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 תזריע  ויקרא יב, א-יג, נטפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1722 < נולד רבי נחמן מברסלב )“נחמן מאומן”( – אדמו”ר, מורה רוחני ומייסד חסידות ברסלב. הוא גדל בבית חסידי-קבלי, וכבר מנעוריו 
התחיל להתבלט בכישרונותיו המיוחדים. תורתו עוררה סערה והתנגדות גדולה, והוא מצא את עצמו חולק ומתנצח עם אדמו”רים בני זמנו 
על פרשנותם לחסידות. בהגותו הדגיש את ערכי התפילה, ההתבודדות והאמונה התמימה והפשוטה. כיום מהווים חסידיו את אחד הזרמים 

המרכזיים בחסידות, ולכתביו השפעה ניכרת עד ימינו )גם בצמתים(.

ועוד השבוע:
1840 < נולד הסופר הצרפתי אמיל זולא, שכתב את “אני מאשים” )J’accuse(, בעקבות פרשת דרייפוס. 1918 < נוסד עיתון “הארץ”. 1922 
< מונחות אבני הפינה לרעננה ולשכונת בורוכוב )לימים גבעתיים(. 1945 < כוחות הברית משחררות את מחנה הריכוז הראשון – אורדרוף.  
1948 < מתחיל מבצע נחשון להעברת שיירות מזון לירושלים במלחמת השחרור. 1973 < ישראל משתתפת לראשונה בתחרות ה”אירוויזיון”. 
1977 < “מכבי תל אביב” זוכה לראשונה בגביע אירופה לאלופות בכדורסל, לאחר שהיא מנצחת בתוצאה 77-78 את “ואֶרֶזה” האיטלקית. 
2002 < צה”ל כובש את בית לחם במבצע “חומת מגן”. 2006 < הכדורסלנית הישראלית ענת דרייגור קובעת שיא עולמי בקליעת נקודות 

במשחק כדורסל בודד – 136 נקודות )!(
ליקט: יואב פרידמן

מהפרשות  לא  היא  תזריע  פרשת 
אגזים  לא  בתורה.  ביותר  הפופולאריות 
היה  ממוצע  בר-מצווה  שילד  אומר  אם 
לקרוא את פרשת בשלח,  בוודאי מעדיף 
את  או  מצרים,  יציאת  את  המתארת 
מאשר  התורה,  ניתנה  שבה  יתרו,  פרשת 
את הפרשה שלנו, שבה מופיעות הבהרת, 
שלא  פתולוגי  בפירוט  והצרעת  הספחת 
עם  יחד  מומחה.  עור  רופא  מבייש  היה 
היא,  חיים  תורת  האהובה  תורתנו  זאת, 
גם  אותה  ולומדים  בה  קוראים  ואנו 

כשהמשימה איננה בהכרח פשוטה וקלה.

נגעי  מצבע  )חוץ  שלנו  בפרשה  המעניין 
העור המשתנים, כמובן( הוא שכל החולים 
במחלות העור האיומות הללו לא קובעים 
לקבלת  השכונתית  החולים  בקופת  תור 
כולם  עומדים  אלא  העור,  מרופא  טיפול 
שאחראי  זה  כן,  כן,  הכוהן.  אצל  בתור 
על  הקורבנות,  הקרבת  על  במשכן 
שביום  וזה  הפנים,  לחם  ועל  הקטורת 
חטאי  כל  הבאת  על  מופקד  הכיפורים 
לכוהן  מה  אלוהים.  בפני  לכפרה  העם 
הגדול ולמחלות העור הללו? ולמה פונים 
להידבקּות  חשד  יש  כאשר  דווקא  אליו 
ואחת  באלף  כשלוקים  ולא  בצרעת, 
מחלות אחרות שניתן להעלות על הדעת? 
האם יש לכוהנים התמחות כלשהי דווקא 

במחלות עור?

להבין  בשביל  שלילית.  שהתשובה  מובן 
יש  כאשר  לכוהן  דווקא  פונים  מדוע 
אחורה  קצת  לחזור  צריך  לצרעת  חשד 
חולי הצרעת  היו  מי  להיזכר  ולנסות  בזמן, 
משה;  אחות  מרים,  בתנ”ך:  המפורסמים 
אחרות,  במילים  )או  ארם  צבא  שר  נעמן, 
משרתו  וגיחזי,  ארם(;  צבא  של  הרמטכ”ל 
של אלישע הנביא. שלושתם חלו בצרעת, 
הייתה  המקרים  שבכל  לנו  מספר  והתנ”ך 
על  מעונש  חלק  במחלה  ההידבקות 
במידותיהם:  כלשהו  פגם  על  התנהגותם, 
בצע.  תאוות  או  גאווה  הרע,  לשון 
בספר  אלה  סיפורים  חפשו  )מתעניינים? 
מחוץ  גם  בכלל,  מלכים(.  ובספר  במדבר 
לעולם היהודי, בהיסטוריה האנושית כולה, 
שמבטאת  למחלה  הצרעת  דווקא  נחשבה 
כלשהו  פגם  גם  אלא  פיזי,  חולי  רק  לא 

בהתנהגותו של החולה בה.

בו  אשר  המודרני,  בעולם  שחיים  כאנשים 
ומוסיפה להתפתח מדי  הרפואה מפותחת 
יום ביומו, קשה אולי לחלקנו להזדהות או 
להבין אדם שחולה במחלה והולך להירפא 
ממנה דווקא אצל הכוהן. ובאמת, אין ספק 
הראשונה  הכתובת  מחלה,  של  שבמקרה 
הרפואיים.  הגורמים  היא  ביותר  הנכונה 
אבל אם ננסה להבין את המסר של התורה 
בפרשה זו, הרי הוא שלפעמים צריך לחפש 
מבקשת  התורה  בתוכנו.  יותר  עמוק  קצת 

יותר  האדם  כאשר  שלפעמים,  לנו  להגיד 
מדי מרוכז בעצמו וחוטא בגאווה, באנוכיות 
ובחוסר רגישות כלפי הזולת, הפתרון הנכון 
נגד  קרם  מריחת  יהיה  בהכרח  לא  עבורו 
לנסות  אלא  ברירה  אין  לפעמים  פטריות. 
שאולי  הבעייתיות  התכונות  עם  להתמודד 
על  התורה  פי  על  זה.  למצב  אותו  הובילו 
המצורע לצאת אל מחוץ למחנה, ורק אחרי 
התבודדות מסוימת יוכל לחזור בחזרה אל 
ולחיות בתוכה כאדם בריא -  תוך החברה, 
גם בגופו, אבל גם בנפשו - כאדם שמכבד 

את הזולת, ומתחשב באחר. 

קשה  מחלה  הייתה  שפעם  הצרעת, 
הלכה  כולו,  העולם  ברחבי  שהופיעה 
בקושי  וכיום  השנים,  במהלך  והצטמצמה 
)חוץ  ממנה  הסובלים  חולים  לאתר  ניתן 
למרבה  שם,  בהודו.  שמטייל  למי  מאשר 
צרעת  חולי  לראות  עוד  ניתן  הצער, 
שלפי  התכונות  לצערנו,  אבל  ברחובות(. 
התורה הובילו את מרים, נעמן וגיחזי ללקות 
תזריע  פרשת  נעלמו.  כך  כל  לא  בצרעת, 
בכל זאת יכולה לתת לנו הזדמנות להתבונן 
פנימה ולחשוב לא רק כיצד מרפאים חוליי 
חוליים  מרפאים  כיצד  קצת  גם  אלא  גוף, 

באמצעות תיקון המידות.

                    אפרת שפירא-רוזנברג



אנחנו מאמינים בדטרמיניזם 
בעצם ההסתמכות שלנו על 
תחזיות המדע, אבל איכשהו 
רוצים שתהיה לנו גם בחירה 

חופשית. הבעיה היא 
שאינטואיטיבית אנו חשים 

חוסר התאמה בין שניהם.

עיקריים  גורמים  שני  ישנם 
החלטתנו:  על  שמשפיעים 
המצב הנתון של מוחנו וגורם 
הקטנה  כמותו  כמו   אקראי 
כימי  חומר  של  הגדולה  או 
מסוים במוחנו בעקבות שנת 

לילה מוצלחת או גרועה.

בחירה חופשית ודטרמיניזם

האם אנחנו פועלים מתוך רצון חופשי או שהכל נקבע מראש?

אנחנו איכשהו רוצים שתהיה לנו גם בחירה 
לנו  יאפשר  שהדטרמיניזם  וגם  חופשית, 

לבצע תחזיות מדעיות.

הבעיות  לאחת  מגיעים  אנחנו  כאן 
והבסיסיות  החשובות  הפילוסופיות 
וחוסר  הבחירה,  חופש  בעיית  ביותר: 
שקרוי  )מה  לדטרמיניזם  שלה  ההתאמה 
התאמה  לחוסר  הטיעון   .)incompatibilism
שיכולה  ישות  יש  אם  אינטואיטיבי:  הוא 
מעשה  לבצע  לא  או  לבצע  אם  לבחור 
ניתן  לא  המעשה  ביצוע  לפני  אז  מסוים, 
את  בוודאות  לחזות 
הבא,  הרגע  תוצאות 
אפילו אם אנחנו יודעים 
ואת  הטבע  חוקי  את 
המדויק.  העולם  מצב 
אם  אחרות,  במילים 
אין  בחירה  חופש  יש 
)במאמר  דטרמיניזם 
שטיעון  אעיר  מוסגר 
לטיעון  דומה  מאוד  זה 
ההתאמה  חוסר  בדבר 
בחירה  חופש  בין 
את  האל  של  לידיעתו 

תוצאות הבחירה.(.

אינטואיטיבי  נשמע  לעיל  למרות שהטיעון 
מאוד, יש בעיות בְתֵקפות שלו, והרבה שנים 
טיעון  לרקוח  שונים  פילוסופים  עמלים 
חופש בחירה  בין  חוסר התאמה  לוגי בעד 
הציע  בשנת 1983  למשל,  לדטרמיניזם. 
 Van Inwagen ואן-אינוואגן  בשם  פילוסוף 
)א(  הנחות:  שתי  הניח  הוא  מעניין.  טיעון 
אם p הכרחי לוגית אז אין בחירה חופשית 
חופשית  בחירה  אין  אם  )ב(   .p-ל באשר 
לגבי p, וגם אין בחירה לגבי זה ש-p גורר 
 .q וגם   p לגבי  בחירה  שאין  מכך  נובע   ,q

ואן-אינוואגן  גזר  אלה  הנחות  שתי  פי  על 
שדטרמיניזם מוביל למסקנה שאין בחירה 

 .p חופשית לגבי שום

ההוכחה של ואן-אינוואגן התקבלה כטיעון 
לאור  במיוחד  התאמה,  לחוסר  מנצח 
הנחות  נשען על שתי  זה  העובדה שטיעון 
כאקסיומות  פניו  על  שנראות  פשוטות, 
ֶמֵקיי  ב- 1986הראו  אבל,  בסיסיות. 
)Johnson( שהאקסיומות  וג’ונסון   )McKay(
לתכונת  מובילות  ואן-אינוואגן  של 
“צריפות” )agglomeration( שניתן לתת לה 
לפרטים  להיכנס  מבלי  נגדיות.  דוגמאות 
שההנחות  הראו  וג’ונסון  מקיי  הטכניים, 
לתוצאות  לוגית  מובילות  ואן-אינוואגן  של 
לטיעון  רק  לא  מכה  הייתה  זו  אבסורדיות. 
לאינטואיציה  גם  אלא  ואן-אינוואגן,  של 

הבסיסית שלנו.

מעבר לבעיה עצמה, שלדעתי, היא יסודית 
כאן  יש  אנושיים,  כיצורים  עבורנו  וקיומית 
גם לקח לזהירות הנדרשת בניסוח טיעונים 
ו”הוכחות” לטענות כלשהן. לעתים, לעתים 
הנחות  מניחים  אנחנו  אפילו,  קרובות 
שנראות לנו מובנות מאליהן, אבל לא ברור 
נדרשת  הנחות.  אותן  של  ההשלכות  מהן 
במה  וגם  טיעונים,  בניסוח  רבה  זהירות 

שאנחנו מקבלים כמובן מאליו.

אני מודע לכך שחלק מהקוראים יראו בדיון 
לי  יסוד.  חסר  פילוסופי  קשקוש  שלעיל 
אמיתית  נוחות  חוסר  של  ימים  יש  אישית 
חופשית,  בחירה  לי  שאין  מהמחשבה 
שליטה  שום  לי  ואין  מראש  קבוע  שהכול 
ויש  ביותר.  הבסיסיים  אפילו  מעשיי,  על 
תוצאה  היא  זו  תחושה  שגם  שיאמרו 

דטרמיניסטית של חוקי הטבע.
אריאל ידין

מכשיר  בתוך  שוכב  אדם  לעצמכם  תארו 
ֶאם.ָאר.ַאיי שרושם את פעילות מוחו, בעודו 
מתבקש להזיז את אצבע יד ימין או שמאל 
את  לזהות  יהיה  ניתן  האם  רצונו.  פי  על 
הבחירה החופשית שלו? באיזה אזור במוח 
היא תימצא ומה יהיה טיבה? תוצאת ניסוי 
זה, שאכן התקיים, הראתה שכעשר שניות 
)!!( לפני שאותו אדם היה מודע להחלטתו 
החלטה  לזהות  היה  ניתן  כבר  יזיז  יד  איזו 
זו על פי הנתונים שהוקלטו. תוצאות אלה 
מראות כי המוח החליט איזו יד להזיז לפני 
שזה הגיע לתודעת האדם. זה מעורר את 
איננו  מוחנו  האם  החליט?  מי  השאלה 

מחליט  זה  איבר  האם  עצמנו?  אנחנו 
עבורנו על דעת עצמו? מה ההשלכות על 
החלטותינו  כל  האם  היומיומי?  תפקודנו 

אינן מודעות?

נטול  אינו  לעולם  חופשי  ברצון  הדיון 
לנו  שיש  להאמין  רוצים  כולנו  רגשות. 
שליטה בחיינו, שאם לא כן אולי לא תהיה 
לנו מוטיבציה לפעול בעולם. בד בבד אנו 
שנוכל  מנת  על  חופשי  ברצון  מעוניינים 
לבחירתם  אדם  בני  של  מעשים  לייחס 
על  אחריות  ייקח  שהאדם  החופשית, 
לגיטימציה  לחברה  תינתן  ובכך  התנהגותו 

משפחה מבו

היא  בפילוסופיה  היסודיות  הבעיות  אחת 
מאמינים  כולנו  החופשית.  הבחירה  בעיית 
לנו בחירה חופשית, במידה מסוימת.  שיש 
מסוגל  שהוא  ההרגשה  את  יש  אחד  לכל 
בחלקם.  לפחות  שלו,  במעשים  לשלוט 
פסיכולוגיות,  התניות  )יש  בכולם  לא  אולי 
כולם  אבל  פיסיקליות(,  מגבלות  סביבה, 
להתנגש  לא  כדי  ההגה  את  מסובבים 
וכולם מרגישים שהייתה להם את   – בקיר 
היכולת לבחור אם לסובב את ההגה או לא. 
בחירה,  חופש  שיש  הפילוסופית  הטענה 
יש בעולם  יותר פשוטה:  היא טענה הרבה 

המסוגלת  ישות 
אם  לבחור 
לא  או  לבצע 
מעשה  לבצע 

מסוים אחד.

שני,  מצד 
אצל  קיימת 
האנשים  רוב 
עמוקה  אמונה 
זם.  י נ בדטרמי
דטרמיניזם הוא 
ההנחה שהמצב 
העולם  של 
יחד  נתון,  ברגע 

באופן  גוררים  )הנכונים(,  הטבע  חוקי  עם 
לוגי את המצב הבא. כלומר, לו הייתה לנו 
כל  של  מצבם  את  למדוד  האפשרות  את 
חוקי  את  מכירים  והיינו  היקום  חלקיקי 
אפשר  היה  בוריים,  על  הנכונים  הפיזיקה 
יהיה בו  המצב היחיד שהעולם  לחשב את 
בדטרמיניזם  מאמינים  אנחנו  הבא.  ברגע 
בעצם ההסתמכות שלנו על תחזיות המדע. 
כל תחזית מדעית בנויה על ההנחה שניתן 
מדידה  סמך  על  הבא  הרגע  את  לחזות 

עכשיו.



קצת תרבות

משפחת מדמון
קשתמשפחה מבו

ריאיינה: רינה פורטנוי
לימור )36(, רונן )40(, רותם )13.5(, 

עומר )7.5( וניר )4.5(
בתיה  במזכרת  גרים 
כשנתיים, מזה שנה בביתם 

ברחוב מידון.

במשפחה  גדלה  לימור     
שירתה  ברחובות.  חילונית 
ביטחון  כמש”קית  בצבא 
שדה, למדה לימודי סוכנות 
תואר  לה  ויש  נסיעות 
החברה  במדעי  ראשון 

והרוח. לימור עובדת מזה אחת-עשרה שנה בחברת “גילת לוויינים” כאחראית על מחלקת 
נוער”  “קריית  בישיבת  ולמד  בקריית-עקרון  דתית–חרדית  גדל במשפחה  רונן  הנסיעות.   
האוויר  לחיל  והתגייס  הכפייה,  תחושת  בגלל  “חזר בשאלה”  בגיל שבע-עשרה  בירושלים. 
כטכנאי לוחמה אלקטרונית. בהמשך למד הנדסת תעשייה וניהול והנדסת מחשבים. עובד 
בחברת “אפלייד מטיריאלס” )Applied Materials( כמהנדס מערכת.   רותם )הבת של רונן( 
ועם  ב”פייסבוק”  הרבה  המבלה  מתבגרת  נערה  “רבין”,  ספר  בבית  ח’  בכיתה  תלמידה   -
חברות, אוהבת מוזיקה ופעילה באגף הנוער של מזכרת בתיה. עומר - בכיתה ב’ בבית ספר 
“קשת”, אוהב לחימה משולבת, חלל ודינוזאורים. ניר - לומד ב”גן ארז”, אוהב ג’ימבו-קיק 
ודינוזאורים.    היכרות: בפגישה עיוורת שיזמה הגננת של האחיינית של לימור, שהיא גם 
לימור  יחד עם  והחיים  ועם השנים  חילוני,  רונן  היה  רונן. בתקופת ההיכרות  בת הדוד של 
החל תהליך משותף של התקרבות לדת.   “קשת”: בקבוצת התפילה. לימור ורונן: “ִּכיוַוּנּו את 
ודרך קלה  ‘קשת’ נתנה לנו גשר  ולכן  עצמנו ל’קשת’. אנחנו בתהליך של התקרבות לדת 
אל הדת, במעבר שבין אורח חיים חילוני לדתי”.   אלוהים: רונן: “האמונה באלוהים מחויבת 
המציאות בגלל גדולת הבריאה”. לימור: “בשבילי אלוהים זה תהליך של למידה והתקרבות”.    
בילוי משפחתי: טיולים בימי שישי. בילוי זוגי: מסעדות. ממליצים על “סושי מזכרת בתיה”.       
עיסוקים נוספים: רונן לומד שלוש פעמים בשבוע ב”כולל” ברחובות, לימור לומדת לימודי 
יהדות פעם בשבוע ברחובות במסגרת קבוצת נשים.     מוזיקה: רונן אוהב מאוד רוק: יּו-טּו 
)U2(, פיטר גּבריאל. לימור אוהבת מוזיקה ישראלית ישנה כמו זו ששר אריק איינשטיין.    מה 
“יורד מהארץ”. לימור: “צוללת”.    חלומות: חולמים על טיול  לא הייתי עושה בחיים: רונן: 

קרוונים משפחתי בניו-זילנד.

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם 
רינה פורטנוי 054-5532433 או עם קרן עמנואל 054-5224935

לפעול בדרך של שכר ועונש - אחרת יהיה 
כאן תוהו ובוהו.

דרך  כישרונותינו,  העדפותינו,  תכונותינו, 
חשיבתנו ודרך קבלת ההחלטות נקבעים הן 
על ידי הֶגנים שלנו, והן על ידי לימוד, אימון 

וניסיון החיים שלנו. 

כפי שאני רואה זאת, בבואנו לקבל החלטה 
ישנם שני גורמים עיקריים שמשפיעים על 
המעשי  הביטוי  שהיא  הסופית,  התוצאה 
הגדול  המשקל  בעל  האחד,  להחלטתנו. 
והשני  מוחנו,  של  הנתון  המצב  הוא  יותר, 
את  להטות  שיכול  אקראי  גורם  אותו  הוא 
כמותו  למשל,  לכאן.  או  לכאן  החלטתנו 
מסוים  כימי  חומר  של  גדולה  או  הקטנה 
מוצלחת  לילה  שנת  בעקבות  במוחנו 
ממאכל  כתוצאה  או  במיוחד,  גרועה  או 

מעצם  אקראיות  או  )שוקולד(,  שאכלנו 
טיבה של פעילות ביולוגית. 

מקום  משאיר  אינו  זה  תיאור  לכאורה 
לרצון חופשי, ואכן אני חושבת שהתחושה 
חופשי  רצון  מתוך  פועלים  שאנו  שלנו 
נוכל  זאת  בכל  כיצד  ברובה.  אשליה  היא 
להשפיע על החלטותינו? התשובה נמצאת 
קודם,  שנאמר  כפי  מוחנו.  של  בפלסטיות 
אימון  כמו  ממש   - ואימון  לימוד  ידי  על 
חשיבה  דפוסי  לשנות  נוכל   - גופני  כושר 
קורה  אינו  והשינוי  קל  זה  אין  והתנהגות. 
ברגע, אולם יש ביכולתנו להשפיע. על כך 

נהגה סבתי לומר: “ההרגל הוא טבע שני”.

רויטל הרשקוביץ’-שני

“אנשים טובים” - על העיוורון 
של ההגשמה העצמית

הרביעי  ספרו  טובים”,  “אנשים 
את  להבין  מנסה  ברעם,  ניר  של 

המנגנונים הנפשיים שמאפשרים לאנשים 
לקחת  היטב,  ומחונכים  משכילים  רגילים, 
ביותר  האיומים  הזוועה  במעשי  חלק 
רחב  רומן  זהו  אותם.  להצדיק  ואפילו 
יריעה המתרחש בגרמניה וברוסיה בשנים 
1941-1938. גיבוריו הם גבר ואישה החיים 
אותם  מפגיש  שגורלם  שונים  במקומות 

בשלב מאוחר יחסית של הספר. 

ברלינאי  הייזלברג,  תומס  הוא  הגבר 
אמריקנית  בחברה  בכיר  ושאפתן,  צעיר 
ובסקרי שווקים.  בייעוץ מסחרי  המתמחה 
למשפחה  בת  ויינברג,  סשה  היא  האישה 
האינטליגנציה  לשכבת  השייכת  יהודית 
של לנינגרד וקרובה לחוגי הספרות בעיר. 
נאמנותם  את  להוכיח  מצליחים  שניהם 
של  המקצועיות  במערכות  ולהשתלב 
חיים בהם  המשטרים הטוטליטריים שהם 
מפתח  הייזלברג  אידיאולוגית.  באדישות 
במשרד החוץ הגרמני את “המודל הפולני” 
“המודל  שלו.  המסחרי  הידע  בסיס  על 
בידי משטר  הפולני” משמש ככלי שיטתי 
השליטה  לארגון  בפולין  הנאצי  הכיבוש 
שבה.  היהודים  וחיסול  הפולנית  בחברה 
ויינברג מצטרפת לנ.ק.ו.ד כחוקרת. בזכות 
שהיא  התרבותי  והעידון  הרגשי  התחכום 
המעמד  לחיסול  מביאה  היא  מפגינה, 
הוריה  של  הגליה  כולל  באה,  שממנו 

והשמדת רבים מחבריהם הקרובים.

מוליכות  הגיבורים  שעושים  הבחירות 
חרדות,  יריבויות,  רצופה  בדרך  אותם 
מצפון.  נקיפות  וגם  מפותלות  תוכניות 
מדריכים אותם לא רק רצון לשרוד ולהגן 
בעיקר  אלא  ביותר,  אליהם  הקרובים  על 
להגשמה  לעוצמה,  בסיסית  תשוקה 

עצמית ולהצלחה, חרף התנאים. 

טובים”  “אנשים  של  הטראגי  הפגם 
אלה הוא אי היכולת להשהות את הדחף 
שבו  והפוליטי  החברתי  בהקשר  להצליח 
והמקום  הזמן  מכך  כתוצאה  חיים.  הם 
לאסונם  העצמית  הגשמתם  את  הופכים 
שהם  והמוות  העוולות  אחרים.  רבים  של 
מעשים  אינם  בעקיפין,  תמיד  גורמים, 
אילוץ  תמיד  אלא  דם,  צמאי  רוצחים  של 
מערך  בתוך  מעמדם  את  לשפר  שנועד 
כממשי  חווים  שהם  מתוחכם,  חברתי 
מימינם  הנטבחים  של  מחייהם  יותר  אף 

ומשמאלם. 
משה בלמס



משחקשת - שעשועי מדע
מטבע בתוך בלון - הסבר

בניסוי הקודם המטבע המשיך להסתובב בבלון ולא נפל מיד עם הפסקת סיבוב הבלון. לכאורה 
מנוגד הדבר לכוח המשיכה של כדור הארץ. 

ההסבר לכך הוא זה: תנועת המטבע היא מעגלית, ובכל תנועה מעגלית ישנו כוח שדוחף את 
הגוף הנע כלפי חוץ )כוח זה נקרא כוח צנטריפוגלי(. התנועה 
מכוח  גדול  הצנטריפוגלי  שהכוח  זמן  כל  תמשיך  המעגלית 
המשיכה. במשך הזמן הכוח הצנטריפוגלי נחלש בגלל חיכוך 
הארץ  כדור  של  המשיכה  שכוח  ומאחר  הבלון,  עם  המטבע 

נשמר, המטבע נופל בסופו של דבר לתחתית הבלון. 

דוגמה “ֵּכיפית” נוספת לתופעה זו היא הלולאה ברכבת הרים, 
בראש  הצנטריפוגלי  שהכוח  כדי  בתמונה.  הנראית  זו  כמו 
הלולאה יהיה מספיק חזק להתגבר על כוח המשיכה ולמנוע 
למהירות  העליונה  בנקודה  להגיע  הרכבת  צריכה  נפילה 

מינימאלית כלשהי. 

ניסוי חדש: 
ניסוי הצימוקים המרקדים

מלאו כוס זכוכית שקופה במשקה מוגז 
וכדומה.  טוניק  מי  )סודה,  צבע  חסר 
הניסוי  יותר,  מוגז  שהמשקה  ככל 
הכוס  לתוך  הכניסו  יותר(.  מוצלח 
ִחזרּו  במתרחש.  וצפו  צימוקים   20-15
על הניסוי עם עדשים, ספגטים קטנים, 
יבשים.  תירס  וגרעיני  ָמָקרונים  שברי 
“מדליק”? האם תוכלו  ניסוי הכי  איזה 
לא,  אם  שקורה?  מה  את  להסביר 

נסביר לכם בפעם הבאה. 

זהבה ומרדכי ליבנה

מדרש תזריע
הרשע  טורנוסרופוס  ששאל  מעשה 
נאים,  מעשים  איזו  עקיבא:  רבי  את 
בשר  של  או  הוא  ברוך  הקדוש  של 
נאים.  ודם  בשר  של  לו:  אמר  ודם? 
השמים  הרי  טורנוסרופוס:  לו  אמר 
כיוצא  לעשות  אדם  יכול  והארץ 
בהם? אמר לו רבי עקיבא: לא תאמר 
הבריות  מן  למעלה  שהוא  בדבר  לי 
שאין שולטין עליו, אלא אמור דברים 
לו:  אמר  אדם.  בבני  מצוִיין  שהם 
למה אתם מולין? אמר לו: אני הייתי 
שואלני,  אתה  זה  דבר  שעל  יודע 
שמעשה  לך,  ואמרתי  הקדמתי  ולכך 
ברוך  הקדוש  משל  נאים  אדם  בני 
שיבולים  עקיבא  רבי  לו  הביא  הוא. 
מעשה  אלו  לו:  אמר  וגלוסקאות, 
ידי  מעשה  ואלו  הוא,  ברוך  הקדוש 
אדם. אמר לו: אין אלו נאים יותר מן 
טורנוסרופוס:  לו  אמר  השיבולים. 
אם הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא 
לו  אמר  אמו?  ממעי  מהּול  הוולד 
עימו  יוצא  שוררו  ולמה  עקיבא:  רבי 
והוא תלוי בבטנו ואימו חותכתו, ומה 
מהול,  יוצא  אינו  למה  אומר  שאתה 

את  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  שלא  לפי 
אותם  לצרף  אלא  לישראל  המצוות 
בהם. ולכך אמר דוד: “]ָּכל[ ִאְמַרת ה’ 

ְצרּוָפה” 
)תהילים יח, לא( )מדרש תנחומא ה(.

מובא  הוא  מאוד.  מפורסם  זה  מדרש 
הוא  בפרשה.  המילה  ברית  ִאזּכּור  אגב 
לבין  חז”ל  בין  מתאר את המפגש הטעון 
המתואר  טעון  מפגש  הרומי,  העולם 
שיתדרדר  עולם  תפיסות  בין  כפולמוס 
פניו, השאלה  על  הבית.  לחורבן  כך  אחר 
עקיבא  לרבי  טורנוסרופוס  שמציג 
ותואמת את התחושה  לגיטימית  נשמעת 
אנשים.  מעט  לא  אצל  שמקננת  הדתית 
אלא שרבי עקיבא עונה לו, כפי שמסביר 
המהר”ל מפראג, שמול אל גדול ועוצמתי 
להתפלא  אלא  לנו  נותר  לא  שכלפיו 
אל  מעדיף  הוא  אונים,  חסרי  ולהרגיש 
שרוצה את האדם מעורב בעולם ומשלים 
המוכן  בוגר,  אחראי,  אדם  מעשיו.  את 

להקריב מעצמו למען הכלל.

בן לנדאו

מודעה ירוקה
 

בחול המועד פסח 20.4 נצא 
לפעילות משפחתית בנושא מיחזור 

במרכז המבקרים בחירייה.
החל מ-8:30 עד 14:30.

עלות למשתתף מעל גיל 4 – 25 ש”ח כולל 
סיור, הסברים והפעלה )מחיר מסובסד(.

מומלץ לא להביא ילדים ותינוקות מתחת 
לגיל 4. ניתן להתרשם באתר

 http://www.hiriya.co.il/
על מנת לשריין מקומות - 
הירשמו מראש עד ה-1.4

 revital.shani@gmail.com בדוא”ל
ציינו שם, מספר המשתתפים וטלפון נייד.

 
ב-8.4 יתקיים שוק יד שנייה בהשתתפות 

נציגי כל בתי הספר במושבה.
תרמו חפצים טובים, ומיותרים מבחינתכם, 

והביאו לחדר המדעים בבית הספר.
רווחי המכירה יתחלקו בין צרכי בית 

הספר וצדקה.
השוק יהיה אירוע הפתיחה לשבוע 
שיוקדש במושבה לאיכות הסביבה.
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