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 בהעלותך במדבר ח, א-יב, טזפרשת השבוע למשפחה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

1946 < “ליל הגשרים” הוא כינויה של פעולה נועזת שערך הפלמ”ח ובמהלכה הותקפו אחד-עשר גשרים המחברים את ארץ ישראל עם 
שכנותיה. מטרת הפעולה הייתה להסב נזק אסטרטגי לשלטון הבריטי, שהגביל מאוד את עליית היהודים, פליטי השואה, לארץ ישראל. פיצוץ 
הגשרים נועד לנתק חלק גדול מצירי האספקה הבריטיים. בין הגשרים שהותקפו היו כמה גשרים על נהר הירדן המקשרים את ארץ ישראל 
עם ירדן, גשר על נהר הירמוך )באזור חמת גדר(, גשרים באזור עזה וגשר הרכבת באזור אכזיב. תשעה מן הגשרים אכן פוצצו בפעולה ואחד 
ניזוק קשה. בעת פיצוץ גשר אכזיב אירעה טרגדיה כאשר נפתחה אש על הלוחמים, וכדור תועה אשר פגע במטען שעל גבם גרם אמנם 
לפיצוץ הגשר אך גם למותם של שלושה-עשר מהם. פעולת “ליל הגשרים” גרמה לנזקים כספיים רבים לבריטים ולתהודה בינלאומית גדולה, 

והוכיחה את יכולתם המבצעית של ההגנה והפלמ”ח. 

ועוד השבוע: 
1960 < הכור האטומי הראשון של מדינת ישראל בנחל ׂשורק מתחיל לפעול.

1983 < החללית “פיוניר 01” הופכת לעצם הראשון מעשה ידי אדם שעוזב את מערכת השמש.
ליקט: ירון וייס

השלישית  הפרשה  הינה  בהעלותך  פרשת 
בספר במדבר. העניינים העיקריים בפרשה:

מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת 
ישראל.  עבר  אל  במדבר  למסע  היציאה 
פשוט  להיות מסע  הולך  לא  שזה  מתברר 
הפרשה  במדבר.  ההולכים  כל  עבור 
הקשות  ההתמודדויות  את  בפנינו  חושפת 
בני  מחנה  בתוך  הפנימיים  והסכסוכים 

ישראל, במיוחד עבור משה.
פרשת בהעלותך פותחת בציווי על הדלקת 
מנורת המקדש, ממשיכה בהקדשת הלוויים 
הפסח  חגיגת  במשכן,  לעבודה  וכניסתם 
מצרים  יציאת  אחרי  הראשונה  בפעם 
יכול  שלא  מי  בעבור  שני  פסח  וקביעת 

לחגוג את הפסח במועדו.

כחלק מההכנות של היציאה למסע מצייד 
הקב”ה את העם בעמוד הענן. עמוד הענן 
יתרומם  וכאשר  המשכן,  את  יכסה  תמיד  
הענן מעל המשכן יהיה זה הסימן להמשיך 
החניה  מקום  את  יסמן  שהענן  עד  במסע 
תנ”ך  )למאותגרי  מסע  מדריך  מעין  הבא, 
ג’י.פי.אס  של  סוג   – אפליקציות  ומושבעי 
משה  את  מצווה  הקב”ה  בנוסף  קדמון(. 
להעברת  שישמשו  חצוצרות  שתי  להכין 
המייל  בסגנון  )משהו  קהילתיות  הודעות 
מדבר,  תואמת  באפליקציה  רק  הקהילתי, 
המסע  מתחיל  והנה  מאוד...(.  רחב  פס 
ָהָאֹרן  ִּבְנֹסַע  “ַוְיִהי  חגיגי:  באופן  במדבר 
ְוָיֻנסּו  ֹאְיֶביָך  ְוָיֻפצּו  ה’  קּוָמה  ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר 
י, לה(. אבל רגע  ִמָּפֶניָך” )במדבר  ְמַׂשְנֶאיָך 

קט לפני שהמסע מתחיל, חושפת התורה 
בפנינו את משה, המנהיג הדגול, ברגע של 
וחוסר ביטחון כלפי העתיד שצופן  חולשה 
לחובב  פונה  משה  במדבר.  המסע  בחובו 
ומבקש  יתרו(,  הוא  חז”ל,  פי  )על  חותנו 
ישראל  בני  ואל  אליו  להתלוות  ממנו 
במסעם במדבר. חובב מסרב )מי צריך את 
ומשה  שנה?(  ארבעים  הראש  על  החתן 
מנסה לשכנע אותו להצטרף תמורת שכר 
הטוב  מכל  רווחים  לקבלת  הבטחה  הוגן, 
שהתורה  לראות  מעניין  העם.  בו  שיזכה 
מסיימת את הסיפור כאן בלי שנדע כרגע 
בחרה  התורה  כי  לי  נראה  התשובה.  את 
האמון  חוסר  פן:  עוד  זה  בסיפור  להדגיש 
ביכולתו  פגם  ואפילו  בעצמו  משה  של 
מוקדם  “אין  אמנם  הקב”ה.  על  לסמוך 
ומאוחר בתורה” אבל לפני שורות ספורות 
אשר  הענן  בעמוד  ילּוֶוה  שהמסע  קראנו 
“ַעל ִּפי ה’ ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה’ ִיָּסעּו” )במדבר ט, 
להיות  ודם  מבשר  משה  מבקש  מדוע  כ(. 
איך  בה’?  האמון  היכן  למסע?  מלווה  לו 
סומך  שאינו  לעם  בטענות  לבוא  אפשר 
על הקב”ה כאשר המנהיג העומד בראשו 
גם הוא מגלה חוסר אמון? התשובה יכולה 
להתפרׂש על פני הרבה עמודים, אבל אני 
שוב בוחרת לראות בכך את הפן האנושי כל 
כך במנהיג גדול כל כך, וכן, הוכחה נוספת 
להיותו של משה פולני שאינו סומך על אף 

אחד...

ובמאמר:  בפרשה  המעניין  החלק  והינה 

סיפור תלונות העם וקברות התאווה, שהם 
למעשה שני סיפורים צמודים זה לזה, וכן 
לסיפור.  המשפחתיות  התגובות  תקציר 
משנה  פחות  מצרים,  יציאת  לאחר  כשנה 
לאחר  קצר  וזמן  סיני,  הר  מעמד  לאחר 
הקב”ה  בפני  מתלונן  העם  המשכן,  חנוכת 
על מחסור באוכל. הפעם, בשונה מהפעם 
כי  יודעים  אנו  שמות,  בספר  הקודמת 
כיוון  ממשי  מחסור  אינו  באוכל  המחסור 
שיש אספקה סדירה על בסיס יומיומי של 
מן. המחסור הוא במשהו שהוא יותר מסתם 
אוכל... הקב”ה מתעצבן מאוד עד שחמתו 
המחנה.  קצה  את  ושורפת  בוערת  )כעסו( 
מתפלל  משה  משה,  לעזרת  צועק  העם 
נקרא  המקום  שוקעת.  והאש  לקב”ה 

‘תבערה’ בשל האש שבערה במחנה.
פי  על   – אספסוף  על  הוא  השני  הסיפור 
בני  עם  הגרים שעלו  אלו  תנחומא  מדרש 
את  מדביקים  אשר   - ממצרים  ישראל 
העם בבכיים ובתלונות התאווה שלהם. מי 
יאכילנו בשר? איפה הדגים שקיבלנו חינם 
במצרים? הקישואים? האבטיחים? החציר? 
לתלונות  בתגובה  השומים?  הבצלים? 
הקב”ה אמנם שולח בשר לעם, אך גם מכה 
קברות  לשם  זוכה  והמקום  במתלוננים, 
התאווה בשל התאווה )= רצון עז, תשוקה( 

של העם.
לגינה  שלי  בני-החורין  עם  יצאתי 

והטרדתי אותם בשאלות...
למה לדעתכם בני ישראל מתלוננים?

איתמר: כי הם רוצים לאכול ולשתות.



מי שמע על יום הרצל?

)לאוכל  להם  דאג  לא  הקב”ה  אימא: 
ושתייה(?

איתמר: הוא דאג להם - הוריד להם ָמן ִמן 
השמים.

אימא: במצרים היה להם אוכל טוב?
איתמר: לא.

שהם  אומרים  הם  למה  אז  אימא: 
מתגעגעים?

איתמר: הם לא מאמינים שיירד להם )בכל 
יום( ָמן ִמן השמים! 

נראה  שהמן  היא  שהבעיה  מסביר  בארי 
עצמו.  האוכל  של  הצורה  כמו  ולא  לבן, 
זאת אומרת שישנה חשיבות בצורת הגשת 

האוכל )הורים לעיונכם(.
להיות  התרגלו  ישראל  בני  מסבירה:  אליה 
עבדים במצרים. הם התרגלו לחיים הקשים 
אחד  במקום  להיות  התרגלו  הם  במצרים, 
שלהם  האוכל  את  ולהשיג  בפרך,  ולעבוד 
לבד ולא מן השמים. הם לא רגילים ללכת 

ממקום למקום ולקבל אוכל מהשמים.  
אימא: יכול להיות שלפעמים מתגעגעים 
למצב הקודם שהיית בו אפילו שהוא היה 

רע?
בגן,  להיות  רגילה  שהייתי  כמו  זה  אליה: 

אבל  אליה(,  )מבהירה  ֶסבל  לא  הוא  הגן 
כמו  הספר.  בבית  יותר  שכיף  חשבתי  בגן 
כיף  יותר  להם  שיהיה  שחשבו  ישראל  בני 
לבית  כשהגעתי  אבל  חופשיים.  להיות 
הספר גיליתי שזה לא בדיוק מה שחשבתי, 
ושיעורי  בית,  שיעורי  יש  הספר  בבית  כי 
כמו  לעיונכם(.  )מורים  אותי  עיצבנו  בית 
שבני ישראל יצאו ממצרים ואמרו שהם היו 

צריכים להישאר במצרים.
של  מהסיפור  לומדים  אנחנו  מה  אימא: 

יציאת מצרים?
אליה: שקשה לנו להתרגל למצבים חדשים.

אימא: שווה לנסות?
אליה: אם לא אתנסה בדברים חדשים אני 
לא אדע אם זה יעזור לי בחיים ואם יהיה 
לי כיף. חוץ מזה זה לא מעניין בלי אתגרים 

וכל מיני דברים אחרים. 

התלונה של בני ישראל בעידוד האספסוף, 
מלאת  שנה  שעברה  שלמרות  מעידה 
אירועים מכוננים, הם נותרו עדיין במצרים. 
הם אמנם יצאו ממצרים, אך מצרים - על 
כל הרע שבה - לא יצאה מהם, והם עדיין 
הפרשה  לדעתי,  הקב”ה.  על  סומכים  לא 

מעלה שאלות של אמון במנהיג,  במנהיגות 
אנחנו  הרב,  לצערנו  בה’.  אמונה  ושל 
לדברים  שגם  יודעים  שבינינו(  )המבוגרים 
להפסיק  לנו  אסור  אבל  מתרגלים.  רעים 
להאמין שיכול להיות טוב יותר, וחשוב מכך, 
שאסור  להוסיף  לי  חשוב  לנסות.  חייבים 
אשר  ודם  בשר  לכל  ולהאמין  להתפתות 
טוב  מה  יודע  שהוא  אותנו  לשכנע  מנסה 
בשבילנו. אנחנו צריכים לשמוע את דעתם 
אמון  של  שאלות  ולשאול  אחרים,  של 
בעצמנו להאמין  דבר  של  ובסופו  ואמונה, 
התשובה/ות  את  )הקף  בקב”ה  ו/או 

הנכונה/ות( שידריכו אותנו בדרכנו.

הפרשה ממשיכה בפיתרון מוחשי לבעיה - 
מתכון להכנת עוגות מהָמן, והקב”ה מספק 
ובפיתרון  לעם,  מדבר(  )ציפור  ַׂשְלִווים 
שבעים  של  אֵסיָפה  מינוי   - לבעיה  מדיני 
מסופר  כך  אחר  משה.  של  לצידו  זקנים 
ואהרון  מרים  ומידד,  אלדד  התנבאות  על 
המדברים לשון הרע על משה, ועונשה של 

מרים. אבל על זה כבר תשמעו מההורים...

שבת שלום,
יעל מונזון

תרועת  ללא  עבר  תשע”א  באייר  י’ 
פסטיבלים, בשקט מוחלט. הקהילה דילגה 
לוח  ִנסּפר.  לא  הוא  בתיה  במזכרת  עליו, 
שידורי ערוצי הטלוויזיה? חנויות הספרים? 

מי בעצם שם לב ליום הרצל? 

בנימין  של  הולדתו  יום 
על  נקבע  הרצל  זאב 
ב”חוק  הכנסת  ידי 
בנימין זאב הרצל” )ציון 
בשנת  ופועלו(  זכרו 
2004. מטרת החוק “)א( 
את  לדורות  להנחיל 
ופועלו  מורשתו  חזונו, 
הרצל,  זאב  בנימין  של 
ו-)ב(  זכרו  את  לציין 
הדורות  לחינוך  להביא 
מדינת  ולעיצוב  הבאים 
מוסדותיה,  ישראל, 
בהתאם  ודמותה  יעדיה 

לחזונו הציוני”. 
)א(  לו  שקראתי  החלק 
בעיניי.  מאוד  חשוב 
הרצל הוא סמל לתעוזה 
לעשייה  ולמעוף, 

מפירותיהם.  נהנים  שכולנו  ולאופטימיות 
אבל מה הכוונה בחלק )ב(”להביא לחינוך... 
חזונו של  ברכי  על  היום  לחנך  למה  וגו’”? 
הרצל או כיצד לעצב את המדינה על פיו? 
שפרסם  מאז  שנים   115 עברו  זאת,  בכל 
את “מדינת היהודים”... כמה דברים השתנו 

מאז. לדוגמה, הרצל לא האמין שהעברית 
וטען  בישראל  היהודים  את  לאחד  יכולה 
שהיידיש, הלאדינו ושאר השפות היהודיות 
הוא  היהודים”  ב”מדינת  להיעלם.  צריכות 
כתב: “... אין לנו עוד שפה אחת המדוברת 
לדבר  היום  נוכל  לא  הן  העם.  כל  בפי 
איש  כל  עברית... 
בשפה  שם  ידבר 
ובה  חונך  שבה 
מנעוריו  הגה 
מולדתו...  בארץ 
בארצנו  גם 
נהיה  החדשה 
אשר  את  כולנו 
כאשר  פה,  היינו 
לעולם  נחדל  לא 
את  מאהוב 
מולדתנו  ארצות 
נפשנו.  בכל 
הז’רגון  שפות 
שפות  הבלולות... 
השגורות  הגטו, 
לא  בפינו  עתה 
עוד...  תישמענה 
היחיד  הקשר 
דת  עתה:  הנהו  אחד  לעם  אותנו  המאחד 
הועלו  ונאומיו  )כתביו  לבדה”.  אבותינו 

לרשת בפרויקט “בן יהודה”.(

ממלכתי  זיכרון  טקס  מתקיים  אמנם 
בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים 

ללימוד  זמן  להקדיש  אמורים  הספר  ובתי 
ומוזיאון  הרצל,  של  הציוני  וחזונו  פועלו 
הרצל בירושלים נפתח בחינם לקהל הרחב 
שבע  עברו  אבל   ,)www.herzl.org.il(
הרצל  שיום  ודומה  החקיקה,  מאז  שנים 
זוכה לאדישות בציבור. מה יש לנו לעשות 
בכלל?  רלוונטי  הרצל  והאם  הרצל?  ביום 
בחזונו  אין  אומרים:  הרצל  יום  מבקרי 
בׂשורה ליהודים בישראל היום, המודל שלו 
לא יושם כי אחרי מלחמת העולם השנייה 
נוסטלגיה  הכול  בסך  זו  השתנה,  הכול 
של  ההיסטוריה  את  ללמוד  ויש  רומנטית, 
יש  אחד  מצד  ביקורתי...  באופן  הציונות 
שני  מצד  להסתמך.  מה  על  זו  לביקורת 
הפרות  שחיטת  מאופנת  להישמר  כדאי 
מועמד  אינו  הרצל   – זאת  בכל  הקדושות, 

לוועדת חקירה ממלכתית על מחדליו. 

לדעתי, מעניין להבין איך ראו אותו יהודים 
את  להבין  להתחיל  נוכל  כך   – זמנו  בני 
שמעון- הרב  לבנייננו.  העצומה  תרומתו 
לקונגרס  כציר  נשלח  גליקסברג  יעקב 
אוגנדה מטעם “המזרחי”. בספר זיכרונותיו 
סיפר הרב: “באותו הזמן התעוררה בעולם 
של  משיטתו  הציונית  התנועה  היהודי 
חום העבודה הלאומית  כל  ד”ר הרצל עם 
התנועה  ]בעקבותיה[.  בעקבה  שבאה 
שדרות  כל  לתוך  שחדרה  הזאת,  הכבירה 
העם והקיפה במעופה המהיר גם את חוגי 
ליהדות,  מרחוק  אז  עד  שעמדו  האומה 
בעיר  הלבנה  רוסיה  בתוך  מרכזה  מצאה 



קצת תרבות

איפה המדינה ואיפה החזון?

התקרבו  האינטליגנציה  מן  כמה  מינסק. 
לעבודה...  מרץ  הרבה  והקדישו  זה  לרעיון 
לבאזל באנו בערב שבת שמברכין... תרס”ג. 
בשבת בבוקר נערכה בבית הכנסת תפילה 
הבית  בבית הכנסת הראשי.  ביותר  חגיגית 
מארבע  מפורסמים  אישים  מלא  היה 
אותו  כול  עיני  משך  בתוכם  הארץ.  כנפות 
האיש הנערץ ומעולף אגדות ]עטור סיפורי 
העם,  מכל  גבוה  ומעלה  משכמו  פלאות[, 
עיניו  מבט  דמותו,  הרצל.  בנימין-זאב  ד”ר 
וכל תנועות איבריו הפיקו מחשבה עמוקה 
של אדם גדול הרובץ תחת משא האחריות, 
שהעמיס על עצמו ביחס אל עמו, כמחבר 
מעוטף  הקונגרס.  ויוצר  היהודים’  ‘מדינת 
והתפלל,  קודש  בחרדת  הוא עמד  בטליתו 
הגונים  סכומים  ונדר  לתורה  לעלות  נקרא 
ישראל  קהילת  של  הציבור  למוסדות 
הדברנים  מן  היה  לא  הרצל  ד”ר  בבאזל... 

המפורסמים ביותר, אבל דבריו היו יוצאים מן 
הגיונית,  ובפשטות  בתמימות  ונאמרים  הלב 

ובזה עשה פעולה גדולה על נפש שומעיו...”

עשרה חודשים אחרי קונגרס אוגנדה נפטר 
לתאר  “קשה  גליקסברג:  הרב  כתב  הרצל. 
את הרושם שעשה מותו של הרצל בתנועה 
הציונית. גדול היה האבל כאילו בא השמש 
האבידה,  בכובד  הרגישו  הכול  בצהריים. 
שלא  הגלות,  אפלת  שהאיר  כוכב  כבה  כי 
ישראל.  עם  של  נדודיו  בשנות  כמוהו  היה 
שדרות  כל  הקיפו  ומספד  בכי  וצער,  כאב 
וחילוקי  הפנימיים  הסכסוכים  כל  הציונים. 
האסון  לעומת  שותקו  וההשקפות  הדעות 
הלאומי, שהתחולל לפתע פתאום, והדהים 
כולם  השונים.  והזרמים  החוגים  כל  את 
שנתייתמה  התנועה,  של  באבלה  התאחדו 

ממנהיגה הגדול”.
אילת אסקוזידו

זוכרים את הצילום המפורסם של פגישתו 
וילהלם  הגרמני  הקיסר  עם  הרצל  של 
ה-II במקוה ישראל? איך לא? אין לדעתי 
שלא  הישראלית  החינוך  במערכת  תלמיד 
גילגל את המילה “פוטומונטאז’” על לשונו 
למי שהיה  תזכורת  הזה.  בעקבות הסיפור 
חולה באותו יום: השנה 1898; הרצל מגיע 
הקיסר  את  לפגוש  כדי  במיוחד  לארץ 
על  השפעתו  את  להפעיל  אותו  ולשכנע 

כדי  התורכי  הסולטאן 
של  בזכותם  שיתמוך 
לאומי  לבית  היהודים 
מספרים  ישראל.  בארץ 
לקיסר  “ארב”  הרצל  כי 
הספר  בית  בשער 
ישראל”  “מקוה  החקלאי 
את  להחמיץ  לא  כדי 
זאת  שבכל  מי  הפגישה. 
הצלם  היה  אותה  החמיץ 
וולפסון, שלא הצליח  דוד 
להכניס את הקיסר וסוסו 

נותרנו  כך  ְפֵרְים.  לאותו  וזקנו  הרצל  ואת 
בהיסטוריה  הראשון  הפוטומונטז’  עם 
בהסברה.  הראשונה  התקלה  ועם  הציונית 
ובכן, בקרוב יוסר הלוט מעל ֶּפֶסל חדש של 
זה.  לצילום  המתייחס  מזרחי  מוטי  הַּפָסל 
על  שהוצב  פיגוראטיבי  פסל  הוא  הפסל 
סוללה גבוהה בשטח מקוה ישראל ונראה 
מזרחי  מוטי  מאזּור.  רחוק  לא   44 מכביש 
הקיסר  דמות  את  לאורכה  לשניים  חצה 
הריק  החלל  מול  הרצל  את  והציב  הרכוב 
הנפער בין שני החלקים. כך ייראו לצופים 
הקיסר וסוסו מהצד כאילו הם ניצבים מול 
הרצל אבל מזוויות אחרות תיראה דמותם 
קדימה  מופנה  הרצל  של  מבטו  מוכפלת. 

ביניהן מבלי להיתקל בהם.

דגם מוקטן לפסל המתוכנן. 
צילום: המועצה לשימור אתרים

הרצל,  של  לדמותו  להתייחס  בחר  מזרחי 
“איש החזון”, דרך המטאפורה של הראייה. 
ימי  של  המוקדם  ובמדע  העתיקה  בעת 
אלוהי  כביטוי  האור  אל  התייחסו  הביניים 
המתווך בין ידע ואמת. גם התורה משופעת 
המובנים  אלוקים”,  “וירא  כמו:  בביטויים 
עבר  המודרנית  בתרבות  תבונית.  כידיעה 
לתופעה  והפך  דה-מיסטיפיקאציה  האור 
מהשימושים  רבים  אך  גרידא,  פיזיקאלית 
בצורות  שלנו 
של  שונות 
ר.א.ה  השורשים 
משמרים  וח.ז.ה 
בין  הזיקה  את 
ידיעה,  ראייה, 
וזיכרון.  אמת 
משתמש  מזרחי 
במרחב הסמנטי 
הראייה,  של 
ציר  על  הנע 
אמת  שבין 
סימני  ומציב  מסוימת  באירוניה  ואשליה, 
שאלה קדימה ואחורה בזמן. רגע המפגש, 
שהתיעוד הצילומי שלו פוברק, לא הפריע 
כראיה  בו  להשתמש  מחנכים  של  לדורות 
המשעשעת.  לאנקדוטה  בצמוד  היסטורית 
בזכות  דווקא  בזיכרון  נחקק  הצילום  האם 
מזרחי  המפגש?  את  לייצג  שלו  הכישלון 
כחוסר  הראייה  “כישלון”  את  מעצב 
אפשרות שמבטיהם של הרצל ושל הקיסר 
ייפגשו, אבל גם כאפשרות התלויה בנקודת 
המבט של הצופה. האם ה”כישלון” לראות 
הוא גם כישלון של החזון או שדווקא ריבוי 
את  מאפשר  הצופים  של  המבט  נקודות 

חיוניותו של החזון? 
משה בלמס

תרבות הנהיגה

תרבות”,  “קצת  הוא  המדור  שם 
החלק  את  לקנח  והחלטתי 
תרבות  על  ולכתוב  בעיתון  שלי 

מתבטאת  שהיא  כפי  במדינתנו  הנהיגה 
השעות  בין  הגורן  ברחוב  אנפין  בזעיר 

7:45 ל-8:00 בבוקר.

לעצמנו,  מודעים  שאנו  חושבים  כולנו 
וכולנו נוסעים לחו”ל ומתפעלים מתרבות 
וחושבים  מהמדינות,  בחלק  הנהיגה 
לב  נשים  לישראל  “כשנחזור  לעצמנו: 
יותר  סבלניים  להיות  נשתדל  יותר, 
ממהר  ואני  הבוקר,  מגיע  ואז  בכביש”. 
שלי  הילד  את  להוריד  ורוצה  לעבודה 
הספר,  לבית  אפשר  שרק  קרוב  הכי 
במיוחד אם זה יום גשום. ואז, מה שנקרא 
לראות  מפסיק  “אני  תקנית,  בעברית 
בעיניים”: לא שם לב שאני עוצר באמצע 
מאחוריי,  מכוניות  שיירת  ויוצר  הכביש 
לעזור  לרגע  יוצא  אפילו  ולפעמים 
לב  ולא שם  הכבד;  לילד שלי עם התיק 
שמישהו עוצר ורוצה לחנות ברוורס, ואני 
בשארית  אותו  ולעבור  להסתכן  מוכן 
המאוד קטנה של הכביש שנותרה, ואולי 
אפילו לטפס מעט על המדרכה, העיקר 
ולהוריד  מהר  לעבור  ואוכל  אמתין  שלא 
אוי הכיכר שהיא  והכיכר,  הילד שלי;  את 
אז  הספר,  בית  לשער  קרובה  כך  כל 
יש  בכיכר,  אעצור  אני  קטנטן  לרגע  רק 
גם  אפשר  בכיכר  לעבור.  מקום  מספיק 
להשתהות כמה רגעים ולומר לילד מילה 
או שתיים לפני שניפרד, ואין בעיה, נעביר 
אותו מעל למעקה הביטחון היישר לשער, 

הרי כולם נוהגים כך ולא רק אני.

הגורן  ברחוב  נסבל  בלתי  מצב  נוצר 
שלו  העליון  מהחלק  לחלוטין  ריק  שהוא 
את  להוריד  אפשר  הרי  הכיכר.  בואכה 
להפריע  בלי  המדרכה  לצד  בנחת  הילד 
לתנועה - הכביש רחב, יש מספיק מקום, 
לעזור  לילדיי משפט שלם,  לומר  אפשר 
להם עם התיקים ולהיפרד בנחת. במקום 
זאת אנשים בוחרים בדרך אותה תיארתי 

קודם.
את  ומחנה  הספר  בבית  שעובדת  אני, 
את  מורידה  אני  בו  מקום  באותו  הרכב 
עצמי  את  מוצאת  הספר,  לבית  ילדיי 

מופתעת כל בוקר מחדש. 
אז אם נרצה, והלוואי שנרצה ונשים לב... 
לא תהיה זו אגדה לנסוע ברוגע בבוקרו 
מציאות  אלא  הגורן,  ברחוב  יום  של 

נעימה.
אסנת פרל



צוות לעניין
מי ומה בצוות “ודברת בם”

את  שולח  היה  הרצל  אם  השאלה  על 
באמצעות  לענות  אנסה  ל”קשת”  ילדיו 
שאלות  לשלוש  התייחסותו  על  השערה 
מפתח. לדעתי, הורה המתלבט אם לשלוח 
ל”קשת” שואל את עצמו שלוש  ילדיו  את 
שאלות מרכזיות על מנת להחליט אם בית 

הספר תואם את צרכיו: 
1. מהי איכות בית הספר מבחינה פדגוגית 

ומבחינת האקלים החינוכי?
2. האם הוא מעוניין לשלוח את ילדיו לבית 
ספר ליהדות )כפי שיש בתי ספר לטבע 
ספר  בית  ב”קשת”  רואה  אני  ולמוזיקה 
ליהדות( במטרה לחזק אצלם את הזהות 
התרבות  את  להם  ולהנחיל  היהודית 

היהודית? 
3. מה יחסו לחיבור בין דתיים לחילונים? 

הראשונה  לשאלה  שביחס  ספק  לי  אין 
משיב  היה  הרצל   – הספר  בית  איכות   –

ש”קשת” הינה בחירה מצוינת.
 ביחס לשאלה השלישית העוסקת ביחסים 
בין דתיים לחילונים ניתן להניח שהרצל היה 
רואה חיבור זה כקריטי להמשכיות המפעל 
הציוני. כאדם פרגמאטי ניסה הרצל לייצר 
לוז,  אהוד  ההיסטוריון  רחבה.  קואליציה 
ש”לפי  מציין  נפגשים”,  “מקבילים  בספרו 
שיזם  הוא  הרצל  פישמן,  הרב  של  עדותו 
את הקמת ‘המזרחי’ והוא שתרם מכיסו את 
הסכום הראשוני לכיסוי ההוצאות הכרוכות 
סוף  עד  התנועה...  של  הראשונה  בוועידה 
את  הדתית  ביהדות  לראות  הוסיף  ימיו 
התנועה...  של  ביותר  המבטיח  הפוטנציאל 
הוא  כגמולו:  להרצל  גמל  ‘המזרחי’  ואילו 
הרצל  של  נאמן  ומשרת  ברית  לבעל  היה 

מעורב קהילתי
האם הרצל היה שולח את ילדיו ל”קשת”?

ותמך ללא סייג בכל צעדיו, לרבות הצעת 
שהציונות  היום  להאמין  )קשה  אוגנדה.” 
תמכה  שעל”  “אף  עם  המזוהה  הדתית 

בהצעת אוגנדה(.

כמה  עד   – השנייה  לשאלה  ביחס  אולם 
חשוב לי לחזק את הזהות היהודית ולהנחיל 
חוששני   - היהודית  התרבות  את  לילדיי 
את  לשלוח  מעדיף  היה  המדינה  שחוזה 
ספר  לבית  או  לאמנות  ספר  לבית  ילדיו 
זו  הנחה  ל”קשת”.  לא  רק  אנתרופוסופי 
כילד  הגיע  ממנו  הרקע  על  מתבססת 
העובדה  ועל  מתבוללת,  במשפחה  שגדל 
הטיף  הציוני  לרעיון  שהגיע  שקודם 
היהודי  העם  של  קולקטיבית  להתבוללות 
היהודי  העם  של  להשתלבותו  כפיתרון 
בקרב האומות )מעניין אם עובדה זו נלמדת 
כמו  הרצל(,  יום  במסגרת  הספר  בבתי 
ַהאנס לא העניק שם עברי  כן, לבנו השני 
ואף לא מל אותו. יתרה מכך, בחזון מדינת 
“להיות  אמורים  היו  הרבנים  שלו  היהודים 
קבוצת  הכנסיות”.  בתי  בתחום  כלואים 
התפילה אפוא בוודאי לא התאימה לו, אך 
קבוצת  של  השעות  הקדשת  שאף  נראה 
הרואה  הזהות  תפיסת  לפיתוח  המפגש 
ביהדות תרבות, הייתה נראית בעיניו כבזבוז 
זמן. אם בכל זאת היה מכריע לשלוח את 
הקריטריונים  שני  בגלל  ל”קשת”  ילדיו 
האחרים - איכות והחיבור לדתיים - אפשר 
לדמיין את המריבות בהנהגה הבית ספרית 
על  ברל   / ביאליק   / העם  אחד  לבין  בינו 

אופי קבוצת המפגש...

אסף הירשפלד

עורכת - אילת אסקוזידו. עיצוב גרפי - סטודיו אפרת בירר. מערכת - ליאת יוספסברג-בן יהושע, 
אפרת שפירא-רוזנברג ויואב פרידמן. עורך גיליון פורים – יואב פרידמן. מגיהים – ירון וייס, אלישבע 

לב-רן, תומר בן שוהם ויואב. עורך לשון – מיקי גורן )גבעת חיים מאוחד(. 
בבית  הפצה  רבל.  גילי   - הבאת הגיליונות מבית הדפוס  רוזנבאום-לוי.  - שירית  והפצה  הפקה 
הספר – צביקה הרטמן, בגנים – שירית, באי-מייל כניוזלטר – נסים אסקוזידו. מחוץ לקהילה – 

אריאל סלע, ספי פריימרק, אסף הירשפלד, יובל מרקוביץ’ ובן לנדאו. 

מטרת העלון לשמש במה למגוון קולות ודעות שקיימים בקהילה, להביא דיונים קיימים לידי ביטוי 
ולעורר דיונים חדשים. כ-50 חברי קהילה כתבו השנה ל”ודברת בם” בנושאי חברה, קהילה, חינוך 
ופרשת השבוע. חלק באופן קבוע וחלקם באופן חד פעמי או מזדמן. בנוסף אירחנו מספר כותבים 
מקהילות אחרות. מדי שבוע כותבים לעלון משתי קבוצות ההשתייכות – קבוצת המפגש וקבוצת 
התפילה – לשם שמירה על האיזון. ספק אם ניתן לזהות מהי ההשתייכות של הכותב, רק מקריאת 

המאמרים. בעלון היו השנה עשרה מדורים קבועים )חלקם התחלפו ביניהם והופיעו לסירוגין(.

כניוזלטר  גם במייל  לה. העלון מופץ  והן מחוצה  הן בקהילה  כ-400 עותקים מודפסים מופצים 
למאות מנויים ובמייל השבועי של מועצת מזכרת בתיה.

לקראת תשע"ב
דרושים למערכת "ודברת בם"
מתנדבים בתחומי העריכה, 

ההגהה, ההפקה
וריכוז כותבים.

צרו קשר בהקדם עם 
תומר 052-8703383

  tomerbsh@gmail.com

!!!
דרושים !  דרושים !!  דרושים 

מדרש בהעלותך
ח,  )במדבר  ַהְּמנֹוָרה”  ְּפֵני  מּול  “ֶאל 
דלוק,  מנר  נר  מדליק  ודם  בשר  ב(. 
שמא יכול להדליק נר מתוך חושך? 
אור  הדליק  הוא  ברוך  הקדוש  אבל 
מתוך חושך, שנאמר, “ְוֹחֶׁשְך ַעל ְּפֵני 
כתיב  מה  ב(.  א,  )בראשית  ְתהֹום” 
אֹור”  ְיִהי  ֱאֹלִהים,  “ַוֹּיאֶמר  אחריו?  
הוא,  ברוך  ג(. אמר הקדוש  א,  )שם 
ואני  אורה,  הוצאתי  החושך  ומתוך 
אמרתי  ולמה  שלכם?  לנרות  צריך 
“ְלַהֲעֹלת  להעלותך,  בשביל  לך? 
)מדרש  כ(  כז,  )שמות  ָּתִמיד”  ֵנר 

תנחומא, בהעלותך, סימן ה(.
 

דתית  לאינטואיציה  עונה  הזה  המדרש 
נפוצה, אך מוטעית בעיני כותב המדרש. 
אינטואיציה זו גורסת שיש למאמין דרך 
כלשהי להשפיע על אלוהים. “אם אדליק 
נרות או אעשה מעשה פולחני אחר, אזי 
אינה  זו  מיני דברים”. הנחה  כל  יקרו … 
מצוות  מקיימי  של  הבלעדית  נחלתם 
אם  בין  לחילונים,  גם  משותפת  אלא 
דוחים  הם  ובין אם  איתה  הם מסכימים 
אותה. בניגוד לתפיסה זו בא מדרש זה 
ואומר: המצוות נועדו לצורך האדם, ולא 
אינפנטילי  אל  איזה  ְיַרֶצה  שהוא  כדי 
נרות.  לו  שידליקו  או  לקורבנות  הזקוק 
הפולחן מטרתו להעלות את מי שמקיים 
אותו, כלומר, להבנתי, לגרום לו להתבונן 
לקפוא  לא  להשתפר,  לשאוף  במעשיו, 
על השמרים, או במילים אחרות: לקחת 
אחריות על התנהגותי ועל מקומי בעולם 

כדי להיות אדם טוב יותר.

בן לנדאו


