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 וארא  שמות ו ב - ט להפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1951 < הפדאיּון ביצעו פיגוע קטלני ראשון - חוליה שהסתננה מירדן הרגה בת שמונה-עשרה מהכפר מנחת )כיום שכונת מלחה בירושלים(. 
פדאיון )בערבית: “מחרפי נפשם“( היה כינוי לקבוצות מסתננים או מחבלים פלסטינים שאינן קשורות בהכרח זו לזו, שפעלו בשנות החמישים 
והשישים. בהתחלה הם הסתננו ממחנות סמוכים לגבול ישראל על מנת לחזור לבתיהם או להציל משהו מרכושם; אך הפעולות התמימות 

התחלפו בפיגועים חבלניים אלימים. מדינת ישראל הגיבה בפעולות תגמול כנגד המסתננים ומחנות הפליטים שמהם הגיעו. 

1954 < מאות פונו מבתיהם באזור תל-אביב עקב גשמים עזים ושיטפונות. על יישובים אחדים ריחפה סכנת ניתוק, מסילת הרכבת הוצפה 
ונמלים שותקו. 1969 < הירמוך עלה במטר וחצי והציף שטחים בעמק הירדן. במהלך סוף שבוע אחד עלו פני הכנרת בשלושים סנטימטרים. 
1985 < שמונה-עשר איש נהרגו ועשרות נפצעו בהתקפת מחבלים מארגונו של אבו נידאל על דלפקי חברת אל-על בשדות התעופה של 
רומא וווינה. 2004 < רעידת אדמה בדרום-מזרח אסיה בדרגה 9 בסולם ריכטר גרמה לגלי צונאמי אדירים ולמותם של כ-280,000 איש. 

2008 < התחיל מבצע “עופרת יצוקה”.
ליקטה: אילת אסקוזידו

האם אני מקשיב לעצמי?
ואמרה:  א’  דניאלה חזרה מודאגת מכיתה 
לה  אמרנו  בקריאה”.  טעויות  עושה  “אני 
והדגשנו  לתרגל את הקריאה,  לה  שנעזור 
כי עשיית טעויות היא דבר שכולם עושים 
ללמוד  הוא  החשוב  הדבר  בושה.  לא  וזו 
מטעויות כשהן קורות ולהשתדל לא לחזור 

עליהן בעתיד. 

זוכר שקראתי על ההבדל באופן שבו  אני 
מתאמנים:  וחובבים  מקצועיים  מוזיקאים 
הנגנים החובבים ממשיכים לנגן גם כשהם 
מפסיקים  המקצועיים  ואילו  טעות,  עושים 
את הנגינה ומנתחים את הטעות, עד שהם 
מּוָעדים  החובבים  יותר.  אותה  עושים  לא 
את  ינגנו  כאשר  טעות  אותה  על  לחזור 
לשלב  התפנו  שלא  משום  שנית,  היצירה 
מן  המקצועיים,  ואילו  והשיפור,  הניתוח 
מה  טעות.  אותה  על  יחזרו  לא  הסתם, 
שמאפיין את המקצועיים הוא ׂשיַמת דגש 
פחות  וׂשיַמת  ומחשבה,  ניתוח  האזנה,  על 

דגש על כיסוי כמות של חומר.

יותר  הרבה  היא  ולחשוב  לעצור  היכולת 
לקרוא(.  )או  לנגן  להמשיך  מאשר  קשה 
לפעמים אני מרגיש שנותנים לילדים יותר 
מדי חומר למידה, וזה בא אולי על חשבון 
הקניית הרגלי למידה נכונים. האין זה חשוב 
יותר ללמד את הילד לעצור ולחשוב ולנתח 
נחשפים  אנו  האינטרנט  בעידן  ולשפר? 
שאיננה  אינסופית,  כמעט  מידע  לכמות 
ניתנת לעיכול. קשה להיות מומחה במספר 
תחומים, כמו בתקופת הרמב”ם, שהיה גם 

דווקא  פילוסוף.  וגם  הלכה  איש  גם  רופא, 
בגלל כמות המידע יש להקנות לתלמידים 

את היכולות לעצור את הזמן ולנתח.

ישראל  לבני  משה  פונה  ָוֵאָרא  בפרשת 
מהקדוש-ברוך-הוא:  מסר  להם  ומוסר 
“אני אלוהים. אני אשחרר אתכם ממצרים. 
אתם תהיו לי לעם ואני אביא אתכם לארץ 
חוסר  את  מדגיש  המקרא  המובטחת”. 
אל  שמעו  “...ולא  העם:  של  ההקשבה 

משה...” )שמות ו, ט(. 

ממש  ולא  לנגן  יכול  החובב  הפסנתרן 
שומע  הוא  אם  השגיאות.  את  “לשמוע” 
לא  הוא  להן.  לא ממש מקשיב  הוא  אותן, 

טורח לעצור ולעשות עם זה משהו. מדוע?
...“ ברורה:  ישראל הסיבה  במקרה של עם 
ולא שמעו אל משה מקֹוצר רוח ומעבודה 
קשה” )שמות שם, שם(. כאשר אנו עסוקים 
דברים  על  לחשוב  קשה  היומיום  בטרדות 
בשבילי  והבטחות.  מסורת  אלוהים,  כמו 
להתפנות  היכולת  בדיוק  היא  התפילה 
גדול  ולהתחבר למשהו  היומיום  מטרדות 
אני  כאשר  ישראל.  ומסורת  אלוהים  ממני: 
לרוב  זה  לתפילה,  להתפנות  מצליח  לא 

בגלל קוצר רוח ועבודה קשה.

היא  בראשית  ספר  של  הדרמה  בעיניי, 
גם  הקשבה.  על  לעם  משה  בין  המאבק 
לא  עדיין  העם  שקרו  הניסים  כל  לאחר 
מקשיב, ואם הוא מקשיב, הרי זה רק לזמן 

קצר. 

יקנו  הייתי רוצה לקוות שהמורים ב”קשת” 
לילדינו יכולות הקשבה מגוונות. מהקשבה 
עצמך  של  לטעויות  הקשבה  ועד  ל”אחר” 
אולי  היא  הקשבה  יכולת  הקריאה.  בעת 
להעניק  שנוכל  ביותר  הגדולה  המתנה 
מסגרת  על  לחשוב  לי  וקשה  לילדינו, 
טובה יותר מ”קשת” למטרה זו. כדי שנוכל 
להקשיב ל”אחר”, חשוב שנהיה ַקשּובים גם 

לעצמנו. 

לעצור, להקשיב, לנתח ולפעול. ׂשימת דגש 
על פיתוח יכולות אלה לזמנים ארוכים יותר 
ויותר תיתן בידי לילדינו כלים יקרים מפז.   

שאלות למשפחה:
למצרים  ללכת  למשה  אומר  אלוהים 
ישראל.  עם  את  לשחרר  מפרעה  ולבקש 
מקשיב?  משה  למי  מכן,  לאחר  מיד 
או  ומבצע,  קם  מיד  הוא  האם  לאלוהים? 
עצמו?  של  לפחדים  מקשיב  הוא  שאולי 

ממה משה מפחד?
אף  על  למשה  מקשיב  לא  העם  מדוע 
בפרשה?  המצוינים  והניסים  המכות 
את  ופירשו  חילונים  היו  ישראל  בני  האם 
המציאות כִסדרה של תופעות טבע שאינן 
היו  הם פשוט  אולי  או  לאלוהים?  קשורות 

מוטרדים? אולי הם פחדו – כמו משה?
איך ייתכן שפרעה לא הקשיב לדרישות של 
משה? מדוע אלוהים לא השמיד את פרעה 
מהיר?  אחד  בנס  העם  את  ושיחרר  מיד 
ואת  פרעה  את  ללמד  רצה  אלוהים  האם 

עם ישראל “להקשיב”?
                                    אביאור ביירון



  בזכות המום

כי  מראים,  מחקרים 
מאפשרת  האמונה 
טובה  התמודדות 
בעיות  עם  יותר 
ומצוקות ובכך תורמת 

להישרדות האדם. 

ייתכן  בדבר כל כך לא רציונאלי כאלוהים. 
קיבל  וכבר  רציונאלית,  אינה  שחשיבתנו 
“נובל” פרופ’ כהנמן, שהראה  על כך פרס 
יחד עם עמיתו טברסקי שאנחנו מקבלים 

החלטות באופן לא רציונאלי. 

הגדרת  את  לבדוק  בוויקיפדיה  גלשתי 
הרציונאליזם ולהפתעתי מצאתי התייחסות 

של  לפועלם 
יהודים  פילוסופים 
בימי  זה.  בהקשר 
החלו  הביניים 
יהודים  פילוסופים 
כמו חסדאי קרשקש 
לנסח  אלבו  ויוסף 
היהדות  עיקרי  את 
לגישה  בהתאם 
הרמב”ם  רציונאלית. 

רציונאליסטיות  מגישות  במיוחד  הושפע 
הגותו  כל  כמעט  היוונית.  הפילוסופיה  של 
שוללת הסברים מיסטיים ומחייבת הסברים 
לוגיים לעקרונות היהדות ולתופעות הטבע. 
אלו  פילוסופים  כיצד  מעניין  זאת,  לאור 
האי-רציונאליות  סוגיית  את  ִייְשבּו  ואחרים 
הגישה  עם  עצמו  האל  ובמהות  שבאמונה 
את  שייחסו  כאלו  היו  הרציונליסטית. 
הנחת  מעין  מוקדם”,  ל”ידע  באל  האמונה 
היא  החשיבה  שאר  כל  שבהינתנה  יסוד, 

רציונאלית.

ידע  האם  השאלה  את  מעלה  זו  גישה 
או  גנטית  מבחינה  בנו  טבוע  זה  מוקדם 
שמא הוא נלמד? לו אדם היה נולד על אי 
הייתה  האם  סביבו  אנושי  יצור  ללא  בודד 
אני  עליון?  בגורם  אמונה  בו  מתפתחת 
לניסוי  מוביל  זה  נלמד.  ידע  שזהו  סבורה 
מחשבתי שכל אדם יכול לערוך: נניח שהיה 
למשל,  אחרות,  אמונות  עם  בבית  גדל 

היה  האם  דתי,  בבית   - מאמין  לא  חילוני 
גדל להיות אדם מאמין? ולהיפך. 

יכולת האמונה ייחודית לאדם ואינה מצויה 
הבהמה.  מן  האדם  מותר  בכך  וגם  בחיות, 
ודרך  מוחו  מבנה  את  מייחד  אפוא  מה 
להאמין  לו  האדם, שמאפשר  של  חשיבתו 

בכוח עליון בלתי נראה ובלתי מוחשי?

קשה  האלוהות  מושג 
לתפיסה. ייתכן שנוכל ללמוד 
דרך  חשיבתנו  על  משהו 
מופשטים  מושגים  בחינת 
נוספים כגון אינסוף. גם אם 
מבינים  או  תופסים  איננו 
אינסוף  המושג  את  לגמרי 
נכונותו,  על  מסכימים  אנו 
דוגמאות  לתת  ויכולים 
לממשותו, כגון האפשרות לספור בלי סוף, 
עוד  להמשיך  נוכל  לחלל  נטוס  שאם  או 
זו  אחרת.  היא  באל  האמונה  אולם  ועוד. 
יודעים?  אנו  כיצד  פנימית«.  »ידיעה  מעין 
לא  )או  קיים  האל  כי  מרגישים  אנחנו 
היא  האמונה  זו  מבחינה  זאת(.  מרגישים 
רגש. על פעילות מוחית של רגשות יש לנו 
פועלים  במוחנו  מסוימים  כשאזורים  ידע: 
אנו חווים רגש, ומן המפורסמות הוא שרגש 

אינו רציונאלי. 

להפריד  שלנו  האפשרות  כי  דומה  לסיום, 
לא  לאמונה  רציונאלית  חשיבה  בין 
הרגשי  מהמרכיב  נובעת  רציונאלית 
שבאמונה, בין אם זה פחד, אהבה, שייכות, 
או הרגש המיוחד השמור אצלנו לרעיונות 

שלאורם התחנכנו.
רויטל שני-הרשקוביץ

אחת  עם  אותנו  מפגיש  שמות  ספר 
העם  בתולדות  ביותר  המרתקות  הדמויות 
ומתמיד העסיקה  רבנו. מאז  היהודי, משה 
והוגים,  סופרים  דרשנים,  פרשנים,  דמותו 
הרבים  והניגודים  הייחודיות  תכונותיו  בשל 

שהוא מייצג.

לראשונה,  משה  אל  פונה  כשאלוקים 
דופן,  יוצא  שיח  דו  ביניהם  מתקיים 
כל  לעשות  מנסה  משה  שבמהלכו 
לתפקיד  מכניסה  להימנע  כדי  שביכולתו 
שייעד לו האל. הוא מעלה טיעונים שונים 
ומרובים לאי התאמתו לכאורה לתפקיד זה. 
אחד הטיעונים שהוא "כבד פה וכבד לשון" 

"ערל  בפרשתנו  אחרת  בלשון  ובהמשך 
שונים  הסברים  נתנו  הפרשנים  שפתיים". 
לכוונת המילים, אך אחת הדעות המקובלות 
על רש"י, אבן-עזרא ואחרים, שמשה רבנו 

גמגם.
מנסה  ביותר  המוכרים  המדרשים  אחד 
להסביר מה גרם ללקות זו: "היו שם יושבין 
ואמרו: מתייראין אנו מזה  חרטומי מצרים, 
שנוטל כתרך ונותנו על ראשו, שלא יהיה זה 
מלכות  ליטול  שעתיד  אומרים  שאנו  אותו 
אומרים  מהם  להורגו  אומרים  מהם  ממך. 
לשורפו, והיה יתרו יושב ביניהן ואומר להם: 
אותו  בחנו  אלא  דעת,  בו  אין  הזה  הנער 
והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת, אם יושיט 

ידו לזהב יש בו דעת והרגו אותו, ואם יושיט 
משפט  עליו  ואין  דעת  בו  אין  לגחלת  ידו 
ליקח  ידו  ושלח  לפניו  הביאו  מיד  מוות, 
הזהב, ובא גבריאל ודחה את ידו ותפש את 
פיו  לתוך  הגחלת  עם  ידו  והכניס  הגחלת 
וכבד  פה  כבד  נעשה  וממנו  לשונו,  ונכווה 

לשון."

מוגדר  גמגום  גמגום:  על  קצר  רקע 
ידי  על  לרוב  הדיבור,  בשטף  כהפרעה 
חזרה או הארכה של הברה או צליל מסוים. 
כהפסקה  גם  להתבטא  יכולה  ההפרעה 

בלתי רצויה בשטף הדיבור.
מאוכלוסיית  אחוז  כ-5  ב-עד  קיימת  היא 

הצורך להאמין - לשם מה הוא קיים ומה טיבו?
והיא  הימים  משכבר  קיימת  האמונה 
אוניברסאלית. לכל עם או שבט נידח ישנה 
הצורך  על  נכתב  כבר  רבות  שלו.  האמונה 
תופעות  את  לעצמו  להסביר  האדם  של 
ההתפתחות  עם  בימינו,  אולם  הטבע. 
להסביר  ויכולתנו  והמדעית  הטכנולוגית 
התנערו  לא  עדיין  בעולמנו,  רבות  תופעות 
יש   – מזאת  יתרה  מהאמונה.  האנשים 
עדויות לנהירה אחר אמונות, דתות וכוחות 
בעידן  מסוימת  התפקרות  לאחר  עליונים 

התעשייה והמדע במאה הקודמת.

חזקה  משיכה  עם  ורציונאלי  חילוני  כאדם 
למדעי הטבע, נראה לי תמוה שחלק נכבד 
של האנושות מאמין בכוח עליון. מדוע יש 
הביולוגיה  בלימודי  באמונה?  צורך  לנו 
 ,)Fitness( “פיְטֶנס”  במושג  נתקלתי 
את  להתאים  חי  יצור  של  יכולתו  שפירושו 
עצמו לסביבתו בתהליך הברירה הטבעית, 
תעלה.  צאצאיו  ושרידות  ששרידותו  כך 
של  תכונות  להסביר  ניתן  זו  תפיסה  לפי 
פרטים בעולם החי והצומח כמגבירים את 
שאם  שלהם,  המחיה  בתנאי  הישרדותם 
מושג  נעלמת.  הייתה  תכונה  אותה  כן  לא 
זה עונה על רבות משאלות ה”מדוע” לגבי 
כי  התנהגותו של האדם. מחקרים מראים, 
טובה  התמודדות  מאפשרת  אכן  האמונה 
יותר עם בעיות ומצוקות שהחיים מזמנים, 
זה  אין  האדם.  להישרדות  תורמת  ובכך 
היא   - היחיד שהאמונה ממלאת  התפקיד 
של  נוספים  רבים  לצרכים  מענה  נותנת 
האדם, כגון התגברות על החרדה הקיומית, 
אולם כל תפקיד שהיא ממלאת, ניתן לשייך 
של  שרידותו  להגברת  דבר  של  בסופו 

האדם.

שאלה נוספת הנוגעת לטיבה של האמונה 
מאמינים  רציונאלים  אנשים  כיצד  היא 



למיכל ולעילי לבני
להולדת הבת.

לשירית ולאייל
לוי-רוזנבאום
להולדת הבן.

ברכות

קצת תרבות
תוך  עצמוני  באופן  חולפת  המקרים  ובמרב  מסוימים,  בגילאים  הילדים 
ואנשים  גמגום,  לבין  אינטליגנציה  רמת  בין  קשר  כל  אין  שנים.  מספר 
לגמגום  הכללית.  לאוכלוסיה  זהות  יכולות  בעלי  הם  מגמגום  שסובלים 
ההשפעה  עקב  המגמגם  של  הרגשי  מצבו  על  השפעה  להיות  עשויה 
והימנעות  בושה  תחושת  העצמי,  בביטחון  לפגיעה  ולהביא  החברתית, 
מסיטואציות חברתיות שונות. אין טיפול מרפא לגמגום, אך ישנן טכניקות 
רבות המאפשרות למגמגם להגביר את שטף הדיבור ולעזור בהתמודדות 
מגמגמים  ההפרעה.  עם  הרגשית 
דמוסתנס,  בהיסטוריה:  מוכרים 
במאה  באתונה  שחי  מדינאי  שהיה 
כונה  ואף  הספירה  לפני  ה-4 
"הנואם המושלם", גמגם בצעירותו 
ומסופר עליו שבניסיון להתגבר על 
כך היה הולך לחוף הים, שם חלוקים 
מנסה  הגלים  רעש  ולקול  בפיו, 
לתרגל את עצמו בנשיאת נאומים. 
עוד  צ'רצ'יל,  שווינסטון  גם  ידוע 
במשך  מגמגום  סבל  מוכר,  נואם 

חייו.

ונחזור לסיפור המקראי. משה מנסה לגייס את גמגומו כ"תירוץ" לכך שאינו 
יכול להנהיג את העם ולייצגם מול פרעה. בתשובתו של האל למשה הוא 
אומר- "ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם, אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם, אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור, ֲהֹלא 
ָאֹנִכי, ה'." כלומר, אני מודע למום שלך, ובכל זאת אני בוחר אותך להיות 

הנביא. 

משה עומד לקבל על עצמו תפקיד כמעט בלתי אפשרי. תפקיד שדורש 
עצמה  שהאלוקות  לעיתים  שנדמה  עד  לאל,  עצומה  קירבה  אחד  מצד 
דבקה בו, ומצד שני נדרש ממנו להיות קשוב לצרכים החומריים והבסיסיים 
ביותר של בני ישראל. העם שמשה הולך להנהיג הוא עם קשה, עקשן עם 
צרות רבות. ואכן, בשנות מנהיגותו משה מוכיח את עצמו כמנהיג יוצא דופן 
– לצד קירבתו לה', הוא מצליח להישאר עם רגליו על הקרקע, אדם עניו 
שתמיד קשוב לצרכיו של העם. יתכן שחיים עם מום תרמו לבניית אישיות 
מתחושת  נובע  עליו  מטיל  שה'  מהתפקיד  משה  של  החשש  זו.  מיוחדת 
חוסר בטחון שנוצר עקב מומו, ומעיד בכך על אנושיותו. בעיני האל, לא 
רק שהמום אינו מונע ממנו להנהיג את העם, אולי הוא זה שדווקא מכשיר 
אותו לתפקיד. אנשים שסובלים ממום כלשהו, או שחיים וגדלים בקרבת 
אנשים עם לקות או נכות כלשהי, מפתחים רגישות מיוחדת לקשיים של 
כה  יכולות  עם  במנהיג  ישראל  עם  זכה  זה  מום  ש'בזכות'  יתכן  הזולת. 

יוצאות דופן, שאפשרו לו להנהיג את העם בהצלחה רבה כל כך.

בנימין גרינברג

ממום  שסובלים  אנשים 
בקרבת  שחיים  או 
או  לקות  עם  אנשים 
רגישות  מפתחים  נכות, 
של  לקשיים  מיוחדת 
מה  זה  ואולי  הזולת. 
משה  את  שהכשיר 

לתפקיד.

מערכת ודברת בם
מזמינה חברים מהקהילה

להצטרף למעגל הכותבים

האיכותי של העלון

וליצור עמנו קשר במייל

geshermb@gmail.com

היה פה שמח? 
המלצה על הספר “הביתה”

של אסף ענברי

בארץ  וסבתי  סבי  בעלילות  גאה מאוד  הייתי  כילדה 
הארץ,  ילידת  הייתה  סבתי  המדינה.  קום  טרם  הזו, 
בפולין,  רב  להיות  שיועד  סבי,  יבנאל.  המושבה  בת 
השומר  של  גרעין  במסגרת  ארצה  ועלה  התפקר 
ומגדל”  ה”חומה  יישוב  ממקימי  היו  שניהם  הצעיר. 
השני שעלה על הקרקע, קיבוץ שדה נחום שבעמק 
על  סבתי  של  לסיפוריה  להאזין  אהבתי  שאן.  בית 
הבחירה  ועל  הקיבוץ  הקמת  על  במושבה,  החיים 
עקב  חיפה,  לעיר  ולעבור  הכול  לעזוב  הטראומטית 

הפילוג הידוע בשנות החמישים.

“הביתה” את  בן אפיקים, מביא בספרו  ענברי,  אסף 
סיפורו של קיבוץ אפיקים. הקריאה בו הייתה בשבילי 
סוג של “חזרה הביתה”. הספר עוקב אחר עלייתם של 
הראשונים, צעירים חדורי אידיאולוגיה סוציאליסטית 
הראשון  בשלב  המאה התשע-עשרה.  בסוף  מרוסיה 
בארץ  הנודדות  עבודה  לקבוצות  מתאגדים  הם 
ייבוש  של  ומשמימות  מפרכות  בעבודות  ועוסקות 
את  ומתאר  ממשיך  הספר  כבישים.  וסלילת  ביצות 
תהליך הקמת הקיבוץ, מיסודו, את הצמיחה המהירה, 
השמונים,  שנות  משבר  את  הסיאוב,  את  ובהמשך 

ובעקבותיו את תהליך ההפרטה הבלתי נמנע. 

מה מיוחד בספר? הוא מתאר מורכבות, מצייר דמויות 
חולשותיהן  את  מסתיר  לא  אך  מהחיים”  “גדולות 
זאת  ועם  ביקורתית,  חדה,  היא  הכתיבה  האנושיות. 
לדמויות  הכותב  של  אמיתית  אהבה  ניכרת  רגישה. 
כותב  ענברי  כולו.  ההתיישבות  ולמפעל  המרכזיות 
לצד  נוקשה  אידיאולוגיה  של  חיים  על  בהומור 
פוליטיקה ממזרית, סגפנות אדירה לצד נהנתנות )כן, 

היו כאלה שהצליחו ליהנות גם אז....(.

קשורים  ושניהם  במיוחד,  לי  זכורים  קטעים  שני 
זוג,  ילד” בקיבוץ. הראשון מתאר  “להיות  בחוויה של 
הכנרת  לחוף  שנהרג  בספר,  המרכזיות  מהדמויות 
במה שכונה “אסון מעגן”. אף אחד, במשך שנים, לא 
ניגש לילדיהם הצעירים לספר להם שההורים אינם. 
ההורים  כי  הזמן,  במשך  בעצמם,  מבינים  הילדים 
לא יחזרו. הקטע השני מספר בהומור רווי בכאב על 
המשותפת,  הלינה  של  במחלוקת  השנויה  החוויה 
חוויה מעורבת של ביחד כפוי, בדידות, אכזריות, פחד 

ואומץ.

אולי דווקא בגלל המבט המפוכח והחם אותו מישיר 
ענברי אל גיבורי העבר, יצאתי מהספר עם חיבה עזה 
והערכה מחודשת לאנשים הללו שאיפשרו, בסופו של 

דבר, את החיים של כולנו כאן, בארץ המשוגעת הזו...

איילת להמן



משחקשת לשבת

 מדרש וארא
“וגם הקימותי את בריתי” )שמות ו, ד(, שניתנה להם כמו שאמרתי להם שאתן 
בני ישראל”  ַנֲאַקת  “וגם אני שמעתי את  ִהְרֲהרּו אחַרי,  ולא  להם את הארץ 
)שמות ו, ה(, לפי שהן לא ִהְרֲהרּו אחַרי, וגם אף-על-פי שישראל שבאותו הדור 
ָּכַרִּתי עם אבותיהם,  ֶשׁ נוהגין כשורה, שמעתי נאקתם בעבור הברית  היו  לא 

הדא הוא דכתיב ]ככתוב[ )שמות ו, ה( “ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי”.
]שמות רבה ו, ד[

מדרש זה בעיניי, נוגע באחד העצבים הרגישים ביותר של היהדות בת-זמננו. מדובר 
במושג “העם הנבחר”, שגורם – ובצדק - לאי-נוחות, כל עוד הוא מתפרש כעליונות 
טבעית שעלולה להזכיר תורות גזע מסוכנות. אולם הדרך שבה תופס בעל המדרש 
מושג זה, והשלכתו על זכותו של העם היהודי לארץ ישראל, אין בהן מן ההתנשאות של 
אלה שמרגישים יותר טובים מכולם אלא בדיוק להיפך: המדרש מדגיש שעם ישראל 
לא  מוביל  והדבר  נשמרה.  הברית  זאת  ולמרות  כשורה”,  נוהגין  היו  “לא  עת  באותה 
לתחושת עליונות כי אם למחויבות: אם למרות התנהגותי הנלוזה הברית איתי נשמרה, 

עליי להתאים את עצמי לכבוד שנעשה לי ולתקן את אורחותיי.
בן לנדאו

מאדם וחוה עד משה ויותר.
ראוי  אך  ביעף,  חלף  לא  אמנם  בראשית  חּוָמש 
לשים לב שדורות רבים חלפו להם ביעף במהלכו.

בפרשה הקודמת התוודענו באופן מעורפל למדי 
אותנו  ללוות  שעומד  משה,  של  היוחסין  לאילן 
עד סוף חומש דברים: “ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח 
ב,  )שמות  ֵּבן”  ַוֵּתֶלד  ה  ָהִאּׁשָ ַוַּתַהר  ֵלִוי;  ַּבת  ֶאת 
א-ב(. עתה, רגע לפני ֲעֶׂשֶרת המכות ורגע לפני 
חלק  ולהבין  סדר  לעשות  ננסה  כעם  התהוותנו 
מרצף הדורות במעבר מחומש בראשית לחומש 

שמות ולשאר החומשים.
בכדי להבין את התרשים ניָדֵרש לִמְקָרא.

המסמלים  מוסכמים  סימנים  פירושו  מקרא 
מפה  בכל  בתרשים.  עצמים/דמויות/קשרים 
אותם  המסביר  מקרא  למצוא  נוכל  תרשים  או 

ומסייע בקריאתם ובהבנתם.
היעזרו במקרא )תרתי משמע( וענו על השאלות 

הבאות:
מהם שמות בניו של יוסף? 

כמה ילדים יש ללאה?
למי יש אחים נוספים שאינם מפורטים?

כמה ילדים ילדה ִשְפָחָתּה של רחל?
ַהקיפו את שנים-עשר השבטים שנחלו את הארץ 
)רמז: חומש בראשית פרק מח, פסוק ה; וחומש 

דברים פרק יח, פסוקים א-ב(.
מי הוא סבו של נחור אחי הרן?

השלימו: “אברהם הוא         של לוט”.
ַהקיפו את התשובה הנכונה: “מלכה היא בת זוג 

של לוט/נחור”
מה הקשר המשפחתי בין שני הסבים של משה?

יום המשפחה מתקרב )עוד כחודש(, כיצד נקרא 
תרשים זה?

יובל מרקוביץ’

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(
שרי דרור 052-3056482

תנחומי הקהילה
לסיגל צ’רקה

על מותו של אביך בטרם עת

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד.


