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 מצורע  ויקרא יד, א-טו, לגפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

11 באפריל 1987 < מלך ירדן חוסיין ושר החוץ שמעון פרס חותמים על “הסכם לונדון”. ההסכם, אשר נחתם בחשאי, מתווה מסגרת לוועידה 
בינלאומית בחסות האו”ם למציאת פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי ופתרון כולל לסוגיה הפלסטינית. הוא נועד לקדם את “האופציה הירדנית”, 
כלומר את הרעיון שלפיו ממלכת ירדן תחזור לשלוט באוכלוסייה הפלסטינית בשטחים במתכונת כלשהי, ובמקביל תחתום על חוזה שלום 
עם ישראל. ראש הממשלה דאז יצחק שמיר ושר הביטחון יצחק רבין, מתנגדים למהלך ומטרפדים את ההסכם. חצי שנה מאוחר יותר פורצת 
האינתיפאדה הראשונה. “האופציה הירדנית” יורדת מהפרק ובמקומה אנו מקבלים את “הסכם אוסלו” עם אש”ף אשר לצערנו איננו מביא 
את השלום המיוחל. אך אולי לא הכול אבוד? ב-10 באפריל 1998 נחתם בצפון אירלנד הסכם “יום שישי הטוב” בין הקתולים לפרוטסטנטים, 

הסכם שמושג בסיום מו”מ מפרך ומוריד בצורה דרסטית את רמת הקונפליקט בחבל ארץ זה. אם הם יכולים, אולי גם אנחנו נצליח בסוף.
ומה עוד?

ב-11 באפריל 1909 < מתקיימת הגרלת המגרשים בשכונת אחוזת בית, מאורע שנחשב כיום כהקמת העיר תל אביב. 
ליקט: ישי להמן

הפוגעים  בנגעים  עוסקת  מצורע  פרשת 
באדם ובביתו. תחילה היא עוסקת במחלת 
הצרעת. מדובר במחלה שכבר אינה קיימת 
מזה שנים רבות בארצות המפותחות, מאז 
שנמצא טיפול תרופתי נגד החיידק שגורם 
מורחקים  במחלה  החולים  היו  בעבר  לה. 
למבוגרים  הדבקה.  למנוע  בכדי  מהחברה 
שבינינו מומלץ לקרוא את ספרה היפהפה 
סופיה”,  של  “האי  היסלופ  ויקטוריה  של 
החיים  את  מרתקת  בצורה  המתאר 
במושבת מצורעים ביוון, ומדגים את יכולת 

הבחירה של הנפש האנושית. 

אדם  על  הבא  עונש  בצרעת  ראו  חז”ל 
בעקבות הוצאת לשון הרע: מצורע פירושו 
מוציא שם רע. משמעות הוצאת לשון הרע 
וחשיפתם  שבזולת  הפגמים  חיפוש  היא 

בפני אחרים. 
מעלה  פרי  טוביה  ד”ר  הפסיכולוג 
האדם  את  מניע  מה  מעניינת:  שאלה 
מה  הרע?  לשון  בחטא  לחטוא 
בגנותם  מדברים  לו  תצמח  תועלת 
של  מדבריה  מביא  הוא  אחרים?   של 
יהודייה  פסיכואנליטיקנית  קליין,  מלאני 
שטענה שהאדם מּוָנע במידה רבה מ”צרּות 
זהו סוג קשה של קנאה שבו   .)Envy( עין” 
העובדה  את  לשאת  מתקשה  האדם 
שאין  ויקר  טוב  משהו  יש  אחר  שלמישהו 
אולם  בהכרח,  מתחרים  הם  אין  עצמו.  לו 
אליו  הקרוב  שמישהו  לשאת  לאדם  קשה 
של  עמוק  רגש  בקרבו  חש  והוא  מצליח, 
מּוָנע  הזולת  על  הרע  לשון  המוציא  כאב. 

הוא  עין”.  “צרות  אותה  ידי  על  כנראה 
של  המכאיב  הרגש  את  לשאת  מתקשה 
קנאתו ומבטא אותו בדיבור על חסרונותיו 
של ידידו המצליח. מרים אחות משה ואהרון 
יכלה לשאת את  לא  אולם  לגדולה,  זכתה 
גדולתו של משה, והיא מדברת על “האישה 
הכושית” שנשא משה. אך זה סיימה לדבר 
“ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל, ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמֹצַרַעת 
ְוִהֵּנה ְמֹצָרַעת”  ִמְרָים,  ַוִּיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל  ֶלג.  ַּכּׁשָ
לא  אפוא  מזכירה  י(. הצרעת  יב,  )במדבר 
רק את המוציא שם רע, אלא גם את “צרות 

העין” הרגשית שהיא מקור לשון הרע. 

שוחחנו עם הילדים על לשון הרע: 
מה משמעות המושג לשון הרע?

עידו: כשמקללים מישהו.
מישהו,  על  יפה  לא  כשמדברים  ניר: 

כשחוטאים חטא בדיבור. 
משהו  עליכם  שאמרו  פעם  לכם  קרה 

רע? איך הרגשתם?
רוצה  הרגשתי שאני  וגם  מיכל: התביישתי 
לא  סודות  עליי  הפיצו  כי  בחזרה,  להחזיר 

נכונים.
איתן: זה הציק לי ורציתי שיפסיקו. 

אבל  הגב,  מאחורי  עליי  דיברו  אולי  עידו: 
אני לא יודע.

קרה לכם שאתם הוצאתם לשון הרע על 
מישהו?

אמרתי  מישהו  על  כשכעסתי  כן,  עידו: 
שהוא לא בסדר. אמרתי אותו למורה.

להגיד למורה שילד אחר היה לא בסדר זה 
לשון הרע?

אם  דיווח:  או  הלשנה  זה  אם  תלוי  מיכל: 
ילד עשה משהו לא בכוונה, למשל, נשפכו 
לו מים על ספר של מישהו, אז אם באים 
המטרה  בהלשנה  כי  הלשנה,  זאת  למורה 
דברים  עליו  ולהגיד  בילד  לפגוע  היא 
רעים, וָלרוב הילדים גם מגזימים. דיווח זה 
זה  את  לפתור  אפשר  ואי  עזרה  כשצריך 

לבד, זה לא כדי לעשות רע לילד אחר. 
בא  כשאתה  זה  שדיווח  חושב  אני  ניר: 

למנוע נזק או אסון, ואז זה לא לשון הרע. 
לגמרי  להימנע  אפשר  לדעתכם  האם 

מלשון הרע?
הפה...  את  לכולם  סותמים  אם  רק  איתן: 
חושב  לא  אני  אבל  להשתדל  יכול  אני 

שאצליח כל הזמן.
עידו: זה בלתי אפשרי, כי לחברים מספרים 
הכול, גם אם מישהו היה לא בסדר. זה לא 

מתוך כוונה להגיד שהאחר הוא רע. 
מיכל: אבל אז זאת רכילות.

עידו: אני אמרתי לחבר עצמו שהוא עיצבן 
אותי ולא דיברתי עליו מאחורי הגב.

אפשר להתייחס לצרעת שמוזכרת בפרשה 
לא כעונש ממשי, אלא במשמעות הסמלית 
שלה: פגם מוסרי באדם המתבטא בחיפוש 
פגמים בזולת. לפי הפרשה, אחרי היטהרות 
)שאולי היא סוג של התבוננות פנימה של 
האדם בעצמו?( יכול המצורע לחזור לחיים 

בחברה. 

לילך דורון-ענתי



מקורה של הצרעת

מוסר אנושי מול תורה אלוקית - מה גובר?

ולדחהו, משום הכי הזהירה רחמנא דאחר 
בכלל  כגופו  הוא  הרי  ישראל,  שנעשה 
נפש אחת. והרי מי שיש לו ספחת בבשרו 
מקום  מכל  לו  שנואה  שהיא  אף-על-גב 
לא יוכל לשלוט בעצמו ולתלשו, אלא סובל 
אף-על-גב  כך,  נזק,  מכל  ושומרה  ממנה 
הוא  כבר  מקום  מכל  כספחת,  הוא  שהֵגר 

כגופו ואי אפשר להרחיק עצמו ממנו”. 

הבנו  לישראל  חזרנו  ואני  ליבי  כשאהובת 
שחוזר  חילוני  ב”צרעת”.  נדבקנו  ששנינו 
בתשובה הוא מצורע בעיני החילונים. הוא 
הרי כמעט בגדר בוגד, במיוחד לגבי אלה 
מעין  גם  הוא  אך  בעבר.  אותו  שהכירו 
החוזרים  פעם  לא  הדתיים.  בעיני  מצורע 
בלחץ  עצמם  את  מוצאים  בתשובה 
דתיותם.  את  “להוכיח”  וגלוי,  סמוי  חברתי, 
נמצאים  דומה. הם  נמצאים במצב  הֵגרים 
כוונותיהם  אמיתות  לגבי  בוחנת  עין  תחת 
אשתי  וגם  אני  שגם  מכיוון  הֵגרות.  באקט 
התנועה  דרך  ההלכתית  ליהדות  נכנסנו 
לאולטרה  שנינו  הפכנו  הקונסרבטיבית, 
הליברליים:  הדתיים  הזרמים  מצורעים. 
חלק  ואף  הרפורמים  הקונסרבטיבים, 
של  )מסוגו  המודרנית  מהאורתודוקסיה 
מניינים  המקבלים  הרטמן,  דוד  הרב 
הרוב  ביחד  הם  לתורה(,  נשים  שמעלים 
בישראל  זאת  עם  בעולם.  היהודי  הדתי 
הם נחשבים למצורעים בדרגות שונות של 

חומרה.

אורי אורבך טבע את המושג דתל”ש )דתי 
והפסיקו  דתיים  שהיו  לאנשים  לשעבר(, 
כך  על  מצביע  זה  מושג  כאלו.  להיות 
שהדתי לשעבר לעולם לא יוכל להיות סתם 
אותו.  ירדוף  עברו  שתמיד  מכיוון  חילוני 
לאחר  אחד  ממקום  הדרך  את  שעבר  מי 
זו.  דרך  מי שלא עבר  דינו שונה מזה של 
“ודברת  של  הקודמים  הגיליונות  באחד 
)חילוני  חל”ש  המושג  את  המצאתי  בם” 
לשעבר( בשביל לציין את אותו הדבר לגבי 
הדתל”ש  השנייה.  לקבוצה  שעבר  חילוני 
שלילית  קונוטציה  בעלי  שניהם  והחל”ש 
שבו  לאופן  כיאה  משהו(,  )הומוריסטית 

החברה מתייחסת אליהם. 

בעקבות אירוע שאירע לנו לפני כחצי שנה, 
שהממסד  עוצמה  ביתר  הבנו  ואני  אשתי 
הדתי בישראל מתייחס אל משפחתנו כאל 
חשבתי  חולשה  של  קט  ברגע  מצורעים. 
חילוני  להיות  אחזור  אם  יקרה  מה  לעצמי 
הגעתי  הללו.  ה”שטויות”  מכל  ואשכח 
במקרה  מתאים  הכי  שהקיטלּוג  למסקנה 

כזה יהיה חלשלו”ש )חל”ש לשעבר(. 

ספק  אין  בצד.  ההומור  את  רגע  נשים 
אורח  על  משפיע  הסביבה  של  שהיחס 
החיים של האדם הדתי. אמנם המוטיבציה 
נובעת  לא  דתי  חיים  אורח  לקיום  שלנו 
מההכרה של הממסד הדתי הישראלי, אלא 
מלימוד היהדות ואמונה בה. אך אהיה צבוע 
מהרגשת  גם  ניזונה  היא  כי  אכחיש  אם 
השייכות לקהילה. למרבה המזל, במזכרת 
את  לשנות  המנסה  קהילה  גילינו  בתיה 
תפיסת החברה לגבי החינוך וההפרדה בין 
את  גם  מצאנו  במזכרת  לחילונים.  דתיים 
“המניין המשתף” אשר שואף להשפיע על 
ולתת מקום שווה לנשים בתפילה  החברה 
על  השפעה  הלכתית.  מסגרת  בתוך 
מתיקון  חלק  היא  מבפנים  הדתי  הממסד 

עולם. 

בוחרים  והֵגרים  התשובה  מבעלי  חלק 
לעזוב באופן חלקי או מלא את הדת, ולכן 
לשאול  עלינו  למצורעים.  אותם  מדמים 
הישראלית  החברה  כמה  עד  עצמנו  את 
לדוגמה  ראו  הֵגרים.  להתנהגות  אחראית 
צה”ל.  של  בגיורים  ההכרה  פרשת  את 
לא  נובעת  “המצורעים”  של  התנהגותם 
גם  אלא  שלהם,  הנפשי  מהמבנה  רק 
בה  החברה  של  המתוסבכת  מההתנהגות 
מרים,  היהודית  המסורת  לפי  חיים.  הם 
בגלל  בצרעת  נדבקה  משה,  של  אחותו 
שדיברה סרה על אשתו של משה שהייתה 
על  שמוציאים  הרע  לשון  האם  כושית. 
הֵגרים בישראל המודרנית לא תביא עליה 

את הצרעת בדיוק כמו שקרה למרים?
אביאור ביירון

ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  “ִּכי 
ֶאֶרץ  ְּבֵבית  ָצַרַעת  ֶנַגע  ְוָנַתִּתי  ַלֲאֻחָּזה,  ָלֶכם 
ֲאֻחַּזְתֶכם... ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם 
ַהֹּכֵהן  ְוָיָצא  ַהּנֶַגע...  ֶאת  ִלְראֹות  ַהֹּכֵהן  ָיֹבא 
ִמן ַהַּבִית ֶאל ֶּפַתח ַהָּבִית, ְוִהְסִּגיר ֶאת ַהַּבִית 
ָּפָׂשה  ְוִהֵּנה  ְוָרָאה  ַהֹּכֵהן,  ּוָבא  ָיִמים...  ִׁשְבַעת 
ַהֶּנַגע ַּבָּבִית, ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהיא ַּבַּבִית, ָטֵמא 
ֵעָציו  ְוֶאת  ֲאָבָניו  ֶאת  ַהַּבִית,  ֶאת  הּוא. ְוָנַתץ 
ְוֵאת ָּכל ֲעַפר ַהָּבִית, ְוהֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר 

ֶאל ָמקֹום ָטֵמא” )ויקרא יד, לד-מה(. 

להלן קטע נדיר מפרוטוקול של דיון הלכתי 
השנייה  במאה  בירושלים  מדרש  בבית 
ארכיאולוגיות  בחפירות  )שנמצא  לספירה 

בעת בניית הרכבת הקלה בירושלים(:
ר’ יהודה: בתחילה זו צרעת בגוף אדם, אחר 
כך צרעת בשיער הראש או הזקן. לא נעים, 
ואפילו  הגיוני  דוחה אפילו, אבל נשמע  די 

מציאותי. אבל עכשיו זה מתחיל להישמע 
מוזר – התורה עוסקת בצרעת הבגד?! 

ר’ מאיר: הקטע של צרעת הבגד דווקא די 
הגיוני. הבגדים שלנו עשויים מן הצומח או 
מן החי )“אורגאני” בלשון יוונית(, אולי ישנה 
אפשרות שבגדינו ילקו בצרעת. אבל שיא 

השיאים – צרעת הבית! 
ר’ יהודה: וואלה צודק. צרעת הבית? נשמע 
ממש משונה. מה קורה פה? האם בית הוא 

מקסימה  עלמה  עם  טיילתי  כעשור  לפי 
בהרי צ’כיה המושלגים. תיכננו מסלול טיול 
והיא אמרה שהיא רוצה שנחזור מהיעד אל 
נקודת המוצא בדרך שונה מזו שהלכנו בה. 
מסלול  באותו  חזרה  הדרך  כי  טענתי  אני 
סיבות: הצעידה  וזאת מכמה  שונה,  דווקא 
אנו  גם  והרי  אחרת,  נראית  ההפוך  בכיוון 
ב”אותו  נצעד  כאשר  שונים  אנשים  נהיה 

מסלול” רק בכיוון ההפוך. 

מצ’כיה  העלמה  עם  שלי  כשהיחסים  רק 
ילדיי  ושל  שלי  הקשר  כי  הבנתי  התהדקו 
שיערנו  לא  מאליו.  מובן  לא  הוא  ליהדות 
כי אנו נעלה על דרך קשה ומורכבת שבה 
מעניין  בתשובה.  אחזור  ואני  תתגייר  היא 
קרה  זה  שבהם  המכריעים  שהרגעים 
לשנינו היו כאשר עזבנו את ישראל ועברנו 
חזרה  הדרך  שנים.  למספר  בחו”ל  לגור 
ישראל שפגשתי  כי  שונה,  הייתה  לישראל 
כשחזרנו לא התייחסה אלינו באותו אופן בו 

התייחסה אלינו לפני שעזבנו לחו”ל.   
 

מן  ההיטהרות  בדרכי  דנה  מצורע  פרשת 
הצרעת ובעניינים נוספים. במספר מקומות 
חלבו  ר’  דרשת  נמצאת  חז”ל  במקורות 
ְוִנְסְּפחּו  ֲעֵליֶהם,  ַהֵּגר  “ְוִנְלָוה  הפסוק  על 
ַיֲעֹקב” )ישעיהו יד, א(, אשר מכאן  ַעל ֵּבית 
כספחת”.  לישראל  ֵגרים  ש”קשים  הסיק 
עור?  כמחלת  לישראל  ֵגרים  קשים  מדוע 
על כך חלוקות הדעות. רש”י טוען שהֵגרים 
אצלם  והרגילים  במצוות  זהירים  “אינם 
נמשכים אצלם ולומדים מעשיהם”. אך יש 
“וה”ר אברהם גר פירש:  גם דעות אחרות: 
ומדקדקין  במצוות  בקיאין  שהֵגרין  לפי 
דמתוך  כספחת,  לישראל  הם  קשים  בהם, 
ישראל  של  עוונותיהם  מזכיר  הקב”ה  כן 
נכתב  כיוון  באותו  רצונו”.  עושין  כשאין 
אותנו  מעניש  שהקב”ה  “לפי  בתוספות: 
ואומר  מעשיהם  כשמיטיבים  ידם  על 
במצוות  נזהרים  אנו  שאין  רואה  הוא  כי 
כשר  מזרע  שאינם  אף-על-פי  כמותם 
לקרב  החובה  את  מדגיש  הנצי”ב  כמונו”. 
לישראל  ֵגרים  “דבאמת קשים  הֵגרים:  את 
כספחת... והיה עולה על הדעת לשנוא אותו 



קצת תרבות
יצור חי? האם לאבנים יש חיים עד שהן 

עלולות ללקות בצרעת?
מילה  איך  )או-קיי?  או-קיי  מאיר:  ר’ 
מהמאה  לשיחה  הגיעה  באנגלית 
השנייה לספירה???(, אז אם כך נכריז 
היא  שבתורה  הזו  הפרשייה  שכל 
דמיונית לגמרי, לא קרתה מעולם ולא 

יכולה לקרות לעולם. 
זאת  בכל  היא  אבל  אה,  יהודה:  ר’ 
נלמד  לא  יותר  מה,  בתורה.  כתובה 

אותה בכלל? מה יגיד ר’ עקיבא?
ר’ מאיר: אז נגיד שהנושא הזה טוב אך 
ורק ללימוד תיאורטי ולא מעשי. לפחות 

נקבל על זה שכר לימוד תורה.
ר’ יהודה: אתה יודע מה? רעיון מעולה, 

בוא נכתוב את זה במשנה.
“בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות. 
וקבל  דרוש  לומר  אלא  נכתב?  למה 

שכר” )מסכת נגעים פרק ו(.

היחיד  המקרה  שזה  חושב  מישהו  אם 
חכמים  בידי  הופכת  בתורה  שפרשייה 
זהו, שלא. להלן  לתיאורטית בלבד, אז 

מספר דוגמאות: 
ולא  היה  לא  ומורה  סורר  בן  “דתניא 
עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל 
הייתה  לא  הנידחת  עיר  דתניא  שכר... 
ולא עתידה להיות. ולמה נכתבה? דרוש 

וקבל שכר” )בבלי סנהדרין דף עא(. 
“רבי שמעון בן לקיש אמר: איוב לא היה 
דף  סוטה  )ירושלמי  להיות”  עתיד  ולא 

כה(. 

להפוך  לחכמים  כך  כל  דחוף  היה  מה 
מעשיות,  לבלתי  אלה  פרשיות  שלוש 
ומה זה אומר על כוחם של חז”ל, ועל 
לתורה  שבעל-פה  תורה  בין  היחסים 

שבכתב?
יהיו  אלה  שלפרשיות  שהרעיון  נראה 
בלתי  היה  מעשיות  הלכתיות  השלכות 
חוסר  משום  אם  חז”ל.  בעיני  נסבל 
הסבירות שאירוע כזה יכול לקרות )בית 
בגלל  )בעיקר(  או  בצרעת(,  שלוקה 
שעמדה  הגדולה  המוסרית  הבעיה 

בפניהם לגבי פרשיות אלה: 
אנשים  קבוצת  בגלל  הנידחת,  בעיר 
שהדיחה את יושבי העיר לעבוד עבודה 
את  בחרב  להרוג  מצווה  התורה  זרה, 
ולשרוף  החיים,  ובעלי  התושבים  כל 
כליל את כל הרכוש. הבעייתיות בעונש 

קיצוני וקולקטיבי זה ברורה. 
בבן סורר ומורה, התורה מצווה לסקול 
ואימו,  לאביו  מציית  שאינו  מי  למוות 
עונש  מגיע  ציות  אי  על  וסובא.  זולל 
שמעון  ר’  התנא  בלשון  או  מוות? 
שאכל  מפני  “וכי  סנהדרין:  במסכת 
יין  לוג  חצי  ושתה  בשר  תרטימר  זה 
אותו  מוציאין  ואימו  אביו  האיטלקי 

לסקלו? יתר על כן, בן סורר ומורה נידון 
על שם סופו” )סנהדרין עא(, כלומר, על 
ולא  בעתיד  לעשות  עלול  שהוא  חטאים 
הדעת  שאין  דבר  וזה  בעבר,  חטאיו  על 

סובלתו. 
לשטן  מאפשר  ה’  כאילו  נראה  באיוב 
להתעלל קשות באדם צדיק וישר רק כדי 
על  ביניהם  בהתערבות  ינצח  מי  לראות 

צדקתו של איוב.

בכל המקרים שתוארו לעיל עשו תחילה 
ופרשניים  דרשניים  מאמצים  חז”ל 
של  בפועל  תחולתן  את  לצמצם 
הפרשיות, ולבסוף פסקו שאין להן תחולה 
כלל )בנושא עמלק הפתרון יותר אלגנטי: 
ובילבל  אשור  מלך  סנחריב  עלה  כבר 
יותר  ניתן  לא  כלומר,  האומות.  כל  את 
לב  שמו  לא  כאילו  עמלקי.  מיהו  לזהות 
שאת המן שחי כשלוש-מאות שנה מזהה 
עמלק...(.  מזרע  כאגגי  היטב  המגילה 
לידי  שבאה  האדם,  בני  של  הפרשנות 
ביטוי בתורה שבעל-פה, לפעמים חזקה 
אמונת  )לפי  אלוקיות  ממילים  יותר 
בתורה שבכתב.  הנמצאות  עצמם(  חז”ל 
במקרים   - לפסוק  חז”ל  של  האומץ 
קיצוניים אמנם - שפרשייה בתורה הינה 
ממערכת  משהו  חושף  בלבד  תיאורטית 
היחסים המורכבת בין התורה שבעל-פה 

לתורה שבכתב.
אריאל סלע

מדרש מצורע

על הסרט “הרשת החברתית”

“הרשת  הסרט  על  לכתוב  רציתי 
לכמה  מועמד  שהיה  החברתית”, 
אוסקרים  רק  קיבל  ובסוף  אוסקרים 

מעטים ושוליים יחסית. הסרט נכתב על תהליך 
ספק  ללא  היום  שהוא  פייסבוק,  אתר  היווצרות 
אחד המשפיעים גם על החברה, אך לא פחות 
פוליטיים  מהלכים  ועל  העולם  מדינות  על 
בעולם  במיוחד  לאחרונה   - בו  שמתרחשים 
נגלה  זאת  את  לא  או  )לשמחתנו  המוסלמי 
זיכרונות  אותי  להציף  התחילו  ואז  בהמשך(. 

מהעבר.

בבית,  הרבה  היינו  יסודי  ספר  בבית  כשלמדתי 
למצוא  הייתה  אותנו  להשיג  היחידה  הדרך  כי 
היה  לטלפן.  או  בהפתעה  לקפוץ  בבית:  אותנו 
אפשרות  הייתה  שלא  אחד  טלפון  מכשיר  רק 
להשאיר בו הודעה, וחוגה שלוקח זמן עד שהיא 
בהרבה  להתאזר  צריך  היה  למקומה.  חוזרת 
סבלנות, ואם הסתובבת בחוץ, הרי שהיית ציפור 
דרור, עצמאי, אף אחד לא יודע היכן אתה ואף 
שתגיע  עד  אותך...  להשיג  יכול  לא  גם  אחד 

הביתה.

בשמה  או  התקשורת,  מהפכת  התחילה  ואז 
ובכל  מקום  בכל  רגע,  בכל  זמין  “אני  העדכני 
מצב, ואם אני לא עונה, הרי סביר להניח שאתה 

הבעיה... ְרֵאה סּוַננָת”.
)וכאן  מגיל....  החל  הוא  באשר  אדם  לכל  היום, 
תלוי מתי הכתבה תפורסם, כי הגיל הולך ויורד(, 
יש אפשרות ליצור קשר בכל רגע נתון עם כל 
אדם, כי המכשיר הוא עליהם, חלק בלתי נפרד 
הולכים  רק  והמכשירים  ובשרם.  עצמם  מהם, 
גם  הוא  המכשיר  היום  הזמן:  כל  ומשתדרגים 
טלוויזיה, גם מצלמה איכותית - סטילס ּווידיאו - 
ועוד דברים נוספים. הפייסבוק הוא בטלפון והוא 
איתי כל הזמן בכל מקום ואני יכול לראות דברים 

גם על אחרים בכל רגע נתון, וכמובן להגיב.

אז אין מצב שלא יידעו איפה אתה, אלא אם כן 
אתה בוחר לא לענות, ועל זה תצטרך לתת דין 

וחשבון למה אינך עונה, כי כנראה יש לכך סיבה.
ואיננה,  שנעלמה  בלבד  זו  לא  הפרטיות.... 
יותר. אנו יצורים חברתיים  אנחנו לא רוצים בה 
ורוצים להיות יותר חברתיים. נׂשים תמונות שלנו 
ויוכלו לשאול  בפייסבוק כדי שיידעו איפה היינו 

אותנו איך היה בלי שנספר.

תהליכים,  לראות  מעניין  בסרט.  לצפות  נהניתי 
מימדים  ותפסו  בקטן  שהתחילו  כאלה  במיוחד 
מפלצתיים ורבי השפעה. אין שם משחק מרגש 
אבל  קיצוניות,  דרמתיות  סצנות  או  במיוחד 
לכל מי שחי ונושם את התהליכים הטכנולוגיים 
והחברתיים העכשוויים חובה לראות את הסרט. 

וגם למי שלא.
אסנת פרל

)ויקרא  דכתיב  מאי  לקיש  ריש  אמר 
ַהְּמֹצָרע”, זאת  ִּתְהֶיה ּתֹוַרת  יד( “ֹזאת 
רע  שם  מוציא  של  תורתו  תהיה 

)תלמוד בבלי, מסכת ערכין, טו, ב(.

ספרי  מאוד  מזכירה  מצורע  פרשת 
הלימודים  מתקופת  עור  ברפואת  אימה 
קל  כך  שכל  נושא  אינו  זה  אשתי.  של 
המקצועי.  לתחום  מחוץ  אליו  להתייחס 
ואולם מכיוון שמדובר לאורך כל הפרשה 
חז”ל,  העבירו  טומאה,  ועל  היטהרות  על 
מהמישור  הדיון  את  זה,  מדרש  דרך 
הרוחני- למישור  הקונקרטי-ביולוגי 
ערכי. התביעה המוסרית כאן היא אדירת 
להוציא  ולא  הפה  על  לשמור  מימדים: 
לה  שאין  עבודה   - אחד  לאף  רע  שם 
מושלם  ריסון  של  מנגנון  הדורשת  קץ 
על  הצרעת  תופיע  תמעד  אם  ומפריד: 
גופך, בבגדך, בביתך. זהו רעיון שישתמש 
בו אוסקר וויילד ברומן שלו “תמונתו של 
בדרישה  שעמידה  דומה  גריי”.  דוריאן 
עדיין  אבל  אפשרית,  בלתי  היא  כזאת 
לאיש  שאין  שלמות,  של  אידיאל  מהווה 

רשות להתייאש מחתירה להשיגה.
בן לנדאו



הספר בקבוצת יבנה על מנת ליצור שיתוף 
התפילה  קבוצת  תלמידי  בקליטת  פעולה 
בכיתה י’ )תלמידי קבוצת המפגש אמורים 
הובעה  בפגישה  “רבין”(.  בתיכון  להיקלט 
נכונות למהלך מסוג זה. צריכות להתקיים 
הנושא.  את  לסגור  כדי  המשך  פגישות 
הפורמאליים  האישורים  שיתקבלו  לאחר 
הורי  עם  מוחות  סיעור  פגישות  יתקיימו 
שתיתן  מערכת  לבנות  מנת  על  ה’  כיתה 

מענה הולם לילדינו.
אריה  הספר,  בית  מנהלת  לזר  רותי 
ידין  ואריאל  העמותה  מנכ”ל  חסקין 
למהלך. שותפים   – העמותה   יו”ר 

חברי צוות חטיבת הביניים הם: שרי דרור, 
אביאור ביירון, הראל פורטנוי, טלמור רום, 
ירון נשר, יאיר אלגרנטי ואסף הירשפלד. 

הורים נוספים מוזמנים להצטרף לצוות.

תהליך המיסוד של מרק”ם
ידי  על  מרק”ם  הוקם  כשנתיים  לפני 
והארגונים  מספר חברי קהילות משותפות 
“צו-פיוס” ו”גשר”. מטרת המיזם היא לחזק 
ולעודד  הקיימות  הקהילות  את  ולפתח 
לשם  נוספות  משותפות  קהילות  הקמת 
הישראלית  בחברה  הקיטוב  מגמת  שינוי 
משמעותי  יהודי  חיים  אורח  ויצירת 
ללא  גוף  הינו  מרק”ם  היום  עד  משותף. 
של  רצונם  מכוח  הפועל  משפטית  ישות 

  צוות לעניין

הצמחת בית הספר לכיתות ז-ט
ז-ט  לכיתות  הספר  בית  הצמחת  תהליך 
קיבלנו  שבועות  מספר  לפני  מתקדם. 
שבישיבה  מהמועצה  רשמית  הודעה 
גלית  דהן,  מאיר  בהשתתפות  שהתקיימה 
כספי ורותי כוכבי החליטה המועצה לקדם 
את נושא הצמחת בית הספר לכיתות ז-ט. 
ההחלטה כפופה למספר תנאים:                                                    

אישור ְמַנהלת המחוז.	 
 	 22 )לפחות  תקנית  כיתה  פתיחת 

תלמידים(.
תקצוב על ידי משרד החינוך.	 

בשלב זה ההצמחה תיעשה במבנה הקיים. 

בימים הקרובים ייפגש ראש המועצה, מאיר 
דהן, עם מנהלת המחוז על מנת לקבל את 
אישור משרד החינוך. המהלך זוכה לתמיכה 

של מפקחת בית הספר, גב’ חנה בן-ארי. 
פניית העמותה ל”צו פיוס” בבקשה לסייע 
להיענות  זכתה  ההקמה  בתהליך  לנו 
הקרובה  בשנה  יתמוך  פיוס”  “צו  חיובית. 
לטובת  כלכלי  סיוע  באמצעות  במהלך, 
גיוס רכז הקמה שיעזור לעשות את עבודת 
המטה הדרושה על מנת לבנות את המודל 
“צו  הפדגוגיים.  התכנים  ואת  החינוכי 
פיוס” ישקול בחיוב מתן תמיכה גם בשנה 
הבאה. בפגישת צוות חטיבה הוחלט כי יש 
לאתר מועמד בעל ניסיון בחינוך על-יסודי 
הספר.  בבית  ההוראה  בתהליכי  שישתלב 
במקביל התקיימה פגישה עם מנהלת בית 

הארגונים והמתנדבים. לאחר כשנתיים של עדכוניםמעורב קהילתי
פעילות החליט צוות ההיגוי כי נכון להפוך 
משפטית  ישות  בעל  לגוף  מרק”ם  את 
זה  מהלך  והיישובים.  הקהילות  בבעלות 
כי  החלטה  לקבל  קהילה  מכל  מצריך 
חלק  להיות  רשמי  באופן  מעוניינת  היא 
מטעמה  רשמי  נציג  ולשלוח  זה  מגוף 
ונציגים לצוותי העשייה.  לאסיפה הכללית, 

מרק”ם פועל בכמה מישורים: 
של 	  יומה  סדר  על  הנושא  העלאת 

החברה הישראלית. 
סיוע לקהילות ויישובים קיימים. 	 
קהילות 	  של  והקמה  הרחבה  עידוד 

ויישובים נוספים וסיוע בתהליך ההקמה. 

מרק”ם פועל בדרכים הבאות: 
בניית רשת קהילות מעורבות לשם לימוד 	 

הדדי ויצירת שיתופי פעולה. 
ברמה 	  הנושא  להעלאת  פעילויות  ארגון 

הלאומית.
קידום 	  לשם  משותפות  פעילויות  ייזום 

ציבור,  )יחסי  משותפים  אינטרסים 
פרסום, לובי וכו’(. 

ריכוז וארגון הידע הנצבר בתחום. 	 
הקיימות 	  לקהילות  ייעוץ  שירותי  מתן 

והחדשות.
בניית מודלים להקמת קהילות. 	 
לבעלי 	  עמיתים  תוכנית  הפעלת 

תפקידים בקהילות.
ארגון פעילויות לבני הנוער של הקהילות 	 

המשותפות.
אסף הירשפלד

ה”א, תלמידת בית ספר קשת פרשה בבועה


