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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

בין חינוך לכפייה - גבולות הסמכות ההורית

מדי שנה באביב ובסתיו לוקים רבים בהתעטשויות, נזלת, גרד באף 
ובעיניים ולעתים בהתקפי אסתמה שנמשכים שבועות. תופעה זו 
תוארה במאה ה-19 על ידי הפיזיולוג האנגלי ג’ון בוסטוק, ונקראה 
קדחת השחת )Hay fever( משום שלקו בה בעיקר חקלאים בעונת 
הקציר. שכיחות המחלה כ-15% מן האוכלוסייה, והיא מופיעה לרוב 
בגילאים צעירים )25-15(. הנטייה למחלות אלרגיות היא תורשתית, 
אך התפתחות המחלה תלויה בחשיפה סביבתית. מערכת החיסון 
כנגד   Ig-E מסוג  ייחודיים  נוגדנים  לייצר  נוטה  אלרגי  אדם  של 
חלבונים אליהם הוא נחשף. נוגדנים אלה נמצאים על פני תאים 

המושג שלי – קדחת השחת
)תאי פיטום( באף. חלקיקי אבקת פרחים הנישאים על  מיוחדים 
ידי הרוח חודרים לאף, נקשרים לנוגדנים שעל פני תאי הפיטום 
וגורמים לשחרור חומרי דלקת והיסטמין הגורמים לתסמינים של 
זית,  וכו’. אלרגיה לאבקני הפרחים של עצי  נזלת, עיטושים, גרד 
התלונות  לרוב  גורמת  בר  ועשבי  דשאים  פקאן,  עצי  ברוש,  עצי 
בחודשי  לתלונות  גורמת  יהודה  כתלית  לפריחת  אלרגיה  באביב; 
בעונת  לתלונות  גורמת  )שיבא(  הלענה  לפריחת  ואלרגיה  הקיץ; 
הסתיו. הטיפול כולל תכשירים חוסמי קולטנים להיסטמין, תרסיס 

סטרואידים לאף ובמקרים קשים טיפול בחיסונים. 
קרן גורי

בנושאים  משופע  בראשית  ספר  כי  ידוע 
לא  גדולות.  הגותיות  לשאלות  הקשורים 
לאירועים  המתייחסת  שרה  חיי  פרשת  כן 
זאת,  למרות  בלבד.  נקודתיים  משפחתיים 
שאלה  ועולה  צפה  הפרשה,  שיטי  בין 
חירות  לגבולות  הנוגעת  מעניינת  חינוכית 
הילד אל מול הסמכות ההורית ביחס אליו. 
נזכיר – לאחר מות שרה וקבורתה במערת 
אישה  לקחת  אברהם  מחליט  המכפלה, 
לבנו יצחק. הפרשה מספרת לנו כי אברהם 
דורש מאליעזר עבדו ללכת לארץ מולדתו 
זאת תוך השבעת  ולמצוא אישה לבנו כל 
אליעזר שלא לקחת אישה מבנות הכנעני 

אלא אך ורק ממשפחת אברהם. 

)רבי  חוכמה"  "המשך  שואל  זה  בעניין 
מגדולי  מדווינסק  הכהן  שמחה  מאיר 
לשואה.  שקדם  בדור  אירופה  מזרח  רבני 
ה"משך חוכמה" הינו שם החיבור לחידושיו 
בתורה( שאלה שנראית, על פניה, תמימה: 
מדוע לא דרש אברהם ישירות מבנו יצחק 
אלא  הכנעני  מבנות  אישה  יקח  שלא 
אליעזר  דרך  עקיפה  בצורה  זאת  עשה 
החשיבות  על  מושתתת  זו  שאלה  עבדו? 
המיוחדת המיוחסת ביהדות למצוות כיבוד 
החמישי  הדיבר  את  מהווה  ואשר  אב 
בעשרת הדיברות. חכמי התלמוד מייחסים 
חשיבות רבה למצווה זו, והתלמוד משופע 
או  זה  חכם  כיצד  המדגימים  בסיפורים 
אחר הפליג בכבוד הוריו. יצוין כי עצם הדיון 
תורה  מתן  בזמן  רק  ניתנה  אשר  במצווה 
בהקשר של האבות אינו חריג, ומשקף את 
עמדת חז"ל כי האבות קיימו את כל התורה 

עוד לפני שצוו בה. 
כך, מסביר ה"משך חכמה" כי אברהם לא 
לא  שיצחק  ידע  שכן  ליצחק  ישירות  פנה 

מחויב לשמוע בקולו, שהרי הבן אינו חייב 
האישה  לזהות  הנוגע  בכל  לאביו  לשמוע 
בה הוא חפץ. בנוסף לכך, ההלכה קובעת 
עוד שני היבטים אשר לגביהם אין הבן חייב 
לשמוע בקול הוריו: ראשית, מצוות תלמוד 
תורה – אם האב רוצה למנוע מבנו ללמוד 
תורה אין הבן חייב להישמע לאביו, ושנית 
ישראל  לארץ  לעלות  להחליט  רשאי  הבן 

על אף התנגדות אביו. 

באמצעות  חוכמה"  "המשך  שפתח  הדיון 
לנושא  מתייחס  כביכול  פשוטה  שאלה 
ההורית.  הסמכות  גבולות  בדבר  חשוב 
כהורים אני מניח שאנו מתחבטים בשאלות 
אחד  מצד  ילדינו.  לגבולות  ביחס  דומות 
רובנו מרגישים כי יש מקום לאפשר לילד 
דברים  לחוות  הוא...(  כמה  בן  משנה  )ולא 
אחריות  לקחת  החלטות,  לקבל  בעצמו, 
ולשאת בתוצאות החלטותיו על מנת לפתח 
מצד  אוטונומי.  כמבוגר  ולגדול  עצמאות 
התערבות  היעדר  כי  ברור  פעם  לא  שני, 
אינה דרך חינוכית נאותה. השאלה היא היכן 
להזנחה,  או  לאדישות  הופך  החופש  מתן 
וההשגחה  היכן הפיקוח  או מכיוון הפוך, 
ולחדירה  לכפיה  מחינוך  הופכים 
חמורה לתחום הפרט של ילדינו. מהם 
אנו  כאשר  לשקול  שיש  השיקולים 
חינוך  בין  הגבולות  את  לשרטט  באים 
הפרט  לתחום  לחדירה  גיסא  מחד 

מאידך גיסא.  

שהיה  חוכמה"  "המשך  דווקא  כי  נראה 
שעברה  המאה  בתחילת  קלאסי  פרשן 
זה על  )הוא מסתמך בעניין  מעלה בפנינו 
נביט  אם  שכן  מעניין.  כיוון  ערוך(  השולחן 
מפרספקטיבה  לעיל  שצוינו  ההלכות  על 

רחבה ומודרנית יותר הרי שההלכה קובעת 
חירות  של  מרחבים  שלושה  קיימים  כי 
מוגבלת:  ההורית  הסמכות  להם  שבנוגע 
)ההלכה  אינטלקטואלי   - הרוחני  המרחב 
בהסתכלות  אך  תורה  תלמוד  על  דיברה 
על  לדבר  ניתן  יותר  ורחבה  מודרנית 
באופן  רוחני  ושדה  אינטלקטואלי  לימוד 
)ההלכה  האדם  של  הפיזי  המרחב  כללי(, 
ישראל  לארץ  לעלות  החלטה  על  דיברה 
לדבר  ניתן  יותר  רחבה  בהסתכלות  אך 
באופן  קהילה  ובחירת  מגורים  מקום  על 
מי  )עם  והמרחב הרגשי של האדם  כללי(, 

להתחתן(. 
אך עלי לציין כי כבר תוך כדי כתיבת שורות 
האם  שכן  לכך,  בקשר  ספקות  עולים  אלו 
אין אנו מכוונים את ילדינו מה כדאי לקרוא, 
אלו ספרים נחשבים "ספרות גבוהה" ואלו 
ספרים הם "ספרות נמוכה"? אלו תוכניות 
איזו  ראויות?  אינן  ואלו  ראויות  הן  טלויזיה 
מוזיקה היא איכותית ואיזו אינה איכותית? 
ואפילו בנוגע לבחירת חבריהם בדרך כלל 
אינם  שהדברים  כמובן  לומר.  מה  לנו  יש 
נאמרים בצורה ישירה אלא עקיפה אך אני 
מהר  מבינים  הילדים  כי   ).....( ויודע  מאמין 

מאוד לאן ההורים מכוונים. 

היא,  ההורית  הסמכות  גבולות  שאלת 
אפוא, שאלה מורכבת ועמוקה אך לפחות 
שלושת  על  לחשוב  ראוי  פתיחה  כנקודת 
המרחבים שציינתי לעיל כאבני יסוד לזהות 
כהורים  לנו  ראוי  ולפיכך  ואישיותו  האדם 
לשקול  לפחות  שלנו...(  להורים  גם  )ואולי 
במשנה זהירות את אכיפת עמדותינו ביחס 

למרחבים אלו. 
שבת שלום, 
רוני רוזנברג



ושוב אנחנו 
במשחקנו 

האהוב "בעשרה 
צעדים". 

להזכירכם, 
מטרת המשחק 

היא להגיע ממושג 
אחד למשנהו תוך 

עשרה צעדים, לא פחות ולא יותר. את הפתרונות 
yishayleh@gmail. :נא לשלוח בכתב לאימייל שלי
com, והפתרון המוצלח ביותר יזכה לתהילת עולם 

בפרסום בשבועון הפופולארי "ודברת בם".
מהמושג  להגיע  הוא  השבוע  האתגר 

"בורסה" למושג "צונאמי". 
מבשאר  שמגיע  שכזה  לקישור  דוגמה  להלן 

אל-אסד לאותלו בעשרה צעדים.
אזרחים  עשרות  בקיץ  נהרגו  חמה  בעיר   – חמה 

במאבק בין בשאר אל-אסד למתנגדיו בסוריה.
הערים  כאחת  בתנ"ך  מוזכרת  העיר   – צובא  חמת 
ידי  שממנה הוגלו התושבים לשומרון הכבושה על 
עשרת  גלות  אחרי  ריקה  נותרה  ואשר  האשורים, 

השבטים.
בשומרון  מתנחלים  אותם  היהודית  המסורת  לפי 
ייסדו דת חדשה אשר מורכבת מאמונה באלוהים 
והיא  שלהם,  המקוריים  באלים  ואמונה  היהודי, 
הדת השומרונית. השומרונים מייחסים את מקורם 

לאפרים ומנשה בני יוסף.
בברית החדשה ישנו משל ידוע שסיפר ישו אודות 
שומרוני אשר עזר ליהודי אשר הוכה בדרך, בעוד 

כוהן ולוי שעברו בדרך התעלמו ממנו.
אזרחים  על  מגינים  אשר  חוקים  זה,  סיפור  בגלל 
נקראים  תביעות,  כנגד  לנפגעים  עוזרים  אשר 
"חוקי השומרוני הטוב". ישנם גם חוקים המחייבים 
לעזור בתנאים מסוימים, וגם הם נקראים לפעמים 

)בטעות( "חוקי השומרוני הטוב".
"סיינפלד"  הסיום של הסדרה  הקונספט של פרק 
על  צוחקים  הסדרה  שגיבורי  הרעיון  על  מתבסס 
קורבן שוד במקום לעזור לו ומועמדים לדין, בגלל 

הפרה של חוק כזה.
איש,  מיליון   76 צפו  "סיינפלד"  של  הסיום  בפרק 
והוא קיבל את הרייטינג השלישי בגובהו בהיסטוריה 
האמריקנית לפרק סיום סדרה. פרק הסיום הנצפה 
גם האירוע  "מאש", שהוא  היה של הסדרה  ביותר 

הנצפה ביותר בהיסטוריה האמריקנית. 
התוכנית הנצפית ביותר בטלוויזיה האמריקנית ביום 
3/8/2011 - היום בו נהרגו בחמה ארבעים וחמישה 
אזרחים - הייתה תוכנית הריאליטי והבישול "מטבח 

הגיהינום" בכיכובו של השף גורדון ראמזי.
נהר  על  סטרטפורד  בעיירה  גדל  ראמזי  גורדון 

אייבון, עיר מגוריו של וויליאם שייקספיר.
במחזה "אותלו" של שייקספייר אומר הגיבור לפני 
באלפו,  שפעם,  גם  ותוסיפו  זה,  את  "רשמו  סיום: 
כאשר טורקי רשע חבוש טורבאן ִהכה איש ונציאני, 
וגם דיבר בגנות המדינה, תפסתי בגרון של הכלב 

הנימול הזה, והרגתי אותו, ככה".
בעיר אלפו, הלא היא חאלב שבסוריה, נהרגו עד כה 

ארבעה-עשר אזרחים בהפגנות.
ישי להמן
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מציאת בן זוג - רומנטיקה 
מול התאמה

של  אשתו  שרה,  של  מותה  לאחר 
זקן  הוא  שגם  מבין  אברהם  אברהם, 
יצחק  בנו  אולם  ימיו.  בערוב  ונמצא 
לא מצא ואולי כלל לא מחפש בת זוג. 
יש  השושלת  שאת  מחליט  אברהם 
ביתו,  משק  מנהל  ואליעזר,  להמשיך, 
אליעזר  החשובה.  למשימה  נקרא 
שלא  כלה  ליצחק  לחפש  מושבע 
אופיין,  בגלל  כנראה  המקום,  מבנות 
אלא בארם נהריים, מקום מוצאו של 
הארוך  למסע  יוצא  אליעזר  אברהם. 
חשיבותה  הבנת  תוך  נהריים  לארם 

הרבה של שליחותו.

אישה  אליעזר  יבחר  כיצד  אולם 
צד  ישנו  זוג  בת  בבחירת  ליצחק? 
כמה  עד  לחפש  שמנסה  רציונאלי, 
כיצד  הזוג,  בני  בין  התאמה  ישנה 
יחד  משותפים  חיים  לבנות  יוכלו 
ובכלל לבלות את שאר ימיהם עם בן 
ישנו צד שני בבחירת בת  הזוג. אבל, 
הרומנטי  הצד  הרומנטי.  הצד   - זוג 
שעליה  הזוג  בת  שזו  להאמין  רוצה 
"ארבעים  סנהדרין:  במסכת  נאמר 
יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת 
זאת  לפלוני'",  פלוני  'בת  ואומרת: 
אנחנו  בלתה.  האחת המיוחדת שאין 
מיוחד  משהו  שיש  להאמין  רוצים 
מהגורל,  משהו  הזוג,  בן  בבחירת 
ולכן הרבה פעמים נחפש סימנים 
כמה  עד  אותנו  מקריים שישכנעו 

מיוחד היה שפגשתי בן זוג זה.

ועושה  נהריים  לארם  מגיע  אליעזר 
מין הסכם עם אלוהים. ההסכם בלשון 
הפסוקים: "ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ]ַהַּנֲעָרה[ ֲאֶׁשר 
ְוֶאְׁשֶּתה;  ַכֵּדְך  ָנא  ַהִּטי  ֵאֶליָה:  ֹאַמר 
ְוָאְמָרה: ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה; ֹאָתּה 
כד  )בראשית  ְלִיְצָחק"  ְלַעְבְּדָך  ֹהַכְחָּת 
יד(. ואכן להפתעתנו, מיד בסוף דבריו 
אליעזר  רבקה.  בשם  נערה  מגיעה 
ָנא  "ַהְגִמיִאיִני  לה  ואומר  אליה  פונה 
ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך" )שם, שם יז(. רבקה 
מסיים  הוא  וכאשר  אותו  משקה 
גמליו.  כל  את  משקה  היא  לשתות 
לשני  פונה  אכן  רבקה  של  בחירתה 
אחד,  מצד  קודם.  שהזכרנו  הצדדים 
והתאמה: אליעזר  אופי  יש פה מבחן 
להכניס  יודעת  רבקה  אם  בודק 
אורחים גם כאשר הם זרים מוחלטים 

לאחר  מאובקים  הם  כאשר  וגם 
מוחלטת  התאמה  זוהי  ארוך.  מסע 
גם  אברהם.  משפחת  של  לאופייה 
אברהם הכניס את שלושת המלאכים, 
מאובקים  שבאו  לו  זרים  אנשים 
מרחוק. שניהם, רבקה ואברהם רצים 
שום  בלי  באורחיהם  לטפל  וממהרים 
התערבות  פה  יש  שני,  מצד  חשבון. 
הסכם  מן  עושה  אליעזר  אלוהית, 
עם הקב"ה שזה יהיה המבחן, ובדיוק 
כשהוא מסיים לדבר על ליבו מגיעה 
ובנוסף  המבחן  את  מקיימת  רבקה, 
אברהם.  ממשפחת  שהיא  מתברר 
בהחלט  רבקה  בבחירת  הגורליות 

נוגעת ללב הקורא.

אליעזר  שבו  השלב  מגיע  כעת  אך 
רבקה  משפחת  את  לשכנע  צריך 
לארץ  ארוך  למסע  אותה  לשלוח 
אחרת להתחתן עם זר. ברוב חוכמתו, 
אפשר  התאמה  שעל  אליעזר  מבין 
לא  שלו  הגיוניים  שיקולים  להתווכח. 
חייבים להיות השיקולים של משפחת 
רבקה. הוא יודע שהוא צריך להדגיש 
וכך  ביניהם.  במפגש  הגורליות  את 
לאכול  מסרב  הוא  דרמטית,  בצורה 
עד אשר ידבר את אשר על ליבו. הוא 
פרטים  בהמון  הסיפור  את  משנה 
גורליות  את  להעצים  כדי  פעוטים 
שרבקה  ברור  כמה  ועד  מפגשם 
לספר  בוחר  הוא  ליצחק.  יועדה 
ליצחק  אישה  ביקש  אברהם  שכבר 
אברהם  מדויק:  )לא  ממשפחתו 
בוחר  הוא  מארצו(;  אישה  ביקש 
כמו  בדיוק  לו  ענתה  שרבקה  לספר 
)לא  הקב"ה  עם  ערך  שהוא  התנאי 
אותו  השקתה  היא  ראשית,  מדויק: 
אחר  ורק  לגמלים,  התייחסה  ולא 
היא  צימאונו  את  הירווה  שהוא  כך 
חשוב  לאליעזר  לגמלים(.  המשיכה 
להראות שיש פה התערבות אלוהית, 
אף  ביכולת  ואין  גורליים  שהדברים 
אחד להתווכח שבני הזוג מיועדים זה 

לזה מיום היוולדם.

הפרשה  בסוף  מתברר  לשמחתנו, 
כדי  עד   - מאוד  מתרגשת  שרבקה 
יצחק,  את  בראותה   - התעלפות 
שכנראה השאיר עליה רושם רב. וגם 
רבקה  את  שאהב  נאמר  יצחק  על 
בבית  אימו,  מות  לאחר  נחמה,  ומצא 

שהקים עם רבקה.

יהודה חסין

 פרשת חיי שרה
פרשת השבוע למשפחה



שפת האספרנטו

ברוריה התנאיתמהפכנים יהודים

"ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת" )בראשית יא, א( 
– על שפת הֶאְסֵּפַרְנטֹו

מזמן  לא  קראנו  עליו  בבל,  מגדל  מאז 
שפות.  המוני  בעולם  קיימות  נח,  בפרשת 
כ-6000  בעולם  יש  כיום  כי  היא  ההערכה 
בקרב  פירוד  יוצר  הדבר  שונות.  שפות 
בני  בין  התקשורת  על  ומקשה  האנושות, 
שבו  היום,  הקיים  במצב  אפילו  האדם. 
השפה  לכאורה  להיות  הפכה  האנגלית 
על  רק  מדוברת  היא  עדיין  הבינלאומית, 
ידי לא יותר משישית מתושבי כדור הארץ, 
ובאירופה רק על ידי מחצית מהאוכלוסייה. 
משמעותיים  רמה  הבדלי  יש  בכל-מקרה 
בין דוברי אנגלית מלידה ובין אלו הדוברים 
בה שפה  לראות  ואין  שנייה,  אותה כשפה 

"ניטראלית". 
בסוף המאה ה-19, חי בביאליסטוק רופא 
עיניים יהודי בשם אליעזר לודוויג זמנהוף. 
זמנהוף היה גם בלשן חובב, דיבר בארבע 
של  חזונו  נוספות.  חמש  ולמד  שפות 
וקלה  מתוכננת  שפה  ליצור  היה  זמנהוף 
ללימוד, שתהפוך לשפה בינלאומית ותהיה 
כך  האדם.  בני  כל  של  השנייה  שפתם 
תאפשר השפה תקשורת פתוחה ושוויונית 

בין יחידים ובין מדינות. הוא האמין ששפה 
בעולם  והשלום  ההרמוניה  את  תקדם  כזו 
רסם את החוברת שהניחה  כולו. ב-1887, פִִ
את היסודות לשפה החדשה, שזכתה לשם 
הראשונים  העשורים  במהלך  "אספרנטו". 
בתחילה  האספרנטו,  דוברי  מספר  גדל 
בעיקר ברוסיה ובמזרח אירופה, ולאחר מכן 
מלחמות  שתי  בין  אך  כולו,  העולם  ברחבי 
השאר  בין  התפשטותה,  נעצרה  העולם 
הן  האספרנטו  דוברי  של  רדיפתם  בשל 
על ידי המשטר הנאצי והן על ידי המשטר 
הסובייטי, שחששו מיכולתה של האספרנטו 

לעודד קשרים בינלאומיים.
האספרנטו  את  ליצור  השכיל  זמנהוף 
כשפה קלה מאוד ללימוד, והדבר נובע מן 

העקרונות שלאורם תוכננה:
וכל 	  אחד,  קבוע  צליל  יש  אות  לכל 

האותיות הנכתבות גם נשמעות.
כללי 	  שישה-עשר  הכול  בסך  ישנם 

דקדוק בסיסיים.
מערכת פשוטה של זמנים – עבר, הווה 	 

ועתיד.
ולכל 	  הטיית הפועל אחידה לכל הגופים 

המינים.

פשוטה 	  השונים  בזמנים  הפועל  הטיית 
מאוד וללא יוצאי דופן.

מספר 	  על  מבוסס  המילים  אוצר 
שמהם  שורשים,  של  יחסית  מצומצם 
מערכת  בעזרת  רבות,  מילים  נוצרות 

מסודרת ועקבית של סיומות ותחיליות.
ובדרך  למדי,  קל  אכן  הוא  האספרנטו  לימוד 
שווים  אספרנטו  של  לימוד  חודשי  כמה  כלל 
מניסיון  רגילה.  שפה  של  לימוד  שנות  לכמה 
השפה  דקדוק  רוב  את  ללמוד  ניתן  אישי, 
קורסים  בעזרת  עצמי  בלימוד  קצר  זמן  תוך 
מראים  אף  מחקרים  באינטרנט.  הנמצאים 
שנייה  שפה  לימוד  לפני  אספרנטו  שלימוד 
אחרת מאיץ ומשפר את לימוד השפה השנייה.

כיום דוברים את השפה כמה  כי  מעריכים 
אף  על  מדינות.  בכמאה  אלפים  מאות 
אספרנטו  של  החזון  מן  רחוקים  שאנו 
כשפה בינלאומית רשמית, יש כיום מועדוני 
אספרנטו במדינות רבות ואפשרויות ליצור 
קשרים עם אנשים דוברי אספרנטו ברחבי 
העולם. בנוסף ישנם ספרים רבים שנכתבו 
וכן פעילות שוקקת  או תורגמו לאספרנטו 

ברשת האינטרנט.
ירון וייס

דמות  להציג  רוצה  אני  השבוע 
ספרותי  ועיסוק  לעניין  שזוכה  רומנטית, 
ומשמשת  המודרני  בעידן  ואינטלקטואלי 

השראה למהפכנות בדורנו.
ברוריה הייתה בתו של התנא רבי חנניה בן 
תרדיון, שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות, 
משפחתה  ברבים.  תורה  שלימד  כך  על 
של ברוריה התפרקה לחלוטין, ורק אחותה 
ליסטים.  בידי  נהרג  שאחיה  לאחר  נותרה 

אחותה אגב, הוכרחה לעבוד בזנות. 
שלימד  זה  היה  אביה  כי  להניח  ניתן 
רוב  שבה  בתקופה  אותה,  והנחה  אותה 
קרוא  ידעו  לא  הנשים  כל  וכמעט  העם, 
לפרוח.  לחוכמתה  אפשר  ובכך  וכתוב, 
מחויבות  ברוריה  חשה  מת  שכאשר  ייתכן 
שהוא  אפילו  וייתכן  מורשתו,  את  להמשיך 
היה זה שצירף אותה לבית המדרש, למרות 
היותה אישה, לאחר שראה את הפוטנציאל 
הרב הגלום בה. ברוריה התחתנה כמובן עם 

תנא, רבי מאיר.
הדורות  לאורך  בזיכרון  טבועה  ברוריה 
התלמוד  מספר  עליה  למדנית.  כאישיות 
ביום  שמועות  מאות  שלוש  שנתה  כי 
משלוש מאות תנאים )פסחים סב(, ומתוך 
ברוריה  כי  להבין  ניתן  מהתלמוד  סיפורים 
מאבק  תוך  התורה  לימוד  במעלות  עלתה 
הסובבים  התנאים  בסביבתה.  פוסק  בלתי 
של  מעשיה  מה  מבינים  אינם  אותה 
ברוריה מבססת את  בבית המדרש.  אישה 
עצמאית,  כתנאית  עצמה,  בזכות  מקומה 
על  לעתים  חולקת  וגם  הלכות  המחדשת 
לימוד  שיטת  בעלת  היא  אחרים.  תנאים 

מורא  לעתים  מטילה  ואף  עצמה  משל 
בתלמידים. 

פיהם  על  אשר  אלו  כל  ובין  התנאים  בין 
אחת  אישה  רק  הייתה  ההלכה  נקבעה 
דופן,  יוצא  היה  קיומה  שעצם  ברוריה,   –
דברי  "ייׂשרפו  כמו  ביטוים  נפוצו  כאשר 
חכמה  "אין  לנשים",  יימסרו  ואל  תורה 
לאישה אלא בפלך", ושאר אמרות מרנינות 

נפש.
קצרה היריעה מלהזכיר את כל הסיפורים 
חז"ל.  בספרות  ברוריה  על  המסופרים 
גדלנו על סיפור מותם בטרם עת של שני 
מול  זה  בעניין  והתנהלותה  בשבת,  בניה 
בעלה, רבי מאיר. המדרש מפליג בשבחה 
ומכתיר אותה כ"אשת החיל" על פי השיר 

המפורסם ממשלי.
לבבל.  ובעלה  היא  נמלטו  מסוים  בשלב 
רדיפות  כנראה  הייתה  לבריחה  הסיבה 
אך  משפחתה,  ואת  בעלה  את  הרומאים 
וחילול ה' של רבי מאיר,  גם מניעת בושה 
ללא  להתחזות  נאלץ  אלו  רדיפות  שבגלל 
ברוריה  של  לאחותה  שעזר  בעת  יהודי, 

לצאת מבית הזונות שהושבה בו.
אינו  ברוריה  של  לסיפורה  זה  סוף 
סוף  גם  מסופר  במסורת.  שעבר  היחיד 
מובא  הסיפור  לחייה.  וקשה  אלטרנטיבי 
על ידי  רש"י בפירושו על התלמוד )עבודה 
נחשף  כנראה  אשר  ב'(,   עמוד  יח,  זרה 
שרדו  שלא  רבים  חז"ל  וסיפורי  למדרשים 
בפריז  התלמוד  שריפת  )ראו  היום  עד 
רש"י(.  אחרי  שנה  כמאתיים   ,1242 בשנת 
להביאו  עד שהחלטתי  טראגי  כה  זה  סוף 

שאמרו  על  ליגלגה  אחת  "שפעם  כלשונו: 
חכמים 'נשים דעתן קלות הן עלייהו', ואמר 
וצוה  לדבריהם;  להודות  סופך  חייך,  לה: 
עבירה  לדבר  לנסותה  מתלמידיו  לאחד 
שנתרצית,  עד  רבים  ימים  בה  והפציר 
מאיר  ר'  וערק  עצמה,  חנקה  לה  וכשנודע 
מחמת כסופא )בושה(". סיפור זה אין בו כדי 
דמות  שאינה  ברוריה,  של  מערכה  להוריד 
ונלחמת  הנאבקת  אנושית,  אלא  מושלמת 

למען הכרתה. 
בין  ההקבלה  ומדהימה  ביותר  מעניינת 
סיפורה של ברוריה לסיפורה של בת זמנה, 
הרומאית,   )Julia Domna( דומנה  יוליה 
עצמה  בזכות  כפילוסופית  ידועה  שהייתה 
תקדים  חסרת  כוח  לעמדת  והגיעה 
כקיסרית האימפריה הרומית במאה השנייה 
כדוגמתה.  שאין  ייחודית  תופעה  לספירה, 
הקווים המקבילים בין סיפור חייה של יוליה 
דומנה וסיפור חייה של ברוריה, כמו נקודות 
הדמיון שבדמותן, כה רבים עד שנושא זה 

שווה מאמר בפני עצמו.
ברוריה היא כיום סמל והשראה למאבק 
ולימוד  לחינוך  הנשים  זכויות  לשוויון 
תורה, ולהיות מנהיגות רוחניות. מדרשת 
הראשונה  היא  ברוריה,   – לינדנבאום 
שהתקיים בה לימוד גמרא מעמיק ומסודר 
לנשים בסגנון ישיבתי. בכך ברוריה מובילה, 
כאלפיים שנה לאחר זמנה, מהפכה חינוכית 
רוחנית אשר, אני משוכנע, הייתה ממלאת 

אותה נחת וגאווה.

אלי רבל



אילנית )40(, איתי )43(,
גלעד )12(, לומד בכיתה ז'

ב"קשת",  ד'  בכיתה   ,)9.5( תמיר  בתיה,  במזכרת  "רבין"  הביניים  בחטיבת 
עלמה )4.5(, בגן "אולגה", וביאנקה )כנענית לבנה בת 3(.

  אילנית: דור חמישי )!( במזכרת בתיה, נצר למשפחת ארקין, שהייתה בין אחת-עשרה 
המשפחות שייסדו את המושבה. אביה עדיין עובד בחקלאות. אחות בכורה מתוך ארבעה, 
משותפות  שישי  ארוחות  עם  מלוכדת  משפחתיות  בתיה.  במזכרת  גרים  מהם  שלושה 
שירתה  בצבא  וסובלנית.  פתוחה  בצורה  מסורת  על  שמרו  הוריה  בבית  ההורים.  אצל 
כמש"קית חווי"ה בחיל אוויר, שם הכירה את איתי.   איתי: נולד, גדל ולמד בנהרייה, הצעיר 
פצצות.  סילוק  כקצין  בקבע  שנתיים  כולל  קרבית,  בהנדסה  שירת  אחים.  שלושה  מבין 
עדיין עושה מילואים כקצין בצוות מומחים בפיקוד העורף. למד הנדסה כימית בטכניון 
ולאחר מכן עבד ב"כרמל אולפינים" במפרץ חיפה. לאחר שנתיים עבר לעבוד ב"אינטל" 
בירושלים ולאחר מכן בקריית גת.   ההיכרות: נפגשו בבסיס בו שירתו, לאחר שאיתי הזמין 
את אילנית למועדון היחידה, ואילנית זיהתה את הפוטנציאל לשדרוג ממגורי מש"קיות 
למגורי קצינים בבסיס. עד היום נפגשים כל יום עצמאות עם קבוצת חברים מהיחידה 
)שרובם הכירו את בן/בת הזוג בבסיס(. אחרי השחרור למדה אילנית יחסים בינלאומיים 
באוניברסיטה העברית ואיתי למד בטכניון בחיפה )"במשך שנים מיַּמּנּו את 'אגד' בנסיעות 

ולמדה לתואר שני במינהל ציבורי  )"תקופה נהדרת, שקלנו להישאר שם"(,  יחד בנשר  גרו  הלוך חזור"(. בסיום לימודיה הצטרפה לאיתי, 
וביקורת.   איך הגיעו ל"קשת": אילנית חיפשה אלטרנטיבה חינוכית ונענתה בשמחה להצעה להצטרף לקבוצת ההורים המייסדים. שניהם 
התלהבו מרעיון של חינוך משותף, חיפשו חינוך משמעותי עם קשר ליהדות.   תרומה לקהילה: אילנית הייתה בצוות אירועים ומשם עברה 
לוועד העמותה. כיום- נציגת "קשת" מזכרת בתיה באסיפה הכללית של הקהילות המשותפות במרק"ם. כל שנה הם מארחים בגינתם את 
ערב השירה בציבור ב"יום ירושלים".    תחביבים: איתי: עושה יין עם אביה של אילנית ואחיה, במרתף ביתו של הסב. חובב גלישה )באינטרנט(. 
אילנית: קריאה, בישול ופילאטיס. ביחד: טיולים.   גיבור ילדות: איתי: סטיב אוסטין )האיש הביוני הראשון!(. אילנית: גיבורי המחתרות, בעקבות 
ספרי דבורה עומר.   אירוע משמעותי: אילנית: הולדת הילדים. איתי: נפילת מטוס סורי במלחמת יום כיפור סמוך לביתו, זוכר רעש נוראי 
ותריסים שעפו. הוריו לא התרגשו )היו רגילים להפצצות של בעלות הברית באירופה(.   השבת שלנו: בימי שישי מדליקים נרות, הולכים 
לארוחת ערב עם המשפחה המורחבת, בשבתות נעים בין רביצה לבין טיולים בארץ.   מה לא תעשו לעולם: לא נעזוב את הארץ, אם כי 
אילנית לא תתנגד לעשות דוקטורט בארה"ב. שלומי שבת או שלומי שבן? מאיר אריאל ו-U2. ז'אן קלוד ואן דאם או ז'אן לוק גודאר? גם וגם. 
אנטריקוט או ירקות? אילנית: ירקות, איתי: אנטריקוט. קרמבו או קרם פטיסרי? קרם ברולה. "מקור ראשון" או "הארץ"? "גלובס". "יוחננוף" 

או "שופרסל דיל"? "שופרסל דיל". מדורת ל"ג בעומר או בתי מדרש? אילנית: בית מדרש, איתי: מדורה.
.doronlil@013net.net  או ללילך ענתי  uriliat@netvision.net.il  המעוניינים להתראיין למשפחה מבוקשת מוזמנים לפנות לליאת ואורי נוי
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סיפור בהמשכים

פרק רביעי

הנסיך הקטן חזר אלינו

"בשביל מה יש לכדור הארץ ירח?" שאל אותי 
הנסיך הקטן, "הרי אתם בקושי משתמשים בו!"

היה  הוא  "פעם  לו,  להסביר  ניסיתי  "פעם,", 
יותר. פעם, כשאנשים היו רחוקים זה  שימושי 
מזה, הם לא יכלו לדבר ולראות אחד את השני.

בנפרד,  להיות  נאלצים  ואהובה  אהוב  "כשהיו 
הם היו קובעים מראש להסתכל באותה שעה 
אך  אחר,  במקום  אמנם  אחד  כל  הירח.  על 
הידיעה שהם מסתכלים באותו הזמן על אותו 

הדבר חיברה ביניהם – ולו לרגע אחד".
"והיום?" שאל.

"היום קל יותר לדבר, אבל לא בהכרח קל יותר 
להיות ביחד," עניתי.

"אבל האדם הוא יצור נוסטלגי," הוספתי, "אז 
כדי  הירח, תלוי שם למעלה,  הוא השאיר את 

להיזכר במה שהיה ובמי שהוא היה".
"באמת," השלים הנסיך הקטן את החלק שלו, 
משם  והסתכלתי  הירח  על  כשהייתי  "באמת 
על כדור הארץ, ראיתי המוני אנשים מסתכלים 

אליי למעלה ומחייכים..."
יאיר הרטמן

על  אחראים  ו'  כיתה  ילדי  אנו  השנה 
במסגרת  סיפרנו  בבית  הספרייה 

הפרויקטים שלנו השנה.
הספרייה בבית סיפרנו הייתה זקוקה לשיפוץ ולכן 

הקדשנו יום לסידור הספרייה. 
החוצה  הספרים  כל  את  שהוצאנו  בכך  התחלנו 
להם  והרכבנו  החדשות  הספריות  את  והכנסנו 
מדפים. אחר-כך מיינו את הספרים לפי אלף בית 

וניקינו את הספרייה.
אותם.  וסידרנו  לספריות  הספרים  את  הכנסנו 
מכן  לאחר  ומיד  והכיסאות  השולחנות  את  ניקינו 

הכנסנו אותם לספרייה. 
ונקריא  בספרייה  נעבוד  אנו  השנה  במשך 

לילדים סיפורים. 
ואנו  התוצאה  את  לראות  מאוד  מספק  היה 
ממליצים לכם בחום לעשות משהו בסגנון זה 

גם בבית שלכם.
ולהשאיל  בספרייה  לבקר  מוזמנים  אתם 

ספרים!
רותי גרוטמן וחן רבל )כיתה ו'(

כתבו  במדור  הקודמת  הכתבה  את  התנצלות: 
הושמט  ששמן  גליק  ואחינעם  ברמה  אליה 

בטעות מהגיליון.


