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 במדבר במדבר א, א-ד, כפרשת השבוע למשפחה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

1962 < אדולף אייכמן, מבכירי המנגנון הנאצי בגרמניה, מוצא להורג בתלייה. אייכמן, ששירת באס-אס בדרגת אובר-שטורמבנפיהרר )סגן-
אלוף(, היה מהאחראים הראשיים לביצועה בפועל של תוכנית “הפיתרון הסופי” להשמדת יהודי אירופה במהלך השואה. בתום המלחמה 
נתפס אייכמן על ידי האמריקנים, אך הצליח לברוח ב-1946, וכעבור ארבע שנים, בסיוע גורמים בוותיקן, הגיע לארגנטינה. לפני כחמישים 
שנה החל משפטו, שבו העידו 121 בני אדם והוצגו כ-1,600 מסמכים. ב-29 במאי 1962 נדחה ערעורו, והוצאתו להורג הפכה למקרה 

הראשון )והיחיד( שהעונש החמור ביותר במשפט הישראלי מוטל על אדם.

ועוד השבוע: 
1911 < נולד טדי קולק, ראש עיריית ירושלים בשנים 1993-1965; נולדה לאה גולדברג, מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה. 1925 < 
העיתון “דבר” יוצא לאור. 1929 < נוסדה תנועת “בני עקיבא”. 1937 < נולד ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר. 1948 < השבעת 
צה”ל. 1999 < גוף הצוללת אח”י דקר נמצא במי הים התיכון; תחרות האירווזיון נערכת בירושלים. 2008 < נפטר יוסף )טומי( לפיד, סופר 

ועיתונאי שכיהן גם כשר המשפטים. 2009 < נפטר אפרים קציר, נשיאה הרביעי של מדינת ישראל.
ליקט: יואב פרידמן

החומש  בקריאת  מתחילים  אנחנו  השבת 
במדבר.  חומש  החמישה,  מתוך  הרביעי 
מעניין שזו השנה השלישית בה אני כותבת 
“להתבאס”,  ובמקום  במדבר,  פרשת  על 
אני דווקא שמחה על האתגר. כי עובדה זו 
מוכיחה את ִאמרתם של חז”ל “אינו דומה 
השונה )הלומד( פרקו מאה פעמים לשונה 
פרקו מאה ואחת”, ובאמת כל שנה מושכת 
אולי  בפרשה,  אחרת  נקודה  ליבי  את 
אותי  שמעסיקים  נושאים  לאותם  בהתאם 

באופן מיוחד באותה שנה. 

ישראל  עם  את  פוגשת  במדבר  פרשת 
עבורנו,  ומשרטטת  במדבר,  במסעותיו 
עורך  משה  המצב.  תמונת  את  הקוראים, 
שבטיו  על  העם  כל  של  מספרי  מפקד 
הפרשה  את  לקרוא  יכולים  ואנו  השונים, 
אנו  שכן  המחנה,  כל  את  לראות  וממש 
שבט  איזה  של  נרחב  פירוט  מקבלים  גם 
כך,  בתוך  למי.  ובשכנות  איפה,  חונה 
הוא  השנה  ליבי  תשומת  את  שמשך  מה 
דווקא הבדלתם של הלויים מתוך העם: אי 
הכללתם במפקד הכללי, ספירתם בנפרד 
 - מזאת  ויתרה  השונות,  משפחותיהם  על 

הטלת כל עבודת המשכן על כתפיהם: 
ָהֵעֻדת  ן  ַכּ ִמְשׁ ַעל  ם  ַהְלִוִיּ ֶאת  ַהְפֵקד  ה  “ְוַאָתּ
ה ִיְשׂאּו ֶאת  ר לֹו. ֵהָמּ ל ֲאֶשׁ ָליו ְוַעל ָכּ ל ֵכּ ְוַעל ָכּ
ְוָסִביב  ְרֻתהו,  ְיָשׁ ְוֵהם  ָליו  ֵכּ ל  ָכּ ְוֶאת  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ
ֹאתֹו  יֹוִרידּו  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ּוִבְנֹסַע  ַיֲחנּו.  ן  ָכּ ְשׁ ַלִמּ
ם,  ַהְלִוִיּ ֹאתֹו  ָיִקימּו  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ּוַבֲחֹנת  ם  ַהְלִוִיּ
ֵני ִיְשָׂרֵאל ִאיׁש ַעל  ֵרב יּוָמת. ְוָחנּו ְבּ ר ַהָקּ ְוַהָזּ

ם ַיֲחנּו  ְגלֹו ְלִצְבֹאָתם. ְוַהְלִוִיּ ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִדּ
ַעל  ֶקצף  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ָהֵעֻדת,  ן  ַכּ ְלִמְשׁ ָסִביב 
ֶמֶרת  ם ֶאת ִמְשׁ ְמרּו ַהְלִוִיּ ֵני ִיְשָׂרֵאל, ְוָשׁ ֲעַדת ְבּ

ן ָהֵעדּות” )במדבר א, נ-נג(. ַכּ ִמְשׁ

ושלא נבין לא נכון: לא בהכרח היה מדובר 
ולהרכיב  לפרק  נחשקת.  או  קלה  בעבודה 
כליו  כל  ואת  אותו  לשאת  המשכן,  את 
במדבר  נגמרות  הבלתי  ההליכות  במהלך 
ארבעים שנה, בחום הכבד ובשמש היוקדת; 
וכן, גם ביצוע עבודת הקודש עצמה אחרי 
ְרקו את הציוד ובנו את המשכן  שכבר חנו, ָפּ
כולו מהמסד ועד הטפחות, בהחלט איננה 

“גן של שושנים”. 

בין  בשווה  שווה  התחלקה  לא  זו  עבודה 
בין  תורנות  המקרר  על  תלו  לא  כולם: 
כללית  אסיפה  הייתה  לא  וגם  השבטים, 
בסוף כל שנה שבה בחרו בכל פעם בשבט 
אלא  בשנה,  שנה  לא  בעול.  שיישא  אחר 
תמיד  בשבתו,  ושבת  בחודשו  חודש  ִמֵדי 
ולא  המלאכה.  על  שהופקדו  הם  הלויים 
הם  ועבדו,  סחבו  הרכיבו,  פירקו,  רק שהם 
בסופו של דבר גם חנו במתחם המשכן, ולא 
כדי  העם,  שכבות  בין  חברתית  התערבבו 
“והזר  המרתיע  הציווי  את  לאכוף  שיוכלו 

הקרב יומת”.

כשחושבים על הלויים ועל עבודתם הקשה, 
התגובות  על  לחשוב  שלא  אפשר  אי 
מהבית:  מכירים  כולנו  שכמעט  הטבעיות 

“למה אני? למה לא היא? למה תמיד את 
שאני  למה  פירקתי,  אני  ממני?  מבקשת 
ארכיב? זה לא פייר, אני סידרתי אתמול, זה 

לא הוגן” וכו’. 
שמסדרים  הילדים  בזירת  בבית  רק  ולא 
את החדר/את השולחן/שוטפים כלים וכו’. 
שנושא  מי  יש  תמיד  הקהילה,  בתוך  גם 
בעול קצת יותר: חברים בוועדות, בצוותים, 
הבית  בהנהגה  או  הכיתתיות  בהנהגות 
ספרית, חברי ועד העמותה או אנשים ללא 
בשירות  עובדים  שפשוט  רשמי,  תפקיד 
מלאה.  משרה  כמעט  בהתנדבות  הקהילה 
כך,  על  התמרמרות  שומעים  אנו  לעתים 
לאנשים  הלאה  הלפיד  את  להעביר  ורצון 
ספק  אין  במלאכה.  שיישאו  אחרים 
שיצא  ישראל  עם  אינה  שלנו  שהקהילה 
שבתוכה  הרבים  והמתנדבים  ממצרים, 
כ”הנחתה”  משימתם  את  קיבלו  לא 
מחויבות  תחושת  מתוך  אלא  מלמעלה, 
שהמצב  ספק  גם  אין  לקהילה.  עמוקה 
במלאכה  שהעוסקים  הוא  והטבעי  הנכון 
לא יקבלו את תפקידם לדורות כמו הלויים, 
החברים  בין  תחלופה  תהיה  שכן  אלא 

השונים. 

יחד עם זאת, הן בבית והן בקהילה, אולי יש 
בעול  שנשאו  מהלויים  ללמוד  מה  דווקא 
לבדם. על אף שהעבודה הייתה קשה, ומן 
יום  מדי  ומענות  טענות  נגדם  היו  הסתם 
ביומו, בסופו של דבר הייתה זו זכות גדולה 
חשובה  במלאכה  לעסוק  בחלקם  שנפלה 



יום ירושלים וזכרם של הנספים מבין עולי אתיופיה

להם  ניתנה  בה  לעסוק  והאפשרות  זו, 
כשכר על התנהגותם הטובה בחטא העגל 
)זוכרים? הם היו היחידים שלא חטאו בעגל, 
ואף קראו “מי לה’ אלי” במאבקם בחוטאים 
הרבים...(. אז אולי כדאי שגם אנחנו נפנים 
והן  בבית  הן  הכלל,  לטובת  שהעבודה 

 ״כיסאות לבית דוד, בקשו טוב לירושלים.

 ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו.
בשר לנו, בשר לנו על ירושלים״.

)מתוך תפילת חג הסיגד של יהודי אתיופיה(

השירות  של  האחרונים  החודשים  את 
בדרום  חודר  במוצב  עברתי  שלי  הצבאי 
שמירות  בין  תת-קרקעי,  בבונקר  לבנון. 
להפגזות, היה לא מעט זמן פנוי. בזמן זה 

בשם  חייל  להכיר  זכיתי 
שמואל, שעלה כמה שנים 
מאתיופיה.  לכן  קודם 
לחייל  דוגמה  היה  שמואל 
למופת - בעל כושר גופני 
ורציני.  מקצועי  מצוין, 
הוא  במוצב  הפנוי  בזמנו 
 - אנגלית  לימוד  על  עמל 
היה יושב במשך פרקי זמן 
ספר  אחת  כשביד  ארוכים 
ובשנייה  באנגלית  קריאה 
בין  אנגלי-אמהרי.  מילון 
שיניו  את  שובר  היה  לבין 
באנגלית.  איתי  בשיחות 
היה  ללמוד  שלו  הדחף 

עצום. 

הוא  שניהלנו  בשיחות 
שלו.  הילדות  על  סיפר 
קטן  בכפר  גדל  שמואל 

מים  וללא  חשמל  ללא  גונדר,  באזור 
זורמים. כילד היה רועה צאן ולא למד בבית 
ספר. לקראת העלייה שלו לארץ הוא נסע 
לאדיס אבבה ושם למד עברית. רק לאחר 
לקרוא  עצמו  את  לימד  לארץ  העלייה 
לשמור  שיוכל  מנת  על  באמהרית  ולכתוב 

על קשר עם קרובי משפחתו. 
החברה  כלפי  רב  כעס  ביטא  שמואל 
כלפי  גזענות  שקיימת  חש  הוא  בישראל. 
בתוך  גם  בארץ,  מקום  בכל  אתיופים 
ללב  נוגע  בכאב  תיאר  הוא  בנוסף  הצבא. 
שהגיע  לאחר  הגדולה שחש  האכזבה  את 
חש  ישראל,  של  הִקדמה  למרות  לארץ. 
אל  חוזר  היה  שבשמחה  רבות  פעמים 

הכפר שלו ולחייו כרועה צאן.

מתכוון  הוא  מה  שמואל  את  כששאלתי 
עליי.  צחק  הוא  השחרור,  לאחר  ללמוד 

הוא  איפה  היה  אותו  שִעניין  היחיד  הדבר 
שלו  כדי  מהר,  הכי  עבודה  למצוא  יוכל 

ולסבתו הקשישה יהיה אוכל על השולחן.

פקחה  שמואל  עם  שלי  הקצרה  ההיכרות 
את  מעט  להבין  לי  ואיפשרה  עיניי  את 
מיוצאי  רבים  עימם  שסוחבים  הכאב 
על  בושה  תחושת  בי  התעוררה  אתיופיה. 
הבורות שלי ועל היחס שלו זוכים שמואל 

וקהילתו. אנשים אלה השאירו מאחור חיים 
בת  יהודית  מסורת  ומאחוריהם  שלמים, 
אלפי שנים. כל אלה נתלשו באחת לאחר 
איתם  הביאו  הם  ישראל.  לארץ  שעברו 
שחלקם  וחלומות,  תקוות  ישראל  לארץ 
מעבר  שווא.  כתקוות  התבררו  הגדול 
לכך, כל אחד מאיתנו שהיגר מארץ אחת 
לצעד  הנלווים  הקשיים  את  מכיר  לאחרת 
אצל  ועוד.  תרבותי  פער  חדשה,  זה: שפה 

יוצאי אתיופיה כל אלה מועצמים פי כמה. 

מעלה  מאתיופיה  העלייה  לרובנו 
הדרמטי  האווירי  החילוץ  של  אסוציאציות 
שאירע פעמיים: פעם ראשונה בשנת 1984 
ב”מבצע משה”, אז הוטסו לארץ כ-7,000 
ב”מבצע  שנייה  ופעם  אתיופיה,  מיהודי 
שלמה”, שהתרחש בשנת 1991, כשרכבת 
עולים  כ-14,000  לארץ  העלתה  אווירית 
חדשים תוך שלושים ושש שעות. מבצעים 

אלה אכן היו מרשימים, אך באיזשהו מקום 
הם דוחקים מהתודעה את העבר המפואר 
יש  אתיופיה  יהודי  לקהילת  זו.  קהילה  של 
ובמשך  ביותר,  עשירים  ותרבות  מסורת 
מאות בשנים הם נשאו בליבם תפילה לשוב 

לירושלים. 
את  השכיחו  אלה  מבצעים  לכך,  בנוסף 
שביכולתם  כל  שעשו  היהודים  אלפי 
קודם  אפשרית  דרך  בכל  לארץ  לעלות 
החלה   1983 משנת  לכן. 
יהודים  של  המונית  יציאה 
באזור  מהכפרים  אתיופים 
לעבר  רגלי  במסע  גונדר, 
שבועות  במשך  סודן. 
 - שלמות  משפחות  צעדו 
בדרכים   - וטף  נשים  זקנים, 
נחשפים  כשהם  עקלקלות, 
הם  בדרך  רבות.  לסכנות 
אונס,  רצח,  ממעשי  סבלו 
וממחלות  מרעב  שוד, 
שונות. ארבו להם המשטרה, 
ההליכה  והשודדים.  הצבא 
בלילה,  ברובה  התבצעה 
היום  את  מנצלים  כשהם 
השמש  מפני  להסתתר 
להם.  ומהמתנכלים  הקופחת 
שיצאו  איש  כ-12,000  מתוך 
שילמו  איש  כ-4,000  לדרך 
על  סודן  בערבות  בחייהם 
ניסיונם העיקש להגשים את חלומם לעלות 

לירושלים.

לקיים  אתיופיה  יהודי  נהגו  שנים  במשך 
קרוביהם  לזכר  ירושלים  ביום  זיכרון  טקס 
 2004 בשנת  לישראל.  בדרך  שנספו 
טקס  לקיים  ישראל  ממשלת  החליטה 
בכל  שיתקיים  ירושלים,  ביום  ממלכתי 
לזכר  שהוקמה  המכובדת  באנדרטה  שנה 

הנספים בהר הרצל.
“במדבר”  פרשת  את  קוראים  אנו  השבת 
העוסק  במדבר  ספר  את  פותחים  ובכך 
במסעותיהם  ישראל  בני  בתלאות  רבות 
יום  את  נציין  רביעי  ביום  סיני.  במדבר 
אלפי  של  זכרם  עם  ונתייחד  ירושלים, 
לארץ  בדרכם  סודן  במדבריות  הנספים 

ישראל.
בנימין גרינברג

בקהילה, עד כמה שהיא לפעמים קשה וגם 
דבר  של  בסופו  היא  מתגמלת,  תמיד  לא 
זכות גדולה שעשויה ליפול בחלקנו, וממש 
ולא  שכר  בה  לראות  עלינו  הלויים,  כמו 

עונש.
אפרת שפירא-רוזנברג

אנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם 
לארץ ישראל, הר הרצל, ירושלים

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

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



סוד הקסם הבורגני
תנועת  של  לפעולה  ללכת  מתכוננת  ִּבתי 
את  ומחפשת  והלומד”(  )“העובד  הנוער 
הכחולה  הפועלים  חולצת  האדום.  הׂשרוך 
והשרוך האדום, סיסמאות וסמלים רשומים 
מהפכנית   – הילדה  החולצה.  על  בגאווה 
בריקאדות  על  לעלות  מוכנה   – אמיתית 
עם  אותה  מדמיין  אני  בתיה.  במזכרת 
השלט: “חירות, שוויון ואחווה!” )גם הצבעים 
הצרפתי(.  הטריקולור  את  מזכירים 
הצעיף  את  גם  לי  מזכיר  האדום  השרוך 
ה”חלוצים  בתנועת  כילד  שלבשתי  האדום 
זוכר  אני   – צורם  הדמיון  הקומוניסטים”. 
בין  הפער  את  הזיוף,  תחושת  את  היטב 
והמציאות,  הקומוניסטית  האידיאולוגיה 
לבין  בטקסים  ששאגנו  הסיסמאות  בין 
הבדיחות הלעגניות על המשטר ששמעתי 

בבית. באיזה גיל מגלים את הזיוף?

ציטוט מהאנציקלופדיה העברית )כרך כ”ה, 
עמוד 246, ערך “נוער, תנועת-”(: “...תופעות 
בגרמניה  שהתרחשו  מסוימות,  חברתיות 
המאה  ובתחילת  ה-19  המאה  בשלהי 
נוער:  תנועות  ליצירת  רקע  שימשו  ה-20, 
רוחני  תוכן  חסר  זעיר-בורגני,  אורח-חיים 
רוב  של  הרוחנית  וריקנותם  ההורים  בחיי 
מלּוָוה  חומרנית  תועלתנית  גישה  המורים; 
צעקנית  פטריוטיות  אידיאליסטי;  מלל 

ומוסריות כפולה”. 

תנועות הנוער באו לצקת תוכן אידיאולוגי 
האירופאיות  בחברות  שנוצר  לִריק 
הרעיון  ה-19.  המאה  סוף  של  הבורגניות 
היתר  בין  ואומץ  העולם  בכל  התפשט 
הלהט  שונות.  פוליטיות  תנועות  ידי  על 

והמקסימליזם של הנוער נותבו על ידי הוגי 
שונים.  אידיאולוגיים  לתלמים  הרעיונות 
היחיד  הלהט   – בתי  בעיני  מתבונן  אני 
להיפגש  הלהט  הוא  אצלה  מזהה  שאני 
מטרה  ממלאות  ה”פעולות”  חברות.  עם 
למפגשים  מסד  מהוות  הן  עיקרית:  אחת 
מעט  שונה  אך  נהדרת  מטרה  חברתיים, 
הסיסמה  המוצהרות.  מהסיסמאות 
“לעבודה,  התנועה:  סמל  על  המתנוססת 

להגנה ולשלום, עלה והגשם!”. 

תמצית  להיות  אמורות  הסיסמאות 
האידיאולוגיה וגם הדרך לשיווק הרעיונות. 

הן אמורות לעורר, לדרבן, לשים ללעג. 
נשמע  פשיסטי,  האנטי  יעברו!”  לא  “הם 
הקריאה  מקור  השפות.  בכל  נפלא 
בצרפת  הראשונה  העולם  במלחמת 
מוכרת  הקריאה   .)”On ne passe pas!“(
 No“ בספרד:  האזרחים  ממלחמת  יותר 
פרנקו  גנרל  כך  על  אמר  ומה   .”pasarán!
 ,”Hemos pasado“ מדריד?  כיבוש  אחרי 

כלומר “עברנו”.
 – מילים  שתי  אותיות,  ארבע  כך”.  “רק 
וכל  סיסמה מרשימה במיוחד של האצ”ל. 

המוסיף – גורע.
ונקלטו  במטרה”  ש”פגעו  סיסמאות  יש   
היטב, כמו “!Yankees go home“ או מהצד 
השני  “!Better dead then red”. סיסמאות 
אחרות שהומצאו על ידי השלטון נשארות 
נלעגות וחלולות כמו ביום היוולדן, לדוגמה 

“העם והמפלגה אחד הם!”. 

חולצות  על  הרשומות  הסיסמאות  נוכח 
תנועות הנוער קשה שלא להרגיש ציניקן. 

אמר רבי שמואל בר נחמני א”ר יונתן: כל המלמד בן חברו תורה 
מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. שנאמר )במדבר ג, א(: “ְוֵאֶּלה 
ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה”, וכתיב: “ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהֹרן” )במדבר 
ג, ב(. לומר לך: אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמו 

)תלמוד בבלי, סנהדרין יט(.

האומנם כך? האם נראה לכם שילדינו ייקראו על שמות מוריהם? 

הסיור לאתר חירייה בפסח
והדיף  ההר  צמח  שנים  במשך  פסולת?  פינוי  באתר  לסייר  מדוע 
ריחות למרחקים, אבל היום חירייה היא תחנת מעבר לזבל שמגיע 
להטמנה  ונשלח  גדולות  משאיות  אל  נדחס  והסביבה,  דן  מגוש 
דן,  גוש  בלב  ענק  מפארק  לחלק  להפוך  מתוכנן  האתר  בדרום. 

מטעים, מסלולי הליכה רגליים ומסלולי אופניים. 

במפעל שהוקם באתר פועלת המצאה ישראלית בזכותה יוצרים גז 
מהזבל האורגני ומהגז מפיקים חשמל. באתר המבקרים המרשים 
הרהיטים עשויים מחומרים ממוחזרים. כיסאות מפחי זבל, ספסלים 
פעלנו  וכו'.  פלסטיק  מבקבוקי  קבלה  דלפק  דחוסות,  מפחיות 

האם אנחנו מייחסים למוריהם את הכבוד הראוי בהתחשב בגודל 
מה  בין  הנכון  האיזון  את  ליצור  יודעים  אנחנו  האם  המשימה? 
שהבית נותן לבין מה שהכיתה תורמת לחיי התלמידים? הלא הם 
הילדים שלנו? ומי מאיתנו חשב לרגע לקרוא לאחד מילדיו על שם 
המוָרה שלו מכיתה ג’ כהוקרה לתרומתה המכרעת לניסיון החיים 
ועם זאת, אין מי שירצה להכחיש את חשיבותו של מורה  שלנו? 
להיבנות  שלי  הילדים  שיכולת  לי  ונדמה  האישיות.  בעיצוב  דגול 
גם  אלא  המורה  של  האישיות  בסגולות  רק  לא  תלויה  ממוריהם 

בֵאמון שאנחנו רוחשים להם.
בן לנדאו

שלנו  החברה  בחיי  האידיאולוגי  הרובד 
שלנו  החברה  אמנם  ומצטמק.  הולך 
)אתנית,  שונות  מבחינות  מאוד  הטרוגנית 
אמונית, כלכלית, פוליטית( אך כולנו גאים 
ליברלית  בדמוקרטיה  ובצדק,  כאן,  לחיות 
התנאי  אידיאולוגיות.  דעיכת  המעודדת 
הליברלית  הדמוקרטיה  לקיום  ההכרחי 
חזקה.  בורגנית  שכבה  של  קיום  הינו 
המעמדות  בין  הגבולות   2011 בישראל 
מרקס  שקרל  שנראה  היטשטשו  כך  כל 
מיהו  כאן  להגדיר  מצליח  היה  לא  עצמו 
התפיסה  לפי  בורגני.  ומיהו  פרולטר 
מכונה  הבורגנים  מעמד  המרקסיסטית 
המושג  הביניים”.  “מעמד  קרובות  לעתים 
בתרבויות  גנאי  מילת  כמו  נשמע  “בורגני” 
ובשפות שונות. יש אין ספור דוגמאות של 
ובנאומים  ל”בורגנים” בספרות  יחס שלילי 
של מנהיגים. מצד שני, “הבורגנים” יכולים 
תומס  של  אוהדת  בעמדה  להתנחם 
להצלחת  ביטוי  בבורגנות  שראה  מאן, 
- שכבה שנוצרת  הציוויליזאציה האנושית 
פריחה  של  קצרות  בתקופות  בחברה 
ושגשוג. לפי דעתו, דווקא בתקופות כאלה 
האנושות מצליחה להגיע להישגים רוחניים 

חדשים שנשארים לנצח בתולדותיה. 
בקטלוג  להתבייש  עלינו  האם   – ולסיכום 
אנחנו  ואם  בורגנית?  כחברה  עצמנו 
את  ְלַזּכֹות  אפשר  אולי   – בורגנית  חברה 
אידיאלים?  וחוסר  ריקנות  הנוער מאשמת 
המנוכרות  בסיסמאות  גם  לראות  אפשר 
ושיחה על ערכים  לדיון  לכאורה הזדמנות 

ואידיאלים. 
אלכס גורי

הכנו  שבורים,  כיסאות  תיקנו  באופניים,  פנצ'ר  לתקן  למדנו  בתחנות: 
אופניים  על  לרכיבה  יצאנו  ישנים,  מבגדים  ותיקים  מגרביים  בובות 

וסיירנו ברגל. 

לניקיון:  חדשה  הגדרה  קיבלנו  הפסולת  נשפכת  אליו  הזבל  בבור 
העברת לכלוך ממקום אחד למקום אחר. הבנו שהפסולת הביתית לא 
נעלמת בפח אלא מועברת הלאה. בבור המצחין ראינו פסולת שאפשר 
היה למחזר. ביציאה מהבור ראינו משאית נשקלת, כדי שאפשר יהיה 
לחייב את הרשות ממנה הגיע הזבל בהיטל הטמנה. מי משלם אותו? 
אנחנו, מכספי המיסים שלנו. המסר ברור: פרט למחזור יש להפחית 

בצריכה.
רויטל שני-הרשקוביץ

מדרש במדבר



ה”א, תלמידת בית ספר קשת פרשה בבועה

מעורב קהילתי
“קשת” של זהב... ובליבה חומה?

של  מציאות  לתוך  נולד  המכריע  רובנו 
אולם  יחדיו,  לה  שחוברה  כעיר  ירושלים 
של  ליבו  היה  שנים  תשע-עשרה  לאורך 
הלגיון  של  עמדות  קו  חצוי.  היהודי  העם 
המלחמה  בסיום  צה”ל  של  ומולו  הירדני 
סימן את הגבול שחצה את העיר לשניים. 
הנ”ל  המפריד  הקו  הונצח  שנים  לאורך 
שבלב,  בחומות  גם  כמו  פיזיות,  בגדרות 
כיום  חומה”.  ובליבה  “עיר  של  במציאות 

נעלמה החומה הפיזית. והחומה שבלב?

חומות  פוליטיות,  לסוגיות  להיכנס  בלי 
שכאלה הן חלק מחיינו היומיומיים. החברה 
הישראלית למדה לחיות עם חומות פיזיות 
החומה  היא  מהן  אחת  שבלב.  וחומות 
זוהי  ו”חילונים”.  “דתיים”  שבין  המוכרת 
מגדריים,  פוליטיים  שיוכים   - פיזית  חומה 
שכונתי(,  יישובי,  )אזורי,  גיאוגרפי  פיזור 
ריטואל  לבוש,  נפרדות,  חינוכיות  מסגרות 
ועוד.  תפילות...(  שבת,  מצוות,  )שמירת 
אך זוהי גם חומה שבלב – אמונות ודעות, 

סטיגמות, חששות הדדיים וכיו”ב. 

במציאות הקהילתית שלנו אנחנו מבקשים 
הפיזית-גיאוגרפית  החומה  את  לבטל 
ולבנות גשרים חינוכיים וקהילתיים. המפתח 
במעורבות  מתחיל  החומות  למזעור 
כשכל  ובהיכרות,  אקטיבית(  )קהילתיות 
אחד מהגורמים מעצים ממילא את השני. 
לא  האופטימית,  הפתיחה  נקודת  למרות 
ישנן  שלנו  כמו  בקהילה  שגם  הוא  סוד 

חומות שלא תמיד ניתן להפילן בקלות. 

ל”שירות  לדגל  להתייצב  לי  יצא  לאחרונה 
בעומר  ל”ג  בפלוגת  פעיל”  מילואים 
צפוני.  שמשון  המפקד  של  בפיקודו 
היו  חבר,  מביא  חבר  בשיטת  המתגייסים, 
ככולם  רובם  עבורי.  חדשות  פנים  ברובם 
שנתיים  כמעט  אחרי  המפגש.  מקבוצת 
של חברות ומעורבות בקהילה גיליתי שיש 
וכבר  מכיר,  שאינני  אנשים  מעט  לא  עוד 
מהתרשמות ראשונה הבנתי שההפסד כולו 

שלי. אין זה סוד שעבור הדתיים התקהלות 
היא עניין פשוט וטבעי )סביב בית הכנסת 
המעורבות  רמת  גיסא,  ומאידך  למשל(, 
הקהילתית בקרב משפחות קבוצת המפגש 
כל  לי  )ויסלחו  יחסית  נמוכה  מראש  היא 
אלה שהכללה זו עושה עימם עוול(. שילוב 
של קהילתיות דתית חד-צדדית כמצב נתון 
עם רמת מעורבות חילונית נמוכה )יחסית, 
לקויה  להיכרות  מביא  נמוכה(,  עדיין  אבל 

ולהנצחת החומות.

סיני  פתגם  שאומר  כמו  עושים?  מה  אז 
עתיק: !If you can’t make it - fake it. כלומר, 
ומתוך  המפתח,  זהו  להיכרות!  שואפים 
שלא לשמה יבוא לשמה. זה לא טבעי, זה 
בסיוע  נרכש!  זה  אבל...  מאליו  ברור  לא 
פעילויות קיימות )צוותים, ועדות, אירועים...( 
כך  כל  הנחוצה  ההיכרות  את  ליצור  ניתן 
ירושלים  יום  שבלב.  החומות  להעלמת 

שמח!
תומר בן שוהם


