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 שמות  שמות א, א - ו, אפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1948 < מבצע “חורב” – אחד המבצעים החשובים שנערך לקראת סיום מלחמת העצמאות. מבצע זה נועד לשחרר את הנגב משליטת 
הכוחות המצריים שפלשו אליו. באותה תקופה נרקחו תוכניות מדיניות שונות שביקשו להוציא את הנגב מתחום המדינה היהודית, ונוצר חשש 
כי ללא שליטה ישראלית ממשית בשטח, ניוותר ללא חבל ארץ חשוב זה. המבצע הוכתר בהצלחה והכוחות המצריים סולקו מכל עמדותיהם, 

למעט אלו שברצועת עזה. בנוסף, נותרה חטיבה מצרית מכותרת ב”כיס ָפלּוָג’ה” )איזור צומת פלוגות וקריית גת של היום(.

ועוד השבוע:
1831 < צ’ארלס דרווין מתחיל את מסעו ההיסטורי על האונייה “ביגל”. 1837 < רעידת אדמה קשה פוקדת את העיר צפת. 1879 < תומאס 
אלווה אדיסון מציג לראשונה את הנורה החשמלית. 1901 < נוסדת הקרן הקיימת לישראל במטרה לרכוש קרקעות בארץ ישראל ולהכשירן 
להתיישבות. 1969 < מבצע “תרנגול”: כוחות צה”ל משתלטים על תחנת מכ”ם מצרית ומביאים את המתקן לישראל. 1986 < השקל יוצא 

משימוש ומוחלף בשקל החדש - אלף שקלים ישנים הופכים לשקל חדש אחד.
ליקט: ירון וייס

השני  החומש  את  הפותחת  שמות  פרשת 
המשפחתיים  מהסיפורים  אותנו  מעבירה 
היווצרותו  סיפור  אל  וצאצאיו  אברהם  של 
של העם העברי. סיפור הפיכת המשפחה 
והתרחבות  הינו סיפור של התבגרות  לעם 
ששותפות להן דמויות רבות. בשנה שעברה 
זו,  בפרשה  המשנה  בדמויות  מעט  דנו 
מצרים  משעבוד  העם  בגאולת  שסייעו 
נשיות  דמויות  של  ריבוי  שיש  לב  )שמנו 
כאלה  כמה  למנות  נסו   – בפרשה  כאלה 
בדמות  נעסוק  השנה  זוכרים(.  אתם 

המרכזית. 

הולדת משה בפרשה באה על רקע חששו 
של פרעה מִהתרבות בני ישראל, והגזירות 
שהוא גוזר עליהם. המקרא לא מרחיב על 
מקורו של משה: “ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח 
ַוֵּתֶרא  ֵּבן,  ַוֵּתֶלד  ה  ָהִאּׁשָ ַוַּתַהר  ֵלִוי.  ַּבת  ֶאת 
ְיָרִחים”  ְׁשלָׁשה  ַוִּתְצְּפֵנהּו  הּוא  טֹוב  ִּכי  אֹותֹו 
)שמות ב, א-ב(. משה המנהיג הגדול זוכה 
)הוא  משפחתו  של  מאוד  קצר  לתיאור 
של  התיאורים  בפרשה(.  “ייחוס”  נעדר 
משה בהמשך הפרשה ְנַסּבים על אירועים 

שבהם הוא לוקח חלק: 
והתערבותו  חברתי  צדק  אחר  רדיפתו 
והעברי,  המצרי  בין  השונות  בהתגוששויות 

בין שני העברים ובין רוֵעי מדיין ובנות יתרו.
מעמד הסנה - הטלת השליחות האלוהית, 

חששותיו של משה והשכנוע של אלוהים. 

בשבוע האחרון נפגשתי עם שתי קבוצות: 
האחת של ילדות מכיתה ב2, והשנייה של 
ילדים מכיתה ה, וניסינו ללבן יחד את נושא 

ההנהגה. 
שלא  מכך  ללמוד  ניתן  לדעתכם  מה 

מרחיבים בפרשה על הרקע של משה?
צריך  לא  מנהיג  להיות  בשביל  א’:  יעל 
שיהיו לך הורים מכובדים, כי אתה המנהיג 
אם  סבלני:  להיות  צריך  ההורים שלך.  ולא 
לעם יש תלונות צריך לכבד אותן ולא לומר 

שאתה עסוק.
מנהיג.  להיות  איך  ללמוד  ניתן  צ’:  יעל 
להסתכל על מנהיגים או על ההורים שלך 

וללמוד מהם איך להיות מנהיגים.   
יכול להיות איש פשוט. כל עוד  נגה: אתה 
אתה  העם  כלפי  ונעים  טוב  מתנהג  אתה 
מנהיג טוב. חשוב שהמנהיג יידע להשתלט 
לא  אבל  בהם.  יזלזל  ושלא  העם  כל  על 

בצורה קשוחה אלא בצורה נעימה.
יואב: בארצות הברית לא תמיד היו מנהיגים 
קמו  ואז  העם,  כל  את  להנהיג  שהצליחו 

מנהיגים מתוך העם ולא מינו אותם. 
חן: פעם היו מלכים ואז היה חשוב שתהיה 
מדוד  שיצאה  השושלת  כמו  מלך,  של  בן 

המלך. 
יפתח ו’: כי זה היה בתקופה לפני שהייתה 

דמוקרטיה. 

הייחוס  לא  זה  הקשינו: אם מה שחשוב 
של המנהיג, אז אלו תכונות כן חשובות?

לעם  שלום  יביא  שמנהיג  חשוב  יואב: 
כמו  לא  נכונה,  בדרך  אותם  ושידריך  שלו 

מנהיגים שוטים שיש היום.
אור: מנהיג צריך לדעת להנהיג את עצמו 

ורק אחר כך את העם. 
מיכי: מנהיג צריך לדעת איך לעשות דברים 

בקלות והוא צריך להאמין בה’. 
צריך  הוא  בה’.  להאמין  חייב  לא  הוא  חן: 
ראש  לנו  יש  הנהגה.  כושר  לו  שיהיה 
ולא  מנהיגים  שהם  ונשיא  ממשלה 

מאמינים בה’. 
יואב: לכן קורים דברים לא טובים.

נגה: זה לא משנה אם הוא מאמין. אם יש 
לך כוח רצון אתה תאמין שתוכל להשתלט 
על העם ולהיות חביב ולבצע את המשימות 
שלך. הוא לא צריך להאמין באלוהים. הוא 

צריך להאמין בעצמו.   

בטוח  משה  כיצד  ראינו  שלנו  בפרשה 
ַהֵסדר  למען  פועל  הוא  כאשר  בעצמו 
ומתערב  נקודתיים,  בסכסוכים  החברתי 
כאשר  מנגד,  אך  החלש,  הצד  לטובת 
לגאול  למצרים  לשוב  אותו  שולח  אלוהים 
ההנהגה  ביכולת  קושי  נחשף  עמו  את 
לגאול  וביכולתו  חוסר אמונה בעצמו  שלו: 
ְוִכי  את העם: “ִמי ָאנֹוִכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרֹעה 
)שמות  ִמִּמְצָרִים?”  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  אֹוִציא 
ומחזק  למשה  מוותר  לא  אלוהים  יא(.  ג, 
חוסר  עם  מתמודד  משה  בשליחותו.  אותו 
ומבצע  בעם(  )ואולי  בעצמו  שלו  האמונה 
את המשימה, ובהמשך הופך להיות המנהיג 
אנחנו(  )ודרכו  הוא  ישראל.  הגדול של עם 
המלּווה  התבגרות  חינוכי של  תהליך  עובר 
חוסר  ועם  חולשותיו  עם  בהתמודדות 
האמונה בעצמו. הצבת הקושי, התעקשות 
תומכים  כלים  ומתן  במשימה  עמידה  על 
ולגדול  בעצמו  להאמין  למשה  מאפשרים 

לדמות של מנהיג מופת. 
                                       שרי דרור



שלושה מעשים טובים

דברים שרואים משם לא רואים מכאן
פרשת שמות עוסקת בעיקרה בבחירתו של 
משה להנהיג את העם. אין ספק כי הרגע 
המכונן בתהליך בחירתו של משה כמנהיג 
שם:  נאמר  וכך  הבוער.  הסנה  מעמד  הוא 
ִיְתרֹו חֹוְתנֹו ֹּכֵהן  “ּוֹמֶׁשה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן 
ַוָּיבֹוא  ַהִּמְדָּבר  ַאַחר  ַהֹּצאן  ֶאת  ַוִּיְנַהג  ִמְדָין, 
ה’  ַמְלַאְך  חֹוֵרָבה. ַוֵּיָרא  ָהֱאלֹוִהים  ַהר  ֶאל 
ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהְּסֶנה,  ִמּתֹוְך  ֵאׁש  ְּבַלַּבת  ֵאָליו 
ַהְּסֶנה ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל. ַוֹּיאֶמר 
ֹמֶׁשה: ָאסּוָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹול 
ַהֶּזה, ַמּדּוַע ֹלא ִיְבַער ַהְּסֶנה. ַוַּיְרא ה’ ִּכי ָסר 
ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ֱאלֹוִהים  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא  ִלְראֹות, 
ִהֵּנִני” )שמות ג,  ַוֹּיאֶמר:  ַוֹּיאֶמר: ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה. 

א-ד(. 

מצביעה  הפסוקים  על  מקרוב  התבוננות 
רק  מהווה  אינו  הסנה  מעמד  כי  כך  על 
אמצעי להתגלות ה’ למשה. הסנה הבוער 

ששמעתי מהורים שלמדו ומיישמים, השינוי 
היומיומי  המאמץ  אחד.  ביום  קורה  אינו 
הילדים  את  מעורר  טוב  לעשות  המודע 
למה  ומחויבות  מעורבות  לגלות  בהדרגה 
מיַדֵּבק.  וזה  ובסביבתם...  בביתם  שקורה 
יש  חיובית  שלמנהיגות  גורסת  זו  שיטה 
גורמת  היא   - הסביבה  על  טובה  השפעה 
לכך שבעקבות מעשיך הטובים יתחילו גם 

אחרים לרצות לעשות טוב.

בין  בהפרדה  דווקא  לאו  מתחילים?  איך 
פשוטים  טובים  במעשים  אלא  ניצים, 
וקלים יחסית, כמו לומר תודה למי שעושה 
בשבילך משהו, לעודד מישהו, להכין לאח 
או לאחות כריך, לעזור לשכן שסוחב קניות 
ונייר,  פלסטיק  למחזר  הביתה,  מהאוטו 
להשתמש בסלים הירוקים במקום בשקיות 
לדברים  ממשיכים  כך  אחר  פעמיות...  חד 
סבלנות  לגלות  כמו  מורכבים  יותר  קצת 
שכן  כלפי  או  בפקק  מעצבן  נהג  כלפי 
לשולחן בכיתה, לבחור לא להגיב על הערה 
אם  סליחה  לומר  אופן,  באותו  רוח  גסת 
פגענו במישהו, לסלוח באמת ולא לשמור 

טינה, לעזור למישהו שפעם פגע בנו.

בתום   – ולחגוג  לשמוח  מומלץ  בדרך 
המעשים  מאה  עם  הראשון,  השבוע 
חוגגים  אז  שנה,  ובסוף  וכו’,  הראשונים 
הטובים  המעשים  אלף  את  בגדול 

הראשונים.

תודה לחן שקרא איתי את הפרשה ועזר לי 
להבין אותה. 

אילת אסקוזידו

ליבו  תשומת  את  למשוך  דרך  רק  איננו 
נקודת מבחן  של משה. הסנה הבוער הוא 
הזה  והחרב  הריקני  המדבר  בתוך  בעבורו. 
)כפי שמצוין בפסוק שלפני מעמד הסנה( 
דיו כדי לזהות  וסקרן  מתגלה משה כֵערני 
עיניים  לפקוח  ייחודית,  טבע  תופעת 
ולהשתומם לַמְרֶאָה. גם אם מדובר בשנים 
מצליח  פרעה  מבית  בריחתו  מאז  רבות 
אינטלקטואלית,  רעננות  לשמר  משה 
הסנה?”  יבער  לא  “מדוע  ולשאול:  לסור 
“סר לראות”  כי משה  ה’  רואה  ורק כאשר 
הוא מחליט להתגלות אליו. נקודת המפנה 
הריגת  אפוא  אינה  משה  של  בבחירתו 
אלא  יתרו,  לבנות  העזרה  מתן  או  המצרי 
שהוא  והערנות  הפליאה  הסקרנות,  דווקא 
בשאלה  ביטוי  לידי  באה  אשר  מגלה, 
ֻאָּכל?  איננו  הסנה  מדוע  הפשוטה: 
באספקלריה זו מעניין לחשוב על מחלוקת 

היתר  בין  המופיעה  לקיש  וריש  יוחנן  רבי 
“אסורה  למילים  ביחס  תנחומא  במדרש 
סבור  יוחנן  רבי  ג(.  שם,  )שם  ואראה”  נא 
כי משה פסע שלוש פסיעות לעבר הסנה 
הבוער ואילו ריש לקיש סבור כי משה רק 
עיקם את צווארו כדי לראות )על פי מדרש 
ישראל,  עם  של  למצבו  נמשל  הסנה  זה 
כך שה’ בחר במשה כיוון שסירב להתעלם 

ממצבו של העם(. 

המקרא  פרשני  בין  גם  מצויה  זו  מחלוקת 
מפרש  רש”י  וספורנו.  רש”י  המסורתיים 
להתקרב  מכאן  כ”אסורה  אלה  מילים 
לסנה  בפועל  התקרב  משה  משמע,  שם”, 
ואילו ספורנו מפרשן  ולבוחנו.  לראותו  כדי 
כ”אתבונן ואראה”, משמע, משה לא עשה 
שום צעד אלא רק הסתכל והתבונן במראה 

הסנה. 

והסתכנה  עליו  חמלה  משה  של  אמו 
למרות  עליו  חמלה  פרעה  ובת  בגידולו, 
מעידים  אלה  מעשיהן  מוצאו.  מה  שידעה 
גדל  שמשה  דומה  כי  אופיין,  על  אולי 
עליו  שהשפיעו  חמלה  אותה  בהשראת 
והמאמצת.  הביולוגית  ִאמותיו,  שתי 
בבגרותו הוא פועל תחילה באופן לא מודע, 
לחמלתו  לכן  ופזיזות,  באימפולסיביות 
כשהוא  עגומות,  תוצאות  יש  העברי  על 
וקובר אותו בחול.  מכה את המצרי למוות 
ניצים  עברים  שני  רואה  כשהוא  בהמשך 
הוא כבר מפעיל שיקול דעת ופונה לרשע, 
ַתֶּכה  “למה  בתוכחה:  שביניהם,  המתאכזר 
כוהן מדיין  וכשהוא חומל על בנות  ֵרֶעָך?” 
מהבאר,  לגרשן  שנהגו  מהרועים  ומושיען 
של  בטיפוס  שמדובר  ספק  לנו  אין  כבר 
אחרים...  של  בענייניהם  סדרתי”  “מתערב 
לא  דברים  החלש.  לטובת  תמיד  אבל 
עוברים לידו, הוא מרגיש מעורב והוא אומר 
החמלה  אותו  גם  מתעלם.  לא  עושה,  או 

ְמַסֶּכֶנת.

משה מלמד אותנו שיעור חשוב באזרחות 
עוד  שביטא  המנהיגות  ותכונות  טובה, 
בטרם היה למנהיג מוצהר צריכות להימצא 
היא  בלבד,  חמלה  איננה  זו  בתוכנו.  גם 
חוברת למעשה של אדם אחד לטובת אדם 
אחר במקרים בהם הוא מזהה חוסר צדק 
או בעיה מוסרית, והוא מנסה לתקן, לעזור, 
היטשטשה  הזו  שהאכפתיות  נראה  לאזן. 
במהלך הדורות. אם צו מוסרי הופך לחוק, 
זקוקים  ואנו  בתוכנו  אותו  שאיבדנו  סימן 
אני  מבחוץ.  עלינו  אותו  יכפה  שמישהו 
הוסיף   1989 שבשנת  לכך  מתכוונת 
המחוקק הישראלי חובת דיווח בכל מקרה 

ישע.  ובחסרי  בקטינים  לפגיעה  חשד  של 
לעזור  שתנסה  מאליו  ברור  זה  אין  האם 
לקטין או לחסר ישע שפוגעים בו? נראה 
הטלת  מנסה  אפוא  מה  עם  לא.  שממש 
האדישות  עם  להתמודד?  הדיווח  חובת 

והשיכחה. כי שכחנו מה שהונחל לנו. 

כולנו שכחנו.  לא  יש תקווה. ראשית,  אבל 
פה ושם זה עוד קורה. לפני כמה שבועות 
ילדים  של  חבורה  על  בחדשות  דּוַוח 
היום.  לאור  אלים  לשוד  עדה  שהייתה 
השודד נמלט, והם שיננו את מספר הרכב 
שלו עד שמצאו ברחוב מישהו עם עט, ואז 
המספר.  את  שלהם  הכדורגל  על  רשמו 
על  ודיווחו  למשטרה  התקשרו  הילדים 

האירוע, ובזכותם נלכד השודד.
ושנית, זה משהו שניתן ללמוד אותו ולחנך 
ֶאֶמ”ט  אליו. לאחרונה שמעתי על עמותת 
– אלף מעשים טובים – שמלמדת ילדים, 
הורים ומחנכים לעשות טוב על פי תוכנית 
מוריס  אליאנה  ליישום.  קלה  חינוכית 
במקור  שנקראת  התוכנית,  את  פיתחה 
 Personal Accountability To(  PATH
Happiness( על פי עקרונות אוניברסאליים 
כל  את  כאן  אפרט  לא  וחמלה.  מוסר  של 
מידע  זה  על  למצוא  אפשר  השלבים, 

באינטרנט )בעיקר באנגלית(.  

של  מכוונת  עשייה  לתרגל  הוא  הרעיון 
למלא  יום,  כל  טובים  מעשים  שלושה 
במחברת,  או  בפנקס  קצר  יומי  מעקב 
לא  בשנה.  טובים  מעשים  אלף  ולצבור 
אם  לנו  יקרה  מה  בוודאות  לומר  אוכל 
ועל  חיינו  על  ישפיע  זה  ואיך  זאת  נעשה 
ממה  אבל  מסביבנו,  אחרים  אנשים  חיי 



יוחנן  רבי  של  המבט  נקודת 
דילמה  כל  היא להסתכל על 
הסיטואציה”  “מתוך  שהיא 
עצמך  את  לראות  ואף 
לעתים חלק ממנה. לעומתו 
כי על מנת  ריש לקיש  סבור 
דילמה  הגון  באופן  לפתור 
מבט  בנקודת  לבחור  יש 

מרוחקת ואובייקטיבית.

ליל נר שני של חנוכה, על הכביש למרגלות 
כפר אדומים. אורות היישוב אלון מנצנצים 
ראשונים  דיווחים  מטרטר  הרדיו  ברקע. 
נכאים  ואווירת  בכרמל  מהשריפה 

מרחב  על  משתלטת 
המשפחתית.  ה”יונדאי” 
המדברי  בשקט  פונה  אני 
ארץ  לאתר  הגישה  לכביש 
בראשית, ולא מוכן למראה 
מעבר  לעיניי  הנגלה 
לגמרי  לא  טוב,  לגבעה. 
בני  שהזמנו  ידעתי  מוכן. 
ִמרק”ם  מקהילות  נוער 
ידעתי  לבן.  ללילה  להגיע 
גם שאירגנו את זה בשיתוף 
פעולה עם רכזי הנוער של 
אלון  אדומים,  כפר  אשחר, 
שהייתה  גם  ידעתי  ותקוע. 
לסמוך  ושאפשר  היענות 

ִמרק”ם, שמי  רכזת הפעילות של  ללי,  על 
הופתעתי  זאת  ובכל  יצטער.  לא  שיגיע 
למראה חבורה של מאה ושלושים בני נוער 
שגרמה  בדווים,  באוהלים  מחצלות  על 
בהרגשת  להתחלף  המעיקה  לתחושה 

חמימות אופטימית.

ליבה  את  סעדה  המכובדת  החבורה 
שסיימה  לאחר  )מושקעת!(,  ערב  בארוחת 
פרק ראשון של הדלקת נרות והיכרות. הם 
נפלו  הראשונית  בפעילות  כבר  כי  סיפרו 

המחיצות, וניתן היה לראות בני נוער מכפר 
יחד עם חבריהם מאשחר בשיחה  אדומים 

קולחת על עניינים שברומו של עולם. 

כשכוסות תה בידיהם ניגשו החברה ַלֶּפרק 
“הבית  של  וקבוצתית  אישית  יצירה  של 
שלי”. מטרתה של הפעילות היוצרת הייתה 

קהילה  של  במשמעות  ודיון  שיחה  לעורר 
וניסיתי  ביניהם  הסתובבתי  כבית.  מעורבת 
הדיונים  השיחות,  דרך  המפגש  את  לחוש 
והמחוות הלא מילוליות. למרות שהקבוצה 
ממגוון  נוער  מבני  מורכבת  הייתה 
ִמָנטּור  אחד  אפילו  כולל  מקומות, 
חמה  הייתה  האווירה  הגולן!  שברמת 
הזה?”  בערב  מיוחד  “מה  ומרגשת. 
מהם,  שניים  ענו  “המשותף,”  שאלתי. 
אנו  בהם  ממקומות  מגיעים  “כולנו 
החיבור”.  את  טבעי  באופן  מקבלים 
אמת. הרושם החזק ביותר שהשאיר בי 
הערב, בין אם בקבוצות הדיון והפעילות 
בליווי  בציבור  השירה  בשלב  אם  ובין 
הרכב מוזיקלי )משלנו! מכפר אדומים 

ומתקוע(, הוא תחושת הביחד. 
את  שהשגנו  בתחושה  הסתיים  הערב 
המטרה ויצרנו מצע להמשך של עשייה 
כמו  הנוער  בני  של  מצידם  משותפת, 
היה  והקהילה.  הנוער  רכזי  מצידם של  גם 
קבוצת  לבניית  בדרך  נוסף  קטן  צעד  זה 
לקהילות  עתודה  שתהווה  רחבה  הזדהות 

המעורבות בעתיד. 
לידיעת צוות גיוס 2020...

תומר בן שוהם

מעורב קהילתי
לילה לבן מעורב

מה עומד בבסיס המחלוקת שבין רבי יוחנן 
ורש”י מצד אחד לריש לקיש וספורנו מצד 
במחלוקת  מדובר  שאין  ברור  שהרי  שני, 
שתי  אלו  כי  לי  נראה  גרידא?  עובדתית 

שונות  מבט  נקודות 
לדילמות  ביחס 
שאנו  שונות  ולבעיות 
נקודת  בהן.  נתקלים 
יוחנן  רבי  של  המבט 
על  להסתכל  היא 
שהיא  דילמה  כל 
הסיטואציה”.  “מתוך 
מנת  על  כלומר, 
נכון  לפיתרון  להגיע 
רבי  סבור  דילמה  של 
יכול  אינך  כי  יוחנן 
מבחוץ  עליה  להסתכל 
לחוש  עליך  אלא 
ואף  מבפנים  אותה 

ממנה.  חלק  לעתים  עצמך  את  לראות 
שלוש  פסע  משה  כי  יוחנן  רבי  מציין  לכן 
סבור  לעומתו  לסנה.  והתקרב  פסיעות 
כי על מנת לפתור באופן הגון  ריש לקיש 
מרוחקת  מבט  בנקודת  לבחור  יש  דילמה 
המעמידה  מבט  נקודת  ואובייקטיבית, 
כלומר,  לסיטואציה”.  “מחוץ  דווקא  אותך 
אליבא דריש לקיש לא ניתן לפתור דילמה 
באופן אמיתי אם אתה רואה עצמך כאחד 

ממרכיביה. לכן הוא מציין שמשה לא צעד 
לכיוון הסנה אלא התבונן בו מרחוק.  

המשפטי- במישור  קיימת  דומה  מחלוקת 
רולס  ג’ון  בין  מוסרי 
מיל.  סטיוארט  לג’ון 
כאשר  רולס  פי  על 
מעוניין  מחוקק 
בעקרונות  לבחור 
ינחו  אשר  צדק  של 
הוא  החברה  את 
על  לעטות  מחויב 
של  “מסך  עצמו 
ניסוי  זהו  בערות”. 
לפיו  מחשבתי 
יודע  אינו  המחוקק 
האמיתי  מצבו  מה 
או  עני  הוא  אם   –
מינו,  מה  עשיר, 
מה צבע עורו. במצב זה יושגו על פי רולס 
העקרונות הצודקים, שכן כל אדם המבקש 
להחליט על קבלת חוק מסוים צריך לקחת 
החלש  להיות  עלול  עצמו  שהוא  בחשבון 
כי מחוקק  מיל  טוען  זאת  לעומת  בחברה. 
בחשבון  לקחת  צריך  משפטי  או  מוסרי 
ורק  ושל החברה,  את המצב האמיתי שלו 
אשר  צודקים  לחוקים  להגיע  ניתן  כך 
יביאו למקסימום אושר לבני אדם, למרות 

שלעתים עלול חוק כזה או אחר לבוא על 
את  להוציא  צריך  המחוקק  החלש.  חשבון 
את  לנטרל  ובכך  “המשוואה”  מן  עצמו 

המימד הרגשי של ההחלטה. 
אלה  מבט  נקודות  לשתי  בולטת  דוגמה 
מצויה בעסקאות לשחרור חטופים. עמדה 
צריכים  ההחלטות  מקבלי  כי  גורסת  אחת 
הסיטואציה  בתוך  עצמם  את  לשים 
שלהם  בנם  לו  עושים  היו  מה  ולבחון 
עמדה  מצדדי  לדעת  החטוף.  החייל  היה 
נכונה  החלטה  קבלת  יבטיח  הדבר  זו 
כי  גורסת  אחרת  עמדה  מוסרית.  מבחינה 
את  לנתק  דווקא  ההחלטות  מקבלי  על 
לפגוש  לא  ואפילו  מהסיטואציה,  עצמם 
להיות  לא  כדי  החטופים  משפחות  את 
מצדדי  לדעת  רגשית.  מבחינה  מושפעים 
ההחלטות  מקבלי  יוכלו  כך  רק  זו  עמדה 
והאובייקטיבית  “הנכונה”  להחלטה  להגיע 

מבחינה מוסרית. 

באשר  שהמחלוקת  לראות  אפוא  ניתן 
בדילמה  מנהיג  של  מעורבותו  למידת 
תקופות  חוצה  לפתחו  המתגלגלת 
היסטוריות: היא מתחילה בין רבי יוחנן לריש 
לקיש, נמשכת בין רש”י לספורנו, עוברת בין 
רולס למיל, וקיימת במידה רבה גם במרחב 

הציבורי שלנו. 
רוני רוזנברג



משחקשת לשבת
שלט לדלת:

שירדו  יעקב  בני  שמות  בפירוט  מתחלה  שלנו  הפרשה 
את  משלט?  יותר  שלנו  השם  על  מכריז  מה  מצרימה. 
השלט שלנו נכין מחומרים ממוחזרים. ליצירה שלנו אנחנו 
שרוך  מדבקות,  מספריים,  טוש,  קרטון,  אריזת  צריכים 
ולהניח  הנעליים  את  לחלוץ  יש  ראשית  בד.  רצועת  או 
ולגזור  את הרגל על האריזה, לסמן מסביב לרגל בטוש, 
מסביב לתבנית הרגל )לאחר הרחקתה(. יש לחורר בקרטון 
מצידי  ושניים  לאצבע,  הבוהן  בין  אחד  חורים:  שלושה 
ולקשור קשר  בין החורים  יש להשחיל את השרוך  הרגל. 
מאחורי כל חור עד שנוצר מראה של כפכף. ִרשמו במרכז 

השלט את שמכם וקשטו אותו.

אילתפנדי

שווגזהעא

רסדמזקגב

טפחנבואנ

ריכשולמי

כסנהלוימ

שעיהודהי

שמעונדפנ

יזבראובנ

אתרו בתפזורת את השמות:
יעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, 

נפתלי, גד, אשר, יוסף
בהצלחה,
אילנה כרסנתי

 מדרש שמות
“ַוֵתַתַצב אחותו מרחוק”

)שמות ב, ד(.
בשם  עמרם  רבי  אמר  מרחוק?  מרים  עמדה  למה 
עתידה  ואומרת,  מתנבאת  מרים  שהייתה  לפי  רב, 
שנולד  כיוון  ישראל.  את  שיושיע  בן  שתלד  אמי 
משה נתמלא כל הבית אורה. עמד אביה ונשקה על 
ראשה. אמר לה, בתי נתקיימה נבואתך, היינו דכתיב 
)שמות טו, כ( “ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את 
התוף”. אחות אהרן ולא אחות משה, אלא שאמרה 
נבואה זו כשהיא אחות אהרן ועדיין לא נולד משה 

)שמות רבה א(.

ידוע לי מי כתב מדרש זה. הוא מופיע כאמור  לא 
העתיקים  המדרש  ממקורות  אחד  רבה,  במדרש 
שכך:  וחבל  מוזכר,  אינו  זו  אמירה  בעל  אבל  יותר, 
מדרש  הנה  לחלוטין,  הגברי  התרבותי-היהודי  בנוף 
פמיניסטי שבוחר להעצים את מרים מעבר לתפקיד 
האחות הגדולה שדואגת למשה הקטן, ומדגיש את 
מעמדה כנביאה - אחת משבע הנביאות המוזכרות 
גורס  ביותר  המפורסמים  המדרשים  אחד  בתנ”ך. 
ממצרים.  ישראל  נגאלו  צדקניות  נשים  ש”בזכות 
פרייה  ממצוות  פסקו  לא  ישראל  שנשות  משום 
ורבייה”. אמירה זו, מעשה הגבורה של הנשים מול 
יכולה  ליאור,  היילוד  גזירת פרעה להשליך כל הבן 
להתפרש כדוגמה נוספת להעמדת הנשים במקומן 
הגברית.  השליטה  את  לחזק  רצון  מתוך  “הטבעי”, 
אלא שבא המדרש שלפנינו ומשלים את התמונה: 
נשים צדקניות לא רק טרחו להביא ילדים לעולם על 
אף כל הסכנות, אלא גם הצמיחו את מרים האחות 

הדואגת, הנביאה שמבשרת את ניצני הישועה.

בן לנדאו

לטייל  לנסוע  והתכוננו  חופש  יום  עמוס  לקח  בחנוכה,  רביעי,  ביום 
באזור עין גדי. ברגע האחרון הציע עמוס, “אולי ניסע לכרמל לעזור 
לאנשים שנשרף להם הבית?” הילדים התלהבו ואני התחלתי להרים 
אמרו  כולם  אבל  נוספים,  ולאנשים  אורד”  “ימין  לפנימיית  טלפונים 
ַּכְרֶמָלה.  נוסעים  אנחנו  זאת  אין מה לעשות. החלטנו שבכל  שכרגע 
היה זה יום שבו פגשנו הרבה מאוד אנשים, ודרך המפגש עם האנשים 

נגענו במקצת במה שעבר על הכרמל בשריפה הגדולה. 
כניסה  אין  כי  להיכנס  לנו  נתן  שלא  אורן,  בבית  השומר  את  פגשנו 
לקיבוץ, אבל היה מאוד מאוד נחמד והודה לנו כמה פעמים על כוונתנו 

לבוא ולעזור.

בו נשרף  ובדרך ראינו את המקום  הוד,  לעין  ופנינו  הסתובבנו חזרה 
האוטובוס על כל נוסעיו כמעט. ערכנו פיקניק ביער השרוף תחת עצים 
שחורים וראינו צב גדול שרוף שלא הספיק לברוח )כמו כל בני מינו 

האיטיים(.

בעין הוד פגשנו את א’, אישה בת תשעים וארבע שכבר לא היה לה 
כוח לדבר עם אנשים, ורק חיכתה לגנן שיבוא לשתול שתילים בגינתה 

הגדולה, מלאת הפסלים, שנשרפה.
פגשנו את ח’, אמנית מצחיקה וחמודה שדווקא לא נשרף לה הבית 
היציאה  ידעה לספר על  לפני שתים-עשרה שנה(, אבל  נשרף  )הוא 

מעין הוד בליל השריפה ועל הבהלה הגדולה. 
כל  על  לנו  שסיפרה  ומקסימה  צעירה  אישה  ר’,  את  פגשנו  לבסוף, 

תכולת הבית שנשרף ועל הניסים שהיא מחכה שיקרו לה.

עזבנו את עין הוד בהרגשה שלא הכול שרוף כאן, שיש בכרמל עוד 
והאנשים  מפחיד(.  יותר  הרבה  נרָאה  זה  )בעיתון  ירוקים  שטחים 
שפגשנו, למרות כל מה שעבר עליהם, היו נחמדים, אדיבים, והמפגש 

עימם נתן תחושה של חיבור, הזדהות ותקווה גדולה.

מיכל שור-הרטמן

רגע          משפחתי


