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 תרומה שמות כה, א-כז, יטפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1949 < ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה הזמנית בוחרת את סמל המדינה. מבין 450 הצעות, שהגישו 164 אנשים נבחר העיצוב של 
האחים גבריאל ומקסים שמיר: מגן שבמרכזו מנורת שבעת הקנים ומשני צידיה ענפי זית. היו עוד שתי הצעות שהגיעו ל”שלב הגמר” אך 
בסופו של דבר נידחו: )1( מגן שבחלקו התחתון מנורה ובחלקו העליון שבעת הכוכבים של הרצל. )2( מנורה שמשני עבריה שופר ולולב. חברי 

הוועדה העדיפו את ענפי הזית על פני סמלים בעלי אופי דתי מובהק. כמו כן הם ביקשו להוסיף את המילה “ישראל” בתחתית המגן.

ועוד השבוע:
1838 < נולד רבי ישראל מאיר כהן )“החפץ חיים”(. 1840 < עלילת דמשק )עלילת דם שבעקבותיה נרצחו ונחטפו יהודים( נפתחת עם 
היעלמו של נזיר נוצרי. 1878 < נולד הפילוסוף מרטין בובר. 1879 < נולד מייסד “חברת החשמל“ פנחס רוטנברג. 1898 < אמיל זולא עומד 
למשפט על מאמרו “אני מאשים” )“J’accuse”(. 1935 < ייסוד נהריה. 1940 < ניתנת הפקודה להקמת הגטו הראשון - גטו לודג’ בפולין. 
1974 < נוסד “גוש אמונים” 1978 < “אסקימו לימון” מוקרן לראשונה בישראל 1979 < המהפכה האִסלאמית באיראן: חומייני תופס את 

השלטון.
ליקט: יואב פרידמן

כל  תורמים  ישראל  בני  תרומה  בפרשת 
אחד לפי יכולתו לבניית המשכן.

“אולגה” לשיחה  גן  כינסנו פרלמנט מילדי 
על תרומה.

פרל,  טל  סוננבליק,  אריאל  המשתתפים: 
דויטשמן,  חגי  קירזנר,  רז  אביטל,  זוהר 

איתמר מושקוביץ.

עירית: מה זאת תרומה?
טל: כשיש לך המון אתה תורם אחד. אתה 

לא זורק לפח.
איתמר: אפשר לתרום לחבר.

להם  שאין  לעניים  לתרום  אפשר  אריאל: 
הרבה.

לאנשים  דברים  נתתי  רז: 
אחרים שאני לא מכירה.

שנייה”.  ל”יד  תרמנו  אריאל: 
למשל בגדים שקטנים עלינו.

בגן  אספנו  בשנה שעברה  טל: 
ממתקים ותרמנו לחיילים.

לחיילים  שיהיה  רצינו  זוהר: 
מתוק.

חגי: שיהיה להם כיף.
רוצים  אנחנו  למה  עירית: 
לעשות טוב לאנשים אחרים?

חגי: כדי לקיים את המצווה, וגם 
כי זה משמח אותנו.

עלינו  ְמִגנים  החיילים  איתמר: 
ואנחנו רוצים להגיד להם תודה.

של  אימא  שעברה  בשנה  טל: 
להכין  רעיון  לנו  נתנה  תמנע 
חולים.  בבית  לילדים  ציורים 
אספנו כסף מבקבוקים לִמחזּור 
משחקים  קנינו  הזה  ומהכסף 

ושלחנו יחד עם הציורים.
אריאל: רצינו שיבריאו מהר.

לתרום  אפשר  מה  עירית: 
בתוך המשפחה?

נותנים  הולדת  בימי  אריאל: 

אני,  המשפחה.  בתוך  לשני  אחד  דברים 
אבא ואימא מכינים ביחד את העוגה.

ויותר  קל  יותר  זה  ביחד  כשמכינים  חגי: 
מהר. לבד לוקח המון זמן.

רז: גם אנחנו מכינים ביחד עוגה וזה כיף.
היה  וזה  אוכל  להכין  לאימא  עזרתי  זוהר: 

כיף.
אריאל: מרגישים ביחד ולא לבד.

טל: במשפחה שלי אני ואימא הכנו לכבוד 
יום ההולדת שלי בשנה שעברה עוגה עם 

קווים ושמנו נר עם תמונה.
אריאל: אצלנו גם מסדרים ביחד את הבית.

רז: מארגנים ומנקים את הבית ביחד ביום 
שישי. אני וניר גם עוזרים להכין אוכל.

טל: אני ואימא שוטפות את החדרים, הראל 
אנחנו  ובסוף  הסלון  את  שוטפים  ואבא 

נהנים מבית נקי.
שוטף  וניר  נעליים  נועלת  אני  בבוקר  רז: 
פנים, כל אחד עושה משהו כדי שלא נאחר.

תרומה היא נתינה מכל הלב ללא ציפייה 
והיא חלק מכל קהילה, בין אם  לתמורה 
הקהילתית  העשייה  בתוך   - פנימה  זה 
השוטפת; ובין אם זה החוצה - לקהילות 
אחרות שסביבה. נראה שילדינו מפנימים 
לתרומה  אשר  הקהילתי.  העניין  את 
המשפחתית, כדאי לבדוק את ההצהרות 

הלכה למעשה בניקיון הבית הקרוב...

עירית אהרונוביץ’ ואפרת לבון



מחשבות נוגות על יום המשפחה

ה והעושה – המרכיבים וההרכבה הְמַעּשֶׂ
פרשת תרומה, ביחד עם הרוב המכריע של 
מוקדשת  שמות,  בספר  הנותרים  הפרקים 
לאחר  הנותר  הרושם  המשכן.  בניית  לציווי 
את  עשה  שֹמֶשה  הוא  הפרשה  קריאת 
המשכן במו ידיו. כמעט כל הציוויים מופנים 
כלפיו: “ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים” )שמות כה, 
כג(, “ְוָעִׂשיָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור” )שם, כה, לא(, 

“ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן” )שם, כו, טו(. 
אך כשנגיע לפרשת כי תׂשא נראה שבעצם 
לא היה זה משה שבנה את המשכן: “ַוְיַדֵּבר 
ְבֵׁשם  ָקָראִתי  ְרֵאה,  ֵּלאֹמר:  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה’ 

ְּבַצְלֵאל ֶּבן-אּוִרי ֶבן-חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה... ַוֲאִני 
ֶּבן-ֲאִחיָסָמְך  ָאֳהִליָאב  ֵאת  ִאּתֹו  ָנַתִּתי  ִהֵּנה 
ָחְכָמה,  ָנַתִּתי  ֲחַכם-ֵלב  ָּכל  ּוְבֵלב  ְלַמֵּטה-ָדן, 

ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך” )שמות לא, ב-ו(. 
מה ראתה אפוא התורה להזכיר את שמו 
לנו  ידוע  אם  המשכן,  כבונה  משה  של 

שידיים אחרות בנו אותו?

על  רבה  במדרש  נמצאת  כבר  זו  שאלה 
פרשת תרומה: 

כתיב  והלא  המשכן?  את  עשה  משה  וכי 

ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם-לב? 
אלא משה לתלמוד ובצלאל למעשה. מכאן 
כעושה,  ה  ַלְמַעּשֶׂ שכר  ליתן  רבותינו  אמרו 
שכן מצינו במשה שעשה בצלאל למלאכת 
הוא  כאילו  הקב”ה  עליו  והעלה  המשכן, 
כט(:  כא,  א’  הימים  )דברי  שנאמר  עשאו, 
ַבִּמְדָּבר”  ֹמֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ה’  “ּוִמְׁשַּכן 

)שמות רבה לה, ג(. 

אם  פנימית.  סתירה  זה  במדרש  יש  אך 
כמו  שכר  ה  לְמַעּשֶׂ לתת  חייבים  באמת 

הראשונה שנוצרה לאחר מלחמת האזרחים 
בארצות הברית נקשרו ביום האם אלמנטים 
ואת  הנשק  פירוק  את  המציינים  לאומיים 
המאוחרת  האמריקאית  בגרסה  השלום. 
רשמי  לאומי  כיום  ב-1914  שהתקבלה 
העובדות  האמהות  של  תרומתן  מודגשת 
למדינות  התפשט  האם  יום  לחברה. 
השינוי  את  גם  בהדרגה  וביטא  שונות 
גם  אבל  נשים,  של  ובמעמדן  בזכויותיהן 
את הפיכתן לאמצעי ייצור בעולם תעשייתי 
זה  יום  היה  לא  כך  משום  ופטריארכאלי. 
האישה  יום  דוגמת  פמיניסטי  יום  מעולם 
הוקרה  של  יום  להפך,  אלא  הבינלאומי, 
להמשיך  הסכמתן  על  ולאמהות  לנשים 

“לספק את הסחורה ולסתום”.

במקומות רבים בעולם וגם אצלנו הצטרפו 
לגרסה המקורית מאפיינים מקומיים וזרים. 
האם  יום  את  השוק  ִחיפֵצן  רבות  בארצות 
האהבה  ליום  שעשה  כפי  אותו,  וִמיסֵחר 
על  הלבישו  במקביל  אחרים.  ולמועדים 
לאומיים  מיתוסים  הזה  האומלל   המועד 
האם,  יום  נקבע  למשל  בישראל  למכביר. 
ברוח הציונות, לל’ בשבט, יום פטירתה של 
של  המיתולוגית  המנהלת  סולד,  הנרייטה 
אף  על  הסוכנות.  של  הנוער  עליית  מפעל 
ילדים משלה היא הייתה, על  שלא היו לה 

דרך המליצה, אם לאלפי ילדים. 

כוחו  הידלדל  האחרונות  שבשנים  אלא 
באתוס  לשחיקה  במקביל  האם  יום  של 
מצד  הרב-תרבותיות.  ולעליית  הציוני 
את  שדחו  הפמיניסטיות,  בו  כירסמו  אחד 
בו  כירסמו  ומצד שני  המסר שלו כשמרני, 
יום  עם  אותו  והליברלים שאיזנו  השמרנים 
אותו  המירו  ולבסוף  נחוץ(,  )המאוד  האב 
ולעילא.  לעילא  הנחוץ  המשפחה”  ב”יום 
הציל  המשפחה  שיום  אמרו  הציניקנים 
אותנו בזמן לפני שיום האם הפך ליום האם 

החד-הורית או יום האם השכולה. 

חברת הכנסת יוליה ש. ברקוביץ’ ממפלגת 
את  לאחרונה  לבטא  היטיבה  “קדימה” 
הסתייגותה מסוג האימהות שבגללן עדיף 
יום המשפחה על יום האם: “נהיה איזשהו 
שהחליטה  חד-הורית  להיות  ּבֹון-טֹון 
כך  ואחר  למשפחה,  מחוץ  ילד  לעשות 
ועל  זה  על  הטבות  ולבקש  למדינה  לבוא 
זול  יותר  ברור,  מבסוטים...”  וכולם  זה 
זוג  עם  במשפחה  חיילים  לגדל  למדינה 
מודה  נאה  כמה  מינימום.  שכר  על  הורים 
הח”כית לחיים רמון וללשון שבגללה נאלץ 
שהיא  אומרים  יש  מהכנסת.  להתפטר 
ריססה בעצמה את הכתובת: “זכויות הגבר 
במשפחה 6878572” מאחורי תחנת הדלק 

“דור אלון” בצומת ביל”ו.

למה  שבניגוד  גיליתי  שנייה  בקריאה 
נגד  לי הרבה דברים  יש  שכתבתי למעלה 
“משפחה”. משפחות עלולות להיות איומות, 
הגרועות  התבניות  את  ולשכפל  דכאניות, 
ביותר ביחסים שבין המינים וביחסים שבין 
הורים לילדים. למרות זאת עד כמה שאני 
את  מניח  תחליף  הזה  למוסד  אין  יודע, 
וחציו  טבעי  חציו  כאן,  פשוט  הוא  הדעת. 
תרבותי, ואין לי שום חשק לעשות ממנו או 

מהוקעתו אידיאולוגיה. 

לאנקדוטה  אותי  מוביל  לעיל  שנאמר  מה 
שאיתה אסיים: יש לי מכר שכבר איננו ילד 
שנים  כבר  חברה.  שנים  כמה  כבר  לו  ויש 
מתקשה  והיא:  להתחייב.  מתקשה  שהוא 
בעצם  “אנחנו  מה?”  או  “חתונה  לדרוש: 
“לא  לי,  אומר  הוא  כאלה,”  מתקדמים 
סוג  בעד  אנחנו  וכאלה,  לטקסים  זקוקים 
איך  חשבתי,  אבוי,  חדשה’”.  ‘משפחה  של 
אישה  כעת  עצמו,  את  הפמיניזם  הביס 
לקבל  אפילו  מעיזה  לא  ומודרנית  צעירה 
הבטחה פשוטה שעם קבלתה תוכל לתכנן 

איתה את החיים שלה כמה שנים קדימה. 

משה בלמס

לי  שאין  מיותר  מועד  הוא  המשפחה  יום 
שום כוונה לציין. לכן כל מה שאכתוב כאן 
שאני  בהחלט  האחרונים  הדברים  יהיו 
מדי.  יותר  זה  וגם  זה,  בעניין  לומר  מתכוון 

אני מזהיר אתכם, אל תמשכו אותי בלשון. 

בעדינות,  לומר  איך  הוא,  המשפחה  יום 
יום האם  הילד המפגר שנולד מהזיווג של 
שטוב  מאולץ  יום  מין  זה  האב.  יום  עם 
בנושאים  למחסור  עונה,  סוף  למכירות 
ליצירה בגני הילדים בין ט”ו בשבט לפורים 
במקומונים  צבע  לכתבות  גם  ולפעמים 
נכון,  לא  אותי  תבינו  אל  נשים.  ובעיתוני 
אין לי שום דבר נגד משפחה, במיוחד לא 
מכיר  לא  אני  להפך,  שלי,  המשפחה  נגד 
כמו  לא חלק ממנו,  יום אחד בשנה שהם 
מתכוון  לא  אני  זאת  ובכל  שלי,  המכונית 
למכירה:  )אגב  המכונית  יום  את  לחגוג 
ֵמָאָמן(.  ראשונה  יד   ,2003 שנת  “טויוטה” 
בעיקר  )מומלץ  נדירה  הזדמנות  גם  זאת 
לבלתי  שהפך  מה  את  לעשות  לדתיים( 
להישיר  פסח,  או  כיפור  יום  לגבי  אפשרי 
את  בנו  התולים  בילדים  זוגנו,  בבני  מבט 
לי  קונה  אתה  מה  )אבא  הגדולות  עיניהם 
ליום המשפחה ?( ולהכריז: לא תודה, יש לי 

מספיק חגים, על זה אני רוצה זיכוי. 

לב  שימו  סופית  הנושא  את  לקבור  כדי 
יום  של  מקורו  הזה.  היום  של  לאבולוציה 
האם הוא עתיק, בחג שנחוג לכבוד ריאה, 
ביוון  כבר  ביוון.  אבי האלים  זאוס  אמו של 
של  הפולחן  בין  מאבק  לזירת  החג  הפך 
הקנאית  אשתו  ֶהָרה,  של  לפולחן  ריאה 
התמים  האם  שיום  ללמדנו  זאוס.  של 
לכאורה הוא מרחב קונפליקט ולא רק יום 
הצאצאים  שמגישים  דביקות  תשורות  של 

לאמותיהם המתמוגגות.

האם  יום  הוקדש  שלו  המודרנית  בגרסה 
בגידול  פועלן  את  להוקיר  כדי  לנשים, 
בגרסה  כבר  החברה.  ולמען  הילדים 



מעונינים לשמוע
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לעושה, כי אז הפסוק המובא במדרש איננו 
ששכרו  מוכיח  הוא  אדרבא,  זאת.  מוכיח 
ה עולה על שכרו של העושה, כי  של הְמַעּשֶׂ
נאמר “ּוִמְׁשַּכן ה’ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַבִּמְדָּבר” 

ולא “... אשר עשו משה ובצלאל במדבר”! 

אולם כלל זה מופיע במקום אחר בספרות 
חז”ל בניסוח קצת שונה. אומר רבי אלעזר 
ה  במסכת בבא בתרא )ט, עא(: “גדול הְמַעּשֶׂ

יותר מן העושה”.
ה יותר מן העושה”  כלל זה - “גדול הְמַעּשֶׂ
הקהל:  לכל  שווה  ֵממד  לתת  מצליח   -
היכולות  אותן  לכולנו  שאין  מאוד  ייתכן 
כ”עושים”, אבל בהחלט יש לכולנו את אותו 

הפוטנציאל כ”ְמַעִשׂים”. 
הפוטנציאל  היה  לא  שלמשה  מאוד  ייתכן 
עמדה  לא  והגנטיקה  המשכן,  את  לעשות 
לצידו בעת חלוקת הכישרונות האמנותיים. 
לתת,  העם  את  שעודד  זה  היה  הוא  אבל 
זה  היה  התכנון.  את  בצלאל  את  ושלימד 
שהמפעל  עד  להירדם  הצליח  שלא  משה 
את  בנה  בצלאל  אם  גם  לסיומו.  הגיע 
לידי  אותו  שהביא  זה  היה  משה  המשכן 

ה יותר מן העושה.  עשייה. כי גדול הְמַעּשֶׂ

האדריכלי  בתיאור  לראות  ניתן  דומה  קו 
ההרכבה  אופן  של  והמרתק  המפורט 
למלאכת  בתיאורו  המשכן.  של  והחיבור 
במילים  המקרא  משתמש  המשכן  הרכבת 
הבחירה  ו”אחות”.  “אח”  “אישה”,  “איש”, 
בין  ברורה  הקבלה  עושה  אלה  במילים 
יחסים בתוך עם,  חיבור חלקי המשכן לבין 

בתוך קהילה, בין בני זוג, בין בני אדם. 
מעל  כי  מסופר  הֵעדּות  ארון  בתיאור 
לַּכּפֹוֶרת )מכֶסה( עמדו שני כרובים, כנראה 
)שמות  ָאִחיו”  ֶאל  ִאיׁש  “...ּוְפֵניֶהם  מלאכים, 
בתרא,  בבא  במסכת  הגמרא,  כ(.  כה, 
מלמדת כי ה’ דיבר מבין שני הכרובים הללו 
כאשר  ואילו  ָאִחיו”,  ֶאל  “ִאיׁש  כשפנו  רק 
לא פנו הכרובים זה אל זה לא נשמע דבר 
תיאורים  במקרא  חסרים  לא  כידוע,  ה’. 
את  המפנים  ואחיו  איש  אודות  מצערים 

פניהם זה מזה. 

ו(  )פסוק  כו  פרק  בתחילת  שמות,  בספר 
ֶאל  ה  ִאּׁשָ ַהְיִריֹעת  ֶאת  “...ְוִחַּבְרָּת  נאמר: 
אבן- ֶאָחד”.  ַהִּמְׁשָּכן  ְוָהָיה  ַּבְּקָרִסים,  ֲאֹחָתּה 
עזרא מסביר שהביטוי “אישה אל אחותה” 
פירושו שאין כל רווח והפרש ביניהן. בדומה 
סנפירי  כי  ח-ט(,  )מא,  איוב  בספר  לנאמר 
הלווייתן כה צמודים היו שאפילו “... רּוַח ֹלא 
ִיְתַלְּכדּו  ְיֻדָּבקּו,  ְּבָאִחיהּו  ִאיׁש  ֵביֵניֶהם.  ָיֹבא 

ְוֹלא ִיְתָּפָרדּו”. 

“אישה  לביטוי  ֵממד  עוד  להוסיף  ניתן  אך 
אל אחותה”. הרכבת המשכן דורשת כי לכל 
חלק יהיה המקום המיועד לו. רק כשמכירים 
בתרומתו הייחודית של כל חלק ניתן לחברו 

המשכן  נחשב  כך  ורק  לו,  הסמוך  לחלק 
לאחד המאחד את הכול. תהליך חיבור זה 

זוכה לתיאור “אישה אל אחותה”. 

אל  “איש  יחסי  את  זו  בפרשה  כשבוחנים 
אחותה”,  אל  “אישה  יחסי  מול  אל  אחיו” 
לומדים משהו חדש על מערכות יחסים בין 
מרכיבי  שבין  ליחסים  המקבילות  אנשים, 
עימנו  מדבר  שה’  כשם  וכליו.  המשכן 
של  קיומו  גם  כך  זה,  אל  זה  כשפנינו  רק 
“אישה  ביחסי  תלוי  ומַאֵחד  כאחד  המשכן 
זהו המודל המקראי  אל אחותה” שבחיינו. 
החברה  המשכן,  וחיזוק  לקיום  האידיאלי 
והעם. כדברי הנביא: “ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעֹזרּו, 

ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק” )ישעיהו מא, ו(. 
אלי רבל

רגע
משפחתי

מדרש
 תרומה

המילה  את  הרבה  שומעת  אני 
הספר  את  להביא  “שכחתי  “שכחתי”. 
שיש  “שכחתי  למבחן”,  ללמוד  כדי 
מקרי  שרוב  מכיוון  וכו’.  בית”  שיעורי 
בית  לענייני  קשורים  ה-”שכחתי” 
פיתחתי  אחרים  לעניינים  ולא  הספר 
“לא  מבטא   שה”שכחתי”  תיאוריה  לי 
קרה  אז  אבל  חשוב”.  מספיק  לי  היה 
אני  ושוב  האחרון,  בשבוע  שקרה  מה 
בטוחה  כך  כל  לא  עצמי  את  מוצאת 
לסגת  ונאלצת  יודעת,  שאני  במה 

מהתיאוריה שפיתחתי.

איתה  שאלך  רצתה  מאוד  אחינועם 
דיברנו  צמחים.  לקנות  למשתלה 
שביום  איתה  וקבעתי  כשבוע  זה  על 
הספר.  מבית  אותה  אאסוף  שלישי 
וחיכיתי,  וחיכיתי  אותה  לאסוף  נסעתי 
כעבור  נראתה.  לא  אחינועם  אולם 
הביתה  חזרה  נסעתי  דקות  כעשרים 
לי מחוץ  ומצאתי את אחינועם מחכה 
ומדוע  אני  איפה  מבינה  ולא  לדלת 
אמרתי  הדלת.  את  לה  פתחתי  לא 
בפליאה )ואת הפליאה תיבלתי ברוגז(: 
לבית  מחוץ  לך  חיכיתי  היית?  “איפה 
למשתלה...”  ללכת  קבענו  הרי  הספר, 
והתחילה  עליי  הסתכלה  אחינועם 
לבכות. “אימא, שכחתי,” אמרה. והפנים 
ומאוכזבות  עצובות  כך  כל  היו  שלה 
שאיכזבה  כך  ועל  ששכחה  כך  על   -
“אבל  ואמרתי,  אותה  חיבקתי  אותי. 
ללכת  רצית  כך  כל  הרי  שכחת?  איך 
חשוב...”  כך  כל  לך  היה  זה  למשתלה, 
“אבל  אחינועם,  אמרה  יודעת,”  “אני 
בבית  היום  עסוקה  כך  כל  הייתי 

הספר...”

הילדים שלנו אכן מאוד עסוקים בבית 
הספר. אם זה בגלל לימודים או בגלל 
חברים  במציאת  שמושקעת  האנרגיה 
אהוב.  מצחיק,  שנון,  להיות  בהפסקות, 
על  מוטלות  משימות  הרבה  כך  כל 
הכתפיים הקטנות של ילדינו עד שהם 
אמורים  שהם  ממה  חלק  שומטים 
לאחינועם  חשוב  היה  לא שלא  לזכור. 
ללכת איתי למשתלה, אבל היא כנראה 
הזיכרון  את  תשמוט  היא  שאם  יודעת 
הזה הכול יהיה בסדר, אני אחזיק אותו 
בשבילה. אבל אם היא תשמוט את מה 
שהתכוונה לספר לחברותיה בהפסקה 
יהיה מי שיחזיק זאת  כדי שיצחקו לא 
בעבורה ויהיה שם בשבילה כדי להזכיר.

מיכל שור-הרטמן

“ְוָעׂשּו ֲארֹון” ]שמות כה, י[. מפני מה 
“ְוָעִׂשיָת”  כתיב  האלה  הכלים  בכל 
ובארון כתיב “ְוָעׂשּו ֲארֹון”? אמר רבי 
לו הקב”ה:  אמר  ב”ר שלום:  יהודה 
יבואו הכול ויעסקו בארון כדי שיזכו 

כולם לתורה )שמות רבה, לד, ב(

רבי  של  והברורה  החדה  הקריאה  וִהנה 
יהודה בעקבות המדרש מהשבוע שעבר: 
ויעסקו בארון הספרים. אם  כולם  יבואו 
נשמע  היהודי”  ספרים  “ארון  הביטוי 
מתכוון  שלכך  ספק  אין  מאוד,  מודרני 
או  פנים  לאדריכלות  ולא  יהודה  רבי 
לפתוח  לנו  קורא  ממש  הוא  לנגרות. 
לעצמנו  אותו  ולהנחיל  הטקסט  את 
ולנקודת  התרבותי  לאופק  בהתאם 
מאיתנו.  ואחד  אחד  כל  של  ההשקפה 
להדגים  ניסיתי  שעבר  בשבוע  אם 
בעלי  שעושים  האקטואליזציה  את 
למדרש  הד  לנו  הרי  לתורה,  המדרש 
הקודם: הקריצה אלינו לנסות את כוחנו 
בתרגיל הזה על מנת לשמר את העושר 

התרבותי שלנו כנכס חי.

בן לנדאו



משחקשת - שעשועי מדע

כרמל יקר שלום,
עכשיו כשאתה שרוף, פצוע, מצולק ודואב, 
אני כותב לך מכתב מעודד, בתקווה לימים 

יפים יותר. 

לנו  שהיו  הטובים  ברגעים  נזכר  אני 
בזיכרון  שנצרבו  תמונות  של  אוסף  יחד: 
המשותף שלנו, תמונות יפות, ירוקות מאוד, 
אשחרים  ואלות,  ואלונים  אורנים  מלאות 
מכל  פרחים  ומיליון  דולב  עצי  וקטלבים, 

הסוגים ומכל המינים.

לי  אמר  אבא  שבע  בגיל  איך  זוכר  אתה 
ואני  הנביא  אליהו  את  נפגוש  שעוד מעט 
מאוד התרגשתי? עברנו דרך הכפר הדרוזי 
של  החמוץ  הטעם  את  זוכר  אני  עוספיה, 
הַלַּבֶנה ואת הריח הנפלא של הפיתה עם 
ענק שעמד  ואיש אחד עם שפם  הזעתר, 
התפתל,  והשביל  מצחיקים,  מכנסיים  עם 
יצא מן היישוב ישר אל תוך היער והתחלנו 
אנשים  של  מנזר  יש  למעלה  לעלות. 

קראו  לכן  שלך,  היער  בתוך  חיים  שממש 
להם כרמליטים.

ומניף  עומד  אליהו,  את  אותו,  ראיתי  ואז 
ונזכרתי  הבעל.  נביאי  על  מאיימת  חרב 
בסיפור מהתנ”ך איך בדיוק כאן ירדה אש 
עצוב  כך  כל  הכול.  את  ושרפה  משמים 
שאש כזאת חזרה בכוח גדול ונפגשה איתך 
לא  האנשים,  על  מרחמת  לא  כרמל,  שוב 

על החי ולא על הצומח.
 

פסח  בסמינר  עכשיו  להיזכר  מעדיף  אני 
של “השומר הצעיר”, ואני רק בכיתה ז’. כל 
ביחד  היער,  בתוך  אוהלים  בונה  הקבוצה 
נזהרים  אבנים,  ומסביבו  קטן  בור  יצרנו 
שהאש לא תצא מהבור, הולכים עם פנסים 

בין העצים בלילה, נדבקים בשרף.
כעבור שלוש שנים - תמונה אחרת שלי - 
אני צועד עם כולם ביחד בסמינר דו-קיום 
ערבי-יהודי בתוך שבילי היער, עם דגל ועם 
אחמד  להם  שקוראים  חברים  ועם  סמל 

וג’מיל.

מכתב לכרמל

תשובה לשאלה מהפינה הקודמת
כאשר מנערים פחית של משקה מוגז לפני 
מתפרץ  מהמשקה  חלק  אותה,  שפותחים 
למנוע  ניתן  כיצד  הייתה  והשאלה  החוצה, 

זאת. 
ניתן  תשובה: 
על  זאת  למנוע 
שנוקשים  כך  ידי 
על  האצבעות  עם 

דפנות הפחית. 
בחלק  הסבר: 
פחיות  של  העליון 
גז  יש  מוגז  שתייה 

)זה  דו-חמצני  ומפחמן  מאוויר  המורכב 
הגז שמשתחרר כאשר פותחים את הפחית 
מן  חלק  פסססט....(.  הקול  את  ומשמיע 
אותו  והופך  הנוזל  בתוך  כמובן  נמצא  הגז 
ל”תוסס”. כאשר מנערים את הפחית חלק 
מתמוסס  העליון  בחלקה  שנמצא  הגז  מן 
בנוזל, ומצטבר כבועות על דופנות הפחית. 
הגז  בועות  הפחית,  את  כשפותחים 
החוצה,  לצאת  מנסות  הפחית  שבדופנות 
מפעילות לחץ, ובדרכן הן דוחפות את הנוזל 
החוצה ביחד איתן. כדי למנוע התפרצות זו 
ִניעּורּה,  טרם  למצבה  הפחית  את  ולהחזיר 
כך  הדפנות.  על  באצבעות  לטפוח  צריך 
הדפנות  שעל  הגז  מבועות  הרבה  יחזרו 
ובתוך הנוזל לחלק העליון של הפחית, ועם 
פתיחת הפחית ישתחרר חלק מן הגז מבלי 

לסחוף איתו את המשקה החוצה. 

מתח  בנושא  החדשים  לניסויים  ומכאן 
הפנים של מים. 

תפעול  מיומנות  הילדים  ירכשו  בפעילויות 
וייחשפו  עד...  בלספור  יתאמנו  טפטפת, 
מדעיים  עקרונות  לשני 
מרכזיים: כוח המשיכה ומתח 

הפנים של מים.
מבחנות  טפטפות, 
לילדים  יינתנו  ובקבוקונים 
בגן “אולגה” ובגן “ארז”, ולמי 
לקבל  יוכל  בגן  ילדים  שאין 
גנים  באותם  מהגננות  אותם 

או מאיתנו. 

ניתן  מים  טיפות  כמה   -  1 מס’  ניסוי 
לשים על מטבע של שקל? 

אחד,  שקל  של  מטבע  דרושים  לניסוי 
כוס(  )או  קטן  וכלי  מפלסטיק  טפטפת 
לטפטף  היא  המשימה  מים.  המכיל 
בזהירות על המטבע באמצעות הטפטפת 

מבלי  מים  טיפות  של  מרּבי  מספר 

ביצוע  לפני  המטבע.  מן  יישפכו  שהמים 
המשפחה  מבני  אחד  כל  מתבקש  הניסוי 
מדובר.  טיפות  בכמה  לנחש  או  להעריך 
המשפחה,  בתוך  תחרות  לערוך  מומלץ 
שבה ינצח מי שיצליח ‘להושיב’ על המטבע 
תופתעו  רובכם  מים.  טיפות  שיותר  כמה 

מהתוצאה. 

ניסוי מס’ 2 - מבחנת המים ההפוכה 
בשלמות  מלאו  הטפטפת  באמצעות 
במים.  קטן(  בקבוקון  )או  קטנה  מבחנה 
ִהפכו את המבחנה בזהירות. המים  עכשיו 
אינם נשפכים .... הייתכן? גם טפיחות קלות 
בדרך  גורמות  לא  המבחנה/בקבוקון  על 
כוח  האם  מדוע?  להישפך.  למים  כלל 
הכובד אינו פועל על מים? הרי אם הניסוי 
שהמים  לגמרי  ברור  מים  כוס  עם  יתבצע 

יישפכו? 
שלכם  האצבע  קצה  את  ִטבלו  כעת 
המבחנה  שבראש  במים  וגעו  סבון  במי 
כן  המים  עכשיו  ההפוכה... 
לתת  תוכלו  האם  נשפכים. 

לכך הסבר? 
את  לבצע  להקפיד  )חשוב 
מעל  או  עציץ  מעל  הניסוי 
קערה או כוס. חוסכים מים... 

זוכרים...( 

זהבה ומרדכי ליבנה

ושם בקרחת היער, מסביב המונים ומוזיקה, 
וריקודים וריח של תה בסיר גדול.

נחל  אל  שיורד  יפה, בשביל  הכי  והתמונה 
יגור, אני והיא, בתוך המים, ברגליים יחפות, 
מתחבאים מהעולם בתוך הסבך האינסופי 

של הפטל, נזהרים מהקוצים.
לילות  של  קטנות,  תמונות  מיליון  ועוד 
חוות  יד  על  בחניון  קטן  באוהל  גנובים 
שיורדים  אחר-צהרים  סתם  או  השומר, 
לתוך  צוללים  דרך השכונה,  ברגל מחיפה, 

השקט ומחפשים עקבות של חזירי בר. 
ועוד ועוד, כמה ירוק, כמה שקט, כמה יפה.

לא  אולי  ההם,  לימים  תחזור  עוד  אתה 
עכשיו, אולי לא מיד, זה ייקח עוד זמן.

מבטיח לבוא לבקר, להניח יד על האדמה 
האפורה, לחפש פקעות אחרי הגשם, ואולי 

בסוף הסתיו הבא לצלם חצב.
להתראות כרמל, זוכר אותך ומתגעגע.

טל גנוסר

נקרא בסדר ט”ו בשבט הקהילתי


