעורב קהילתי
סיפורו של יישוב - כפר אדומים

לאחר  עשיו  אחיו  את  לפגוש  עומד  יעקב 
פרידה ארוכה שהחלה בבריחת יעקב לחרן 
מפני זעמו של עשיו שביקש להורגו. יעקב 
חושש מאוד מהמפגש הזה. באישון לילה, 
רגע לפני הפגישה עם עשיו, מופיע “איש” 

מסתורי ונאבק עם יעקב. 
ותמוהה. לא ברור מיהו  הפרשה מסתורית 
האיש  בין  במפגש  קרה  מה  “איש”,  אותו 
לבין יעקב, על מה היה המאבק ביניהם ומי 

ניצח בו.  

המילים  בהן  פרשות  מספר  ישנן  במקרא 
מתחלפות  “איש”/”מלאך”/”אלוהים” 
אלו  במקומות  התיאור  מהשוואת  ביניהן. 
מלאך  הוא  בפרשתנו  ה”איש”  כי  נראה 
האם  מלאכים?  מהם/מיהם  אך  אלוהים. 
אלו יצורים מיתולוגיים בעלי פרצוף תינוק 
מתוק  שיצור  ולמה  לבנות?  וכנפיים  חמוד 

כזה ייאבק עם יעקב?

“מלאך”  המילה  של  הראשונית  משמעותו 
מוזכר  בו  מקום  בכל  ולכן  “שליח”,  היא 
משמעותו  אלוהים  של  בהקשר  מלאך 
שליח אלוהים. עיון בסיפורי התורה, במיוחד 
הרבו  אבותינו  כי  מעלה  בראשית,  בספר 
משמעותיים  בצמתים  מלאכים.  לפגוש 
כדי  מלאכים  אליהם  נשלחים  חייהם  של 
לכוון את דרכם למקום הרצוי. יעקב עצמו, 
בחלומו  רואה  לחרן,  ישראל  מארץ  בדרכו 
בין  המפגש  מקום   - השמיים”  “שער  את 
עולם המלאכים ועולם בני האדם. תחושתו 
האישית היא כי יש מלאך המלווה אותו בכל 
מעשיו ושומר עליו מכל רע: הוא מברך את 
נכדיו בשם “המלאך הגואל אותי מכל רע”. 

כמעט  ולמעשה  הללו,  הסיפורים  בכל 
אין  דניאל,  ספר  למעט  כולו,  התנ”ך  בכל 
תיאורים  או  מלאכים  של  שמות  מוזכרים 

פיזיים שלהם )אמנם בספר שמות מוזכרים 
וגם  מכונפים,  יצורים  שהם  “כרובים” 
יחזקאל וישעיהו מתארים יצורים שמימיים 
אלו  יצורים  בין  אך הקשר  “ְׂשָרפים”,  בשם 
המקומות  ברוב  ברור(.  אינו  מלאכים  לבין 
צורת  לובשים  הם  מלאכים  מתגלים  בהם 
אוכלים,  כך:  מתנהגים  גם  והם  אנוש  בני 
האיש/מלאך  כי  )אם  ומתרחצים  שותים 
הנגלה אל מנוח ואשתו ומבשר על הולדת 
מנסה  עצמו  יעקב  לאכול(.  מסרב  שמשון 
לברר את שמו של ה”איש” אך אינו מקבל 

תשובה. 

מיסטית  ספרות  פרחה  שני  בית  בתקופת 
בספרים  המלאכים:  הם  שגיבוריה 
והמרכבה  ההיכלות  וספרות  החיצוניים 
המיסטית  בהתעלות  העוסקת  )ספרות 
לעולם העליון ובתיאור של מבנה העולמות 
כנוטלים  המלאכים  מתוארים  העליונים( 
על  וכממונים  הבריאה,  בהנהגת  חלק 
בהם  מצוינים  היקום.  של  שונים  ממדים 
תכונותיהם  מלאכים,  של  שמותיהם 
ותפקידיהם בעולמות העליונים והתחתונים. 
האדם  חנוך,  מככב  מהספרים  ברבים 
הראשון שנלקח על ידי האל לשמים בעודו 
חי, והפך למלאך מטטרון - המלאך הראשון 
מתואר  שונים  שבספרים   - בחשיבותו 

כמעין משנה לאל. 

חלקה של ספרות זו הינו מאגי, ומתואר בה 
המציאות  על  להשפיע  יכול  האדם  כיצד 
את  מבינים  חז”ל  המלאכים.  באמצעות 
יוצאים  הם  זו.  בספרות  הטמונה  הסכנה 
נגד האמונה בכוחם של המלאכים והכוחות 
הסיפור  בגמרא  מתואר  כך  העליונים. 
בפרדס”  ש”נכנסו  החכמים  ארבעת  על 
המסע  שבתורה(.  הסוד  לרבדי  )התוודעו 
שלושה  אצל  אישי  שבר  מחולל  לפרדס 

מהם. אחד מהם, אלישע בן אבויה ראה את 
המלאך מטטרון והגיע למסקנה שיש “שתי 
מבחינת  עגומה  התוצאה  בשמים.  רשויות” 
והלקוהו  למטטרון  “הוציאוהו  מטטרון: 
טו,  חגיגה,  )בבלי,  שישים מלקות של אש” 
בתיאורי  שעסקו  מהספרים  רבים  עא(. 
כספרים  לתחום”  “מחוץ  הוצאו  מלאכים 
חלק  לו  אין  בהם  הקורא  אשר  חיצוניים, 

בעולם הבא. 

להשלמת התמונה נציין כי חז”ל יוצאים נגד 
תופעות נוספות של קשר ישיר בין אלוהים 
בית  שחרב  )“מיום  הנבואה  אדם:  לבני 
המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים”(, ובת-
הקשר  בבת-קול”(.  משגיחין  אנו  )“אין  קול 
עצמו  בפני  עומד  אדם  כל  ניתק.  האישי 

ועליו מוטלת האחריות.

בין פרשני ימי הביניים ׂשוררים חילוקי דעות 
בקשר למהותה של הנבואה, שניתן לייחסם 
דרך  על  היא  האם  הפרשנית,  לשיטתם 
האגדה.  או  המיסטיקה  הסוד,  הרציונליזם, 
מסביר  הרציונאליסט  הרמב”ם  למשל  כך 
חזון  של  צורה  היא  מלאכים  התגלות  כי 
נבואי. לעומתו הרמב”ן איש הסוד סבור כי 
מלאכים הם ישויות מיוחדות שנבראו בצלם 

בני אנוש.

הפגישה  את  מפרשים  זמננו  בני  פרשנים 
עם המלאך כהתמודדות פנימית של יעקב 
עם מצפונו. אך כיוון שלא ברור מהפרשה 
התמודדות  לפרש  ניתן  למי,  יכול”  “לא  מי 
גבר  יעקב  א.  הפוכות:  דרכים  בשתי  זו 
ביחסו  בטעותו  הכיר  יעקב  ב.  עשיו.  על 
השם  החלפת  זה  לפירוש  בהתאם  לעשיו. 
של  בחירתו  משמעותה  ל”ישראל”  “יעקב” 
העקּוּבה  דרכו  וזניחת  הישר  בדרך  יעקב 

)העקלקלה(.
שלומית סלע

כפר אדומים הוא יישוב קהילתי שעלה על 
במדבר  נמצא  היישוב  ב-1979.  הקרקע 
קלט(,  )ואדי  פרת  נחל  גדת  על  יהודה 
מעורבים,  יישובים  ממשולש  חלק  ומהווה 
הסמוכים  פרת  ונופי  אלון  את  גם  הכולל 

שקמו בעקבותיו.

והוא  משפחות   350 מעל  גרות  בכפר 
מתוכנן לגדול עד ל-500 משפחות, שחלקן 
בכפר  ממשיכים.  בנים  של  משפחות 
כנסת  ובית  אולימפית  חצי  שחייה  בריכת 
אם  המזרח,  עדות  בני  גם  בו  שמתפללים 
כמקום  משמש  והוא  אשכנזי,  הנוסח  כי 

תפילה וכמקום מפגש כאחד.

בית הספר ביישוב הוא מחלוצי החינוך 
הוא  מ”קשת”  בשונה  אולם  המשולב, 
ומקיים  הממלכתי-דתי  לזרם  שייך 
צורכיהם  על  העונה  מיוחדת  מגמה 
בבית  חילונים.  מבתים  ילדים  של 
מאות  מחמש  יותר  לומדים  הספר 
מהיישובים  א’-ח’  בכיתות  תלמידים 
ונופי פרת. תנועת  כפר אדומים, אלון, 
שבט  מפעילה  הדתיים”  “הצופים 
מעורב לילדי שלושת היישובים. בסמוך 
ליישוב נמצאת מדרשת עין פרת, אף 

היא מעורבת.

עמיתים  תוכנית  בוגרי  של  במפגש 

של מרק”ם )מיזם רשת קהילות מעורבות( 
דרורית,  סיפרה  בכפר,  לאחרונה  שנערך 
קבוצת  על  המקימים,  גרעין  חברת 
במישור  הישיבה  חברי  מקרב  המייסדים 
היישוב  מקימי  של  מטרתם  אדומים. 
משותפים  קהילתיים  חיים  לקיים  הייתה 
היא  כך  לאחרונה,  וחילונים.  דתיים  של 
לחלוטין  מספרת, התקבלה החלטה שהיא 
אינה שלמה איתה, לעצור בשלב זה קבלת 
משפחות דתיות, על מנת לשמר את האיזון 

ביישוב.

איילת )רכזת הקהילה( ונועם )צוות מדרשת 
הגרים  ממשיכים  בנים  שניהם  פרת(,  עין 



מדרש וישלח

“וִייַגע בכף ירכו ]של יעקב[” 
)בראשית לב, כו(

אמר לו הקדוש ברוך הוא למיכאל: 
יפה עשית שעשית כוהן גדול שלי 

בעל מום! 
עולם  של  ריבונו  מיכאל:  לו  אמר 

ולא אני כוהנך? 
והוא  בשמים  כוהני  אתה  לו:  אמר 

כוהני בארץ. 
עולם  של  ריבונו  להקב”ה:  אמר 

ארד וארפאנו. 
לו:  ואמר  לרפאל  מיכאל  קרא 
הרפואות,  על  ממונה  אתה  חברי 
ירד  מיד  זו.  בצרה  לי  עמוד 
ילקוט  )בראשית,  וריפאו.  רפאל 
קלב( לב,  בראשית   שמעוני, 

מרתק  כאן  שמתנהל  הדו-שיח 
חוזר  שיעקב  אחרי  במיוחד:  אותי 
צולע מהיאבקותו עם איש מסתורי, 
זה  שסיפור  מרגיש  כמו  המדרש 
אינו מושך דיו כשלעצמו. וכך בעיני 
שבכוחו  האיש  מדרש,  אותו  בעל 
שמו  את  ולשנות  יעקב  את  לברך 
פחות  להיות  יכול  לא  לישראל 
המלאכים.  מבכירי  מיכאל,  מאשר 
הקריאה במדרש כל כך דומיננטית 
בו  שגדל  שמי  עד  הדתי,  בחינוך 
יעקב  של  ביריבו  לראות  יתקשה 
מדובר  שלא  ייתכן  לא  ודם.  בשר 
במלאך. בדרך כלל מדובר במלאך 
שמייצג את עשיו - “ָׂשרֹו של עשיו” 
ממדרש  מצטט  שרש”י  כפי   -
בין  מאבק  על  מסופר  ובו  אחר, 
בין  למאבק  כרמז  לעשיו,  יעקב 
הרומית  האימפריה  לבין  היהדות 
מדרש  לפנינו  אך  הנצרות.  או 
המלאכים  אחד  דווקא  ובו  אחר 
ומקבל  ביעקב  פוגע  “הטובים” 
נזיפה בטון אירוני מאלוהים עצמו! 
מעניינים  דברים  שהמון  לי  נדמה 
האלה  השורות  במעט  מקופלים 
של המדרש. אסתפק בשתי הערות 
בעיני  ראשית,  למחשבה:  כחומר 
ועל  חולשותיו  על  האדם,  חז”ל, 
יכולתו להתעלות, עדיף על בריאה 
מושלמת כמו מלאך; ושנית, בעיני 
המדרש,  בעלי  כמו  היהדות  גדולי 
אלוהים מצויד בחוש הומור עוקצני 

משובח במיוחד.
 בן לנדאו

מזג האוויר משתגע – שנת 2010 היא החמה ביותר שהייתה אי פעם. מומחי אקלים מדברים 
על תהליכי ִמדּבּור ארוכי טווח ועל התרחבות הרצועה הטרופית. החורף מתמהמה, ושרב 
בנובמבר ובפברואר כבר אינו נדיר. הנה טיול שיכול להתאים לכל מזג אוויר, גם ליום סתיו 
מהביל וגם ליום חורף לא גשום. שמורת חוף השרון משתרעת לאורך מצוק הנמצא מעל 
החוף מדרום לקיבוץ געש, ושלל קניונים “סוציאליסטיים” מפארים את הדרך אליה. ג’יפים 
רבים טחנו את אדמת החמרה בדרך אליה, ואם אתם כמוני שייכים לפרולטריון היזהרו לא 
להיתקע בחול טובעני. החניה מרובדת בשברי זכוכית המעידים על ביקורים מזדמנים של 

גנבים חביבים שמנפצים שמשות וגונבים דברי ערך, ולכן יש להישמר.

בחלקת אדמה לא גדולה תפגשו מסלול מעגלי המכיל מספר תווֵאי נוף וצמחייה ועוד כמה 
אטרקציות נחמדות. המסלול קצר )כשעה וחצי(, ומתאים לילדים קטנים אך לא לעגלות.

המסלול מתחיל בהליכה לכיוון הים ולעבר המצוק ושם נפגוש ֶדק יפה עם ספסלים ונוכל 
ואת מגדליה של הרצליה  )ואף את ארובות חדרה(  לראות את מגדליה של נתניה מצפון 
מדרום, וביום יפה אפילו את יפו. בהליכה לאורך המצוק נזכה לעתים לראות, במיוחד אם 

נבקר בסופי שבוע, מצנחי רחיפה צבעוניים ממש מעלינו.

כשנגיע לקצה הצפוני של השמורה נראה שער המוביל לעבר חוף געש )היפה אך קשה 
להגעה, אם אין לכם את אחד מאותם ג’יפים מדוברים(, אך אנו נפנה דרומה בשביל השחור 
המסתובב  צבאים  עדר  כולל  חיות,  לראות  נוכל  מזלנו  יתמזל  אם  החול.  דיונות  לאורך 
בשמורה )ולכן אסור בהחלט להכניס כלבים לשמורה!(. התיעוד היבש טוען שבשמורה יש 
צמח ֶאְנֶדמי, כלומר ייחודי לאזור, הקרוי חומעת האווירון, אבל אין לי מושג איך הוא נראה 
לעומת  חמציץ(.  פשוט  זה  אגב,  דרך  )חומעה,  אחרת  חומעה  כל  לבין  בינו  ההבדל  ומה 
יקשיבו  לא  שהם  עד  החול  בדיונות  מהתגלגלות  כך  כל  ייהנו  שילדינו  יודע  כן  אני  זאת 
נוף  להם את  ותראו  ביותר בשמורה,  הגבוהה  בגבעה  להסבריכם כאשר תטפסו לתצפית 
השרון המשתרע ממזרח )ומורכב, כאמור, בעיקר מקניונים(. בסוף המסלול נגיע לחניון עם 
ייהנו  מרץ,  מלאי  עדיין  לנו  שבניגוד  הילדים,  אקליפטוס, שעליהם  ועצי  פיקניק  שולחנות 

לטפס בין ביס לביס.
ישי להמן

ביישוב, סיפרו על הכנס האחרון של בוגרי 
תיארו  הבוגרים  בכפר.  שנערך  הספר  בית 
את הכפר כחממה טובה לגדול בה, שעזרה 
וליצור את בהירות  להם לגבש את זהותם 

הדרך. 
מהדברים  שלי  האישית  ההתרשמות 
יסודי  חינוך  של  שמציאות  היא  שנאמרו 
למסגרות  יציאה  עם  בשילוב  מעורב, 
ולמסלולי  בירושלים  המובחנות  התיכוניות 
מכלול  יוצרת  פרת  עין  במדרשת  ההמשך 

מודעות  בעלי  בוגרים  ידו  תחת  שמוציא 
ולמקומם  האישית  לזהותם  גבוהה  עצמית 
המובנית  הסובלנות  הישראלית.  בחברה 
והשאיפה לקבלה ללא תנאי זה את דרכו 
ובצורה  מובהק  באופן  עלתה  זה,  של 
מרשימה מהדוברים, שחשפו בפנינו בגילוי 
יישוב  של  המורכבת  המציאות  את  לב 

מעורב, רב-דורי, בן שלושים ואחת שנה. 
כבר  מעורבת  לאוכלוסייה  מוגן  דיור  ועל 

דיברנו...? 
תומר בן-שוהם

המלצה לטיול

מפגש משפחות לאור נרות החנוכה
ועדת תרבות מציעה לכם להצטרף למסורת מפגשי משפחות בימי החנוכה. 
המשפחות  בין  יותר  מעמיקה  היכרות  לערוך  לנו  מזדמן  שנים  כמה  מזה 
בקהילה, כאשר אנחנו מדליקים נרות בפורום של שתיים או שלוש משפחות 
את  להעמיק  המעוניינות  משפחות  בבתים.  מתקיימים  המפגשים  יחד. 
ההיכרות עם חברי קהילה אחרים מוזמנות לפנות ליהודית או לנעמה, בציון 
כל  ידי  על  יקבע  והמקום  המפגש  מועד  הטלפון.  ומספרי  הילדים  גילאי 

קבוצת משפחות בנפרד.
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