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 פקודי  שמות לח, כא-מ, לחפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1992 < ב-9 במרץ נפטר ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל, מנחם בגין. הוא החל את דרכו הפוליטית כמנהיג בתנועת בית”ר, 
ובמלחמת העולם השנייה נעצר על ידי המשטרה החשאית הסובייטית ונשלח לעבודות כפייה. לאחר ששוחרר התגייס לצבא הפולני, יצר 
קשרים עם אצ”ל )ארגון צבאי לאומי(, וב-1943 הפך למפקדו. לאחר קום המדינה ייסד את תנועת ה”חירות” ועלה לשלטון ב”מהפך” של 
1977. שנתיים לאחר מכן חתם על הסכם שלום עם מצרים וזכה בפרס “נובל” לשלום. ב-1983, שנה לאחר פתיחת מלחמת לבנון הראשונה, 

פרש מתפקידו והסתגר בביתו. 
בשבועות האחרונים, בעקבות המהפכה במצרים, עולות תהיות בקשר לגורל הסכם השלום שנחתם אי-אז.

עוד השבוע:
1799 < נפוליאון כובש את יפו. 1838 < נולד יואל משה סלומון, ממקימי נחלת שבעה ופתח תקווה. 1949 < דגל הדיו מונף באילת. 1965 < 
המרגל הישראלי וולפגנג לוץ, שפעל במצרים בכיסוי של גרמני בעל עבר נאצי, נעצר במקרה. מאחר שחשב שנחשף הודה בריגול, אך שמר 
על סיפור הכיסוי, ולאחר כמה שנים שוחרר. 1969 < מלחמת ההתשה - נאצר מודיע על ביטול הפסקת האש בין ישראל למצרים. 1982 < 

נפטר הרב צבי יהודה קוק, ממנהיגי הציונות הדתית. 
ליקט: יואב פרידמן

פאר  את  בהרחבה  מפרטת  פקודי  פרשת 
רשימת  הגדול.  הכוהן  ובגדי  המשכן  עיצוב 
נראית  החן  ואבני  הנחושת  הכסף,  הזהב, 
הגדול מעלה  העושר  תכשיטים.  חנות  כמו 
חומריים  דברים  בין  הקשר  על  שאלות 
השוטפים  הצרכים  לבין  רב  כסף  שעולים 

של עם הנודד במדבר, חסר קרקע ובית.

והתפתחה  ה’,  כיתה  נציגות  הגיעו  לביתנו 
שיחה על חומר ורוח.

ישראל  בבני  עוסקת  פקודי  פרשת 
כנען.  ארץ  אל  בדרכם  במדבר  הנודדים 
לעסוק  פנאי  יש  נודדים  לאנשים  האם 
בנושאים חומריים כגון פאר בית התפילה 

שלהם?
למקום  ממקום  שנדדו  ישראל  בני  נעמה: 
הם  במדבר.  המקדש  בית  את  בנו  לא 
היה  שלא  משום  המשכן  בעיצוב  השקיעו 

להם מקום קבוע.
בגדי  של  הפירוט  את  לקרוא  מפתיע 
הכוהן הגדול שהיו כל כך מפוארים, האם 

הכוהן הגדול היה חובב אופנה? 
מאופנה,  נובע  לא  שזה  חושבת  אני  אור: 
ִגנדּור או אסתטיקה. אנשים אז לא התלבשו 
מיוחד  להיראות  צריך  הוא  ומפואר.  יפה 

בכדי להבדיל בינו לבין שאר האנשים.
של  אלא  שלו,  לא  היא  הבחירה  נעמה: 

הממונים עליו, במקרה הזה מדובר בה’. 
ובאבני-חן  בזהב  גדולה  כך  כל  השקעה 
בהודו  תמוהה.  בחירה  היא  כול  חסר  מַעם 
כן  שגם  ביותר  עני  עם  רואים  הרחוקה 

משקיע הון עתק במקדשי פאר.
מה דעתכן? מדוע להשקיע דווקא במשכן 

ובבגדי הכוהן כל כך הרבה משאבים?
זו  יעל: הבחירה היא להשקיע במבני הדת, 
על  בא  שזה  להיות  יכול  שלהם.  הקדושה 

חשבון החיים שלהם. 
זה  להם,  חשוב  מאוד  שזה  כנראה  נעמה: 

הסמל שלהם.
נטע: להם חשוב יותר היכן הם יתפללו. הם 
לא מזניחים את החיים שלהם, הם מטפחים 

אותם בצורה שונה.
מטופחים  כנסת  בתי  לנו  יש  היום  גם  אור: 
ויפים. אפשר גם להיות צנועים ולשלב את 

הקדושה בלי השקעת כסף.
יכולים  לא  האנשים  עניות  במדינות  נטע: 
במבני  וגם  האישיים  בחייהם  גם  לבחור 
ויכולים  עשירים  יותר  אנחנו  הקדושה. 
שלנו אמנם  הכנסת  בית  וגם.  גם  להשקיע 
אינו מפואר אבל הוא יפה. משקיעים בקהל, 
התפילה  כי  טובים,  וכיסאות  סידורים  יש 
ולא הקישוט או הפסלים  היא מה שחשוב, 

שמתאימים לעבודת אלילים. 
מן  חשובים  יותר  והתפילה  הקדושה  יעל: 

הפאר.
יש האומרים כי העני בהודו מאושר יותר 
בין  קשר  יש  האם  בניו-יורק  העשיר  מן 

השקעה ברוחניות לאושר? 
הם  בחלקו!  השמח   - עשיר  איזהו  נעמה: 

מסתפקים במועט ומשקיעים בדת.
שלו  הקדושה  את  מטפח  אחד  כל  יעל: 
הייתי  בקהילה,  משקיעה  הייתי  אני  אחרת. 

משקיעה  הייתי  שם  קהילתי.  מתנ”ס  בונה 
לא רק בחומר אלא גם בתוכן - בפעילויות. 

כבית  לשמש  יכול  הכנסת  בית  האם 
תפילה וכמקום קהילתי?

הינו  הכנסת  בית  הברית  בארצות  יעל: 
קהילתי.

אנחנו  כי  מורכב,  יותר  זה  ב”קשת”  נטע: 
קהילה שמשלבת דתיים וחילונים - חצי לא 

מגיעים לבית הכנסת. 
אור: הקדושה והדת חשובות גם לי למרות 
לא  אני  הכנסת.  לבית  הולכת  לא  שאני 
לקיים  בוחרת  אלא  מצוות  לקיים  חייבת 

אותן. 
נעמה: גם מי שמאמין באלוקים יכול לבחור 
עדיף  אבל  המצוות.  כל  את  לקיים  לא 
לשלב את השניים - גם להאמין וגם לקיים 

מצוות.
הקפדה  שמרוב  אנשים  יש  לדעתי,  יעל: 
הם  זה.  מה  בשביל  שוכחים  המצוות  על 

מסתכלים על הטפל.
נטע: זה לא טפל, אלא הם רק מסתכלים 
שוכחים  ולפעמים  המצוות  עשיית  על 
הרגל  מתוך  אולי  דתיים.  הם  מה  בשביל 

מתעסקים ָּבאיך ולא ַּבמדוע.
נעמה: לפעמים מרוב עצים לא רואים את 

היער.
מיקי מוסיפה: לפי דעתי, מה שחשוב הוא 
לא הבגדים אלא שהכוהן הגדול ימלא את 
זה  חשובים,  לא  הבגדים  כראוי.  תפקידו 

טפל. 
ליאת יוספסברג-בן יהושע



להשתנות בלי להישבר

“ואהבת את הגר ... כי גרים הייתם...” – סקירת מקורות

את  שניבאו  אלה  בין  היה  )האיש  הכספים 
אפשר  אבל  העולמי(,  הפיננסי  המשבר 
ה“אי-שבירות”  מושג  את  ממנו  לשאול 
)מצב בו טלטלות חוזרות מחזקות את הגוף 
מחשבתי  כמשחק  ולפחות  המטולטל(, 
שבוערים  לנושאים  אותו  ולהתאים  לנסות 

כאן אצלנו.

התכונה  את  לעצמנו  נרכוש  כחברה  אם 
שאנחנו  העובדה  “אי-שבירות”,  של  הזאת 
מקור  תהפוך  מאתגרת  במציאות  נמצאים 
משנה  או  רוכשת  חברה  איך  לאופטימיות. 
המהותי  החברתי  השינוי  תכונותיה?  את 
ביותר שמתרחש כאן הינו בתחום הערכים. 
שלנו  החברה  את  שאיפיינו  הערכים 
מסוים  במאזן  התקיימו  דרכה  בתחילת 
חדשים  ערכים  השנים.  במהלך  שהופר 
היה  שמשקלם  ברובם(,  )אוניברסאליים 
מחלחלים  המדינה,  קום  בתקופת  פחּות 
הערכים  חשבון  על  מקומם  את  ותופסים 
פוסט- לזה  קוראים  הפסימיים  הישנים. 
ציונות, אני מעדיף לקרוא לתהליך “ציונות 
הישראלית  החברה  רבגוניות  מתקדמת”. 
הופכת בהדרגה לערך ייחודי ונפרד. דווקא 
הופך  אחידות  אידיאולוגיות  דֹוגמֹות  העדר 
ה”אי- זוהי  עצמו.  בפני  אידיאולוגי  לערך 
בתרגומה  טאלב  נאסים  של  שבירות” 
החברתית  במעבדה  כאן,  החברה.  לחוסן 
חשוב.  ניסוי  מתרחש  “קשת”,  ששמה 

אילו  ילדינו?  יצטיידו  אידיאולוגיה  באיזו 
סיסמאות ייכתבו על חולצות תנועת הנוער 

המתעתדת לקום? 

טוב  שהיה  מה  האם  להשתנות?  מדוע 
במשך אלפיים שנה לא מתאים לנו יותר? 
יימצאו  בוודאי  היהודי  הכלים’  “ב’ארגז 
המודרני  העולם  עם  גם  להתמודד  כלים 
המורכב,” יגיד השמרן. הפסיכולוג החברתי 
“חוק  את  הציע  מאסלו  אברהם  היהודי 
שאנחנו  פעם  בכל  החוק  פי  על  הפטיש”. 
לראות  מבקשים  אנחנו  בפטיש  מצטיידים 
מונח  פוגשים.  שאנו  חפץ  בכל  מסמר 
אפקט  ונקרא  בפסיכולוגיה  קיים  דומה 
איינסטלונג )Einstellung, “גישה” בגרמנית(, 
סטריאוטיפית:  חשיבה  יצירת  שפירושו 
שהתאים  בפתרון  להשתמש  כושל  ניסיון 
חדשה  בעיה  לפתור  כדי  מוכרת  לבעיה 
)דומה אך שונה מהראשונה(. ניסיון לשפוט 
הערכים  פי  על  המודרני  העולם  את 
את  מזכיר  אחרות  לתקופות  שהתאימו 
או  מהפסיכולוגיה  איינסטלונג  אפקט 
את חוק הפטיש. האם החברה שלנו תדע 
היהודי  הכלי  השינויים?  בקצב  להתאקלם 
החשוב ביותר ששימש אותנו במשך הדורות 

הינו החשיבה היצירתית והמתחדשת. 

אלכס גורי

שמוצאו  כמי  מוגדר  גר  המקרא,  בתקופת 
ונהפך  מעם זר ונשתקע בתוך עם ישראל 
לתושב תמידי, הגרים מהווים מעמד מיוחד 
בעלי זכויות ומגבלות מוגדרות. מכיוון שהגר 
לא ירש אחוזת נחלה בתוך ישראל, מצווה 
התורה להשאיר את הפאה, הלקט והשכחה 
יט(.  )ויקרא כג כב, דברים כד  ולגר”  “לעני 
אף שהגרים היוו כאמור מעמד מיוחד בתוך 
הדתיים  בחיים  השתתפו  הם  ישראל,  עם 
)במדבר טו יד-טז(. הגר הביא קרבנות, ואם 
נימול - יכול היה להביא קרבן פסח )שמות 
כב-כג(  )מז  יחזקאל  הנביא  אצל  מח(.  יב 
כשהנביא  מהפכני:  חידוש  מוצאים  אנו 
הארץ  של  העתידים  הגבולות  את  מתאר 
ואת חלוקתה בין השבטים הוא אומר: “והיה 
הגרים  ולהגרים  לכם  בנחלה  אותה  תפלו 
אתו  הגר  גר  אשר  בשבט  והיה  בתוככם... 
שם תתנו נחלתו...”. אם צו זה מומש הלכה 

למעשה בזמן שיבת ציון  - אין אנו יודעים. 

גם  כוללת  ובין העם  ה’  בין  הברית  כריתת 
ישראל  עם  של  אינטגרלי  כחלק  הגר,  את 
“אתם  נאמר  כך  המיוחד.  מעמדו  אף  על 

ראשיכם  ה’  לפני  כלכם  היום  נצבים 
וגרך אשר בקרב  נשיכם  שבטיכם... טפכם 
ט-יא(.  כט  )דברים  בברית”  לעברך  מחניך 
גם בטקס קריאת התורה )יהושע ח לג, לה( 
נאמר שהגר השתתף. אולם, צריך להדגיש, 
בכל  פורמאלי  טקס  שום  מוצאים  אנו  אין 
כזה  אילו טקס  גרים.  לקבלת  ימי המקרא 
היה קיים בימי עזרא הוא היה יכול לפתור 
את בעיית נישואי התערובת על ידי גיור של 
הנשים הנכריות, פתרון הרבה פחות קיצוני 

מגירושין. 

גיור  טקס  נוצר  בדיוק  מתי  השאלה  על 
ברורה.  תשובה  אין  ביהדות  פורמאלי 
בימי  כבר  קיים  היה  גיור  שטקס  ידוע 
שכבש  לפה”ס(   104-135( הורקנוס  יוחנן 
 - ברירה  לתושביו  ונתן  אדום  ארץ  את 
)יוספוס,  מארצם  לגלות  או  להתגייר  או 
גיור  טקס  א(.  ט,  יג,  היהודים  קדמוניות 
מזמן  הפחות  לכל   - יומין  לעתיק  נחשב 
החשמונאים. לחז”ל יחס חיובי לגבי קבלת 
גרים. הוא בא לידי ביטוי בעשרות מאמרים 
במדרשים.  והן  בירושלמי  הן  בבבלי  הן 

ושם  פה  יש  כאלה,  מאמרים  לעומת 
ואלה  גרים  בגנות  שמדברים  מאמרים 
כתגובה  להסבירם  ניתן  אותם.  המקבלים 
לנסיבות היסטוריות חולפות. ודאי היו גרים 
לעמם  חזרו  התגיירותם  אחרי  מה  שזמן 
)לדוגמה  כאלה  מקרים  מזכיר  והתלמוד 
גיטין מה ע”ב; ירושלמי עבודה זרה ב ב מא 

ע”א(. 

היהודית בתקופת התלמוד שורה  בתודעה 
התפיסה שדווקא צאצאיהם של השונאים 
המובהקים של עם ישראל עברו ליהדות. כך 
נאמר: “מבני בניו של המן לימדו תורה בבני 
ברק. מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות 
לימדו  סנחריב  של  בניו  מבני  בירושלים. 
תורה ברבים. ומאן נינהו? )ומי הם( שמעיה 
)גיטין נז ע”ב(. יתרה מכך, חז”ל  ואבטליון” 
לא היססו לתאר תנאים גדולי הדור כגון ר’ 
עקיבא ור’ מאיר כצאצאיהם של גרים. ברור 
שייחוס כזה לא היה יכול להיווצר אילו שרר 

יחס שלילי לקבלת גרים.

נראים  גיור  בעניין  חז”ל  מאמרי  כמה 

שמות.  ספר  את  חותמת  פקודי  פרשת 
בניסן  א’  הגיע  המשכן,  בניית  הסתיימה 
ּוְכבֹוד ה’ ָמֵלא  ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד,  “ַוְיַכס 
מושלם  לד(. סוף  מ,  )שמות  ַהִּמְׁשָּכן”  ֶאת 
גדוש  לסיפור  מושלם  סוף  שמות,  לספר 
סיפור  זה  היה  אילו  והתרחשויות.  דרמות 
הייתה  זו  השינה,  לפני  לילד  שמקריאים 
לעצור  בוחרים  היינו  בה  הנקודה  בדיוק 
השכינה  הופעת  מנוחה.  ליל  לו  ולאחל 
ענן  של  מרהיב  במחזה  המלּוָוה  במשכן, 
כעת  ויציבות.  ביטחון  תחושת  נותנת  ואש, 
עיניים,  ולעצום  הספר  את  לסגור  ניתן 

מעתה הכול יהיה טוב.

המשך  את  אנו  מכירים  לדאבוננו  אך 
הסיפור. תחושת היציבות והביטחון תתגלה 
כאשליה. השכינה אולי תפרוׂש את כנפיה, 
עדיין  האנושות(  )העם,  הסיפור  גיבורי  אך 
אנושית  חברה  האם  מרגוע.  מצאו  לא 
צריכה לשאוף תמיד ליציבות וחוסן? האם 

אין יתרון למערכת משתנה? 
מערכות מסוימות מתחזקות ואינן נשברות 
טאלב,  נאסים  חוזרים.  מזעזועים  כתוצאה 
באחד  סקר  לבנוני,  ופילוסוף  כלכלן 
שמרוויחות  המערכות  את  שלו  המאמרים 
מזעזועים והשווה אותן לפונקציות קמורות 
מעולם המתמטיקה. במערכות אלה הרווח 
עולם  מההפסד.  גדול  יהיה  משינוי  הצפוי 
שוק  בעיקר  הינו  טאלב  נאסים  של  התוכן 



קצת תרבות

מעורב קהילתי
בית הספר של השכן ירוק יותר

קומדיות

לקחת   - קומדיות  אוהבים  כולנו 
החיים,  של  מכובדם  זמן  פסק 
ולצחוק. פעמים רבות כשאני  לחייך 

מספרת על הצגה שואלים אותי: “היא כבדה 
בהן,  שצפיתי  ההצגות  באחת  קלילה?”  או 
אחד  קם  ועצוב,  דרמטי  בנושא  שעסקה 
“יש  באומרו:  מהאולם  ויצא  באמצע  הצופים 
לי מספיק צרות משלי”. קומדיות אפוא, אנחנו 
אוהבים, אך האם נסתפק ב”קומדיה טיפשית” 
בעלת  זו  הסאטירה,  את  נחפש  שבהכרח  או 
האמירה החברתית? כאן כל אחד יכול לחשוב 

עם עצמו מה מתאים לו. 

במתכונת  נכתבו  הקלאסיות  הקומדיות 
בקומדיה  שהתחילה  יותר,  או  פחות  קבועה 
אירופה.  במערב  ה-15  במאה  ַאְרֶטה  ֶדל 
מדי  עסוק  לרוב  ומאוהב,  צעיר  זוג  בהן  היה 
די  להיראות  לו  שגורם  מה  מאוהב,  בהיותו 
שטחי. הזוג לא יכול לממש את אהבתו בגלל 
הדמויות  אחת  של  אביה   - כלשהי  חסימה 
ילדו למישהו אחר, לרוב עשיר או  מייעד את 
או חסימה מסוג אחר. בעזרת   - יותר  מיוחס 
מי  או  המשרתים  של  ותכסיסים  תחבולות 
מבני המשפחה, גורמים לאב לשנות את אופיו 
העקשן, או בשפת העם “עובדים עליו”. העיקר 
שבסוף הזוג מתחתן. אין עוררין על כך שהסוף 
מוחדרת  לעתים  טוב.  תמיד,  אבל  תמיד, 
או  הִממשל  כנגד  אמירה  גם  אלה  לקומדיות 

החברה, אך לא תמיד.

עכשיו  מסתובבות  זה  מסוג  קומדיות  מספר 
“בשוק ההצגות”:

“תעלולי סקפן”: מחזה שכתב מולייר הצרפתי. 
בימים  מועלית  בן-משה  אודי  בבימוי  ההצגה 
ותתארח  בירושלים  ה”חאן”  בתיאטרון  אלה 
במזכרת בתיה בתחילת השנה הבאה במתנ”ס 
שלנו. ההצגה מעולה מבחינה אמנותית ומהנה 

מאוד.

“מנדרגולה”: מחזה שכתב מקיאוולי האיטלקי 
בבימויו  ההצגה,  שבתאי.  אהרן  ידי  על  ועובד 
בבית  אלו  בימים  מועלית  קמחי,  גלעד  של 
וחצי  שעה  להעביר  מאוד  ומומלצת  ליסין, 

בכיף גדול.

ו”משרתם של שני אדונים”: מחזה שכתב קרלו 
מוני  של  בבימויו  ההצגה,  האיטלקי.  גולדוני 
ובסוף  מושונוב, מועלית בתיאטרון ה”קאמרי” 
במתנ”ס.  אצלנו  גם  תועלה  המנויים  עונת 

ההצגה בידורית, מעט קלילה מדי, אך מהנה.
אז שיהיה בשמחות...

אסנת פרל

ההכרה  בי  מתחדדת  לאחרונה 
אינה  הספר  מבית  שלנו  שהציפייה 
ריאלית ואינה הגונה. מקננות בי התהיות 
האם לא הגזמנו בציפייה שמרגע שבית 
ספר  בית  כמו  יתנהל  הוא  קם  הספר 
של  ארגונית  ותרבות  ניסיון  עם  ותיק 
לצפות  סביר  זה  האם  שנים?  עשרות 
שלבית ספר בן שנתיים יהיו כבר את כל 
הפעולה  דרכי  את  המגדירים  הנהלים 

בכל המקרים האפשריים?

אדיג'ס  יצחק  פרופ'  הארגונים  חוקר 
למחזור  ארגונים  התפתחות  מדמה 
החיים. לכל מערכת יש מחזור חיים והיא 
שלב  בכל  לאורכו.  ומתקדמת  משתנה 
הארגון  התבגרות,  זינוק,  ינקות,  )חיזור, 
ביורוקרטיה,  אריסטוקרטיה,  במיטבו, 
דפוסי  לפי  מערכות  מתנהגות  מוות(, 
שלב  בכל  מראש.  חזויים  התנהגות 
בעיות  ועם  קשיים  עם  מתמודדות  הן 
ארגון  נתונות.  הן  שבו  לשלב  אופייניות 
נורמליות  מבעיות  לחמוק  יכול  אינו 
ולפתח  ללמוד  צריך  שהוא  מפני  אלה, 
כדי  ליפול  צריך  הוא  שלו.  היכולות  את 
נכון,  תינוק.  שלומד  כמו  ללכת  ללמוד 
אך  אחרים,  של  מניסיונם  ללמוד  כדאי 
האם ילד יכול ללמוד ללכת רק מניסיונם 
של אחרים ולדלג על שלבים? או שהוא 
חייב ליפול בעצמו כדי ללמוד ולחזק את 
ללמוד  צריך  ארגון  הנחוצים?  השרירים 
להנהיג  כיצד  משאבים,  לתקצב  כיצד 
החלטות.  לקבל  ומתי  וכיצד  משמעת 
הוא חייב לפתח זיכרון ארגוני של חוויות, 

כדי להתקדם לשלב הבא בחייו. 

ללא  לארגון  שהציפייה  מדגיש  אדיג'ס 
בספרו  כותב  הוא  פנטזיה.  הינה  בעיות 

הקצה  מן  זה  את  זה  כסותרים  בעליל 
כל  שנאמרו  היא  הסיבה  הקצה.  אל 
למשל  אחר.  היסטורי  רקע  מתוך  אחד 
של  מצב  לעומת  רדיפות  של  תקופה 
שלווה. במאתיים השנים שלפני הספירה 
 - הבית  חורבן  אחרי  השנים  ובמאתיים 
על פי עדויות ממקורות שונים הן משלנו 
ענפה  תנועה  הייתה   - משלהם  והן 
בתפוצות,  וגם  בארץ  גם  התגיירות  של 
נאסר  נוכרים  של  שגיור  בזמנים  אפילו 
של  איום  תחת  השלטונות  ידי  על 
שלום  ההיסטוריון  חמורים.  עונשים 
העיקריות  הסיבות  שאחת  מציין  בארון 
הייתה  ישראל  עם  של  המפליא  לגידול 
שבתקופה  מעריך  הוא  ההתגיירות. 
באימפריה  עשירי  אדם  כל  מסוימת 

כשהוכרזה  רק  יהודי.  היה  הרומאית 
האימפריה  של  הרשמית  כדת  הנצרות 
מספר  נתמעט   )325 )בשנת  הרומאית 
הגרים בהקשר לאיסור על גיור לפעמים 
תוך איום של מוות למגייר היהודי. החזרה 
להעיד  כדי  בה  יש  זה  חוק  על  הרבה 
שהיו כאלה שעברו עליו על אף הסכנה 

הכרוכה בדבר. 

אין ספק שהעמדה הנוקשה המושמעת 
כנגד  מכובדים”  “רבנים  מפי  לאחרונה 
לכל  בסתירה  עומדת  הצבאיים  הגיורים 
משתקפת  שהיא  כפי  הגיור  מסורת 

במקורות.
אלי רבל

הארגון":  והתחדשות  הצמיחה  "ניהול 
אני תופס את עצמי באמצע  "לפעמים 
הלילה כשאני תוהה מתי יגמרו הבעיות 
פעם.  אף  התשובה:  את  יודע  ואני  שלי. 
בין  אהיה  כשלא  רק  בעיות  לי  יהיו  לא 
פירושה  אין  צמיחה  לדעתו,  החיים." 
שהשארנו את כל הבעיות מאחור, אלא 
גדולות  בעיות  עם  להתמודד  יכולת 
יותר. הטיפול בבעיות הולכות  ומורכבות 
פירושם  אותן,  לפתור  והיכולת  וגדלות, 

שהעוצמה והיכולת שלנו משתפרות. 

לאור תובנה זו יש לבחון את בית הספר 
בו  הקיימות  הבעיות  מידת  פי  על  לא 
האם  כלומר  הבעיות,  סוג  פי  על  אלא 
מפתח  הוא  והאם  לגילו,  אופייניות  הן 
עמן.  להתמודדות  ומנגנונים  פתרונות 
כאשר אני מסתכל על בית הספר מתוך 
מתפקד  הוא  כי  לי  נדמה  זו  השקפה 
קצר  )בזמן  לגילו  ביחס  מיטבי  באופן 
תוכניות  נבנות  תקנון,  נבנה  חזון,  הוגדר 
שמתגבש  צוות  ספירליות,  לימוד 
ועמותה  בית ספרית  ומתמקצע, הנהגה 
הספר  בית  עם  בשיתוף  שפועלות 
אחרים  ספר  בתי  קיימים  וכדומה(. 
במושבה, מבוגרים יותר, שכבר עברו את 
ניצבת  כאשר  ולכן  הללו,  ההתמודדויות 
"קשת"  ספר  בית  בין  הבחירה  בפנינו 
לאחרים עומדת לפנינו למעשה השאלה 
ולעבור  מחיר  לשלם  מוכנים  אנו  האם 
הספר  בית  של  החיים  מחזור  כל  את 
בחינוך  האידיאולוגית  הבחירה  עבור 

משותף? 
חדשה:  לשנה  אדיג'ס  ברכת  אסיים 
בשנה  יותר  גדולות  בעיות  לנו  "שיהיו 

הבאה... ושנוכל לטפל בהן בקלות."

אסף הירשפלד



משחקשת - שעשועי מדע

מעונינים לשמוע יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(

שרי דרור 052-3056482

מדרש פקודי

לפני שנתאר את הניסוי החדש, ניתן כאן הסבר מדעי מקוצר 
לניסויים מן הפעם הקודמת:

חלקיקי/ בין  חזקים  משיכה  מכוחות  הנובע  המים,  של  הפנים  מתח 
מולקולות המים, גורם למים להתכדר )לכדור יש שטח פנים מינימאלי( 

גם  שנקראים  דוחי-מים  משטחים  על 
עלים  )למשל  הידרופוּביים  משטחים 
משטחים  על  זאת  לעומת  מתכות(.  או 
המים  זכוכית,  כגון  )הידרופיליים(  אחרים 
חלונות(,  על  גשם  )למשל,  “משתטחים” 
כיוון שיש כוחות משיכה חזקים בינם לבין 

חלקיקי הזכוכית.

שקל  של  מטבע  על  להטעין  ניתן  כך 
לטיפה  יחד  ההופכות  מים  טיפות  כ-32 
וכך  בתמונות(,  )ראו  גדולה  אחת  כדורית 
מתח הפנים של המים מונע את נזילתם, 
והם אינם נשפכים ממבחנה בעלת פתח 
או  ניתן להניח בעדינות מחט  גם  צר. כך 
לוחית מתכת דקה על פני המים, למרות 
שלמתכות יש צפיפות גדולה יותר מזו של 

מים.

לדעתכם  איך  בנושא:  נוספת  ושאלה 
התשובה  בחלל?  מים  של  טיפה  נראית 

בסרטון הבא:
http://www.youtube.com/watch?v=kyv7WfrWxmk&feature=related

וכעת לניסוי החדש: מטבע בתוך בלון

ובלון. הכניסו את  לביצוע הניסוי דרושים מטבע 
וקישרו  הבלון  את  נפחו  הבלון,  לתוך  המטבע 
את  החזיקו  כעת  בפנים.  כשהמטבע  קצהו  את 
הבלון בשתי הידיים וסובבו את הידיים במהירות 
יתחיל להסתובב בתוכו במהירות,  עד שהמטבע 
הפסיקו  קורה  זה  כאשר  צידו.  על  נטוי  כשהוא 
את סיבוב הידיים והחזיקו את הבלון מול עיניכם. 
שימו לב שהמטבע ממשיך להסתובב בתוך הבלון 

עוד מספר שניות מבלי ליפול.

תופעות  לכם  מוכרות  האם  קורה?  זה  מדוע 
היומיום?  מחיי  זה  בניסוי  שראיתם  למה  דומות 

תשובות והסברים בפעם הבאה.

זהבה ומרדכי ליבנה

והיה משה בסיני מקבל את התורה, 
)שמות  לו  ואמרו  אהרן  אצל  הלכו 
ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָלנּו  “ֲעֵׂשה  לב(: 
ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֹמֶׁשה  ֶזה  ִּכי  ְלָפֵנינּו, 
ֶמה  ָיַדְענּו  ֹלא  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעָלנּו 
אתמול  אהרן:  להם  אמר  לֹו”.  ָהָיה 
נעשה,  ה’  דבר  אשר  כל  אמרתם: 
לנו  עשה  קום  אומרים:  אתם  ועתה 
]את  לחור  שהרגו  ראה  אלוהים?! 
פרקו  להם:  אמר  ונתיירא.  חור[ 
כל  והיו  ויתפרקו,  מיד  הזהב,  נזמי 
להם:  שאמר  עד  לו,  נותנין  העם 
דייכם! וכן משה הוכיחן )דברים א(: 
ישראל  כך  ָזָהב”...  ְוִדי  ַוֲחֵצרֹת  “ְוָלָבן 
די,  זהב לעגל עד שאמר להם:  נתנו 
להם:  שאמר  עד  למשכן  זהב  ונדבו 
“ְוַהְּמָלאָכה  לו(:  )שמות  שנאמר  די, 
ַלֲעׂשֹות  ַהְּמָלאָכה  ְלָכל  ַדָּים  ָהְיָתה 
יבוא  הקב”ה:  אמר  ְוהֹוֵתר”.  ֹאָתּה, 
העגל.  זהב  על  ויכפר  המשכן  זהב 
בשעה  לישראל:  הקב”ה  אמר 
אותי  הכעסתם  העגל  את  שעשיתם 
]שמות  ]ִיְׂשָרֵאל[”  ֱאֹלֶהיָך  ב”ֵאֶּלה 
המשכן  שעשיתם  עכשיו,  ד[,  לב, 

ב”ֵאֶּלה”, אני מתרצה לכם. הוי, ]זה 
ַהִּמְׁשָּכן”  ְפקּוֵדי  “ֵאֶּלה  שכתוב:[  מה 

]שמות לח, כא[. )שמות רבה נא, ח(.

שחשוב  שבועיים  לפני  הזכרתי  כבר 
שהוא  ולהראות  אהרן  על  להגן  לחז”ל 
כאן  חוזר  הזה  הדפוס  בעגל.  רצה  לא 
המדרש  שבעל  המרכזי  המסר  אגב 
מבקש להעביר לנו. בספרו “שם הוורד”, 
בלבד  אחד  “צעד  אקו:  אומברטו  כותב 
מפריד בין אקסטאזה מיסטית לבין להט 
שתי  זו,  לאמירה  ראי  כתמונת  לחטוא”. 
הופעות של המילה “ֵאֶּלה” בשתי פרשות 
)ואפילו לא סמוכות(, מספיקות  קרובות 
סיטואציה  לתאר  כדי  המדרש  לבעל 
שלמה ולפרוס את תפיסתה של הדתיות 
למקומות  אותה  להביא  הדרך  ואת 
ההתלהבות  את  להפוך  איך  נכונים: 
להפוך  איך  חיובית,  לאנרגיה  הפראית 
זהב  אלוהי  שבבניית  האקסטאזה  את 
הקמת  של  ומדוקדקת  קשה  לעבודה 
התלהבות  אותה  צינון  לצורך  המשכן, 

והימנעות מתוצאותיה ההרסניות. 
בן לנדאו

נוי,  ליאת  חברות:  חמש  מונה  הצוות 
קורן  ימית  בלונדר,  ורדה  הקר,  שרון 

וקטי מרוז. 

עזרה  למתן  נוגעת  הצוות  פעילות  עיקר 
הפעלת  באמצעות  למשפחות  נקודתית 
המקרים זה  ברוב  מהקהילה.  מתנדבים 
לידות  מעט  לא  יש  בשמחות –  נעשה 
גם  אך  בקהילה.  משמחים  ואירועים 
בעצב,  המשימה  מהולה  בהם  במקרים 

נכנס הצוות לפעולה. 

מרומם  “תמיד  הצוות:  חברות  לדברי 
הטובה  ההתנדבות  רוח  את  לגלות  נפש 

בקהילה.” 
בשנה הבאה ישמח הצוות להמשיך ולעזור 
חדשות  פנים  לראות  וכן  שאפשר,  היכן 

בקרב המתנדבים.

צוות לעניין
והפעם: מי לי ומה לי בצוות 
באל”י )במה אפשר לסייע(


