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 כי תיָׂשא שמות ל, יא-לד, להפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1938 < פתיחת נמל תל-אביב: בשנת 1936 החלה בארץ ישראל התקוממות של ערביי הארץ )“המרד הערבי הגדול”(. התקוממות זו כּוונה 
הן נגד היישוב היהודי המתפתח והן נגד שלטונות המנדט הבריטי. במסגרת המאורעות מנעו הערבים מן היהודים את הגישה אל נמל יפו. 
באותה תקופה שימש נמל יפו את ענף היצוא העיקרי של היישוב היהודי – ענף התפוזים. בתגובה החליטה הנהגת היישוב לבנות נמל חלופי 
בתל-אביב. מיקום הנמל נקבע סמוך לשפך הירקון, ובבנייתו השתתפו בעיקר יהודים יוצאי סלוניקי שביוון, בעלי ניסיון רב בעבודות הנמל. 
פתיחת הנמל עוררה התרגשות רבה ביישוב ושירים רבים נכתבו לכבודו. הנמל פעל עד פתיחתו של נמל אשדוד ב-1965. לאחר שנות עזובה 

רבות שוקם הנמל ב-2001 והפך למתחם שוקק חיים של תרבות ובילויים.

ועוד השבוע: 
1455 < יוהאן גוטנברג מדפיס את הספר הראשון בעולם )תנ”ך גוטנברג( במכונת דפוס; 1799 < נפוליאון כובש את עזה במסעו באזור; 

1953 < פרנסיס קריק וג’יימס וֹוטסֹון מגלים את מבנה הדי.ֶאן.ֵאיי.
ליקט: ירון וייס

המופיעים  השונים  שהנושאים  לי  נראה 
ציבור  מיחסי  סבלו  תיָׂשא  כי  בפרשת 
ידי  על  העם  ספירת  כמו  נושאים  גרועים: 
מתן מחצית השקל; סיום ההנחיות לבניית 
הכול בשמן  הכיור, משיחת  )בניית  המשכן 
האומן  מינוי  הקטורת(;  העלאת  המשחה, 
המשכן  לבניית  בן-חור  בן-אורי  בצלאל 
ומפורט  ארוך  ציווי  ואפילו  בפועל;  וכליו 
שלו  האחרון  שהקטע  השבת,  שמירת  על 
בקידוש  אומרים  שאנו  פסוקים  אותם  הם 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  “ְוָׁשְמרּו  בבוקר:  שבת  של 
ְלֹדֹרָתם...”  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָּבת,  ַהּׁשַ

)שמות לא, טז-יז(. 
כל הנושאים הללו מופיעים בפרשה שלנו, 
הצידה  תמיד  נדחקו  היסטורי  באופן  אבל 
מפני הנושא המרכזי בפרשה ובהיסטוריה 
הרוחנית של עם ישראל: חטא העגל, אולי 
היום  שגם  למרות  אז  החטאים”.  “חטא 
נדבר בעיקר על חטא העגל, הנה בכל זאת 

הזכרנו גם את הנושאים האחרים....

הרבה מאוד מדברים על חטא העגל, ובכל 
פן  על  לשים את הדגש  בוחרים  אנו  שנה 
גם  )עובדה,  הזה  הדרמטי  בסיפור  אחר 
בשנה שעברה כתבתי עליו - משהו אחרי 
תשומת  את  שתפס  מה  השנה,  לגמרי...(. 
ליבי באופן מיוחד הוא דווקא תפקודו של 

אהרן בהשתלשלות העניינים. 

ָהָהר  ִמן  ָלֶרֶדת  ֹמֶׁשה  ֹבֵׁשׁש  ִּכי  ָהָעם  “ַוַּיְרא 
קּום  ֵאָליו:  ַוֹּיאְמרּו  ַאֲהֹרן  ַעל  ָהָעם  ַוִּיָּקֵהל 
ֶזה  ִּכי  ְלָפֵנינּו,  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָלנּו  ֲעֵׂשה 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעָלנּו  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֹמֶׁשה 

ַאֲהֹרן:  ֲאֵלֶהם  לֹו. ַוֹּיאֶמר  ָהָיה  ֶמה  ָיַדְענּו  ֹלא 
ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם, ְּבֵניֶכם 
ּוְבֹנֵתיֶכם, ְוָהִביאּו ֵאָלי... ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר ֹאתֹו 
ֵאֶּלה  ַוֹּיאְמרּו:  ַמֵּסָכה,  ֵעֶגל  ַוַּיֲעֵׂשהּו  ַּבֶחֶרט 
ֱאֹלֶהיָך, ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים” 

)שמות לב, א-ד(.

התנהגותו של אהרן מפתיעה מאוד. בעצם 
הוא זה שעוזר לעם ליצור בפועל את העגל 
איך  האלוהים.  את  במקום  אותו  ולעבוד 
האיש  הגדול,  הכוהן  אהרן,  איך  קרה?  זה 
שאחראי על כל עבודת האל במשכן, הוא 
זה שמסייע לעם באחד החטאים הגדולים 
שהמפתח  נראה  זרה?  עבודה   - ביותר 
להתנהגותו של אהרן נמצא בביטוי “ַוִּיָּקֵהל 
זו  נקודה  בירור  לצורך  ַאֲהרֹן”.  ַעל  ָהָעם 
התכנסה “מועצת גדולות התורה” של בנות 
משפחת רוזנברג, כדי לדון בסוגיית הלחץ 

החברתי ומקומו בחיינו.

הלך  הוא  פתאום  מה  לאהרן?  קרה  מה 
בניגוד לכל מה שהוא מאמין ועזר לעם 

לייצר את העגל?
מיקה: כולם שיגעו אותו, ובסוף הוא נכנע. 

משה  “מתי  הזמן:  כל  התבכיינו  הם  נעמי: 
יבוא? מתי משה יבוא?” עד שהוא כבר לא 

יכול היה לשמוע אותם יותר. 
כדי  נכנע  סתם  לא  הוא  אולי  אביגיל: 
שיפסיקו לשגע אותו. אולי הוא באמת פחד 

לא לשתף איתם פעולה. 
של  לחץ  שבו  מצב  מכירות  אתן  האם 
קבוצה גורם לכן לעשות משהו שאתן לא 
יודעות  שאתן  משהו  או  לעשות,  רוצות 

שהוא לא בסדר?
“שתיקה  חז”ל  אמרו  כבר  זה  ועל  שתיקה. 
בעצם  היא  התשובה  )כלומר,  כהודאה” 
בא  לא  כזה אבל  אנחנו מכירות מצב  “כן, 
תחפרי  שאת  יודעות  אנחנו  כי  להגיד,  לנו 
גם  אהרן,  כמו  אבל  שנכון...  מה  ותחפרי”. 
של  ללחץ  נכנעות  בסוף  רוזנברג  בנות 

אימא...(.
אבל אם אתן מרגישות שהקבוצה עומדת 
נכון, למה  לא  או  טוב  לעשות משהו לא 
אומרות  לא  או  פעולה,  משתפות  אתן 
הוא  לעשות  רוצים  שהם  שמה  לאחרים 

פסול? 
אביגיל: כי לפעמים אני חוששת שאם אני 
הם  רוצה  שהקבוצה  מה  את  אעשה  לא 

יחשבו שאני פחדנית או נמושה. 
נעמי: כן, לפעמים עושים דברים שאני לא 
מסכימה איתם, אבל אם אני אגיד אז אולי 
יתנקמו  )כלומר,  הדבר  אותו  את  לי  יעשו 

בי...(.
מיקה: אם יש חבורה שמתנהגת לא בסדר 
אני לא אגיד להם, כי אולי אז הם לא יהיו 

חברים שלי יותר ולא יתייחסו אליי. 

העמידה במצב בו קבוצה מסוימת מפעילה 
רבים,  לחששות  לנו  גורמת  לחץ  עלינו 
ולפעמים גם להתנהגות שאנחנו לא לגמרי 
שלמים איתה. נראה שגם אהרן היה במצב 
מאוד  ורצה  עליו”  “ִנקַהל  כשהעם  דומה, 

שיבנה עבורו את העגל. 

הוא  אהרן.  עם  מזדהה  מאוד  אני  אביגיל: 
ידע  ולא  חברתי  בלחץ  עצמו  את  מצא 



דמיינו לעצמכם גן עדן...

תגובה על מאמרו של אלכס גורי “שישה דברים בלתי אפשריים לפני ארוחת הבוקר” )פרשת בשלח(

מה לעשות. אבל בכל זאת הוא היה צריך 
בגדו  שהם  בגלל  רק  לא  שלו.  על  לעמוד 
בה’, אלא כי הם גם בגדו במשה, ואהרן לא 
הגן על אחיו. משה עלה לקבל את התורה 
וסמך על אהרן שינהיג את העם כמו שצריך 

כשהוא לא נמצא, ואהרן איכזב אותו.
אותם  הוציא  משה  זה.  רק  לא  נעמי: 

אותם.  הוציא  והם אמרו שהעגל  ממצרים, 
גם בזה הם פגעו במשה. 

מיקה: אם הוא היה פשוט ממשיך להאמין 
בה’ הכול היה מסתדר.

שיתף  מדוע  להבין  ניסו  המפרשים  גדולי 
לעשות  העם  דרישת  עם  פעולה  אהרן 

פשוטה  שיחה  גם  אבל  הזהב.  עגל  את 
מבית  מכירים  וילדה  ילד  שכל  מצבים  על 
מההפסקה,  או  הספורט  ממגרש  הספר, 
יכולה לגרום לנו לא פחות להבין את אהרן, 

ואולי אפילו להזדהות עם מצוקתו. 

אפרת שפירא-רוזנברג

לבנים  חופים  עדן:  גן  לעצמכם  דמיינו 
וביותר  בדגה  ועשיר  כחול  ים  בתוליים; 
הרים  מים;  עופות  מיני  וחמישה  מעשרים 
בעולם,  מהגבוהים  דקלים  יערות,  מכוסי 
רבות;  ציפורים  מקננות  שבצמרותיהם 

פירות קוקוס מזינים ומרווים...

הראשונים  המתיישבים  הגיעו  כאשר 
מאלף  יותר  לפני  הפסחא  לאי  מפולינזיה 
נוחים  היו  בו  והחיים  עדן,  גן  האי  היה  שנה 
שהתפתחה  התרבות  למתיישביו.  מאוד 
שליטה  מערכת  הייתה   – הרפאנואי   – שם 
הענק  פסלי  את  שיצרה  מורכבת  שבטית 
בפולינזית,  עץ  ראקו,  המילה  המפורסמים. 
לחינם:  ולא  עושר,  הפסחא  באי  ציינה 
הרפאנואי השתמשו בעץ כמעט לכל דבר: 
הם אכלו את פירות העצים ואת הציפורים 
שחיו בין ענפיהם; בנו בתים מכפות הדקלים; 
לבישול  עץ  שרפו  מהקליפה;  בגדים  יצרו 
דיג.  וציוד  סירות  מהעצים  ובנו  ולחימום; 
העצים שימשו גם ליצירת מנופים ומסועים 
אך  למקום.  ממקום  האבן  פסלי  להעברת 
בתחילת המאה השבע-עשרה החלה תרבות 
המאה  לאמצע  ועד  להתמוטט,  הרפאנואי 

התשע-עשרה נעלמה לחלוטין.
המדהימה  התרבות  להתמוטטות  גרם  מה 

הזאת עד היעלמה?

הסברה השכיחה היא שכריתה מוגברת של 
זו שגרמה לכיליון  היער עד הכחדתו, היא 
להובלת  שימשו  הדקל  עצי  האי.  תושבי 
בפיסול  והתחרות  הענקיים,  המואי  פסלי 
ומפוארים  יותר  גדולים  פסלים  ובהובלת 
את  כילו  הם  עצמם.  את  הביסה  יותר 
העצים  ללא  שלהם.  ביותר  היקר  המשאב 
על  ביציהם  נגנבו  לעופות,  גידול  כבית 
הוכחדו  והעופות  הפולינזית,  החולדה  ידי 
 - הפולינזית  החולדה  הגדול.  בחלקם 
ולשגשג  להתרבות  שהצליח  היחיד  המין 
את  וסיכלה  דקל  אגוז  כל  כירסמה   -
ששימשו  העצים  ללא  היער.  התחדשות 
הרפאנואי  לאנשי  היו  לא  הסירות  לבניית 
מצויים  שהיו  דולפינים  לדוג  אמצעים 

הרחק מהחוף. 

הגשמים  בכמות  לירידה  גרם  היער  אובדן 
החיונית  היצרנות  ולהפחתת  המקומיים 
הכלכלה  וגדלה.  שהלכה  לאוכלוסייה 
קיבלה מכה אנושה. ראשי השבטים וכוהני 
הידרדרה למצב של  נחלשו. החברה  הדת 
כאוס ומלחמת אזרחים. בשנת 1680 לערך 
ופלגים  השלטון,  את  הצבא  מפקדי  תפסו 
המואי.  פסלי  את  להפיל  החלו  שונים 
אחת  פי  על  לרעוב.  החלו  הרפאפאנוים 

הסברות, בייאושם אף הפכו לקניבלים. 

כל הפסלים העומדים היום הם פסלים מן 
חשוף  עצמו  האי  מחדש.  שהוצבו  העבר 
ולמגוון  לעושר  זכר  נותר  ולא  לחלוטין 

הביולוגי שהיו בו בעבר.

בואו נרחיב קצת את מבטנו מהאי הקטנטן 
כריתה  יש  היום  העולם  ברחבי  לעולמנו. 
באוקיינוסים  יתר  דיג  יערות,  של  מסיבית 
וצמחים.  חיים  בעלי  מיני  של  והכחדה 
לגידולים  המשמשת  העליונה,  הקרקע 
מיליוני  של  בשיעור  נעלמת  חקלאיים, 
מקורות  על  נלחמים  אנחנו  בשנה.  טונות 
ומתמעטים. אנחנו  מים מתוקים שהולכים 
כאילו  המשאבים,  את  ְׂשֵאת  ביתר  צורכים 
אין מחר, או דורות שיבואו אחרינו. רדיפת 
כוח ותאוות בצע הן הכוחות המביאים כליה 
סביבתית וגורמים להתמוטטות של תרבות, 
אלא שהיום השפעתן היא לא על אי קטן 
האי  כמו  כולו.  הארץ  כדור  על  אלא  בים 
הקטן הזה, שהיה כל עולמם של מתיישביו, 
ללא מקום התיישבות חלופי, כך גם עולמנו 

אחד ויחיד הוא. 

עיבדה: תמי גוטשלק-מושקוביץ
מצגת על בסיס המקרה הוצגה בסדר ט”ו 
בשבט על ידי ליאת יוספסברג בן-יהושע

ליאוניד  פרופסור  ערך  שנים  כעשר  לפני 
ניסוי  “בילינסון”  החולים  מבית  ליבוביץ’ 
של  התיקים  כל  את  קיבץ  הוא  מפתיע: 
זיהום  עם  החולים  בבית  אנשים שאושפזו 
הכול:  )סך   1996-1990 השנים  בין  בדם 
3,393 אנשים(, וחילק אותם לשתי קבוצות 

אקראיות. 
כל  של  שמותיהם  את  קיבץ  מכן  לאחר 
מאדם  וביקש  אחת  מקבוצה  האנשים 
כלשהו לומר עליהם תפילה קצרה לרפואה 

שלמה. לקבוצה השנייה לא עשה דבר.
את  פתח  הוא  נאמרה  שהתפילה  לאחר 
שלושה  ובדק  המטופלים  של  תיקיהם 
בכל  שאירעו  המוות  מקרי  מספר  מדדים: 
ממנו  החום  ומשך  האשפוז;  אורך  קבוצה; 

סבלו המטופלים.

ממצאי המחקר היו שהמטופלים מהקבוצה 
פחות  באשפוז  שהו  לשלומם  שהתפללו 

יותר  קצר  זמן  במשך  מחום  וסבלו  זמן 
למטופלי  בהשוואה  משמעותי  באופן 
לא  כאמור  שעליהם  השנייה,  הקבוצה 
התפללו. בנוסף, פחות אנשים מתו בקבוצה 

זו, אם כי לא בהבדל סטטיסטי מובהק.

שתפילה  הייתה  המחקר  מסקנת 
רטרואקטיבית שנאמרת לשלום אדם אחר 
מזיהום  הסובלים  לאנשים  להועיל  עשויה 
מאמרו  את  סיים  ליבוביץ’  פרופסור  בדם. 
בהמלצה לשלב פעולה זו בטיפול הרפואי 
המחקר,  הרחבת  על  המליץ  וכן  המקובל, 
בתחומים  גם  זו  בהתערבות  ושימוש 

רפואיים אחרים.

היוקרתי  העת  בכתב  שפורסם  המאמר 
עולם  British Medical Journal הדהים את 
מאמרי  לשלל  והוביל  הרפואי  המחקר 
תגובה, דיונים ומכתבים. היו שדנו ב”קפיצת 
ובאפשרות  במחקר  שהתרחשה  הזמן” 

העבר.  אירועי  על  להשפיע  הפיזיקאלית 
במחקרו  התורפה  נקודות  את  חיפש  חלק 
של ליבוביץ’ בניסיון להסביר את הממצאים 
כהוכחה  המחקר  את  גייס  וחלק  החריגים, 

לקיומו של כוח עליון המשגיח על העולם.

פרופסור ליבוביץ’ הסביר מאוחר יותר שכל 
מסר  להעביר  הייתה  זה  במחקר  כוונתו 
המקובלים  מדעיים  בכלים  השימוש  לגבי 
בימינו. לא כל דבר ניתן לחקור באופן מדעי, 
שנמצאים  בנושאים  כשמדובר  במיוחד 

מחוץ למסגרת הפיזית של העולם.

תורפה  נקודת  מדגים  ליבוביץ’  של  הניסוי 
המדעיים  הכלים  באחד  משמעותית 
הרפואי  העולם  לכאורה.  ביותר  האמינים 
דעת  שיקול  כל  “מדעי”.  מאוד  הוא  בימינו 
אחרת  במחקר,  מגּוֶּבה  להיות  חייב  רפואי 
בעשרים  הטיפולית.  להחלטה  צידוק  אין 
הרפואה  בעולם  השנים האחרונות שולטת 



 מדרש כי תיָׂשא

 Evidence( ”גישת ה”ְרפּוָאה ִנְתֶמֶכת ְרָאיֹות
את  מדגישה  זו  גישה   .)Based Medicine
בתנאים  שנעשו  מחקרים  של  חשיבותם 
כשבראשם  ביותר,  הנוקשים  המדעיים 
אקראיות  עם  מבוקרים  מחקרים  עומדים 
וַסְמיּות ְמַרּבית )כלומר, שהחוקר והמטופל 
אינם יודעים מי מקבל איזה סוג של טיפול 
לקבוצת  בהשוואה  רצוי  המחקר(,  במהלך 
צריכה  רפואית  החלטה  )“ֵאיְנּבֹו”(.  פלצבו 
להסתמך על כמה שיותר מחקרים רפואיים 
ברמה גבוהה, כששיקול דעתו האישית של 

הרופא נדחקת הצידה במקרים רבים.

קבלת  אידיאלי:  כמצב  נשמע  זה  לכאורה 
שעשו  קפדניים  מחקרים  פי  על  החלטות 
אמור  כזה  מודל  בעולם.  החוקרים  טובי 
הרגלים  אותם  כל  את  זווית  לקרן  לדחוק 
ו”תרופות  אלטרנטיביים  טיפולים  ישנים, 
ההוכחה  במבחן  עומדים  שאינם  סבתא”, 
המדעית. הבעיה היא שזה לא תמיד עובד. 
עם הזמן צצות יותר ויותר בעיות עם מודל 
המדעי  המחקר  קבלת  על  המקשות  זה, 
של  מחקרו  ולראיה,  צרופה”,  כ”אמת 

ליבוביץ’.

אציג בקצרה מספר בעיות נוספות:
מחקרים  מגבילות  אתיות  בעיות  אתיקה: 

באופן  המדעי  הפרסום  באמינות  קשות 
כללי.

במחקר  ביותר  חשוב  כלי  סטטיסטיקה: 
כפי  או  מידה;  באותה  בעייתי  אך  המדעי, 
איסטרברוק  גרג  הסופר  פעם  שהתבטא 
יודו  זמן הם  די  הִמְסָּפִרים  ְתַעֶנה את  “אם 

ַּבּכֹול...”. 
והרשימה עוד ארוכה.

הכלי  הנראה  ככל  היא  המדעית  המתודה 
לשלילה  כיום  בידינו  שיש  ביותר  היעיל 
יחד  אך  שונות.  תיאוריות  של  אימות  או 
השיטות  על  להסתמך  לנו  אל  זאת,  עם 
תמיד  ומחובתנו  עיוורת,  בצורה  המדעיות 
בפרטים  ולדרוש  ספק  להטיל  לבדוק, 

הקטנים. 
 בנימין גרינברג

מעורב קהילתי
קהילה במובן הרחב?

לחיל החינוך הייתה פעם סיסמה: “עם בונה 
צבא בונה עם”. גם לגבי קהילתנו הקטנה 
בונה  ספר  כ”בית  שהתחלנו  לומר  ניתן 
שינינו  לאחרונה  ספר”.  בית  בוָנה  קהילה 
בית  לה  )שיש  גשר”  מ”קהילת  שמנו  את 
ספר “קשת”( ל”קהילת קשת”. מה זה אומר 

עלינו?
מופיעות  מבוקשת”  “משפחה  במדור 
מוזרות:  “היברידיות”  משפחות  פעם  מדי 
מופיעות  המחויכת  המשפחתית  בתמונה 
דמויות מוכרות )הסוחטות מילדינו קריאות 
דמויות  לצד   ,)”Y מכיתה   X “הנה  בסגנון: 
מוכרות פחות, חלקן מסתתר מאחורי מוצץ 
נערי  במבט  למצלמה  מביטות  והאחרות 
שבדרך כלל אינו מוכר ממחוזות הפעילות 
בהבנה  מתקבלות  הראשונות  הקהילתית. 
המסגרות  של  העתיד  הן  שכן  ובציפייה, 
העשרה,  בני  האחרונות,  שלנו.  החינוכיות 
הן  לבלוע.  כיצד  ברור  כך  כל  לא  אותם... 
החינוכיות  המסגרות  לעתיד  שייכות  לא 
אך בהחלט מסמנות את העתיד  בקהילה, 
נדבך  תהפוך  נוער”  “פעילות  בו  הקרב, 
משמעותי בחיי הקהילה. כבר כיום פועלות 
יוזמות להקמת תנועת נוער מעורבת לנוער 

המושבה בכלל ולילדי הקהילה בפרט. 

שתי שאלות עולות מכאן כחומר למחשבה. 
האחת, מהן גבולות הקהילה? האם שייכות 

למסגרות  ילדים  לרישום  בזיקה  מוגדרת 
החינוכיות? מה דינן של משפחות שאין להן 
הפעוטון?  בגיל  שילדיהם  או  ילדים  עדיין 
נמצאים  שילדיהם  משפחות  של  דינן  מה 
הגילאים של המסגרות  לטווח  כבר מעבר 
כקהילה  עלינו,  כיצד  והשנייה,  החינוכיות? 
במרחב  הנוער  בני  אל  להתייחס  עירונית, 
להביא  אפשר  הקהילתית?  הפעילות 
כולם  אולם  קיימים,  מודלים  כדוגמה 
עירוניות.  ולא  מודלים של קהילות כפריות 
פורצי  של  סוג  מהווים  אנחנו  זה  בנושא 
דרך, ועתיד הנוער במרחב הקהילתי שלנו 
מעורבות  קהילות  לרגלי  נר  להיות  עשוי 

עירוניות שיקומו בעתיד )בשוהם למשל(. 

הבאה,  לכתבה  עוברים  שאתם  לפני  אז 
יש מי מכם שילדיו נמצאים בתוכניות  אם 
הפעוטון,  בטווח  או  המשפחתיות  המגירה 
על  אחריות  שייקח  צוות  להקים  הזמן  זה 
מטופלת  כך  כל  הלא  הקהילתית  הנישה 
רגע לפני שהמחזורים  ומהצד האחר,  הזו. 
הראשונים של בית הספר נכנסים למרחב 
השכבה  על  “להתאמן”  כדאי  אולי  הנוער, 
המשפחות  בקרב  כיום  הקיימת  הבוגרת 
)גם אם אינם בוגרי בית ספר “קשת”(, שכן 
היום, עם שינוי השם, הם כבר בוגרי קהילת 

“קשת”. 
תומר בן שוהם

אמר להם אהרן, “ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר 
דבר  להם  אהרן  אמר  ְנֵׁשיֶכם”.  ְּבָאְזֵני 
קשה, שהנשים מתעכבות בו, שהם ראו 
הקדוש  שעשה  והגבורות  הנסים  כל 
הלכו  ובסיני.  ובים  במצרים  הוא  ברוך 
ואמרו  עליהם.  עמדו  הנשים.  אצל 
בהקדוש  שנכפור  ושלום  חס  ]הנשים[, 
ברוך הוא שעשה לנו כל הנסים וגבורות 
שלא  כיוון  זרה.  עבודה  ונעשה  האלו 
שמעו להם, מה כתיב, “ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל ָהָעם 
לא  ְנֵׁשיֶהם”  ְּבָאְזֵני  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ִנְזֵמי  ֶאת 

נאמר, אלא “ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם”. 
אמר רבי ירמיה, כשהביאו הנזמים, תלה 
אהרן עיניו לשמים ואמר, “ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
ָמִים” )תהלים קכג,  ַּבּׁשָ ַהֹּיְׁשִבי  ֵעיַני   ֶאת 
א(. אתה יודע את כל המחשבות, שבעל 

כורחי אני עושה.
)מדרש תנחומא לב, יט(

הוא  במלואו.  המדרש  את  הבאתי  לא 
על  נשען  הוא  מאוד.  ומעניין  עשיר 
יכול  יסוד בסיסית של חז”ל: איך  הנחת 
אהרן, שיהפוך לכוהן גדול ברבות הימים, 
להשתתף במעשה העגל, ועוד בצורה כל 
כך אקטיבית? התשובה שהמדרש מציע 
יעשה  אחר  שמישהו  ציפה  שאהרן  היא 
את המלאכה במקומו, וסמך על הנשים 
שהן כבר יעכבו את המהלך. משום מה, 
קיווה  אהרן  שלי  ְדַיְנקּוָתא  הִגְרָסא  לפי 
תכשיטיהן  על  לוותר  ירצו  לא  שהנשים 
ושזה יעכב את מהלך עשיית העגל עד 
שגורסת  קלישאה  מין  יחזור.  שמשה 
כשזה  מתפוגג  הנשי  ההקרבה  שחוש 
לי  נכונה  וכאן  שלהן.  לתכשיטים  נוגע 
הפתעה: סירוב הנשים להיפרד מרכושן 
נבע מרצון למנוע עבודה זרה! ואם אהרן 
מפני  זה  הרי  אליהן,  הגברים  את  שלח 
אותן  לשכנע  יצליחו  לא  שהם  שידע 
להשתתף בלהט החטא. ושוב, זו הפעם 
קריאה  לנו  פותחים  שחז”ל  השנייה 
שיכולנו לכנותה פמיניסטית, לולא הייתה 

מילה זו המצאה מודרנית כל כך.
בן לנדאו

רבים, בשל שמירה על העיקרון שאין למנוע 
כך  לו. משום  לעזור  טיפול שעשוי  מחולה 
קבוצת  מול  לבדיקה  ניתן  טיפול  כל  לא 
בקרה ללא התערבות. בימינו כל ניסוי מדעי 
של  אישור  לעבור  חייב  אדם  בני  המערב 
הלסינקי”(,  )“ועדת  מיוחדת  אתיקה  ועדת 
עומד  שאינו  מחקר  ביצוע  תאשר  שלא 

בסטנדרט מוסרי מספק.
מספר  לפני  קיים:  לא  הוכח  שלא  מה 
אנגלים מאמר  חוקרים  שני  פירסמו  שנים 
שבו טענו כי הם לא מצאו ולו מחקר אחד 
עם  רב  מגובה  לקפוץ  יותר  שיעיל  שיוכיח 
מצנח.  ללא  לקפיצה  בהשוואה  מצנח, 
מסקנתם הייתה שיש לבצע ניסוי לבדיקת 
את  הדגישו  הם  בכך  לאלתר.  הנושא 
האבסורד שבהסתמכות רק על מה שהוכח 

ופורסם מדעית.
תמיד  רפואיים  עיתונים  פרסום:  הטיית 
תוצאות  עם  מחקרים  לפרסם  יעדיפו 
הצליחה(  כשההתערבות  )כלומר,  חיוביות 
על פני מחקרים על אותו נושא עם תוצאות 
חוסר  של  מצב  יוצרת  זו  עובדה  שליליות. 
רק  נחשף  הציבור  הכוללת.  בתמונה  איזון 
מאוד  ייתכן  כאשר  החיוביות,  לתוצאות 
בדיוק  שהוכיחו  רבים  מחקרים  שישנם 
פוגעת  זו  עובדה  פורסמו.  לא  אך  ההפך 


