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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי – ציונות
גדלתי וחונכתי על ערך אהבת ארץ ישראל )“ארץ הקוידש”(, אבל אהבנו אותה מהמרחק הבטוח של 
בולטימור מרילנד. אין ספק שלפעמים ההסתפקות ב”עין לציון צופייה” קלה, נעימה ופשוטה הרבה 
יותר מהחיים בציון בפועל. כשנחתתי בארץ ציפיתי לתגובות כמו “כל הכבוד” או “ברוכה הבאה”, לכן 
הופתעתי מהתגובה המנוגדת האחידה כמעט )מלבד גלעד כמובן(: “באת מנו יורק?... למה?” מהר 
מאוד למדתי להימנע מלהשיב שבאתי מתוך מציונות, כי תמיד הייתי זוכה לחיוך ציני או צחוק קולני.

נכון שהחיים כאן מורכבים מאוד, הנהגים גרועים והבירוקרטיה אינסופית, אבל הם גם מכריחים 
אותנו להתמודד עם סוגיות אמיתיות הנוגעות לקיום היהודי. עברתי המון תהליכים פנימיים מאז 
האוניברסיטאות  במסדרונות  ישראל  על  להגן  יותר  )קל  הפוליטיות  לדעותיי  בנוגע  ארצה  עליתי 
ולהאמין לכל סיסמה הסברתית מאשר לבחון כאזרחית ישראלית את החלטות השלטון(, לזהותי 

היהודית וַלמושג ציונות עצמו.
את חיי בישראל אני רואה כזכות גדולה, כנטילת חלק ב”פרויקט היהודי” הגדול ביותר באלפיים 
השנים האחרונות. לא רק להקים כאן את ביתי ולבנות את משפחתי, אלא גם להיות חלק מקהילה 

השואפת לעצב מציאות אחרת, טובה יותר. 
עבורי ציונות היא התרגום של ערכים למעשים, להיות כאן ולתרום את חלקי. 

בת-שבע גנוט אילוז

ָרָּבה,  ִּכי  ַוֲעֹמָרה  ְסֹדם  ַזֲעַקת  ה':  "ַוֹּיאֶמר 
ְוֶאְרֶאה  ָכְבָדה ְמֹאד. ֵאְרָדה ָּנא  ִּכי  ְוַחָּטאָתם 
ֹלא  ְוִאם  ָּכָלה,  ָעׂשּו  ֵאַלי  ַהָּבָאה  ַהְּכַצֲעָקָתּה 

ֵאָדָעה" )בראשית יח כ-כא(. 
"ַוה' ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ְוַעל ֲעֹמָרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש 
ָמִים. ַוַּיֲהֹפְך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל  ֵמֵאת ה' ִמן ַהּׁשָ
ְוֶצַמח  ֶהָעִרים  ֹיְׁשֵבי  ָּכל  ְוֵאת  ַהִּכָּכר  ָּכל  ְוֵאת 

ָהֲאָדָמה" )בראשית יט כד-כה(. 
היו  שבעטיים  הכבדים  החטאים  מהם 
להשמדה  ועמורה  סדום  אנשי  ראויים 
רמז  אין  מוחלטת? באמירותיו של הקב"ה 
אברהם  לבין  שבינו  בדו-שיח  גם  לכך. 
בסדום,  צדיקים  שיימצאו  האפשרות  על 
עיר  היא  שסדום  היא  המובלעת  ההנחה 
עם  מדוע.  ברור  לא  אך  ורשע,  חטא  של 
זאת, כוונותיהם ומעשיהם של אנשי סדום 
אור  שופכת  המלאכים  הגעת  בפרשיית 
על אופיים של תושבי העיר. במקום לארח 
מעשה   - לעיר  שהגיעו  אורחים  כיאות 
מקובל מאוד בחברה המסורתית והנוודית-
למחצה שהייתה אז - הם מבקשים לבצע 
רוצים  הם  לוט  ואת  סדום",  "מעשה  בהם 
מכות  אותו  להכות  לפחות  או  להרוג, 
נמרצות. נראה שהכעס העצום של הקב"ה 
על סדום מתעורר בגלל היחסים שבין אדם 
לחברו, שהיו ככל הנראה בשפל המדרגה. 
חז"ל זיהו זאת נכון והפליגו במדרשיהם על 
"מיטת  אכזריותם של אנשי סדום. המושג 
סדום" מופיע לראשונה במדרש חז"ל כמין 
מקצרים  פיו  שעל  אחיד,  מדידה  סרגל 

ומאריכים את גובהם של בני אדם. 

על  אדמה  שטח  של  מוחלטת  השמדה 
ועמורה,  בסדום  שקורה  כפי  יושביו, 
מתרחשת בתנ"ך גם בסיפור המבול. הסיבה 
להשמדה המוחלטת של דור המבול נרמזת 
ָהָאָדם  ָרַעת  ַרָּבה  ִּכי  ה'  "ַוַּיְרא  במילים: 
ָּכל  ַרע  ַרק  ִלּבֹו  ַמְחְׁשֹבת  ֵיֶצר  ְוָכל  ָּבָאֶרץ, 
ו ה(. אך דברים מפורשים  ַהּיֹום" )בראשית 
ְלֹנַח:  ֱאֹלִהים  "ַוֹּיאֶמר  בהמשך:  נמצא  יותר 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפַני,  ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  ֵקץ 
ָהָאֶרץ"  ֶאת  ַמְׁשִחיָתם  ְוִהְנִני  ִמְּפֵניֶהם,  ָחָמס 
)שם ו יג(. "חמס" משמעו כפשוטו – גזילה, 
גניבה ואי כיבוד קניינו של הזולת. גם לגבי 
המוחלטת  להשמדתו  הסיבות  המבול  דור 
אדם  שבין  הגרועים  היחסים  במובהק  הן 

לחברו. 
וניסיון  מוחלטת  עם  השמדת  על  ציווי 
לבצעו קיימים בתנ"ך לגבי העם העמלקי. 
ְלָך  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  "ָזכֹור  וזה הנימוק לכך: 
ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים. ֲאֶׁשר ָקְרָך 
ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך, ְוַאָּתה 
כה  )דברים  ֱאֹלִהים"  ָיֵרא  ְוֹלא  ְוָיֵגַע;  ָעֵיף 
הגופנית  חולשתו  את  ניצל  עמלק  יז-יח(. 
יצא  עתה  שזה  ישראל,  עם  של  והנפשית 
ישראל  בני  את  והפתיע  לחירות,  מעבדות 
בדורו  מצידם.  התגרות  כל  ללא  בהתקפה 
לביצוע  ניסיון  מתרחש  המלך  שאול  של 
ניסיון  עמלק,  להשמדת  במלחמה  הצו, 

שנכשל בסופו של דבר. 
לפנינו אפוא שלושה מקרים יחידים בתנ"ך 
שקיים  או  מוחלטת  השמדה  אירעה  בהם 
דור  כזאת:  להשמדה  בצידו  וניסיון  ציווי 

המבול, סדום ועמורה ועמלק. מדוע העונש 
בשלושת המקרים הללו כבד כל כך? האם 

יש ביניהם מכנה משותף?
בכולם  משותף.  מכנה  קיים  אכן  לדעתי, 
נובעים כל המעשים הרעים מגישה שלילית 
דור  הזולת.  זהותו של  זהות,  אחת: מחיקת 
בחוסר  מתאפיינים  סדום  ואנשי  המבול 
דור  בחבר.  בזולת,  קיצוני  התחשבות 
המבול מלא חמס, ומה שמנחה אותו הוא 
המשפט: "כל דבר שאני חושק בו שייך לי". 
קיצונית  באכזריות  מתייחסים  סדום  אנשי 
לאורחים וגם לאזרחיהם שמעיזים להתנהג 
מתייחס  עמלק  אורחים.  כלפי  באנושיות 
לעם ישראל כאילו אין מדובר בציבור אנושי 
ולהגנה,   לרכוש  לחיים,  בסיסית  זכות  בעל 
ולמעשה מוחק את זהותו של עם ישראל. 
שלושת  בכל  התורה  שמטילה  העונש 
המקרים הוא סוג של "מידה כנגד מידה": 
החוטאים,  זהות  של  טוטאלית  מחיקה 

כלומר עונש מוות והשמדה מוחלטת.
חשיבות גדולה יש לעובדה שבכל שלושת 
מצוות  של  בהפרה  מדובר  לא  המקרים 
בקלקול  אלא  לאלוהיו,  אדם  שבין  דתיות 
אנושיים  יחסים  של  בביטול  אנושי,  מוסרי 
לחברו  אדם  שבין  מצוות  של  נורמאליים, 
עבודה  לנושא  שייך  הנידחת  עיר  )מקרה 
רבת  אמירה  זוהי  נפרד(.  לדיון  וראוי  זרה 
עוצמה של התנ"ך בזכותו של מה שנתפס 
עלי  אנושיים  חיים  של  הראשוני  כבסיס 
מחדירה  הימנעות  הזולת,  כיבוד  אדמות: 
חייו,  על  הימנעות מאיום  ולקניינו,  לתחומו 

מהפכת סדום ועמורה - מהפכה בחשיבה הדתית?

ממשלת  ראש  שנים,   16 לפני 
נרצח  ז”ל,  רבין  יצחק  ישראל, 
בידי אזרח ישראלי. אמנם קהילת 
הרצח,  רקע  על  קמה  לא  קשת 
אך הרצון לגשר בין תפיסות עולם 
חילוניות ודתיות נהפך לצו השעה 

במיוחד אחרי אירוע מזעזע זה.



אלה  כל  בלי  אליי.  זכויות  כשווה  ראייתו 
להתקיים,  יכולה  אינה  אנושית  שום חברה 
ולא יועילו כל המצוות הדתיות של כל דת 
תוכחות  לחינם  שלא  נראה  היא.  באשר 

קיום  אי  על  המקרים  ברוב  הינן  הנביאים 
אין  לחינם  לא  לחברו.  אדם  שבין  מצוות 
יום הכיפורים מכפר על מצוות שבין אדם 
לחברו עד שיירצה את חברו, וכנראה צדק 

ימים  באברהם  פוגשים  אנו  זו  בפרשה 
עורך  שהוא  המילה  ברית  לאחר  ספורים 
לעצמו, כפי שצּווה לעשות בסוף הפרשה 
ומחכה  אוהלו  בפתח  יושב  הוא  הקודמת. 
הכנסת  מצוות  לקיים  כדי  אורח  לעוברי 
אורחים, והינה לפניו שלושה אנשים, שכפי 

שמתברר בהמשך הם בעצם מלאכים:
ב  ֹיֵשׁ ְוהּוא  ַמְמֵרא,  ֵאֹלֵני  ְבּ ה'  ֵאָליו  ָרא  "ַוֵיּ
ְרא  ַוַיּ ֵעיָניו  ׂא  ָשּ ַוִיּ ַהּיֹום.  ֹחם  ְכּ ָהֹאֶהל  ַתח  ֶפּ
ָרץ  ְרא ַוָיּ ִבים ָעָליו, ַוַיּ ים ִנָצּ ה ֲאָנִשׁ ֹלָשׁ ה ְשׁ ְוִהֵנּ
ָאְרָצה.  חּו  ַתּ ְשׁ ַוִיּ ָהֹאֶהל  ַתח  ִמֶפּ ִלְקָראָתם 
ֵעיֶניָך ַאל  אַמר: ֲאֹדָני, ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבּ ַוֹיּ

ָך")בראשית יח א-ג(. ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶדּ
ָנא  ִאם  ֲאֹדָני,  אַמר:  "ַוֹיּ אברהם  דברי  את 
בשתי  רש"י  מפרש  ֵעיֶניָך"  ְבּ ֵחן  ָמָצאִתי 
מופנים  אברהם  שדברי  האחת,  דרכים: 
"אדונים",  אברהם  מכנה  שאותם  לאנשים 
ומבקש מהם להתארח באוהלו ולא לעבור 
בעצם  פונה  שאברהם  והשנייה,  פניו.  על 
באותו  שקוע  שהיה  מלמדת  ופנייתו  לה' 
תודעתית  דרגה  אלוקית,  בהתגלות  זמן 
גבוהה מאוד שהגיע אליה. אך ברגע שהוא 
אנשים  עם  חסד  לעשיית  הזדמנות  רואה 
טיבם,  ומה  מיהם  יודע  לא  אפילו  שהוא 
מה'  ומבקש  לעשותו,  מתפנה  מיד  הוא 
זו. מתוך פסוקים  רשות להתפנות למצווה 

הכנסת  "גדולה  כי  למדים  חז"ל  אלו 
)הגמרא  השכינה"  פני  מהקבלת  אורחים 
משנה  מקבלים  הדברים  שבת(.  במסכת 
בפרשה  לקרוא  ממשיכים  כאשר  תוקף 
נתקלים  אנו  שם  סדום,  העיר  הפיכת  על 
לוט.  של  לאורחיו  סדום  אנשי  בהתנכלות 
חסדים,  לגמילות  התנגדו  סדום  אנשי 
במערכת  מעוגנת  שהייתה  התנגדות 
אבות  במסכת  המשנה  שלהם.  החוקים 
אומרת שמידת סדום הינה מידה האומרת 
גישה  אמנם  זו  שלך".  ושלך  שלי,  "שלי 
הוא",  ורכושו  אדם  "כל  שאומרת:  הגיונית 
והיא איננה גרועה כמידת הרשע, שאומר: 
"שלי שלי ושלך שלי", אך זוהי מידה שבה 
אין מקום לנתינה ולחסד, ולכן היא הרסנית.

ניתן ללמוד הרבה גם מהדרך שבה אברהם 
מקיים את המצווה.

אֶמר:  ַוֹיּ ָשָׂרה  ֶאל  ָהֹאֱהָלה  ַאְבָרָהם  "ַוְיַמֵהר 
ַוֲעִשׂי  י  לּוִשׁ ֹסֶלת,  ֶקַמח  ְסִאים  ֹלׁש  ְשׁ ַמֲהִרי 
ָקר  ן ָבּ ח ֶבּ קַּ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִיּ ֻעגֹות. ְוֶאל ַהָבּ
ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו.  ן ֶאל ַהַנּ ֵתּ ַרְך ָוטֹוב ַוִיּ
ָעָשׂה  ר  ֲאֶשׁ ָקר  ַהָבּ ּוֶבן  ְוָחָלב  ֶחְמָאה  ח  ַקּ ַוִיּ
ַחת ָהֵעץ,  ן ִלְפֵניֶהם, ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַתּ תֵּ ַוִיּ

אֵכלּו" )שם ו'-ח'(. ַוֹיּ
אברהם"  "רץ  "וימהר",  החוזרות  המילים 
מלמדות על הזריזות והִחּיּות שבה אברהם 

במדף שבארון ליד המיטה של גילי מונחות: חולצה של "ברצלונה" )מספר 10 
- ֶמסי(, עוד חולצה של "ברצלונה", ועוד אחת. חולצה של "צ'לסי", "ליברפול", 
נבחרת ברזיל, נבחרת ארגנטינה )מספר 10 - מסי(, החולצה הכתומה של 
הולנד בכביסה. ממקורות אמינים אני מבין שהמצב אצל החברים שלו הוא 
לא פחות גרוע. גם שם הקולקציה כוללת אך ורק רפליקות רשמיות, פלוס 

מינוס "ריאל מדריד", "אינטר" וכו'.
נזכרתי במדף עמוס החולצות שלו לא מזמן כשביקרתי בברצלונה. טיסת 
אמצע שבוע, שבוע רגיל כזה שבו הילדים אמורים להיות בבית הספר. לפתע 
התברר לי שהטיסה שלי היא בכלל לא לברצלונה למרות מה שהיה כתוב על 
הכרטיס. "אני טס עם אבא לקאמפ נואו," הסביר לי אחד הילדים. "מתנת 
בר-מצווה". היו שם עוד חמישה ציוותים כאלה של הורים-ילדים על אותה 
טיסה, ולכולם היו שני דברים משותפים: כולם טסו לעיר קאמפ נואו; כולם 
יראו את ליונל מסי בקאמפ נואו לפני שיזכו לראות משחק אחד של נבחרת 

ישראל באצטדיון רמת גן.
נסיעות לאירועי ספורט בחו"ל הפכו מזמן לאירוע שגרתי בחייו של אוהד 
ספורט ישראלי. אם הילד שלך חגג בר-מצווה ועוד לא היה בקאמפ נואו )או 
- ישמור האל! - בסנטיאגו ברנבאו(, מסתמנת בעיה באבהות/אימהות שלך. 

בניסיון להבין איך אפילו בעניין הספורטיבי, הכל-כך חשוב לנו, לא הצלחנו 
אני  והאייפד,  האייפוד  השפע,  תרבות  מול  אל  שלנו  הילדים  על  להשפיע 
אני  השתבש.  הכול  שבה  הנקודה  את  למצוא  לאחור  הסרט  את  מגלגל 
גדלתי על "מכבי נתניה" )הייתה קבוצה כזאת פעם(. לא היו שידורים ישירים 

מקיים את המצווה )יש מדרשים שאומרים 
שכל זה קורה רק שלושה ימים לאחר שמל 
את  משתף  אברהם  כן,  כמו  עצמו(.  את 
בקיום  לזכותם  כדי  בהכנות  ביתו  בני  כל 

המצווה.

לסיום, אשתף אתכם בהכנסת האורחים לה 
זכינו אני ומשפחתי על ידי קהילת "קשת". 

ומיד  האחרון  בקיץ  בתיה  למזכרת  הגענו 
מסעודות  לאחת  לאירוח  הזמנות  קיבלנו 
אותנו  הזמינו  שאף  משפחות  היו  השבת. 
התארחנו  כחודשיים  שבמשך  כך  פעמיים, 
מובן  מסוימת.  משפחה  אצל  שבת  בכל 
אנשים,  להכיר  לנו  ִאפשר  זה  שאירוח 
יותר  מהר  ולהתערות  שאלות,  לשאול 
עוגה  והביאו  בדלת  דפקו  אחרים  במקום. 
אתם  אם  להכיר,  נעים  "שלום,  ואמרו: 
צריכים משהו תתקשרו..." והיו כאלו שניסו 
להכיר את ילדיהם לילדינו כדי שיתאקלמו, 
לרשימות  אותנו  לצרף  שדאגו  אלו  וכמובן 
אורחים  )הכנסת  באימייל  התפוצה 
וחשובה מאוד(. כל אחד בדרכו  וירטואלית 
נתן לנו להרגיש נעים ובטוח במקום החדש. 
כל אחד מהם קיים מצוות הכנסת אורחים 

ועזר לנו מאוד. תודה. 
עדי טפליה

הלל הזקן כשאמר על הפתגם "מה ששנוא 
עליך, לחברך לא תעשה", ש"זוהי כל התורה 

כולה" על רגל אחת. 
אריאל סלע

המשך בעמוד 4

 פרשת ויראפרשת השבוע למשפחה

בר-מצווה בקאמפ נואו



והעברי  האומה  אבי  אבינו,  אברהם 
היהודי  המהפכן  גם  הוא  הראשון, 
בניגוד  אחד,  באל  אמונתו  הראשון. 
ששלטה  הפגאנית  לאמונה  מוחלט 
התרבות  יסודות  את  יצקה  סביבו, 
היהודית, הנוצרית והמוסלמית. אך לא 
אברהם  מהפכנותו.  מסתיימת  בזאת 
בין האדם לאל  גם מעמיד את הקשר 
יש  לאדם  בו  דו-כיווני  כדיאלוג  היחיד 
יכולת להשפיע על גורלו והוא אינו נתון 

אך ורק לחסדיו של האל.

את  ברורות  במילים  מתאר  בראשית  ספר 
והבלתי אמצעית  מערכת היחסים הישירה 
לדרגה  שמגיעה  לאברהם,  האל  בין  הזו 

נדירה.  אינטימית 
המקראי  הטקסט 
מערכת  לנו  מציג 
בצורה  זו  יחסים 
בשני  מופלאה 
בסיפור  מקומות: 
ועמורה  סדום 
יח(  פרק  )בראשית 
העֵקידה  ובסיפור 

)שם פרק כב(.
סדום  בסיפור 
מתקיים  ועמורה 

רק  משמש  אינו  אברהם  בו  דיאלוג 
האדם  לבני  האל  של  כוונותיו  להעברת 
גם  אלא  בפניו,  רצונותיהם  ולהעלאת 
את  להתאים  המנסה  ממש,  של  כמתווך 
אברהם  העולם.  למציאות  האל  כוונות 
רק  לא  דרכו  האל מעביר  אדם אשר  הוא 
מסרים לבני האדם אלא גם מתלבט איתו 
יחד. אברהם איננו רק דוברו של האל אלא 
יח  יועצו. להלן מספר דוגמאות מפרק  גם 

המתארים מערכת אינטימית זו:
ר ֲאִני  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶשׁ "ַוה' ָאָמר: ַהְמַכסֶּ
ה'".  ִלְפֵני  ֹעֵמד  עֹוֶדּנּו  "...ְוַאְבָרָהם  ֹעֶשׂה?" 
ַצִּדיק  ִּתְסֶּפה  ַהַאף  ַוֹּיאַמר:  ַאְבָרָהם  "ַוִּיַּגׁש 

ַהֶּזה...  ַּכָּדָבר  ...ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעֹׂשת  ִעם ָרָׁשע? 
ֲהֹׁשֵפט ָּכל ָהָאֶרץ, ֹלא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט?" "ַוֵּיֶלְך 
ְוַאְבָרָהם  ה' ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם, 

ָׁשב ִלְמקֹמֹו".

מערכת  שיא  את  מהווה  העקידה  סיפור 
היחסים המרתקת הזאת בין אברהם לאל, 
הגומלין  ביחסי  חדשים  ממדים  לנו  ומגלה 

בין אדם לאל.
שאלות רבות צצות מיד עם קריאת סיפור 
האדם  על  יצווה  האל  כי  הייתכן  העקידה. 
אפשרות  דוחה  ההיגיון  הרי  שכזה?  ציווי 
כדי  האדם  את  לנסות  האל  זקוק  וכי  כזו. 
של  חירותו  האומנם  דבר-מה?  לדעת 
האדם להיענות או לסרב עומדת בסתירה 
לידיעה האלוקית 
כול?  המקפת 
הצו  עומד  האם 
האלוקי מעל לצו 
האם  המוסרי? 
האלוקי  הצו 
הצו  את  דוחה 
הרשאי  המוסרי? 
לדבוק  אדם 
תוך  באלוקים 
שהוא מקריב את 

נפש זולתו?
בשני  העקידה  סיפור  את  לראות  ניתן 
עיקרו  באחד,  והפוכים.  שונים  אופנים 
"...ְוַהֲעֵלהּו  הציווי  הוא  העקידה  סיפור  של 
רצון  את  משקף  זה  ציווי  ְלֹעָלה".  ָׁשם 
את  מבטאת  אברהם  של  והיענותו  האל 
דחיית  תוך  לאל  המוחלטת  התמסרותו 
המוסר הטבעי וביטולו מפניו. על פי גישה 

זו זהו הגילוי הנשגב ביותר של האמונה.
מעשה  של  עיקרו  ההפוכה,  בגישה 
העקידה הוא בקריאה: "ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל 
האל  צו  מפני  המוסר  ביטול  לא  ַהַּנַער!" 
דווקא  אם  כי  העקידה,   של  המסר  הוא 
אישושו ואישורו של המוסר מתוך כוחה של 

זו  גישה  האמונה. 
היחידה  היא 
את  התואמת 
היחסים  מערכת 
האל  בין 
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של  הטבעי  המוסר  את  שתדחק 
האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. 
סימן ליראת שמים טהורה היא כשהמוסר 
האדם,  של  הישר  בטבע  הנטוע  הטבעי 
הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות 
אם  אבל  מבלעדה.  עומד  שהוא  ממה 
שבלא  כזאת  בתכונה  שמים  יראת  תצויר 
השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים 
דברים  הפועל  אל  ולהוציא  טוב,  לפעול 
פי השפעתה  ועל  ולכלל,   מועילים לפרט 
שמים  יראת  ההוא,  הפועל  כוח  מתמעט 
הקודש,  )מוסר  פסולה"  יראה  היא  כזאת 

ראש דבר כז(.

ממדרגה  מהפכן  אפוא  הוא  אברהם 
ראשונה בעיצוב מערכת היחסים בין האל 
"יראת  בין  הגומלין  וביחסי  האדם  לבני 

שמים" למוסר האנושי.

אלי רבל

הארץ  ברחבי  נטייל  זו  בפינה 
ועמותות  בארגונים  ו"נבקר" 

העוסקים בהתחדשות יהודית.
אז מה זה בדיוק? הרי אנחנו כאן כבר כמה 
אלפי שנים וספר ההנחיות שלנו נכתב כבר 

אז, משכבר הימים, אז מה מתחדש פה?
להתחדשות  "פנים"  באתר  חטופה  הצצה 
של  שמות  מעלה  פלורליסטית  יהודית 
גופים רבים העוסקים בתחום: בתי מדרש, 
לא?!  ומה  ִמְגָדר  בטבע,  העמקה  קהילות, 

נראה כי היהדות מתורגמת לנושאים רבים, 
אלו  בקרב  חשש  לעורר  עלולים  שלעתים 

שגדלו בחיקה זה מכבר. 

מושג  היא  יהודית  התחדשות  האם 
חדש?

בדיון  ומתמיד  מאז  היהדות  עסקה  לדידי 
מתמשך על זהותה, החל בפלפולי המשנה 
והתלמוד דרך גדולי הפוסקים, עם הופעת 
הציונות וכלה בימינו, עם התחזקות המונח 
ויהדות כתרבות. העניין  יהדות חילונית  של 

אל”ף בי”ת של התחדשות יהודית

אברהם אבינומהפכנים יהודים

את  מעמיד  אברהם 
לאל  האדם  בין  הקשר 
היחיד כדיאלוג דו-כיווני בו 
להשפיע  יכולת  יש  לאדם 
נתון  אינו  והוא  גורלו  על 

אך ורק לחסדיו של האל.

הדעות  מגוון  הדיון,  הוא  בעיניי  המהותי 
בהקמת  מתבטא  הפלורליזם  והוויכוח. 
מאוד  שונות  דעות  יוצגו  שעליה  הבמה, 
זה  לחיות  "קשת",  בסגנון  שיח  זהו  משלי. 
לצד זה, לעתים להסכים ולעתים לא. אתם 
מוזמנים להצטרף לדילוג במרחבי העשייה 
היהודית. בכל פעם נציג עמותות או גופים 
ועד  מדן  עסקינן  יהודית  שבהתחדשות 

אילת.

ליאת יוספסברג בן-יהושע



ילדים

סיפור בהמשכים
פרק שלישי

הנסיך הקטן חזר אלינו

הנסיך  פצח  ברחוב,"  טיילתי  אחד  "יום 
הקטן בקולו הנעים, "וראיתי המון אוהלים. 
כך סתם, לא על דשא, לא על חוף הים. 
לנטות  בחרו  הם  מוזר  מקום  מין  איזה 
שמול  ברחבה  המדרכה,  על   – אוהלים 

המתנ"ס".
"אה!" אמרתי לו "אלה אנשים מאמינים".

"מאמינים?" שאל, "חשבתי שהמאמינים 
בבית  הכביש,  השני של  נמצאים מעברו 

הכנסת".
ואלה  שהיה,  במה  מאמינים  "אלה 
"אנשי  הסברתי.  שיהיה,"  במה  מאמינים 

האוהלים הם אנשים שמקווים".
התעניין  כאלה?"  רבים  אצלכם  "ויש 

הנסיך הקטן.
כאלה.  רבים  נהיו  האחרון  בקיץ  כן.  "הו, 
המון אנשים התייאשו מן הייאוש והשגרה 

והתקוות שבו ללבבות".
שאסף  קטן  בענף  שיחק  הקטן  הנסיך 
מהאדמה. הוא לא אמר זאת, אך הרגשתי 
שפתיו  על  עלה  חיוך  צל  מרוצה.  שהוא 

המקסימות.
אחרים?"  בכוכבים  כאלה  אנשים  "ראית 

הגיע תורי לשאול.
ואז סיפר לי הנסיך הקטן משהו מדהים 
שלא ידעתי קודם לכן. ידעתי כמובן שיש 
יש  חלקם  ושעל  בשמים,  כוכבים  המון 

חיים, וידעתי שחיים קשורים בחמצן.
"בדרכי לכאן," סיפר לי, "ביקרתי בכוכבים 
רבים. ביניהם היו כאלה שאזל להם מזמן 
בזכות  מתקיימים  שם  והחיים  החמצן 

התקווה בלבד".

יאיר הרטמן 

שבו  אבסורדי  מצב  שיצר  מה  בטלוויזיה, 
כדי  עצמו  למגרש  ללכת  חייבים  היינו 
לראות את הגיבורים האלו בשר ודם. גם אז 
יקרים והאצטדיונים עוד  הכרטיסים היו די 
הסולידריות  במסגרת  אבל  גרועים,  יותר 
של שנות השבעים נולד גם חוק אחד לא 
כתוב בדיוק בשביל ילדים כמונו: בדוחק של 
הכניסות למגרש, כל עוד אתה צמוד לגופו 
של מבוגר, הכרטיסן בשער לא יבקש ממך 
לעולם כרטיס. אחרי כמה פעמים פיתחנו 
סטארט-אפ, היינו מגיעים כמה ילדים עם 
ליד  אורבים  ואז  נהג,  ששימש  אחד  אבא 
הכניסות למגרש ומסתערים על אבא ללא 
ילד בקריאות "תכניס אותי! תכניס אותי!", 

נדבקים לו לגב, והופ אנחנו בפנים.
לכוכבים הבינלאומיים של ימינו מעולם לא 
שעד  חושב  אני  ליבנו.  על  תחרות  הייתה 
לא  בכלל  שלוש-עשרה  שתים-עשרה  גיל 
ברצלונה.  שנקראת  עיר  שקיימת  ידעתי 
הידע הגיאוגרפי שלנו היה תחום למסדרון 
שבע  בבאר  "וסרמיל"  אצטדיון  שבין 
לאצטדיון "קריית חיים" בחיפה )מצד שני, 
לכם  ואומר  הלילה  באמצע  אותי  תעירו 
מי הוצב איפה: בשער: אריה אלטר; חוליה 
שירזי;  חסן,  בר,  חיים  מכנס,  גדי  אחורית: 
בחוד:  לם;  חלפון,  פודי  עציוני,  בקישור: 
החשיפה  מכנס(.  ועודד  לביא  דוד  גריאני, 
בתקופת  בחו"ל  לספורט  שלנו  היחידה 
 – בערב  חמישי  ביום  הסתכמה  הילדות 
"משחק השבוע". תוכנית אחת בת חמישים 
מהליגה  משחק  תקציר  עם  ברוטו,  דקות 
בכלל  שנים  כמה  כעבור  רק  האנגלית. 
שנערכו  משחקים  היו  שאלו  לי  התברר 

שבוע קודם לכן, אפילו לא בשידור חי. 

אשכח  לא  שלי  הבר-מצווה  שנת  את 
לעולם. גם אני המראתי לקאמפ נואו שלי 
דורה בנתניה. מפגש  ימים: שכונת  באותם 
"הגשמת  במסגרת  מכנס  עודד  עם  אישי 
חלום", אחת ממשימות הבר-מצווה במושב. 
הינה עודד מכנס יושב איתי במגרש; והינה 
הוא יושב איתי בבית קפה ליד המגרש ואני 
מסי  ליונל  איפה  מהתרגשות.  רועד  כולי 

ואיפה עודד מכנס! 

שנות  באמצע  החלו  הראשונים  הקרעים 
מישהו   .1986 במאי  דיוק  ליתר  השמונים, 
בין  שהמשחק  שמע  שהוא  אמר  בכיתה 
ישודר  חיפה"  ל"מכבי  אביב"  תל  "הפועל 
זוכר  אני  בטלוויזיה!!!  וישיר  חי  בשידור 
אותנו, חבורת הנדחפים למגרש, מתיישבים 
את  ומגלים  השידור,  לפני  וחצי  שעה  לנו 
הספה  על  יושבים  אנחנו  השמיני:  הפלא 
ממש  רגע  שבאותו  במשחק  וצופים 

מתקיים באצטדיון "בלומפילד" ביפו. 
מאותו רגע הגיחות למגרשים נעשו פחות 
שבת  במוצאי  שעה  באותה  אטרקטיביות. 
לא  כבר  הנוחה.  הספה  על  קורסים  היינו 
למגרש.  בכניסות  להידחף  כוח  לנו  היה 
את  פה  בעל  זכרתי  לא  כבר  שנה  אחרי 
אם  זכרתי  לא  נתניה.  מכבי  של  ההרכב 
המערך הוא עדיין 3-4-4 או שגם "אנחנו" 
אחרי שפעם  הפחדני.  ל-2-4-4  עברנו 
נמצא  פנייה  באיזו  בדיוק  זכרתי  לא  אחת 

המגרש, הבנתי שזה נגמר.
הספורט  ערוצי  החלו  קצרה  תקופה  אחרי 
לגלות לנו את העולם שמעבר לים, העולם 
לגילי  בעוד שמונה שנים  נואו.  של קאמפ 

יש בר-מצווה.
טל וולק

לרחלי ואורי ליבר
להולדת בתם ספיר

לאסנת ומרק פרל
להולדת בנם נוי

לגלי ועדי טפליה
להולדת בנם 

לנופר וגל ילוב
להולדת בתם
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עומר גורי
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 אל תגידו יום
 יבוא, הביאו
את היום...

מוטב תשירו
שיר לשלום

בצעקה
גדולה... תנו לשמש

לעלות...

לכן
תשירו
שיר

לשלום...


