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 וישב  בראשית לז א-מ כגפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

כ”ט בנובמבר < ב-29 בנובמבר 1947 נערכה בעצרת האומות המאוחדות ההצבעה הגורלית על קבלת תוכנית החלוקה של ארץ ישראל. 
התוכנית הציעה לחלק את ארץ ישראל המנדטורית למדינה יהודית ולמדינה ערבית, כאשר ליהודים מוקצים רק 55% משטח הארץ )רובם 
בנגב(, וירושלים נמצאת תחת שלטון בינלאומי. על אף ההסתייגויות מן התוכנית קיבלה התנועה הציונית את ההצעה, בעוד הצד הערבי 
דוחה אותה מכול וכול. בהצבעה הגורלית התקבלה התוכנית ברוב גדול של 33 קולות בעד, כאשר באופן נדיר ארצות הברית וברית המועצות 
מצביעות באופן מתואם, ו-13 קולות נגד. כך נסללה הדרך להקמת מדינה יהודית במשפט העמים, כפי שייחל וחזה הרצל חמישים שנה קודם 
לכן. בעת ההצבעה שרר מתח רב בארץ, ורבים התקבצו סביב ַמקלטי הרדיו, שהיו נדירים באותה תקופה, כדי להאזין למהלך ההצבעה. עם 
היוודע התוצאות פרצה שמחה ספונטנית אדירה ברחבי הארץ, והמונים יצאו לרקוד ברחובות אל תוך הלילה. ברומא התקבצו יהודים לתפילה 

מול שער טיטוס המסמל את החורבן שאירע אלפיים שנה קודם לכן. כבר למחרת ההצבעה החלה מלחמת העצמאות...
ירון וייס

מלמדת  להלן  המובאת  השיחה 
אותנו על עיקרי פרשת ַוֵיֶשב. כרגיל, 

מומלץ לנסות בבית:
אתם  כאשר  מרגישים  אתם  איך  אימא: 
חושבים שנתתי לאחד מכם יותר מאשר 

לאחרים?
איתמר: אנחנו נעלבים כשאת קונה לאחד 

מאיתנו דברים שווים.
אוהבים  שהיו  לי  קורה  היה  אם  אליה: 
והייתי  בלב  נפגעת  הייתי  יותר,  אחד  אח 
המשיכה  )אליה  שלי  ההורים  על  מתרגזת 

בתיאור ציורי שנחסך מכם, הקוראים(.
בארי מעיר לאליה שהתגובה שלה מוגזמת, 
ומציע לה לעזוב את הבית )לא באופן ִמָידי(.

אליה: אני רוצה להראות להורים שלי כמה 
ֵפיר שרק  חשוב לי הטיפול שלהם. זה לא 

ילד אחד מקבל.
ילד  מרגיש  דעתכם  לפי  ואיך  אימא: 

שיודע שאוהבים אותו יותר מכולם?
בארי: אם הייתי ילד כזה היה לי ככה-ככה. 
מצד אחד נותנים לי הכול, אבל גם לא היה 

נעים לי מהאחים שלי.
אליה: לא הייתי מרגישה כל כך אחלה, כי 
)טוב  מה שמבקשים  כל  לקבל  מעצבן  זה 
לדעת, נזכיר לה את זה בגיל ההתבגרות...(, 

ולא יהיו לי חברים כי אני מה זה מפונקת.
מלך  הייתי  ֵּכיפי,  מרגיש  הייתי  איתמר: 

העולם.
יוסף  אומר  שאיתמר  מה  לפי  אימא: 

הרגיש מלך העולם?
אליה: יוסף הרגיש טוב עם זה, הוא יכול היה 
חלומות  חלם  הוא  שלו,  האחים  על  לצוות 
שהוא הראש של האחים שלו. יוסף העליב 
את האחים שלו שהם עבדים שלו, אבל הוא 

הרגיש טוב עם זה.
בארי: הוא לא הרגיש כמו ילד מפונק אלא 
שלו,  האחים  על  מלשין  מפונק,  מלך  כמו 
לבור  אותו  זרקו  שהם  מתפלא  לא  אני 

ומכרו אותו לישמעאלים.
אימא: למה?

בארי: כי הוא התנהג אליהם לא יפה, ממש 
בכמויות... אז אני לא מתפלא.

ממש  שאתה  לפעמים  לך  קורה  אימא: 
מתעצבן על האחים שלך?

לי  קורה  זה  לפעמים,  קורה  לא  זה  בארי: 
הרבה פעמים.

אימא: מאיזה סיבות?
בארי: כשהם עושים דברים מעצבנים.

מרגיש  אתה  שלפעמים  קורה  אימא: 
שאח אחד מועדף?
בארי: הרבה פעמים.

אימא: איך אתה מתמודד עם זה?
בארי: האמת שקשה לי.

אימא: למה אתה לא זורק אותם לבור?
בור  לי  אין  האחת,  סיבות:  משתי  בארי: 
לזרוק. השנייה, אני לא יכול לזרוק לבור כי 

לא ירשו לי.
אליה: לי יש שלוש סיבות: אחת, כשאני רבה 
בחוץ  לא  כלל  בדרך  זה  שלי  האחים  עם 
איפה שיש בורות. שתיים, לא שווה לי לזרוק 
למצוא  יכולה  לא  שאני  בגלל  לבור  אותם 
גם  בהם  יש  הרע,  את  רק  שלי  באחים 
ושלוש, האחים שלי הם אחים  טוב;  משהו 

מקסימים וטוב לי בלב שהם מקסימים.
איתמר: מה, אני אזרוק אותם? אבא ואימא 

שלי לא מרשים.
אימא: אבל גם יעקב לא הרשה.

הם  סמוי.  במבצע  זה  את  עשו  הם  בארי: 

עבדו עליו: “ָטרֹוף טֹוַרף יוסף”.
כשאתם  אליה  של  הדברים  לפי  אימא: 
אחים,  לכם  שיהיו  לכם  בא  לא  רבים 
וכשאתם מסתדרים ֵּכיף לכם ביחד. אתם 

חושבים שהאחים של יוסף התחרטו?
כי  התחרטו,  ממש  לא  מהם  חלק  אליה: 
שהוא  אהבו,  לא  שהם  משהו  ביוסף  היה 
תמיד היה גאה בעצמו ולא יכול לראות את 
הדברים הטובים באחים שלו. חלק התחרטו 
כי בטח היה בו גם משהו טוב. גם האחים 
שלי מעצבנים אבל יש להם תכונות שאני 

אוהבת.
מי  כאן  לא  כשאבא  אתחרט.  אני  איתמר: 
האח הגדול שעוזר? בארי. אז אולי אני ארד 

עם חבל לבור ואביא את בארי.
בארי: איתמר, היית ממש חמוד, תודה על 
מתחרט,  הייתי  במקומם  אני  המחמאה. 
כי אז לא היה לי אח קטן לשחק איתו כמו 

ענר. בלי אחים אי אפשר להסתדר בחיים.
אליה: לא צריך להיות גאוותן כמו יוסף, כי 
יותר  הרבה  זה  אחים.  בלי  חי  אתה  בסוף 

מעציב אותי מאשר לחיות בארמון. 
סיפור  כל  את  כיוון  הקב”ה  האם  אימא: 
מלך  יהיה  שיוסף  כדי  יוסף  מכירת 

במצרים?
מלמד  שלנו  הסיפור  חושב.  לא  אני  בארי: 
לשון  לומר  ולא  גאוותן  מלשן,  להיות  לא 

הרע על האחים.
אליה: אני רוצה לומר שהפרשה התגלגלה 
כך, בגלל שאבא של יוסף כל כך פינק אותו 
זה התגלגל  ובגלל  לו כתונת פסים,  ועשה 

כל הסיפור.
וגם  ההורים  של  היא  האחריות  כל  בארי: 
שלו  לאבא  אמר  שלא  יוסף,  של  טיפה 

לפנק גם את האחים.



באיזו תרבות בוחרים בני נוער בשנת 2010?

נופל, שהתפוח   חשבנו 
העץ, אל  קרוב   אבל 
ו”ישראל “פּוּו”   שעושים 
בלב להם  מתיישב   סבא” 
שדרך מתברר  לו,   ונובט 
הרוח האינטרנט   מסך 
 מפריחה סביונים זרים וגם

הם נובטים ומלבלבים.

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

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

או לשרי דרור 052-3056482

בנושא  ממשיכה  הפרשה,  כמו  השיחה, 
חלומות הגדלות של יוסף ופתירת החלומות 
סיפור  על  מדלגת  )אני  האסורים  בבית 
אשאיר  תמר.  בניו,  אלמנת  וכלתו,  יהודה 
את זה לגיל מעט מבוגר יותר(. אני מבררת 
לחלומות  מתייחסים  הם  איך  הילדים  עם 
שלהם, ואז אליה מעלה חידוש מעניין לגבי 

החלום  אליה,  לדעת  יוסף.  של  החלומות 
שהיא  כיוון  בהקיץ,  חלום  היה  יוסף  של 
זוכרת טוב יותר את החלומות שהיא חולמת 

בהקיץ.

סיכום ומסקנות: 
וֶאָחיו  יוסף  סיפור  של  המורכבות  את   .1

ההורים  שאנחנו  כסיפור  הילדים  רואים 
צריכים ללמוד ממנו על חינוך שוויוני.

2. אנחנו ההורים אשמים בכול, והילדים של 
היום יודעים את זה מגיל צעיר.

3. מזל שאין ּבֹורֹות בסביבה...

יעל אריכא-מונזון

של  סיפורה  היתר  בין  הוא  חנוכה  סיפור 
מלחמת תרבויות. תרבות ישראל מעומתת 
חיצוניות,  תרבויות  עם  הראשון  מיומה 
מאוימת,  וגם  קולטת,  ניזונה,  מושפעת, 
דוחה ומתייחדת. לאורך ההיסטוריה נשמרו 
היהודים מפני תרבות העם השכן, הכובש, 
בגלות,  חיו  שבתוכם  העמים  תרבויות  או 
ובמקביל ספגו מהן. היום, בהיותנו עצמאים 
במדינתנו, לכאורה אין לנו מה לדאוג מפני 
התבוללות תרבותית. אנחנו כבר לא סרים 
עלינו  להשליט  המנסה  עריץ  של  למרותו 
לקבוע  או  מחשבתו,  הלך  את  דתו,  את 
ויפה. אין צורך להסתגר  נכון, טוב  לנו מה 

ולהתגדר.

בעלת  אחרת  תרבות  יש  היום  גם  אבל 
עוצמה רבה, שלטת בעולם, כובשת מסוג 
משפיעה  בראשנו,  מתיישבת  היא  אחר: 
אישית:  ועלינו  וערכינו,  תרבותנו  על 
לעצמנו  מציבים  שאנחנו  המטרות  על 
שנכון  לנו  נראה  שבה  הדרך  ועל  בחיים, 
בעינינו  גבוה  מעמד  לשפתה  להשיגן. 
התרבות  כמו  שלא  בה.  מוקפים  ואנחנו 
אותה  כופה  אינו  איש  למשל,  ההלניסטית 
מתוחכמות  דרכים  לה  יש  ובחרב.  בגזרות 
יותר, יש לה ערוצים משלה, ואת כוח הזרוע 
החליפה בזרועה הארוכה של התקשורת – 
האישי  למרחב  אגרסיבית, מתפרצת  זרוע 
בשום  בוחלת  ואינה  רחוב,  פינת  בכל 

אמצעי פיתוי. 

שקל  ומי  יותר  הכבדים  התקשורת  צרכני 
הנוער.  בני  הם  ולראשם  ללבם  לחדור 
כרוכים  הילדות לבגרות  בין  שלבי המעבר 
בתהליך של בניית זהות, של הצורך לגבש 
אישיות, דעה וטעם אישי, ובתפר הזה קל 
לה יותר - לתרבות ההלניסטית של ימינו - 
להציע את עצמה, כי זו קרקע פורייה לכל 
נופל,  שהתפוח  חשבנו  אם  הזרעים.  סוגי 
אבל קרוב אל העץ, שעושים “פּוּו” ו”ישראל 
סבא” מתיישב להם בלב ונובט לו, מתברר 
מפריחה  הרוח  האינטרנט  מסך  שדרך 

סביונים זרים וגם הם נובטים ומלבלבים.

המשפחה,  בחוג  מוקנים  ותרבות  ערכים 
בבית הספר וגם בדרכים אחרות הקשורות 
המוזיקה.  דרך  כמו  ולפנאי  לחברה 

של  במסורת  יסוד  מרכיב  היא  “המוזיקה 
תפקידה  על  ונוסף  העולם,  תרבויות  רוב 
הבידורי היא משמשת גם כלי חשוב ביצירת 

וסולידריות  זהות 
 , ת י ת צ ו ב ק
ת  א ל ע ה ב
ובפיתוח  המוראל 
וזיכרונות  טעם 
 ” . . . ם י פ ת ו ש מ
הסוציולוג  כותב 
אלמוג  עוז 
“פְֵּרידה  בספרו 
שינוי   - מׂשרּוליק 
באליטה  ערכים 

הישראלית”. 

עשרה  שאלתי 
 14-13 בני 

במרכז  בעיר  ממלכתית  ביניים  מחטיבת 
מעדיפים,  הם  מוזיקה  איזו  הארץ 
הפנאי  תרבות  על  שאלות  כמה  ועוד 
ומהיּוְטיּוּב  שמהאוזניות  מתברר  שלהם. 
“רק  מוזיקה  בוקעת  מהם  חמישה  של 
שונים,  מוזיקה  סוגי  ציינו  )הם  באנגלית” 
אחד  צדיק  רק  ומכולם  ופופ(,  רוק  בעיקר 
הטלוויזיה  בגזרת  בעברית”.  “בעיקר  אמר 
אבל  ישראליות,  תוכניות  מעדיפים  הרוב 
כששאלתי על קולנוע, שמונה אמרו שהם 
ושניים  באנגלית  בסרט  לצפות  מעדיפים 
מהי”.  משנה  לא  המקור,  “בשפת  אמרו 
שמונה קוראים בעברית, אבל רובם בוחרים 
אוהבים  שניים  רק  מתורגמים.  בספרים 
לא משנה,  לאחד  מקורית,  עברית  ספרות 
ואחת לא קוראת כלל... מה שמעביר אותנו 
מבלים  העשרה  מתוך  תשעה  לאינטרנט: 
שלהם  ביותר  הרב  האינטרנט  זמן  את 
כלל  גולש  לא  העשירי  כמובן.  בפייסבוק 
חוגים  בארבעה  עסוק  הוא  באינטרנט, 
שונים. חמישה מחבריו משתתפים גם הם 
בחוגים. תשעה אינם חברים בשום תנועת 
כדבריו  “בערך”,  רק  משתתף  ואחד  נוער 
מהחבר’ה  שתשעה  שהבנו  אחרי  )אבל 
תנועת  לא  זו   – הפייסבוק  על  יושבים 
מייצג  אינו  הזה  הקטן  המדגם  נוער?(. 
על  הוא מצביע  אבל  מבחינה סטטיסטית, 
שומר  מהנערים  אחד  אגב,  קיימת.  מגמה 
לתשובות  דומות  היו  ותשובותיו  מצוות, 

קורה  מה  לבדוק  מעניין  יהיה  חבריו.  רוב 
ממלכתי- ספר  בבית  הביניים  בחטיבת 

דתי.

בתוכניות  אפילו 
הזרות,  הטלוויזיה 
המתורגמת  הספרות 
האמריקני  והקולנוע 
לצעירים  שמיועדים 
כה  ונראים  שבילדינו 
משולבים  תמימים, 
נוצריים,  וערכים  תכנים 
ברוח  קפיטליסטיים, 
בעד  לחיות  “טוב 
צרכנות  עצמנו”, 
והערצת  אובססיבית 
לפעמים  החיצוניות... 
ולפעמים  יד  כלאחר 

במרכז העניין. 

אנחנו שאננים מדי. דווקא בעמדה של כוח 
ועצמאות יש צורך לעמוד על המשמר, כי 
לנו ולילדינו הישראליות מובנת מאליה, כי 
מותר  חוץ.  כלפי  פתיחות  מעודדים  אנחנו 
בעיניים  אבל  מהאחר,  ללמוד  להמשיך 
פקוחות. אפשר וצריך להעלות את הנושא 
לברר  והמתבגרים,  הילדים  של  למודעות 
מה מושך אותם בתרבות ההיא, לדבר על 
ומזוהה  אותנו  שמזהה  מה  על  ההבדלים, 
עם העם היהודי. אחרת נאבד לא רק את 
נכסי התרבות שלנו, אלא גם את רוח הדור 
ותרבויות  ערכים  למרחבי  שתערוק  הבא, 

לא לנו.
אילת אסקוזידו



קצת תרבות
משמעותו של האור

כותבת אורחת
המלצה על ספר:

“גוף שני יחיד” מאת סייד קשוע 

דרך  התוודעתי  קשוע  סייד  לסופר 
כתב.  שאותה  ערבית”  “עבודה  הסדרה 
בזוג  עוסק  והחכם  המצחיק  הסיטקום 
ופסיכולוגית,  עיתונאי  ערבים,  בורגנים 
המנסים להשתלב כמיטב יכולתם בחברה 
נקשרתי  זו  היכרות  לאחר  היהודית. 
למוסף “הארץ“ רק בגלל טורו האישי של 
אותו סייד, שלעניות דעתי בונה ומתחזק 
את המוסף בכתיבתו המזוקקת והמאירה. 

לא רחק היום והגיע לידי הרומן “גוף שני 
יחיד” של אותו אדם. ואכן לא התאכזבתי. 
עורך  של  סיפוריהם  את  מספר  הרומן 
לעבודה  סטודנט  ירושלים,  ממזרח  דין 
ואמו,  ישראלי  ונער  מטירה  סוציאלית 
בזה.  זה  השזורים  מקבילים  כסיפורים 
הרומן מעמיד בפנינו מרָאה, כאשר אחת 
הסוגיות המרכזיות בו היא החיפוש הבלתי 

נלאה אחר זהות והגדרה עצמית. 

לא בכדי עוסק קשוע בשאלות אלו. ניתן 
גיבוריו  בשני  נמצא  עצמו  שהוא  לשער 
מהי,  יודע  והשני  מזהותו  בורח  האחד   -
ששפת  כסופר   - למבחן  מעמידה  אך 
והוא אחד  אמו ערבית, שכותב בעברית, 
מגדולי המספרים בספרות העברית כיום.   
וההגדרות שלנו את עצמנו  הזהויות  אכן 
דתית,  לאומית,  הגדרה  ורחבות:  רבות 
כלכלית,  מקצועית,  משפחתית,  מגדרית, 
נבנות?  הן  כיצד  ועוד.  תרבותית  מינית, 
חיינו  משימות  את  למלא  נוכל  האם 
מדי  האם  היותנו?  מעצם  רק  בלעדיהן 
מחדשים  מחדש,  בהן  בוחרים  אנו  יום 
חלק  שהן  או  אותן,  בוחנים  מעט,  אותן 
יותר?  ורחוקים  קדומים  מימים  מאיתנו 
ואז נרגיש  האם אפשרי להשילן מעלינו 
חלולים  חסרים,  שמא  או  חופשיים 

ותלושים? 

נדמה  “לפעמים  הגיבור,  טוען  ברומן 
ובכלל  כערבים,  הערבים  לנו,  שאין  לי 
להתגאות  במה  אדמות,  עלי  עם  לשום 
בעברו שלו”. חבריו מתפלאים על דבריו 
וטוענים, “מה שווה בן אדם בלי שורשים, 
זה כמו עץ, האם יוכל לצמוח בלי שורשים 
עם”.  דבר  אותו  ילד,  דבר  אותו  חזקים? 
חושב  אני  “שלפעמים  עונה,  הוא  “זהו,” 

שעץ הוא עץ ואדם הוא אדם”.       

מיכל לבני

ושעות  מתארכים  הלילות  בו  כסלו,  חודש 
חג  נחגג  בו  החודש  הוא  מועטות,  האור 
החנוכה, חג האּורים. האור היה ועודו דימוי 
צדק  תקווה,  חוכמה,  ברכה,  עם  המזוהה 
ואף השראה אלוהית. המונח "ֶהָאָרה" קשור 
באפשרות  והאנושי,  האלוהי  בין  במגע 
מעולמות  מקורותיה  את  השואבת  ליצירה 
חיצוני  אור  של  מושגים  ישנם  עליונים. 
ולאור  גשמי  לאור  המקבילים  פנימי,  ואור 
ימי  רוחני. ישנם המאורות שנבראו בששת 
בני  ויצרו  שגילו  האור  ומקורות  בראשית, 

האדם.

האור  בריאת  מוזכרת  בראשית  בספר 
פעמיים: ביום הראשון וביום הרביעי.

בריאת  מוזכרת  הראשון  הבריאה  ביום 
ַוְיִהי  ְיִהי אֹור  ַוֹיאֶמר ֱאלֹוהים  האור הכללית: 
אֹור )בראשית א, ג(; וביום הרביעי מוזכרת 

בריאת המאורות: 
ְלָהִאיר  ַהָשָמִים  ִּבְרִקיַע  ֱאלֹוִהים  ַוִייֵתן אֹוָתם 
ַעל ָהָאֶרץ ְוִלְמשֹול ַּביֹום ּוַבַלְיָלה ּוְלַהְבִדיל ֵּבין 

ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹוֶשְך )שם, א, יז-יח(.

בריאתו  לסוגיית  נדרשו  רבים  פרשנים 
בפירושו  הרמב"ן  האור.  של  הכפולה 
לפסוקים אלה מזכיר את רעיון גניזת האור 
בני  אין  שבו  אור  הראשון,  ביום  שנברא 
לטובת  נגנז  כן  ועל  לעמוד,  יכולים  האדם 

הצדיקים לעתיד לבוא.
אצל רבי חיים ויטאל, בחיבורו "עץ החיים" 

אנו מוצאים המשך ופיתוח של רעיון זה:
ונבראו  הנאצלים  שנאצלו  טרם  כי  "דע 
הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל 
המציאות ולא היה שום מקום פנוי בבחינת 
אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכול ממולא מן 
לו לא  היה  ולא  אין סוף פשוט ההוא,  אור 
בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכול היה 
אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא 

הנקרא 'אור אין סוף'".

הראשון  ביום  שנברא  המופלא  האור  את 
מנת  על  ולגנוז  לסייג  צורך  היה  לבריאה 

שהעולם יוכל לעמוד בו וליהנות ממנו.

של  קבלי  פיוט   - ופשוט"  צח  "אור  בפיוט 
משירת  כחלק  המושר  ענתבי  אברהם  ר' 
השחר,  אור  של  עלייתו  לקראת  הבקשות 
הצח,  הזה,  הקדום  לאור  התייחסות  ישנה 

הפשוט, העליון, עילת כל העילות:

אֹור ַצח ּוָפשּוט ִעיַלת ָּכל ָהִעילֹות 
ְלָך דּוִמָּיה ַיְחְדלּון ַהקֹולֹות 

ֵאין אֹוֶמר ּוְדָבִרים ֵאין דֹוְרִשים ְתִחילֹות 
ִמי ַיְשִמיַע ָּכל ְתִהילֹות ה'...

אותו  של  היפוך  הם  חנוכה  נרות  לכאורה 
בנרות  מדובר  הרי   – ועצום  עליון  אור 
קטנים, אורות זעירים ומתכלים שבהשוואה 
לאותו אור עילאי, אור האין סוף, מה ערכם? 
גם  מיוחדת.  סגולה  הנר  אלא שלאורו של 
נרות  להדליק  כדי  באורו  משתמשים  אם 
מנר  נר  הדלקת  חסר.  אינו  הוא  אחרים 
והפצתה של האורה עולים על הנר הגדול 

ביותר הדולק בעצמו.

המקדש  בבית  המנורה  הדלקת  בעניין 
כתוב: "ּוְבַהֲעלֹות ַאֲהרֹון ֶאת ַהֵנרֹות" )שמות 
ל, ח(. יש בביטוי זה כיווניות השואפת כלפי 
תחתונים  בין  הקשר  של  כביטוי  מעלה, 
תנועתה  הלהבה,  הבהוב  לעליונים. 
מעלה  כלפי  והימשכותה  התמידית 
קשורה בתנועה סמלית מתמדת, משתנה, 
השואפת להינתק מהמנורה ולעלות מעלה. 
לאור  הנברא  האור  בין  עמוק  קשר  יש 
הנדלק, והנרות עצמם הם גם מטפורה וגם 

ביטוי מוחשי לאור מעולמות עליונים.

האור שחצבנו מן הבורות עמום היה 
/ רבקה מרים  

ָהאֹור ֶשָחַצְבנּו ִמן ַהּבֹורֹות ָעמּום ָהָיה
ַעְצמֹו  ָצְרֵכי  ְלַסֵּפק  ֻהְרַגל  ַּבַמֲעַמִקים 

ִּבְלַבד
ָעמּום ָהָיה ָהאֹור

ַּבַמֲעַמִקים ֻהְרַגל ְלָהִאיר ַרק ֵאָליו ְּפִניָמה
ֵאיְך נֹוִציֵאנּו

ַיּכּו  ַהְלָבִנים  ּוַמֲערּוֵמינּו  ִנְתַּפֵשט  אּוַלי 
אֹותֹו ְּבַסְנֵוִרים

ּוַמֲערּוֵמינּו  ַנִטיל  אֹותֹו  ָהָאֶרץ  ַעל 
ַהְלָבִנים ַנִּפיל ָעָליו

הֹו, ֹיאַמר ָהאֹור, ְּכֶשְּבלֹוֶבן ּגּוֵפינּו ָמהּותֹו 
ְיַגֶלה

הֹו, ֹיאַמר ָהאֹור ַהִמְתַּפֵשט, הֹו
הֹו, ֹיאַמר, הֹו.

בשמת חזן,
מנחת בית מדרש לאמנים
 14th Street Y במרכז הקהילתי יהודי
בניו יורק



 מדרש ַוֵיֶשב
“ויוסף  שנאמר,  בבית?  יוסף  חסד עשה  ואיזה 
היה רועה את ֶאָחיו” )בראשית לז, ב(, וכי רועה 
היה והלוא בבית המדרש היה? שנאמר, “כי ֶבן 
בשביל  אלא  ג(,  )בראשית לז,  לו”  הוא  ְזקּונים 

שהיה עתיד לפרנס את ֶאָחיו ְקָראֹו רועה.
 ]שיר השירים זוטא[

מה  אז  בצאן,  ֶאָחיו  את  רועה  היה  שיוסף  כתוב  אם 
חשבתם, שהוא התהלך לו כל היום בשדות? מה פתאום! 
ישב  שהוא  ספק  שאין  כך  הצדיק,  ביוסף  מדובר  הלוא 
הוא  כך  עצמו.  המדרש  בעל  כמו  ולמד,  המדרש  בבית 
רוצה להוכיח מהפסוק הבא, שמדבר על היותו בן זקונים 
ליעקב. וגם פה, בטח חשבתם שהכוונה לכך שהוא נולד 
בהיות יעקב זקן יחסית. אלא שבעולמם של חז”ל “אין ָזֵקן 
שלומד  זה  הוא  זקונים  שבן  ומכאן  חכמה”,  אלא שקנה 
“הרי כתוב  זו,  ַתְקשּו על פרשנות  בבית המדרש. “אבל,” 
שיוסף היה רועה, לא?” אכן. אבל לא “רועה את צאן ֶאָחיו” 
ְרצה  כי אם “רועה את ֶאָחיו בצאן”. מליצה זו משמשת ִפּ
ֶאָחיו. הגיוני,  לבעל המדרש לומר שיוסף עשה חסד עם 
מאחר שהוא נחשב לצדיק. לא משום שהוא יושב בבית 
המדרש ולומד ומתבדל מהעולם הזה אלא תורם משלו 
בעולם המעשה, דואג לצרכים הגשמיים של האחרים ולא 

מסתפק בטיפוח עולמו הרוחני בלבד.
בן לנדאו

דקלה )33(, יואב )33(, עילי )5(, ענר )2(

  דקלה גדלה במשפחה דתית בבני ברק ובגיל אחת-עשרה 
בקיבוץ  נח”ל  בגרעין  בצבא  שירתה  לגני-תקווה.  עברה 
חברון;  הר  בדרום  יתיר  היאחזות  מקימי  בין  הייתה  לביא; 
טיילה במזרח שלושה חודשים, ואחר כך עם יואב חצי שנה 
ועבדה  תל-אביב  באוניברסיטת  למדה  אמריקה.  בדרום 
במספר משרדי אדריכלים. מאז המעבר למזכרת בתיה היא 
עצמאית, עובדת מהבית באדריכלות ועיצוב פנים.   יואב גדל 
במשפחה דתית ברחובות. שירת בנח”ל, שם פגש את דקלה. 
אמריקה.  בדרום  הטיול  לאחר   ,2000 בשנת  התחתנו  הם 
החל  תל-אביב;  באוניברסיטת  וקולנוע  תקשורת  למד  יואב 
אחרונות”,  “ידיעות  של  בארכיון  הלימודים  כדי  תוך  לעבוד 
וכיום עורך ערוץ היהדות של Ynet. עילי בגן חובה - גן “ארז”, 
ענר במשפחתון.   הבית: בשכירות, ברחוב חרוב. כרגע עבור 
“קשת”:  העיקרי.   העבודה  מקום  גם  הוא  הבית  שניהם 
קבוצת ה”תפילה”. חיפשו קהילה וחינוך טוב, הגיעו למזכרת 
“שבת  לאחר  מכרים.  מכמה  עליה  ששמעו  אחרי  בתיה 

אירוח” החליטו לעבור.   בילוי משפחתי: טיולים בארץ )ובשאיפה בחו”ל(, מפגשים עם המשפחה המורחבת וחברים.   בילוי זוגי: הופעות רוק 
ישראלי - ברי סחרוף, “רוקפור”, ה”בנאים”, ג’נגו, ופה ושם “נוער שוליים”. קולנוע. אוכל הודי - נוסעים לבאר שבע למסעדת “הודו הקטנה”.     
תחביבים: דקלה תופרת שמלות וחולצות, אוספת צעצועי עץ מנסיעות בעולם. ליואב אוסף של שחמט המונה כשלושים ֶסטים, המאופסנים 
מאז שעילי החל לזחול. שניהם חובבי צילום, מוזיקה, ספרים וסרטים.   ספר: יואב: כל ספר של סאראמאגו )“אנטישמי, אנטישמי, אבל יודע 
לכתוב”( . דקלה: “מיכאל שלי” של עמוס עוז.    מה לא הייתי עושה לעולם? יואב: אוכל מיונז. דקלה: צוללת.   חלומות: חלום משותף: לזכות 
בלוטו, לשים בבנק את הכסף ולטייל בחו”ל על חשבון הריבית. הבעיה היחידה היא שאנחנו לא ממלאים לוטו... יואב: לשפר את חוש הקצב 

הנוראי שלי ולנגן על גיטרה את Alive של פארל-ג’אם. דקלה: לקנות בית ישן במזכרת בתיה ולשפץ אותו. 

ריאיינה: רינה פורטנוי

משפחת פרידמן קשתמשפחה מבו

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

ֶׂדה, ֹלא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו.  ָשּ ַכְחָתּ עֹוֶמר ַבּ י ִתְקצֹור ְקִציְרָך ְבָשֶׂדָך ְוָשׁ ִכּ
תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה )דברים כד, יט( ר ַלָיּ ַלֵגּ

 
עשרות  השנה  כל  האוספת  ישראל”  “לקט  לעמותת  עוזרת  קהילתנו 
הפירות  ובפרדסים.  בשדות  במטעים,  שנותר  חקלאי  יבול  של  טונות 

והירקות שנאספים עוברים לעמותות התומכות בנזקקים.
ומצווה  אדמה  עבודת  חקלאית,  חוויה  של  שעות  בכמה  לתרום  בואו 

חשובה של תרומה לעניים.
ליד קבוצת שילר יש חלקה בה אוספים ירקות על ידי מתנדבים.

ניפגש ביום ראשון 05/12/10, כ”ח בכסלו, ד’ חנוכה, 
בשעות 12:00-10:00, לעזור בפרויקט חשוב זה.

בחנוכה אשתקד קטיף התפוזים היה חוויה אמיתית להורים 
ולילדים. אל תישארו בבית...

 להתראות
צוות תרומה לקהילה.

בשאלות ובירורים אפשר לפנות לגליה אלגרנטי, 
yair9@zahav.net.il  לנייד 054-6640279 או לדוא”ל


