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 קדושים  ויקרא יט, א-כ, כזפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1945 < מלחמת העולם השנייה על סף סיום: כוחות הברית וחילות הצבא האדום מתקדמים לעבר אדמת גרמניה, ואדולף היטלר - הרודן 
הנאצי שאחראי להשמדתם של כשישה מיליון יהודים ומיליוני חפים מפשע מעמים אחרים - מתאבד יחד עם אשתו, אווה בראון. היטלר, 
שבאמצעות תורתו הגזענית הוביל מלחמה עקובה מדם שזרעה חורבן והרס באירופה, קרא בצוואתו “...להמשיך להקפיד על חוקי הגזע 
ועל התנגדות ללא רחם למרעילה העולמית של כל האומות, היהדות הבינלאומית”. בהמשך השבוע מתאבדים גם שר התעמולה הנאצי יוזף 

ֶגֶּבְלס ואשתו, ולאחר מכן כוחות הצבא האדום כובשים את ברלין. כשלוש שנים לאחר זוועות המלחמה שלא יישכחו, נולדה מדינת ישראל. 

ועוד השבוע:
1860 < נולד חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. 1898 < נולדה גולדה מאיר, לימים ראש הממשלה הרביעי של מדינת ישראל. 1924 < נולד 
המשורר יהודה עמיחי. 1930 < נולדים הסופר יורם קניוק והרמטכ”ל העשירי של צה”ל, מוטה )מרדכי( גור. 1934 < נולד המלחין נחצ’ה 
)נחום( היימן. 1939 < נולד הסופר עמוס עוז. 1943 < נולד נחמיה כהן, שלימים הפך ל”חייל הכי מעוטר בצה”ל”. 1967 < נולדה הג’ודוקא יעל 

ארד, זוכה ישראלית ראשונה במדליה אולימפית. 1987 < נולדה הטניסאית שחר פאר. 
ליקט: יואב פרידמן

גדול  מספר  מכילה  שלנו  השבוע  פרשת 
מאד של מצוות מתחומים שונים: בין אדם 
עשה  מצוות  לאלוהיו,  אדם  בין  לחברו, 
אחת  במצווה  נתמקד  הפעם  תעשה.  ולא 
חשובה: “ֹלא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש, ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן 

ִמְכֹׁשל” )ויקרא יט, יד(.
אנשים  של  דוגמאות  שתי  מציין  הפסוק 
חירש  הינו  הראשון  מוגבלות.  בעלי 
והשני עיוור שאינו רואה.  ששמיעתו לקויה 
עיוור  לפני  מכשול  לשים  לא  מצווים  אנו 
וייפול.  בו  ייתקל  אותו,  יראה  לא  שמא 
את  לסכן  ולא  להיזהר  המצווה  מטרת 

העיוור.
חירש.  לקלל  לא  מצווים  אנו  זאת  לעומת 
בלקלל  רע  מה  עצמנו  עם  לברר  מעניין 
חירש, הרי הוא לא שומע ולא ייפגע? כאן 
כלפי  כבוד  על  לשמור  יש  כי  היא  הכוונה 
מודעים  אינם  הם  אם  גם  אחרים  אנשים 

להשפלה. 

שמאירה  יפה  אגדה  ישנה  חז”ל  בסיפורי 
באור אחר את יכולתו של העיוור להסתדר: 
לילה  באישון  מהלך  הייתי  אחת  “פעם 
היה  אחד  ]עיוור[  סומא  וראיתי  ואפלה, 
מהלך באישון לילה ואֵפילה ואבוקה ]לפיד 
לך?  למה  זו  אבוקה  לו:  ואמרו  בידו,  אש[ 
אמר להם: כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם 
הפחתים  מן  אותי  ומצילים  אותי  רואים 
]בורות[ ומן הקוצים ומן הברקנים” )תלמוד 

בבלי, מגילה, כד 2(.

את  מאיר  והחכם  העיוור  האיש  בסיפור 
את  וימנעו  בו  יבחינו  שאחרים  כדי  הדרך 
נפילתו לבורות ובין קוצים. הסיפור מוצא חן 

בעיניי מכיוון שהוא נותן כוח דווקא לאדם 
החלש, שיש ביכולתו למצוא פיתרון לבעיה 
הוא  אחרים.  אנשים  על  בהסתמכו  שלו 
מזמין  ואפילו  עזרה,  לקבל  מתבייש  אינו 
אותה! תוך כדי כך הוא מסייע לאדם הרואה 
שיעור  זהו  בחשיכה.  עצמו  מצא  שבעצם 
חשוב. גם כאשר ישנה מגבלה קשה ביותר 
כגון היעדר ראייה או שמיעה, לאדם נותרו 
תכונותיו האחרות להתחזק בהן. גם כאשר 
רק  לא  אחר  אצל  חולשה  מגלים  אנחנו 
ללעוג  או  לפניו  מכשול  לשים  לנו  שאסור 
את  לחשוף  הדרך  את  למצוא  עלינו  לו, 

תכונותיו החזקות.
הישראלי  הילדים  במוזיאון  ביותר!  מומלץ 
המוקדשים  סיורים  שני  מתקיימים  בחולון 
וחירשים. הסיורים  לאוכלוסיות של עיוורים 

מיועדים לילדים מגיל תשע ומעלה.
בתערוכה  סיור  הוא   - בחשיכה  דיאלוג 
שאין בה מראות, המתקיים בחושך מוחלט, 
ומונחה על ידי מדריכים עיוורים. בתערוכה 
זו לא רואים בעצם דבר, אך מגלים עולם 

ומלואו, ואולי בעיקר את עצמנו. 
הזמנה לשקט – בתערוכה זו לא שומעים 
שומעים  סוף...  בלי  מדברים  אך  דבר 
באמצעות  ומדברים  העיניים  באמצעות 
הידיים. זוהי הזמנה למסע בערוץ תקשורת 
ושפת  ידיים  תנועות  )של  זמין  אך  חלופי 
שפת  אשר  חירש,  מדריך  בהנחיית  גוף(, 
העיקרי  התקשורת  ערוץ  היא  הסימנים 

ולפעמים גם היחיד בחייו. 
המילה  מובן  במלוא  לקח  הילדים  מוזיאון 
את המצווה שלעיל והחליט להראות לעולם 
יש  המסוימת  המוגבלות  בעל  ָלאדם  כי 
עוצמות גדולות אחרות. כיום המוזיאון הינו 

עיוורים  של  בארץ  ביותר  הגדול  המעסיק 
וחירשים.

 
על  ולספר  ההזדמנות  את  לנצל  רציתי 
פרויקט מיוחד שבו חברו הטוב של האדם 
מסייע לעיוורים – סיפורם של כלבי הנחייה. 
לא רחוק ממזכרת בתיה, במושב בית עובד, 
לכלבים המסוגלים  מיוחד  גידול  בית  קיים 
לאחר אילוף ממושך ללוות אדם המתקשה 
האילוף  תהליך  עיניים.  לו  ולשמש  בראייה 
הכלב  בה  כשנה,  ואורך  ביותר  ממושך 
לומד כיצד להמתין בעת חציית כביש עד 
להתריע  כיצד  או  התפנו,  המכוניות  שכל 
ההליכה  במסלול  הקיימות  סכנות  מפני 
הכלב  נפגשים  אילופו  לאחר  העיוור.  של 
עם חברו החדש ולומדים להכיר זה את זה. 
בוודאי נתקלת מדי פעם באדם המובל על 
ידי כלב גדול ונחמד )לרוב אלו כלבי גולדן 
להעריך  הזדמנות  זוהי  החמודים(.  רטריבר 
שוב את החברות העמוקה בין הכלב לאדם.

על אחד הבולים שהנפיקה בריטניה לשם 
העלאת המודעות לצורכי אוכלוסיית הנכים 

מופיע כלב נחייה המוליך אדם עיוור.

ליאת יוספסברג בן-יהושע



דיינו 

כנגד ארבעים בנים

ה’  שם  את  להאדיר  ונועדה  האלוהית, 
בני  של  מלאה  לתשועה  ולהביא  בעולם 

ישראל מהמצרים. 
הגישה האחרונה טוענת שהעיסוק בשאלה 
כל  “מלוא  הקב”ה  שכן  רלוונטי,  אינו  זו 
- כל הרכוש בעולמנו מגיע  הארץ כבודו” 
יעבירו  וברצותו  “בהשאלה”,  מהקב”ה 
צורך  אין  לאומה.  ומאומה  לאדם  מאדם 
רכוש  להעביר  להחלטה  מוסרי  בבסיס 
הרכוש  שכן  ישראל,  לבני  מהמצרים 
מלכתחילה לא היה שייך למצרים אלא רק 

“הושאל” להם מהקב”ה.

השאלה השנייה הרבה יותר מורכבת. מדוע 
רקע  בעל  ִמצַרים  יציאת  של  חומרי  היבט 
מוסרי מפוקפק מקבל במה כה רחבה עד 
שהקב”ה צריך כביכול להפציר בבני ישראל 
שהם  לפני  מהמצרים  הרכוש  את  שייקחו 

עוזבים את ִמצַרים? 
תשובות  שתי  מצאתי  זו  רעיונית  לשאלה 
עקרוניות. הרב קוק כותב בספרו “עין איה” 
יציאה  של  העליונה  הכוונה  “עיקר  כך: 
ברכוש גדול היה כדי לרומם את רוח העם 
רבות,  שנים  העבדות  מצב  בשפל  שניתן 
ואינו מבקש גדולות.  בטבע השפלת נפשו 
על כן ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות 
לגדולות  לשאוף  כן  גם  יבוא  שמזה  כדי 
העליונות...”.  והמידות  הנפשות  במעלות 
של  עם  הם  מִמצַרים  ביוצאם  ישראל  בני 
הם   – עצומות  מהם  הציפיות  עבדים. 
צריכים לקבל את התורה תוך חמישים יום 
ולהיכנס לארץ ישראל מיד אחר כך, פעולה 
חטא  בעקבות  שנה  בארבעים  שנדחתה 
באתגרים  לעמוד  שיוכלו  מנת  על  העגל. 
תודעת  את  מעצמם  להשיל  עליהם  הללו 
יוכל  לא  עבדים  של  עם  שלהם.  העבדות 
המופשטים,  התורה  רעיונות  את  להפנים 
בעמים  ולהילחם  להתאגד  יוכלו  לא  הם 
מבוצרים בארץ כנען, ויתקשו לקיים אורח 
החדשה  בארץ  ונורמאלי  עצמאי  חיים 
בהליך  הראשון  הצעד  ייכנסו.  שאליה 
הינו  שלהם  המגבילה  מהתודעה  השחרור 
חומרי. מי שהינו בעל רכוש כבר אינו תופס 

עם  להתמודד  יוכל  ואולי  כעבד  עצמו  את 
זה תהליך  היה  ולכן  לו,  הנכונים  האתגרים 

הכרחי וחשוב כחלק מיציאת ִמצַרים.
מִמצַרים  שהיציאה  גורסת  השנייה  הגישה 
עם רכוש מבטאת בעצם ניתוק מהמסגרת 
ישראל.  בני  כבולים  היו  שאליה  הקודמת 
מקבל  העבד  היה  העתיק  שבעולם  כפי 
כפי  ולהבדיל,  שחרורו,  עם  מאדונו  מתנות 
את  מקבלת  מבעלה  שמתגרשת  שאישה 
חייבים  ישראל  בני  היו  כך  כתובתה,  דמי 
זו  פעולה  מִמצַרים.  רכוש  עם  לצאת 
מסמלת ניתוק ושבירה של הקשר הקודם. 
ברור  שכן  מיותר,  הדבר  נראה  לכאורה 
שכבל  מאדונו  להתנתק  ישאף  שהעבד 
מלמדת  המציאות  אך  אותו,  והעביד  אותו 
החופשי  רצונם  את  מאבדים  שעבדים 
ובשלב מסוים “נהנים” להיות באחריותו של 
קבלת  לאחר  כנפיו.  בצל  ולחסות  “האדון”, 
והעבד  חזרה,  דרך  אין  “השחרור”  מתנות 
הייתה  זו  פעולה  לאדוניו.  לשוב  יוכל  לא 
לא  ישראל  שבני  לוודא  מנת  על  הכרחית 
ישובו לִמצַרים כשייתקלו באתגרים שיציבו 

להם המדבר והכניסה לארץ כנען.

מבחן המציאות העולה מן הכתובים מלמד 
אותנו שברכוש שנלקח מהמצרים בנו מצד 
גם  הוא  שני  מצד  אך  המשכן  את  אחד 
שימש לבניית עגל הזהב. תודעת העבדות 
קבלת  עם  נעלמה  לא  ישראל  בני  של 
הרכוש, והזיקה לִמצַרים נותרה בעינה. הם 
תקופה  לאורך  כעבדים  להתנהג  המשיכו 
ארוכה במדבר, התלוננו על כל בעיה, ומדי 
המקום  אל  לִמצַרים,  לשוב  רצו  אף  פעם 
מהסיפור  שגם  כך  והמוכר.  “הבטוח” 
המקראי עולה שרכוש וכסף אמנם יכולים 
לתת תחושה רגעית טובה, אך בטווח הארוך 
על  באמת  להשפיע  מסוגלים  אינם  הם 
כך  לשם  האנושית.  והתודעה  ההתנהגות 
דרוש תהליך הרבה יותר עמוק ורציני. נראה 
לי שזהו לקח חשוב עבורנו בדור שבו כסף 
הכול,  חזות  כמעט  להיות  הופכים  ורכוש 

וחבל שכך.
אהד פרוש

בתור ילדים שזה עתה למדו לקרוא חיכינו 
בליל הסדר לקרוא בהגדה. הרגשנו גדולים, 
קיבלנו  לקרוא. תמיד  כבר  שיודעים  כאלה 
את הקטעים הקלים יחסית לקריאה, ותמיד 
כשהגענו לארבעת הבנים שכנגדם דיברה 

תורה אף אחד לא רצה לקרוא את הרשע.

שיושבים  הבנים  את  מחלקת  ההגדה 
שעליהם  אלה  הסדר,  שולחן  סביב 

טיפוסים:  לארבעה  לבנך”,  “וִהגדת   נאמר 
לדעת  רוצה  הרבה,  שיודע  זה  החכם: 
גבוהה.  לימודית  יכולת  ובעל  סקרן  יותר, 
להיכנס  לאתגר,  ההגדה  מציעה  אותו 
לפרטים.  לדקויות,  לפלפולים,  איתו 
קדימה. שלו  הסקרנות  ואת  אותו   לקחת 
נמוכה.  לימודית  יכולת  בעל  תלמיד  התם: 
מה  מבין  ולא  פסח  זה  מה  יודע  לא  הוא 
עבורו  הלימודים.  עם  לו  קשה  עושים. 

המידע  כלל  מתוך  לדלות  ההגדה  מציעה 
בו.  ולהתרכז  ביותר  החשוב  את   רק 
היכולות  מה  ברור  לא  לשאול:  יודע  שאינו 
הוא  אם  אפילו  אבל  שלו,  הקוגניטיביות 
ביטוי.  לידי  באה  חוכמתו  אין  מאוד,  חכם 
לכך  הסיבות  את  מפרטת  אינה  ההגדה 
חסר  הוא  האם  לשאול:  יודע  אינו  שהבן 
מתקשה  או  מתבייש?  הוא  אולי  עניין? 
לבטא את הסקרנות שכן קיימת בו? כך או 

ההיבט החומרי של יציאת מצרים
בקוראנו את ההגדה של פסח אנו נתקלים 
יציאת  של  המרכזיים  המוטיבים  באחד 

ִמצַרים:
ָלנּו ֶאת  ָנַתן  ְוֹלא  כֹוֵריֶהם  ְבּ ֶאת  ָהַרג  “ִאלּו 
ְוֹלא  ָממֹוָנם  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ִאלּו  ֵיינּו.  ַדּ ָממֹוָנם, 

ֵיינּו”. ם, ַדּ ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּ
נטלו  הם  מִמצַרים  יצאו  ישראל  כשבני 
“שאלו”  הם  שאותו  רב  רכוש  עימם 
מהמצרים. התורה שמה דגש רב על נקודה 
שלוש  שונים  באופנים  אותה  ומציינת  זו 
והדבר  ִמצַרים,  יציאת  בסיפור  פעמים 
הבתרים,  בין  בברית  לאברהם  מובטח  אף 

כארבע מאות שנה לפני כן.
קריאת  בעקבות  מתעוררות  שאלות  שתי 
פסוקים אלה: הראשונה, כיצד ניתן להסביר 
בעצם  שהיא  זו,  פעולה  מוסרית  מבחינה 
מדוע  והשנייה,  מהמצרים,  רכוש  גניבת 
פעולה זו כה חשובה עד שהתורה מציינת 

אותה מספר כה רב של פעמים?

מפרשים רבים ניסו להתמודד עם שאלות 
אלה, ונקטו גישות שונות ומעניינות.

הבעיה   - הראשונה  לשאלה  בנוגע 
מהמצרים  רכוש  שבלקיחת  המוסרית 
הגישה  תשובות:  במספר  נתקלים  אנו   -
“שאל”  שהפועל  לטעון  מנסה  ה”לשונית” 
מתנה  לשם  נתינה  פעולת  בעצם  מציין 
“שאלו”  ישראל  כשבני  ולכן  גמורה, 
מהמצרים את רכושם, האחרונים נתנו להם 
אותו במתנה ולא הייתה כאן פעולת גניבה 
כלל. טיעון זה בעייתי, שכן במספר מקומות 
להשאלה  מתייחס  “שאל”  הפועל  בתורה 

אך לא לנתינה במתנה.
בגניבה  מדובר  שלא  טוענת  אחרת  גישה 
חלקי  פיצוי  מהווה  שנלקח  הרכוש  שכן 
וזעום עבור כל עבודת הפרך שבני ישראל 
עבדו כעבדים בִמצַרים ללא קבלת תשלום 

כלל. 
גישה שלישית מסבירה באופן ברור שאכן 
כדי  התבצע  הדבר  אך  בגניבה  מדובר 
לגרום למצרים לרדוף אחרי בני ישראל על 
כלומר,  סוף.  בים  סופית  יובסו  שהם  מנת 
מהתוכנית  חלק  שהייתה  בגניבה  מדובר 



כך מורה לנו ההגדה “את פתח לו”, כלומר, 
גם אם הוא אינו שואל עֵנה לו. אם אין בו 

סקרנות, עורר אותה.

הרשע  הבן  את  מוצאת  אני  בבגרותי  היום 
מעניין וחשוב ביותר. הבן הרשע שואל: “מה 
מזלזל  נשמע  הוא  לכם?”  הזאת  העבודה 
לא  והפולחן  הסיפור  הנושא,  מתנשא.  או 
מעניינים אותו. הוא לא מרגיש חלק מהם, 
ומוציא את עצמו מן הכלל. ההגדה מציעה 
טיפול חריף וחד-משמעי: יש להקהות את 
חריפה  תשובה  לו  לענות  כלומר,  שיניו, 
מדבריו  ותמנע  טענותיו  את  שתסתום 

מלהזיק לאחרים. 
התגיות.  את  שוב  לבחון  הזמן  הגיע  ואולי 
הנושא  אולי  רשע?  אכן  הוא  הרשע  האם 
לא  הוא  אולי  אותו?  מעניין  לא  באמת 
אוהב  ולא  משפחתיים  כינוסים  של  טיפוס 
טקסים? אולי יש לו הפרעת קשב וריכוז? 
פעם  בכל  כי  שייך  מרגיש  לא  הוא  אולי 
מן  השונות  דעותיו  את  משמיע  שהוא 
את  ומקהים  רשע  לו  קוראים  הקונצנזוס 

שיניו?

הבנים  מארבעת  אחד  כל  מהווה  להורים 
יש  תמיד  לא  פשוט.  לא  חינוכי  אתגר 
הגיל  )מתי  הבן  את  להעשיר  ביכולתנו 
את  גם  שלוש?(.  הכול?  יודעים  הם  שבו 
הסבלנות להסביר שוב ושוב את אותו הדבר 

שאלות  לעורר  כדי  לגייס.  קל  תמיד  לא 
אצל הבן שאינו יודע לשאול נדרשת הרבה 
לא  מאוד  קל  כשעסוקים  לב.  תשומת 
 לשים לב לילד שיושב בשקט ולא מפריע. 
כמה  מכולם?  המאתגר  אולי  הרשע,  והבן 
מעצמנו  להוציא  צריכים  אנו  והבנה  כוח 
כדי להבין מה גורם לאותו בן לא להתעניין; 
ואולי אפילו לקבל את זה שהוא לא רוצה 
לשמוע על יציאת ִמצַרים או על ההיסטוריה 
של היישוב היהודי בראשית המאה, למרות 
שנושאים אלה כה קרובים לליבנו; שהילד 
אלא  אבא,  כמו  דין  עורך  להיות  רוצה  לא 

דווקא אמן.

הבנים  ארבעת  כל  אם  עושים  מה  אבל 
מצליחים  איך  השולחן?  סביב  יושבים 
ללמד את יציאת ִמצַרים או משוואה בשני 
ומובן  יהיה מעניין לחכם  נעלמים כך שזה 
ומייצרים  שאלות  מעודדים  איך  לתם? 
ולתרגל  לחזור  אפשר  איך  מוטיבציה? 
יושב  החכם  כאשר  ושוב  שוב  ולהסביר 
להתפלפל  אפשר  איך  ומשתעמם? 
ולהעמיק בחומר, כאשר אותו “רשע” בכלל 

לא רוצה לשמוע?
רק  הם  הבנים  ארבעת  אם  קורה  ומה 
וחמישה  שלושים  של  כיתה  מתוך  ארבעה 
אחד  כל  תלמידים?  ארבעים  אפילו  או 
שלו,  הריכוז  יכולות  שלו,  הלימוד  ויכולות 
רמת העניין שלו. ביניהם כאלה עם בעיות 

רגשיות, גופניות, רפואיות ואחרות. ועוד לא 
אמרנו מילה על הבנות...

מעמידה  הישראלית  החינוך  מערכת 
בלתי  בסיטואציה  )והגננות(  המורים  את 
אפשרית בה הם חייבים להתפשר ולהזניח 
עזרה  תוכניות  שיש  נכון  אז  הקצוות.  את 
הן  אבל  לחזקים,  והעשרה  לחלשים 
ניתנות בצד, בנפרד, ולא כחלק מהתוכנית 
המורה  מוצאת  דבר  ובסופו של  המרכזית, 
את עצמה אל מול כיתה שלמה של בעלי 

צרכים שונים ומשונים.
קמות  לבקרים  חדשות  הפיתרון?  מה 
הקשה  למצב  פיתרונות  שמציעות  ועדות 
בצורה  להקטין  צריך  החינוך.  מערכת  של 
משמעותית את הכיתות; צריך להרחיב את 
שלהם;  התגמולים  ואת  המורים  הכשרת 
או  הומוגניות,  יותר  לכיתות  לשאוף  אולי 
להפך - לכיתות משלבות כדי להעשיר את 
תוכניות  מגוון  לבנות  התלמידים;  סוגי  כל 
תלמיד  לכל  שיאפשרו  מודולאריות  לימוד 

למצות את יכולותיו.
ועדות  דיברו  פיתרונות  ארבעים  כנגד 
נבונים  כולנו  חכמים  כולנו  ואפילו  החינוך, 
עלינו  חובה  התורה,  את  יודעים  כולנו 
לחזור ולהזכיר לעצמנו שלהיות מורה היום 

בכיתה, זה כמו לחצות את ים סוף בחרבה.

חגית קראוס

“יציאת  חלון  את  סגרנו  מכבר  לא  זה 
השנה  בלוח  משמעויותיה  כל  על  ִמצַרים” 
ממלכתי- חלון  לו  נפתח  וכבר  היהודי 
הזיכרון  יום  של  בדמותם  ציוני-ישראלי 
ביניהם,  לפתחנו.  העומדים  העצמאות  ויום 
מבויש משהו, נמצא לו יום הזיכרון לשואה 

ולגבורה. לאיזה משני החלונות הוא שייך?
זהו שער לפרק הישראלי-ציוני  מצד אחד 
כאירוע  נתפסת  השואה  היהודי.  העם  של 
המדיני-פוליטי,  המישורים:  בכל  מכונן 
הדתי,  ואפילו  ההיסטורי  הלאומי,  החברתי, 
מצד  ישראל.  מדינת  של  להקמתה  בדרך 
באשר  יהודי  שכל  אירוע  בהחלט  זהו  שני 
הוא, בין אם בארץ או בגולה, רואה בו ציון 
תרבותית,  דתית,  מבחינה  משמעותי  דרך 

קהילתית וחברתית.

אולם   1959 בשנת  נחקק  יום השואה  חוק 
השונים,  גלגוליו  על  בחוק,  היום  קביעת 
ביקשה  הכנסת  ב-1951.  כבר  אירעה 
בו  בתאריך  השואה  את  לציין  בתחילה 
לגבורה.  כסמל  ורשה,  גטו  מרד  פרץ 
פסח  בערב  היה  שמדובר  מכיוון  אולם 
נבחר יום כ”ז בניסן, שמונה ימים לפני יום 
העצמאות, כיום השואה, באופן שיסמל את 

בין יום הקדיש הכללי ליום הזיכרון לשואה ולגבורהמעורב קהילתי

עובדות  לתקומה”.  “ִמׁשֹואה  של  התהליך 
כאירוע  נתפסה  השואה  כי  מלמדות  אלה 
היהודי  העם  שעבר  הציונית  בדרך  מכונן 
מהמציאות הגלותית למציאות ממלכתית-

ישראלית של עם ריבון בארצו.

של  השנה  בלוחות  אתכם.  נבלבל  עכשיו 
הציבור הדתי-לאומי, וגם באתר הכנסת )!( 
הקדיש  כיום  בטבת  תענית עשרה  מצוינת 
קורבנות  של  לזכרם  השאר  בין  הכללי, 
משלושה  אחד  הינה  זו  תענית  השואה. 
בית  חורבן  תהליך  את  המציינים  צומות 
הרצוג  הרב  בבל.  וגלות  הראשון  המקדש 
דאז  הראשיים  הרבנים   - עוזיאל  והרב 
גם  שיציין  כיום  בטבת  ב-י’  שבחרו  הם   -
זו  הייתה  מסוים  במובן  השואה.  חורבן  את 
גורפת  התנגדות  רקע  על  לפשרה  דרכם 
יום  לקביעת  דאז,  מובילים  רבנים  של 
אבל לציון חורבן השואה. ועכשיו שימו לב 
לעובדה הבאה: יום זה נקבע על ידי הרבנות 
לפני  שנתיים  ב-1949,  לישראל  הראשית 

שנחקק החוק! 

מלאים  לבטח  אתם  כאן,  עד  הגעתם  אם 
שבין  הציר  על  הנעים  מעורבים,  ברגשות 

מסורתית,  יהדות  לבין  ציונית  ממלכתיות 
בין  השורדים,  לגבורת  המורדים  גבורת  בין 
הרצון להיות עם ככל העמים לבין מציאות 
כל  לנו  שמזכירה  ומעוותת  מוטה  מדינית 
המציאות  העמים.  ככל  עם  שאיננו  הזמן 
החיבור  את  מקדשת  שלנו  הקהילתית 
יצירת  לכולנו,  המשותפים  הערכים  בין 
משותפת,  תרבותית  ושפה  יהודי  שיח 
אחת  בכפיפה  מבדיל  זהויות  שיח  קיום 
למעשה.  הלכה  משותפים  חיים  עם 
ימי  שני  של  הדיכוטומיה  כזו  במציאות 
נכון להתייחס  זיכרון מעוררת תהיות: האם 
כן,  ואם  בלבד?  לאחד  התאריכים?  לשני 
מעתה  ייקראו  הם  שמא  או  מהם?  לאיזה 
ו”יום  מפגש”  השואה  “יום  במחוזותינו 

השואה תפילה”?
תומר בן שוהם

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(
שרי דרור 052-3056482



מדרש קדושים

משחקשת - שעשועי מדע
רוקדים  צימוקים  מדוע  נסביר  הפעם  בפינה 
קשית  להחדיר  איך  אתכם  נלמד  וגם  בסודה, 

שתייה לתפוח אדמה

בתוך  “רוקדים”  )או עדשים(  צימוקים  מדוע 
סודה? 

הגז  בה  שמומס  מימית  תמיסה  היא  סודה 
דו-תחמוצת הפחמן. לגז זה יש מסיסות מסוימת 
לאוויר  פתוחה  וכשהתמיסה  במים  גדולה(  )לא 
ואפשר  החוצה  בורחות  הגז  מבועות  חלק 
יותר צף  חומר שצפיפותו קטנה  זה.  לראות את 
כאשר  יותר.  גדולה  שצפיפותו  חומר  פני  על 
מכניסים צימוקים לכוס של סודה הם קודם כל 
גדולה  שצפיפותם  בגלל  הכוס  לתחתית  יורדים 
על  מצטברות  הזמן  במשך  התמיסה.  מצפיפות 
כל צימוק וצימוק בועות של גז ומקטינות באופן 
זה את צפיפותו. ברגע שהצפיפות הופכת להיות 
לפני  עולה  הצימוק  התמיסה  של  מזו  קטנה 
“נפרד”  הגז. שם  בועות  איתו את  ומושך  השטח 
יורד  והוא  הצימוק מבועות הגז שיוצאות לאוויר, 
שוב לתחתית הכוס, וחוזר חלילה. כאשר מדובר 

של  אקראית  תנועה  מה  זמן  לאחר  מתקבלת  צימוקים  במספר 
צימוקים עולים ויורדים )כמו בסולם יעקב(.

האם תוכלו לחשוב על אנלוגיות? אנחנו חשבנו למשל על ילדים 
אל  ִמָידית  יירד  הילד  של  גופו  מצופים  ללא  בבריכה.  ומצופים 
הקרקעית, אך עם מצופים הילד יצוף על פני המים. עוד חשבנו על 

צוללת שיכולה לנוע מעל ומתחת למים על 
פי כמות האוויר הכלואה בתוכה. 

הניסוי החדש: כיצד ניתן להחדיר קשית 
שתייה לתוך תפוח אדמה )לא מבושל!( 

ניתן  )כזו שלא  דרושים לניסוי: קשית שתייה 
לניקוי  נייר  ומגבות  אדמה  תפוח  לכופף(, 

הלכלוך בתום הניסוי.   
תפוח  לתוך  הקשית  את  להחדיר  האתגר: 

האדמה ואף להוציאה מצידו השני.

כיצד תוכלו לעשות זאת? כמתואר בצילומים.

אחזו בחוזקה בתפוח האדמה ביד אחת ואת 
הקשית ביד האחרת. כסו את הפתח העליון 
נסו  חדה  ובתנועה  האגודל  עם  הקשית  של 
להחדיר את הקשית לתפוח האדמה בקצהו 
כמה  הקשית  את  לנעוץ  )יש  מהיד  הרחוק 
האדמה  בתפוח  האוחזת  מהיד  רחוק  שיותר 
כדי  וזאת  עבה,  כפפה  עליה  ללבוש  ואפילו 
יחדור  הקש  המקרים  ברוב  להיפצע!(.  לא 
בקלות לתוך התפוח ואף ייצא מצידו השני. אם לא הצלחתם בפעם 

הראשונה נסו שוב עד שתצליחו.

היא  כאשר  גם  האדמה  לתפוח  הקשית  את  להחדיר  ניתן  האם 
פתוחה מלמעלה? ייתכן, אך ללא סתימת הקשית באגודל הסיכוי 

לכך קטן. ההסברים כרגיל בפעם הבאה.
מרדכי וזהבה ליבנה

אומר:  עקיבא  רבי  יח(,  יט,  )ויקרא  ָּכמֹוָך”  ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָּת 
זהו כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר: “ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם” 

)בראשית ה, א(, זה כלל גדול מזה.
)תלמוד ירושלמי, נדרים, ל, עב(.

בן עזאי אומר: )בראשית ה, א( “ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם”, זה כלל 
ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָּת  יח(  יט,  )ויקרא  אומר:  עקיבא  רבי  בתורה.  גדול 
ָּכמֹוָך”, זה כלל גדול בתורה, שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה 
חברי ִעמי, הואיל ונתקללתי יתקלל חברי ִעמי )בראשית רבה, כד, 

ז(.

מדרש  עקיבא.  ורבי  עזאי  בן  רבה.  ומדרש  ירושלמי  תלמוד 
מזו. האם  זו  גרסאות, הפוכות  אחד, מחלוקת אחת, אבל... שתי 
את  המסכמת  האמירה  הוא  הידוע,  הכלל  כמוך,  לרעך  ואהבת 
כל התורה? ועל מה בכלל כל הוויכוח? אולי בן עזאי בא לבטא 
תביעה לאוניברסאליות בעוד רבי עקיבא מבקש לעזור לרעך, למי 
שלא רחוק ממך יותר מדי? ואם כן, האם יכול להיות שבן עזאי 
מביע את קולה של קבוצת התפילה אל מול רבי עקיבא המשויך 
לקבוצת המפגש? או שמא בן עזאי רואה בתורה ספר הכולל ידע 
אנציקלופדי ורבי עקיבא בא להעיר לו שמדובר בהוראות מוסר 
ואהבת הזולת? על כל פנים הוויכוח מהדהד ולא נגמר ובנקודה 
רגל  על  התורה  את  לסכם  אם  מסכימים:  ששניהם  דומה  אחת 
לזולת,  וביחסו  בקיומו  באדם,  שמתעניין  משפט  זה  יהיה  אחת, 

לפני עיסוק בפולחן ובנשגב.
בן לנדאו

שבוע ירוק
מתוך סיכום המועצה 
וחברת RE3  לשבוע 

איכות הסביבה במושבה:
“שוק יד 2 היה הצלחה 

גדולה, מזג האוויר 
היה מצוין ובתי הספר 
העמידו דוכנים שלא 
היו מביישים סוחרים 

ממולחים בשוק 
הפשפשים, כל הכבוד 

להורים הפעילים 
למורים ולילדי בית 

ספר שתרמו מזמנם 
ומרכושם המשומש 

והוכיחו סופית ש’הזבל’ 
שלנו שווה הרבה כסף!
רוצים לדעת כמה כסף 
כל דוכן עשה? בבקשה:

בית הספר היסודי קשת 
₪ 1,054 -

חטיבת הביניים רבין - 
₪ 925

בית הספר היסודי הרצוג - 815 ₪
בית הספר היסודי בן גוריון - 396 ₪

דוכן התושבים הכללי מכר מוצרי יד 2 ב - 828 ₪
סה”כ 4,019 ₪ )לא רע יחסית ל’זבל’(.” 

הדוכן של בית ספר קשת


