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 בשלח  שמות יג, יז-יז, טזפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

אבני דרך בתולדות הספרות 
1605 < יצאה לאור מהדורה ראשונה של “דון קישוט” הרומן של סרוונטס, המקובל כרומן המודרני הראשון; 1809 < נולד הסופר אדגר אלן 
ּפֹו, הידוע בסיפורי המתח שלו; 1882 < נולד א”א מילן, מחבר “פו הדב”; 1898 < הסופר אמיל זולה מפרסם את מאמרו המפורסם “אני 
מאשים” אודות פרשת דרייפוס; 1898 < נפטר צ’רלס דודג’סון הידוע בכינויו לואיס קרול, מחברם של ספרי “אליסה בארץ הפלאות” ו”אליסה 
1970 < נפטרה לאה  1936 < נפטר רודיארד קיפלינג מחבר “ספר הג’ונגל”;  1929 < פורסם קומיקס פופאי הראשון;  בארץ המראות”; 

גולדברג, משוררת וסופרת ספרי הילדים “דירה להשכיר”, “איה פלוטו”, “ידידיי מרחוב ארנון” ועוד.
ועוד אירוע אחד חשוב

15.1.2011 < יום הולדת לאיילת להמן, יועצת ארגונית מצליחה, רעיה, אימא נפלאה ואהובת לבי – כפי שכתב אדגר אלן פו: “אהבנו אהבה 
שהיא יותר מאהבה” )“אנבל לי”(, וכפי שאמר פו הדוב: “אם תחיי עד גיל מאה, אני רוצה לחיות עד גיל מאה פחות יום, כך שלעולם לא אחיה 

בלעדייך” )וגם “לפעמים אני יושב וחושב ולפעמים רק יושב”(.
ליקט: ישי להמן

נתיב היציאה  יוצאים ממצרים,  ישראל  בני 
מוכתב על ידי ה’ ואיננו הנתיב הקצר ביותר, 
אשר בו יש צורך להתעמת עם ְּפִלְשִתים: “...
ִּכי ָאַמר ה’: ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה 
ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה” )שמות יג, יז(. נראה בהמשך 
מוכנים  ממלחמה  קטנים  קשיים  שעל 

ישראל לשוב מצרימה. 

אחריהם.  לרדוף  ומחליט  מתחרט  פרעה 
גדות  על  היוצאים  על  סוגרים  הרודפים 
משה:  אל  פונים  ישראל  ובני  סוף  ים 
“ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות 
ְלהֹוִציָאנּו  ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ֹּזאת  ַמה  ַּבִּמְדָּבר? 
ִמִּמְצָרִים? ֲהֹלא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך 
ֶאת  ְוַנַעְבָדה  ִמֶּמּנּו  ֲחַדל  ֵלאֹמר:  ְבִמְצַרִים 
ִמְצָרִים; ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו 

ַּבִּמְדָּבר” )שם יד, יא-יב(.

הצעקות הועילו בסופו של דבר )גם אלוקים 
נשבר(, וה’ אומר למשה: “... ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי? 
טו(.  יד,  )שם,  ְוִיָּסעּו”  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 
בתרגום חופשי, תעשו משהו במקום ליילל. 
שאלתי את עוז ואיתמר אם הם היו נכנסים 
הם  כי  אמרו שבטח,  והם  כזה,  במצב  לים 
שומר  ושאלוקים  נס  להם  שיקרה  ידעו 
עוז:  ושוחה”.  קופץ  “הייתי  איתמר:  עליהם. 
“אבל היו נכנסים לך מים לאף כמו שקרה 

לי באמבטיה”. 

הים  “בתוך  ישראל עוברים  בני  נקרע,  הים 
והים נסגר על המצרים הרודפים  ביבשה”, 
וההקלה  ומטביעם. פרץ השמחה  אחריהם 
בא לידי ביטוי בשירת הים המובלת על ידי 
שלושה  אולם  ובמחולות.  בתופים  מרים 
הרוח,  והתרוממות  החגיגות  לאחר  ימים 

לשתייה,  מתוקים  מים  חסרים  כאשר 
ֹמֶׁשה  ַעל  ָהָעם  “ַוִּיֹּלנּו  התלונות:  מתחילות 
כד(. שאלתי  טו,  )שם  ִּנְׁשֶּתה?”  ַמה  ֵּלאֹמר: 
בני  התנהגות  על  דעתה  מה  אליה  את 
ישראל, והיא ענתה, “אי אפשר לקבל תמיד 
צריך  לא  בהמשך,  אולי  הבקשות,  כל  את 

להתבכיין אחרי שה’ עשה להם ניסים”. 

ובכן, הקב”ה כנראה לא דגל בשיטת אדלר 
שוב  והוא  ההורית  הסמכות  ובהחזרת 
ממתיק את המים על ידי נס. ה’ מנצל את 
לניסיון  הנס  לאחר  העם  של  הקשב  רגע 
ָּכל   ...“ ה’  בעיני  הישר  תעשו  אם  חינוך: 
ָאִׂשים  ֹלא  ְבִמְצַרִים  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה 
ָעֶליָך, ִּכי ֲאִני ה’ ֹרְפֶאָך” )שם טו, כו(. מישהו 

שומע כאן איום מרומז? 

עולה  שוב  במדבר  נוסף  מסע  לאחר 
הטרוניה: “וילינו ]ַוִּיּלֹונּו[ ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַּבִּמְדָּבר. ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם 
ְּבֶאֶרץ  ה’  ְבַיד  מּוֵתנּו  ִיֵּתן  ִמי  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני 
ְּבָאְכֵלנּו  ַהָּבָׂשר,  ִסיר  ַעל  ְּבִׁשְבֵּתנּו  ִמְצַרִים, 
ֶלֶחם ָלֹׂשַבע, ִּכי הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר 
ָּבָרָעב”  ַהֶּזה  ַהָּקָהל  ָּכל  ֶאת  ְלָהִמית  ַהֶּזה, 
)שם טז, ב-ג(. כאן משולב בטרוניה ִשְכתּוב 
ומייצר  מכזיב  לא  ה’  שוב  ההיסטוריה. 
ִיְׂשָרֵאל;  ְּבֵני  ְּתלּוֹּנת  ֶאת  “ָׁשַמְעִּתי  נס חדש: 
ֹּתאְכלּו  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֵלאֹמר:  ֲאֵלֶהם  ַּדֵּבר 
ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ָלֶחם,  ִּתְׂשְּבעּו  ּוַבֹּבֶקר  ָבָׂשר 
ה’ ֱאֹלקיֶכם” )שם טז, יב(. המן יורד בבוקר 
והשלו בערב )אליה: “לא הכול ניסים, ניסים 
שצּווּו  למרות  בעצמך”(.  גם  לנסות  צריך 
לאסוף מנה כפולה ביום שישי, שכן בשבת 
לא יירד ָמן, יוצאים בני ישראל לחפש את 

המן גם בשבת בבוקר, מה שמצליח להוציא 
את האל משלוותו: “ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה: ַעד 
)שם  ְותֹוֹרָתי?”  ִמְצו ַֹתי  ִלְׁשֹמר  ֵמַאְנֶּתם  ָאָנה 
הסיטואציה,  את  ממנף  שוב  ה’  כח(.  טז, 

והפעם להנחלת ערכי השבת. 

מים  ואין  במדבר,  ְטֶרקים  מספר  ושוב 
ָהָעם  ַוָּיֶלן  ַלַּמִים,  ָהָעם  “ַוִּיְצָמא ָׁשם  לשתות: 
ַעל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר: ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים 
ַּבָּצָמא?”  ִמְקַני  ְוֶאת  ָּבַני  ְוֶאת  ֹאִתי  ְלָהִמית 
)שם יז, ג(. הפעם משה יותר דומיננטי ומכה 

צּור ומשקה את העם.  במטהו ַבּ

של  הגנה  במלחמת  מסתיימת  הפרשה 
ישראל נגד עמלק. הניצחון במלחמה מגיע 
מלחמה  היא  המלחמה  אולם  ניִסי,  בסיוע 

לכל דבר. 

תהליך  הפרשה  במהלך  לראות  ניתן 
ינקות,  התבגרות יפה של העם ממצב של 
כשהוא  ומיד  קשיים  מהעולל  מונעים  שבו 
ביניים  שלבי  דרך  לרצותו,  מנסים  בוכה 
ודרישה  לתלונות  מופחתת  סובלנות  של 
גוברת לאחריות, תוך חינוך ולימוד מטעויות. 
סגירת  מהווה  במלחמה  הפרשה  סיום 
ה’  נמנע  שבה  לתחילתה,  ניגודית  מעגל 
אני  שכזה.  במבחן  העם  את  מלהעמיד 
לעתים  נדרש  אשר  כהורה  בפרשה  מביט 
מזומנות להחליט עד כמה להיענות לבכיות 
כמה  ועד  בבית  שלי  הפרטיים  ישראל  בני 
מסתבר  אחריות.  לקחת  מהם  לתבוע 
מעט  לא  ודורשת  מורכבת  התשובה  כי 
זה  יודע שגם לקב”ה  סבלנות. לפחות אני 

לא היה פשוט.
                                          שי מונזון



“שישה דברים בלתי אפשריים
לפני ארוחת בוקר”

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

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

Alice laughed, “There’s no use trying,” 
she said, “one can’t believe impossible 
things.” “I daresay you haven’t had much 
practice,” said the Queen. “When I was 
your age, I always did it for half-an-hour 
a day. Why, sometimes I’ve believed as 
many as six impossible things before 
breakfast.”
נתקלתי באימרה זו בספר של לואיס קרול 
שם”,  מצאה  אליס  ומה  למראה  “מבעד 
והיא נראתה לי אקטואלית מתמיד. למרות 
בכל  המרשימה  המדעית  ההתקדמות 
התחומים הופכות האמונות התפלות לחלק 
מחיי היומיום שלנו. לפניכם שש דוגמאות 

“עוד לפני ארוחת הבוקר”.

אנשים עם כוחות מיוחדים 
עד  שהייתי  ההמוניות  הפסיכוזות  אחת 
המועצות  בברית  דווקא  התרחשה  לה 
של  השמונים  שנות  סוף  של  המתפרקת 
אלאן  ששמו  אחד  איש  ה-20:  המאה 
מיוחדים  כוחות  לו  שיש  טען  צ’ומאק 
ושהוא  הטלוויזיה,  מרקעי  דרך  שעוברים 
בכוח  פשוטים  ברז  מי  להטעין  מסוגל 
ובבקבוקים  בצנצנות  המים  מיוחד.  ריפוי 
הטלוויזיה  מכשירי  מול  כך  לשם  שהוצבו 
בבתיהם של עשרות מיליוני אזרחים בברית 
המועצות הפכו כמעט ב”פריים טיים” ממי 
ברז לתמיסת ריפוי נפלאה. ברית המועצות 
מרקסיסטי- מאֵתיאיזם  ישר  קפצה 
בתשובה,  המונית  לחזרה  לניניסטי 
בכוחותיו  מקודשים  ברז,  מי  לגמה  ובדרך 

המיוחדים של אלאן צ’ומאק.  

תרופות הומיאופאתיות
להומיאופתיה אמיתית,  כמובן  היא  הכוונה 
זו שמבוססת על עקרון המהילה החוזרת. 
מתכשיר  שמצופה  כפי  נהדר,  עובד  זה 
הדרך  מושלם.  ֶּדֶמה(  )ְּתרּוַפת  ְּפָלֶצּבֹו 
היא  הנושא  עם  להתמודדות  המקובלת 
דברים  “יש  ולהגיד  רציני  פרצוף  לעשות 
זה  מים  אבל  יודעים”.  לא  עדיין  שאנחנו 

מים, את זה כל אחד יודע.

מעשי  ושאר  בתשלום  ברכות  קמעות, 
כישוף

לעסק  לאחרונה  הפך  במאגיה  העיסוק 
חילונים  פוליטיקאים  כאשר  משגשג. 
עומדים בתור לקבל ברכה מרב בעל כוחות 
כאשר  אך  גיחוך,  מעורר  זה  על-טבעיים 
סופניים  חולים  של  נואשים  משפחה  בני 
או  קמע  לממן  כדי  נכסיהם  את  מוכרים 

ברכה זה פשוט שוד בָצֳהֵרי היום.

הכחשת המדע
התנגדות לחיסונים היא התופעה המרגיזה 
ביותר מבין אלה שאני מעלה על דעתי. זו 
ששואבת  ואנוכית  ְׂשֵבעה  בורגנית  עמדה 
את כוחה )ההולך ומתגבר( מפחד, מאובדן 
עמדה  זו  ומבורות.  במוסכמות  ביטחון 
בריאות  על  שאחראי  כגוף  שהמדינה 
האזרחים חייבת לשרש. איך? לא מתחסנים 
יש  )אלא אם  לגן/בית ספר  נכנסים  לא   –

סיבה רפואית מוצדקת(.

הורוסקופים

ניקוי הגוף מרעלים
החברים  כל  וגם  הנטורופתים  לי  יסלחו 

שהניקוי עזר להם.
אחרי הוצאת הקיטור חייבים לעצור לרגע 
אבסורד  בין  הגבול  עובר  איפה  ולחשוב. 
מעורר גיחוך ובין דעה שונה מהדעה שלנו, 
אך מקובלת במסגרת מגוון רחב של דעות? 
לפי איזה מדד אנחנו שופטים את העמדות 
של האחרים? הרי ברור שכל אחד מאיתנו 
מטופשות  שייראו  ואמונות  בדעות  מחזיק 
ומגוחכות בעיני האחר ואולי גם בעיני עצמו 
אולי  כך,  אם  חייו.  של  יותר  מאוחר  בשלב 
אין דבר כזה “דעה מגוחכת באמת”, יש רק 

אנשים צרי אופקים? 

אבסורדי  למצב  בקלות  נגיע  כך  אבל 
במסגרת  כלגיטימי  הבל  כל  נקבל  שבו 
פלורליזם הדעות. אני סבור שלא רק ניתן 
אלא רצוי שננסה לשרטט את הקו שמפריד 
חריגות אך  דעות  לבין  והבלים  בין שטויות 
איפשהו  עובר  הקו  מבחינתי  מקובלות. 
המתודה   – המדעית  הבחינה  בתחום 
המדעית היא הדרך הטובה ביותר והיחידה 
במבחן  לתפיסתי,  עצמה,  את  שמוכיחה 
את  ולשלול  לאמת  תוקף  לתת  זמן  של 
השקר. על פי קארל פופר, פילוסוף המדע, 
לתיאוריה מדעית יש יכולת לעמוד למבחן 
חוזר, שבו תאּוַשש או תופרך, בהליך חופשי 
ואובייקטיבי. כל עוד לא המצאנו משהו טוב 

יותר נצטרך להסתמך על המדע.

את רשימת השטויות האלה אסיים בקטע 
מ”מבעד   )nonsense( איָגיֹון  של  נפלא 
בתרגומה  שם”  מצאה  אליס  ומה  למראה 
“גבריקא”,  השיר  )שם  ליטוין  רינה  של 

:)”Jabberwocky ִעברּות של

 ִהְבִריל ְכָבר, ַזְחָלִצים ְקִליִחים
 ָחְגוּו ְוָעגּו ַבְשִביֵלל,

 ַמִסים ָהיּו ַהְסַמְרַלִחים
ְוֶחְזרֹוִני ִצְרֵלל.

אלכס גורי

תנחומי הקהילה 
לאיתי קיש 

על מות אביך 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 

וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד 

 מדרש בשלח
של  במפלתן  שמח  הקב”ה  שאין 
רשעים, ואמר רבי יוחנן, מאי דכתיב 
“ולא  יד(  )שמות  שכתוב[  ]מהו 
ָקַרב זה אל זה כל הלילה”. ביקשו 
אמר  שירה.  לומר  השרת  מלאכי 
בים  טובעין  ידי  מעשה  הקב”ה: 

ואתם אומרים שירה?
)תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת 

מגילה, דף י, ב גמרא( 
 

מצַרִים  זה!  מדרש  מפורסם  כמה 
מבקשים  והמלאכים  בים  טובעים 
כמה  לפני  כמו  ושוב,  כך.  על  לשמוח 
לא  הפעם  ננזפים.  הם  שבועות 
אין  רציני:  מאוד  בטון  אלא  בהומור 
הם  באשר  אדם  כשבני  לשירים  מקום 
מקורות  של  האדירה  בכמות  נהרגים. 
מקום  זה  מדרש  תופס  מדרשיים 
שהוא  העובדה  שמוכיחה  כפי  מיוחד, 
ביותר.  המפורסמים  המדרשים  אחד 
אם בתוך המסה האדירה של הספרות 
מסרים  לעתים  בה  שיש  המדרשית, 
סותרים, מסר זה הוא אחד המודגשים, 
של  בסיסית  לשאיפה  ביטוי  זה  הרי 
אלה  בימים  נדמה  ואם  היהדות. 
הולכת  הממסדית  הדתית  שהיהדות 
שיש  סימן  אלא  זה  אין  הפוך,  לכיוון 
חשובים,  ערכים  של  להפנמתם  לדאוג 
ולהוקיע את אלה שעבורם ההתנכלות 

לאחר הפכה דרך חיים מקובלת.

בן לנדאו



סדר ט”ו בשבט
ר’ יעקב ספיר היה דמות ייחודית בקהילה 
המאה  של  ישראל  ארץ  של  הְּפרּוׁשית 
עלה  ב-1822,  בֶּבָלרּוס  נולד  הוא  ה-19. 
לצפת עם הוריו בגיל עשר, ונדד לירושלים 
בעקבות רעידת האדמה שפקדה את צפת 
מהמסעות  לו  בא  פרסומו   .1837 בשנת 
כשד”ר  נשלח  הוא  בעולם.  שערך  הרבים 
על  ולאוסטרליה  להודו  דרבנן(  )שליח 
הכנסת  בית  לשיפוץ  כספים  לגייס  מנת 
החסיד  יהודה  ר’  שם  על  “החורבה” 
כספו  מכל  נשדד  לשם  בדרכו  בירושלים. 
פגש  ושם  בתימן  מהאונייה  הורד  ולכן 

ביהודים המקומיים. 

ושם  להודו  הגיע  הוא  דבר  של  בסופו 
התארח בביתו של דוד ששון בט”ו בשבט 
של שנת 1860. ששון היה מנהיג הקהילה 
היום(,  של  )מֹומַּביי  בּבֹומֵּבי  היהודית 
ובניו”,  ששון  “דוד  חברת  של  ומייסדה 
את  והפכה  ובסין  בהודו  במסחר  שעסקה 

בני משפחת ששון לעשירים מופלגים.

יעקב  כותב  בירושלים  למקורביו  באיגרת 
ספיר על סעודת ט”ו בשבט שבה התארח: 

“העריכו היום... שולחן גדול לכבוד יום הדין 
מכל מיני פירות ומגדים, גם לחם רב, כיד 
ונאספו  הזה.  הגדול  הבית  על  הטובה  ה’ 
גם  ואציליה,  העיר  מנכבדי  רבים  שמה 
הסדר  לעשות  רב,  וערב  הגונים  עניים 
כחמישים  היו  הזה  השולחן  על  כתיקונו. 
מיני פירות, בין מפרי הארץ הזאת, כי רבים 
לא  כי  משאר-ארצות,  מהמובא  ובין  הם, 
תחסר כל בה ואין דבר נעדר מעיר הזאת 
הקרובות  הארצות  לכל  וסוחרת  הרוכלת 
שני  אם  נחשב,  כסף  אין  גם  והרחוקות, 

ענבים  חופנים  מלוא  או  קטנים  תפוחים 
לחים באחד שילינג. וחביבה מצווה בשעתה 

יותר מאתרוג ולולב ביום הראשון! 

ראשונה  היושבים  מהחשובים  אחד  כל 
ופרשה  ופרק  נועם  ויהי  רצון  יהי  אומר 
מהקריאה המסודרת בספר הזה, “פרי עץ 
הדר” על כל פרי מהשלושים. ומברך ברכה 
הראויה לה ואוכלה בכוונה כמצה ומרורים 
בליל שימורים. וכל המסובין יעשו כמשפטו 
מכוונים  מהם  המין,  מזה  אחריו  ואוכלין 
לעצמם  מברכים  ומהם  בברכתו,  לצאת 
וחוטפים ואוכלים. וכן השני וכן השלישי, גם 
כל ההדרים על השולחן. על כל פרק פרי 
חדש ועל כל פרי ברכה, עד תשלום הסדר. 
רבא  קדושא   - היין  על  כך מברכים  ואחר 
ואוכלים סעודה שלימה,  לידיים  ונוטלים   -

איש אשר כברכתו ובכוונה רצויה”.

יעקב ספיר מלגלג על האדיקות בה כולם 
וכותב:  החג”,  “מצוֹות  את  לקיים  מקפידים 
“אז אמרתי מי ייתן אפוא ויודפסו גם עשרת 
]הכוונה  הקדושה  תורתנו  כללי   - הדברים 
עם  מיוחד  ספר  על   - הדיְּברֹות[  לעשרת 
ואיזה  וכו’  ייחוד  ולשם  נועם,  ויהי  רצון,  יהי 
חוק  להם  גם  יעשו  אולי  והערות,  הגדות 
זיכרון פעם אחת בשנה ויחזיקו בהם כאחד 

המנהגים האלה...”

הכיר את מנהגי  לא  הסיבה שיעקב ספיר 
בקרב  בעיקר  נחוג  שהוא  הייתה  החג 
קהילות הספרדים בארץ ישראל ובתפוצת 
לא  האשכנזיות  הקהילות  המזרח.  ארצות 
כל  כלל.  בשבט  ט”ו  את  כך  לחגוג  נהגו 
רעיון “סדר ט”ו בשבט” הומצא בעצם רק 

הספר  מחבר  ידי  על  ה-17  המאה  בסוף 
המייחסים  שיש  זה,  בספר  ימים”.  “חמדת 
אותו לתלמידי שבתאי צבי, אך ככל הנראה 
נכתב:  צפת,  ממקובלי  אחד  אותו  כתב 
להרבות  בתמים  להולכים  טוב  “ומנהג 
דברי  ולומר  הזה  היום  בעצם  בפירות 
הנהגתי  כאשר  עליהן,  ותשבחות  ִשירֹות 
בדברי  כי  ואם  ִעָּמִדי.  אשר  החברים  לכל 
כתבי הרב ]האר”י[ זלה”ה לא נמצא מנהג 
הוא  נפלא  תיקון  לדעתי  מקום  מכל  זה, 
בנגלה ובנסתר... ולתיקון הדבר הזה יאותה 
לנו בעצם היום הזה לאכול כל מיני פירות 
מצווה  חביבה  כי  זו,  בכוונה  עליהן  ולברך 

בשעתה”.

בט”ו  הפירות  אכילת  שמנהג  לציין  חשוב 
ידי  על  הונהג  לא  הסדר  ועריכת  בשבט 
ה-16(  )המאה  ותלמידיו  הקדוש  האר”י 
אלא רק כעבור כמאה שנה. המנהג הושתת 
ומאידך  קבליים,  עקרונות  על  גיסא  מחד 
ולפירותיה.  גיסא על החיבה לארץ ישראל 
הטקסטים בסדר ט”ו בשבט היו מבוססים 
ֵמִעניין  בהן  שיש  מהתנ”ך  מקראות  על 
העץ וצמיחתו ומעניין שיבת בנים לגבולם, 
בין תחיית הטבע  וכך בעצם מחבר הסדר 

לתחיית העם ותקומתו.  

המאה  סוף  לקראת  שחודש  מנהג  וכך, 
ה-17 על ידי סופר אלמוני, אומץ בארצות 
שביטאו  היהודים  קהילות  ידי  על  המזרח 
ישראל  לארץ  געגועיהם  את  באמצעותו 
לארץ  מחודשת  עלייה”  “עשה  ולפירותיה, 
ה-20,  המאה  בתחילת  אי-שם  ישראל 
והפך להיות, לצד מנהג הנטיעות, למאפיין 

המרכזי של ט”ו בשבט.
אֹהד פרוש

עשרת הדיּברות בירוק על פי עמותת “טבע עברי”
ַהְצַנע ֶלֶכת. אנו צורכים יותר מדי ממשאבי 

כדור הארץ, ומייצרים יותר מדי פסולת. 

מאוד  “ונשמרתם  מונעת.  זהירות 
לאכול  כדאי  טו(.  ד,  )שם  לנפשותיכם” 
הקהילה  את  להפוך  )אפשר  אורגני 
כלכלי(,  גם  זה  ואז  אורגני  לקואופרטיב 
להשתמש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה 
)הכול נשטף לאדמה וחוזר אלינו(, להפחית 

שימוש בנייד ועוד.

מהמוצרים  רבים  תרדוף.  צדק  צדק 
הזולים מיוצרים במדינות עולם שלישי על 
ידי “עבדים מודרניים”. ננסה לקנות מוצרי 

“סחר הוגן” – עם “תו איכות חברתי”. 

השבת  השבוע.  אל  מהשבת  לצאת 
איזון.  של  תודעה  לבנות  לנו  מסייעת 

שישה ימים אנחנו צורכים את טּוב העולם, 
ועוד.  בנסיעה  האטמוספרה  את  מזהמים 
אבל יום אחד – אנחנו עוצרים, ומתבוננים 
אל  מהשבת  נמשוך  בהשתאות.  בבריאה 
כי אנו אדונים לעצמנו  ימות השבוע  שאר 

ובידינו לשמור על מה שקיבלנו.

וכבשים(  )פרות  האדום  הבשר  הורדת 
הוא  בריא,  לא  היותו  מלבד  מהתפריט. 
אחד המפגעים הסביבתיים הגדולים ביותר. 

הכלכלה  חיזוק  כחול-לבן.  לקנות 
ונסיעות  טיסות  שחוסך  מה  המקומית, 

מיותרות )של המוצרים(.

משומשים,  בגדים  נמחזר  קהילתי.  גמ”ח 
לילדים,  משחקים  חשמל,  מוצרי  בית,  כלי 

ספרים ועוד. 

עניי עירך קודמים. כלכלה מקומית: ריכוז 
רשימת המקצועות ותחומי ההתמחות של 
לכולם.  המועבר  במסמך  הקהילה  חברי 

דרך נהדרת ליצור רשת קשרים קהילתיים.

או  קהילתית,  גינה  הקמת  לטבע.  צאו 
“רוח”  קצת  לתת  עשוי  ירוק  אזור  אימוץ 
“אחר”  מפגש  מקום  ולהוות  לקהילה, 

למעוניינים ללמוד בניחותא בצוותא.

שהתלמוד  ]ממעשה[,  גדול  “תלמוד 
וִלמדו.  ִלמדו  ִלמדו  מעשה”.  לידי  מביא 
הקימו בתי מדרש קהילתיים לנושא יהדות 
וקיימּות, ִלמדו על הנעשה ועל מה שצריך 

להיעשות בעולם, דונו, ַלְּבנּו וצאו לפעולה. 



ה”א, תלמידת בית ספר קשתפרשה בבועה

מוסר השכל: כדאי להקשיב לבעל הסמכות 
שמנחה אותך בחיים... והאלימות – פסולה.

מעורב קהילתי
סיר הבשר של הורי “קשת”

ההתנהלות  כי  מבחינים  אנו  רבות  פעמים 
ואילו  הילדים,  לגבי  טבעית  הינה  ב”קשת” 
עם  התמודדות  דורשת  היא  מההורים 
ההורים  אנו  לדעתי,  מורכבים.  תהליכים 
מתמודדים עם מה שמוגדר בייעוץ ארגוני 
ברידג’ס  וויליאם  מעבר.  של  כתהליך 
מגדיר מעבר כתהליך הכרוך באוריינטציה 
פסיכולוגית חדשה, מעין חינוך מחדש, שעל 
להשלים  מנת  על  לעצמם  לסגל  האנשים 
ולהתמודד עם שינויי ההתנהגות והעמדות 

החדשות.

שלבים:  שלושה  בן  תהליך  הוא  המעבר 
מצב  זהו   – בסוף  תחילתו  הראשון  השלב 
מציאויות  על  לוותר  חייבים  אנשים  שבו 
מוכנים  אינם  אנשים  אם  ישנות.  וזהויות 
מסוימת  שמציאות  העובדה  עם  להשלים 
יהיו  לא  הם  לסופה,  הגיעה  הסתיימה, 

מסוגלים להתחלות חדשות.
נקרא  המעבר  תהליך  של  השני  השלב 
“שטח  מעין  זהו  הניטראלי”.  “המרחב 
שני  בין  “נודדים  אנשים  שבו  הפקר” 
בו  אין  השני,  בעוד  מת  האחד  עולמות, 

במידה  רק  להיוולד”.  הכוח  את  עדיין 
שני  את  לעבור  מצליחים  שאנשים 
השלבים הראשונים של הסוף ושל המרחב 
עם  להתמודד  בשלים  יהיו  הם  הניטראלי, 
השלב השלישי: התחלה חדשה עם אנרגיה 
גישה  עם  חדשות,  מטרות  עם  מחודשת, 

חדשה ועם זהות עצמית חדשה.

יציאת  בסיפור  רואה  גלוסקינוס  אורי  ד”ר 
מצרים המחשה של תהליך המעבר. כאשר 
בוודאי  רובם  ממצרים,  יצאו  ישראל  בני 
“מעבר  נמצאת  המובטחת  שהארץ  חשבו 
ראשית  אחרת:  נוהל  המהלך  אך  לפינה”, 
בין “סוף”  “ַאל-ָחזֹור”  היה צורך למתוח קו 
המצב הקודם לבין “המרחב הניטראלי”, קו 
של  הסימבולי  האקט  באמצעות  שנמתח 
ישראל  בני  על  היה  שנית  סוף.  ים  קריעת 
הניטראלי”.  ב”מרחב  זמן  מספיק  לשהות 
לגרום  נועדה  במדבר  השהות  חוויית 
בצורת  האנשים,  בהתנהגות  שורשי  לשינוי 
חשיבתם ובערכים שלהם. השהות הארוכה 
בשלב זה קשה, היות שהמערכת הישנה - 
גרועה ככל שתהיה - תמיד תהיה לה חזקה 

אותם  למשוך  תנסה  והיא  האנשים  על 
הקודמים,  הערכים  הקודם.  למצב  חזרה 
מן  בהם  יש  הישנים  והסמלים  הטקסים 
מכך,  יתרה  הקיים.  את  להנציח  המשיכה 
של  אידיאליזציה  לעשות  נוהגים  אנשים 
המצב  על  להתמרמר  הישנות,  הדרכים 
הבשר”  “סיר  על  ולהתרפק  העכשווי 

במצרים.

בכל פעם שאנחנו עושים מעבר משמעותי 
אנחנו מוצאים את עצמנו “בשטח הפקר” 
מבוטלת,  לא  זמן  לתקופת  מבלבל 
לפעול  איך  שידענו  הישנה  הדרך  בין 
במסגרתה לבין המצב החדש שאליו עדיין 
נלמד  ההורים  ואנו  ייתן  מי  התרגלנו.  לא 
יציאת מצרים כיצד לא להתרפק  מסיפור 
על העבר שממנו בחרנו לצאת, וצוות בית 
הספר יגלה מצד אחד אורך רוח ואמפתיה 
אחר  ומצד  שלנו,  ולהתמרמרויות  לבלבול 
הגיענו  עד  המעבר  את  להנהיג  נחישות 
לארץ המובטחת, שבה ננהג בטבעיות כמו 

ילדינו.
אסף הירשפלד

1 2 3 4

56


