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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי - סופגנייה

האם אונן היה אורתודוקסי?

בטיגון  מתאפיינים  החנוכה  חג  מאכלי 
השמן.  פך  נס  לציון  זאת   – עמוק  בשמן 
יותר  החג  את  המאפיינים  המאכלים  שני 
הסופגנייה  וסופגניות.  לביבות  הם  מכול 
עמוק.  בשמן  מטוגן  בצק  מאכל  היא 
)ומכאן  הסופגנייה  של  הספיגה  יכולת 
להיותה  העילה  הנראה  ככל  היא   - שמה( 
"סופגן"  החנוכה.  בחג  המסורתי  המאכל 
מאפה  של  סוג  ומשמעותו  במשנה,  נזכר 
התנור[  ]את  "משיסיקנו  וספוגי:  קטן  בצק 

ה  כלים,  )מסכת  סופגנים"  בו  לאפות  כדי 
לסופגן  "יה"  סיומת  הוספה  בהמשך  א(. 
והפכה אותו לסופגנייה. חוץ מהשם נראה 
לסופגנייה  האפוי  הסופגן  בין  קשר  שאין 
 – בישראל  הנפוצות  הסופגניות  המטוגנת. 
באבקת  ומכוסות  בריבה  הממולאות  אלו 
הסופגנייה   – ב"ברלינר"  מקורן   - סוכר 
את  גם  מוצאים  אנו  מלבדה  הגרמנית. 
סופגנייה   - בערבית(  )ספוג  הספינג' 

עשויה  היא  אף  אפריקה.  בצפון  שמקורה 
בצק מטוגן בצורת טבעת, שאותה אוכלים 
עם סוכר או דבש. ה-doughnut האמריקני 
הוא סופגנייה בצורת טבעת מצופה בזיגוג 

סוכר או עשרות אפשרויות אחרות.
ה"פאפאנש"  היא  עליי  המועדפת  הִגרסה 
גבינה  בצק  עשויה  רומנית  סופגנייה   –
שמנת  של  יפה  הר  עם  חמה  ומוגשת 

חמוצה ורוטב דובדבנים או פירות יער.
נועם ארז

בהכשרתי אני מוזיקאי, ומנהל חברה אשר 
מספקת שירותי תרגום. מעולם לא למדתי 
הפסיקה  אופן  על  כתיבתי  ולכן  בישיבה, 
האורתודוקסית היא של אדם שבא במקור 
כאדם  זאת,  עם  ההלכה.  לעולם  מחוץ 
חוסר  חש  אני  להלכה,  מחויב  אשר  דתי 
ואופן  המצמצמת  ההגדרה  עם  נוחות 
ההלכה,  של  היצירתיות  חסר  הפרשנות 
במסגרת התנועה ההגמונית בישראל, קרי 

האורתודוקסיה.

בלונדון,  דוקטור  לתואר  למדתי  כאשר 
אשר  נגנים  כי  שגילה  מאמר  קראתי 
מתאמנים יותר מדי להופעה עלולים לפגום 
על  החזרה  הביצוע.  במהלך  בספונטאניות 
ביצוע  עקרונות שנקבעים מראש מאפשר 
של עקרונות אלו, אך התמקדות רבה מדי 
עיוורון  ליצור  עלולה  מראש  שהוכן  במה 

לדברים שמתהווים במהלך הביצוע החי.

התנגדות  כי  לי  נדמה  לעתים 
קיומיות  חברתיות  לבעיות  האורתודוקסיה 
בפני  דומה  לעיוורון  לה  גורמת  היסטוריות 
המציאות. לכאורה, האורתודוקסיה פוסקת 
בפועל,  השולחן-ערוך.  לפי  רק  הלכות 
דחפים  ידי  על  פעם  לא  מּונעת  זו  תנועה 
לעולם  התנגדות  של  רציונאליים  לא 
והלא- הקונסרבטיבי  הרפורמי,  החילוני, 

יהודי. 

מתן  של  למיתוס  נצמדת  האורתודוקסיה 
העדויות  שלמרות  משוכנעת  והיא  תורה 
כולה  התורה  והלשוניות,  ההיסטוריות 
ניתנה במעמד הר סיני, ומתודות הפרשנות 
כמעט  באופן  נקבעות  השולחן-ערוך  של 
הוא  לטענתם,  ש"השולחן",  כך  מתמטי 
בפועל,  ההר.  של  מדויקת  תבנית  כמעט 

מהרמב"ם,  עמדות  ליקט  השולחן-ערוך 
הרא"ש והרי"ף. בנוסף, האשכנזים חולקים 
גם  במילים אחרות,  רבות שלו.  על הלכות 
לתנועה  או  לקראים  שייך  לא  אתה  אם 
הרפורמית, אשר אינם תופסים את ההלכה 
כמחייבת, ניתן למצוא מגוון רב של גישות 
וסותרות במסגרת הפסיקה  והלכות שונות 
חיו  לדוגמה,  התימנים,  לדורותיה.  היהודית 
מצוין במשך אלפיים שנה בלי שולחן-ערוך. 

דוגמה  היא  הקונסרבטיבית  התנועה 
מנסה  אך  להלכה,  מחויבת  אשר  לתנועה 
לעולם  עיוור  שאיננו  באופן  לפסוק 
זו  תנועה  חיים.  רובנו  בו  הפוסט-מודרני 
ההלכתית  הפסיקה  את  להפרות  מנסה 
שהפסיקה  כך  חברתיות,  בסיטואציות 
חברתית.  מבחינה  יותר  צודקת  תהיה 
ישנה  ככלל,  האורתודוקסית  בתנועה 
למודרנה  התנגדות  כי  מוזרה  אמונה 
העם  בפועל,  היהודי.  העם  את  תשמר 
רגשות  חש  ובתפוצות  בישראל  היהודי 
מעורבים כלפי תנועה זו. מצד אחד, רבים 
"דיסק  היא  האורתודוקסיה  כי  מאמינים 
של  כלשונו  הדתית,  היהדות  של  הגיבוי" 
גיל קופטש. מצד שני, רבים מתעבים את 
הדתית  הכפייה  בגלל  האורתודוקסיה 
לקבל  שלהם  הנכונות  חוסר  בישראל, 
החינוך  במסגרות  שהם  כמות  חילוניים 
זה(,  בעניין  הכלל  מן  יוצאת  היא  )"קשת" 
הקושי שלהם לקבל גרי צדק שלא גוירו על 
והנסתרת  הפומבית  הרדיפה  רבניהם,  ידי 
התנועות  את  בישראל  האורתודוקסיה  של 

הדתיות הליברליות, ועוד.

צריך  מדוע  ברור  לא  ימינו,  של  במבט 
שלפני  בעוד  השולחן-ערוך.  את  בכלל 
שלוש מאות שנה "השולחן" היה אולי גורם 

מאחד בין יהודים במצרים ויהודים בליטא, 
כיום הוא גורם אשר מקבע את הפרשנות 
גמישות  לחוסר  לה  וגורם  האורתודוקסית 
עכשוויות.  בעיות  כלפי  וספונטאניות 
השולחן-ערוך,  והאירוניה,  הצער  למרבה 
האורתודוקסיה  שבו  האופן  נכון,  יותר  או 
גורם  אותו,  מלפרש  נמנעת  או  מפרשת, 
בארה"ב  היהודי.  בעם  אחדות  לחוסר 
אורתודוקסים.  של  מ-25%  יותר  לא  יש 
הטלת   .15% על  עומד  המספר  בישראל 
על  רק  אלו  זעומים  למספרים  האחריות 
היא  היהודי,  העם  על  או  הליברלי  העולם 
מלקחת  האורתודוקסיה  של  הימנעות 
לא  ולמעשה.  להלכה  גישתה  על  אחריות 
על  מסתמכת  אשר  פסיקה  לדמיין  קשה 
היא  אם  גם  הרמב"ם,  של  תורה"  "משנה 
דוגמה  רק  זו  השולחן-ערוך.  את  סותרת 
אחת לגמישות אשר נפקדת אצל רוב זרמי 

האורתודוקסיה של ימינו. 

למותר לציין, שגם לתנועה הקונסרבטיבית 
בעיות רבות, אך לא זה נושא המאמר. כמו 
אשר  אורתודוקסים  רבנים  מספר  יש  כן, 
המודרני  לעולם  גבם  את  מפנים  אינם 
והפוסט-מודרני. ניתן למנות את הרב קוק 
ויחסו  הרטמן  דוד  הרב  לחילונים,  ויחסו 
החיובי לפלורליזם דתי, הרב דניאל שפרבר 
האישה  מעמד  לשיפור  החיובי  ויחסו 
האורתודוקסית,  המסגרת  בתוך  בתפילה 
ביניהם  נושאים,  למגוון  ויחסו  שרלו  הרב 
ארגונים  של  קיומם  הומוסקסואליות, 
מדרש  בתי  של  פיוס”,  “צו  “קשת”,  כגון 

אלטרנטיביים כמו “אלול” ו”עלמא” ועוד.

להיות  צריכה  הייתה  לא  המאמר  כותרת 
"האם אונן היה אורתודוקסי?" )ברור שלא, 
הרי האורתודוקסיה היא המצאה מודרנית(, 

חג אורים שמח!



וישבפרשת השבוע למשפחה

לאורתודוקסיה  לעזור  יכול  "מה  אלא 
כלומר,  אונן"  של  במצב  מלהיות  להימנע 
שאלה  ועיוורון.  יצירתיות  חוסר  של  במצב 
זו דחופה מתמיד, כיוון שרק כך ניתן יהיה 
ואת  השלילית  ההשפעה  את  לנטרל 
היהדות  והחרד"לים.  החרדים  של  כוחם 
מצוין  להסתדר  יכולה  האורתודוקסית 
בזרמים  האובססיבית  התלות  ללא 
אם  לעשות  ותיטיב  שבתוכה,  הקיצוניים 
זרמים  עם  וביקורתי  פתוח  דיאלוג  תנהל 

ביהדות:  אחרים  זרמים  עם  גם  אך  אלו, 
הרקונסטרוקטיבים  הרפורמים,  החילונים, 
אני  לחרדים,  בניגוד  והקונסרבטיבים. 
כי השילוב של פתיחות מחשבתית  מאמין 
כנה  לאהבה  במקביל  "החיצוני",  לעולם 
אצל  למצוא  שניתן  כפי  ישראל,  למסורת 
טוב  יהודי  לעולם  המפתח  הוא  הרמב"ם, 
יותר. דבר זה חייב להתבטא בהלכה גופא 

ולא רק כמס שפתיים של חלק מהרבנים.
אביאור ביירון 

"יוסף הצדיק" האומנם?
ירידת  לסיפור  המבוא  היא  "וישב"  פרשת 
עם  התהוות  למצרים, שבשיאו  ישראל  בני 
התורה  וקבלת  מצרים  יציאת  דרך  ישראל 
לראות  ניתן  זה  סיפור  דרך  סיני.  בהר 
האדם  ובחירות  הפרטית  ההתנהגות  כיצד 
משתלבות עם ההבטחה האלוהית לאברהם 
אבינו על שהיית בני ישראל כגרים במצרים.

בפרשה:
יוסף 	  את  יעקב  של  והעדפתו  אהבתו 

והכנת כתונת הפסים.
אלומות 	  על   - הראשון  יוסף:  חלומות 

 - השני  לאלומתו;  שמשתחוות  האחים 
הכוכבים  ואחד-עשר  והירח  השמש  על 

שמשתחווים לו.
אחיו 	  את  לחפש  יוסף  את  שולח  יעקב 

הרועים.
אחי יוסף רוצים להורגו, אך ראובן ויהודה 	 

מונעים זאת, ובסופו של דבר הוא נמכר 
למצרים.

יוסף עושה חִיל בבית פוטיפר עד מקרה 	 
אשת פוטיפר, והוא נשלח לכלא.

יוסף פותר את חלומות שר המשקים ושר 	 
האופים.

במקביל סיפור יהודה ותמר.	 
יעקב  בתיאור אהבתו של  פותחת  הפרשה 
הפסים.  כתונת  והכנת  אחיו  מכל  ליוסף 
יוסף  את  לשנוא  לאחים  גורם  זה  מעשה 

ולאי יכולתם לדבר עימו שלום.
הבולטת  מאהבתו  שנבעה  לשנאה  בנוסף 
של יעקב, יוסף מתגרה באחיו ע"י שיתופם 
נובע באופן ברור שהם  בחלומותיו, שמהם 
הפרשה  בתחילת  גם  מצוין  לו.  משתחווים 
ֶאל  ָרָעה  ִּדָּבָתם  ֶאת   ..." מביא  היה  שיוסף 
יוסף היה  ֲאִביֶהם" )בראשית לז ב(. כלומר, 

מלשין לאביו על אחיו.
אנו רואים כאן דמות של ילד מפונק שאביו 
להתנשא  לו  שגורמת  אהבה  עליו  מרעיף 
על אחיו, ולהתגרות בהם, אחד שלא קורא 
באחיו  להתגרות  וממשיך  המציאות  את 
מעשה  וכל  אותו,  סובלים  שאינם  למרות 

כזה רק מגביר את שנאתם כלפיו.
הכינוי  את  ליוסף  הוסיפו  בכתביהם   חז"ל 
"הצדיק". הדבר נראה תמוה ביותר - דווקא 

ליוסף מכל האבות הוצמד הכינוי "צדיק"? 
ומלשין,  משוויץ  אחיו,  על  המתנשא  יוסף 

האם הוא זה שראוי להיקרא "הצדיק"? 
במהלך  ארוכה  דרך  כברת  עובר  יוסף 
רואים  אנו  בחייו.  מהפך  וחל  הפרשה, 
וגדל  ידי אביו  נער, שהיה אהוב ביותר על 
נקטעו  אחת  בבת  אשר  ובשפע,  בביטחון 
ונותק  חייו וממקום מוגן ומוכר נזרק לבור 

מאביו ומכל המוכר והבטוח.
את  רואים  אנו  בה  הראשונה  בפעם 
יעקב קורא  יוסף היא כאשר  צדיקותו של 
מיד  עונה  ויוסף  אחיו,  את  למצוא  לו 
שונאים  שאחיו  הידיעה  למרות  "הנני". 
אותו ועלולים להתנכל לו הוא אינו מחפש 
תירוצים ונענה מיד לשליחות על פי בקשת 

אביו.
במצרים  לפוטיפר  נמכר  שהוא  לאחר 
במהירות,  בתפקידו  להתקדם  מצליח  הוא 
בית  על  אחראי  נהיה  הוא  פשוט  ומֶעֶבד 
ביותר.  בכירה  בעמדה  תפקיד  פוטיפר, 
היה  שיוסף  נאמר  ל"ט  בפרק  ז'  בפסוק 
"ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה". הפרשנים, וביניהם 
עצמו  שראה  שמכיוון  כך  על  אמרו  רש"י, 
על  כחשוב  להתנהג  התחיל  ומושל,  חשוב 
ידי אכילה, שתייה והתייפייפות, אז אמר ה': 
"אם כך, אעמיד אותו בניסיון" - אותו ניסיון 
בו  עמד  שיוסף  פוטיפר,  אשת  של  פיתוי 

בכבוד.  
וכשהורד  בחייו,  דרך  אבן  היה  זה  מקרה 
לבית האסורים הוא החל לעבור תהליך של 
הכרה במקומו ובכך שהכול נעשה על ידי 

יד מכוונת ולא בגלל עוצמתו וכוחו שלו.
בפרשת "ויגש", בשיא הדרמה, בזמן שהוא 
את מעמדו  מנצל  אינו  הוא  לאחיו,  נחשף 
וכוחו על מנת להתנקם בהם על מעשיהם 
להם  ומסביר  אותם  מרגיע  אלא  כלפיו 
זה  והוא  האלוהים,  ידי  על  נעשה  שהכול 
להם  לדאוג  שיוכל  מנת  על  אותו  ששלח 

בזמן הרעב.
לא  ומנהיגותו  מבין שכישרונו  יוסף  כאשר 
על  אלא  והנאה  כבוד  למטרות  לו  ניתנו 
מנת לשרת אחרים, הוא הופך מבן מפונק 
צניעות  בעל  אמיתי,  למנהיג  ומתנשא 

וענווה.
נעמה מרקוביץ’

קוראים יקרים, אין נכון או לא נכון בחידוננו, 
כל אחד יכול לפתור וכל תשובה היא נכונה. 
ונשים,  לגברים  ומתאים  שוויוני  הוא  החידון 
אני  וחילונים.  לדתיים  וגדולים,  לקטנים 
שלי  המייל  בכתובת  לתשובותיכם  מחכה 
yishayleh@gmail.com ואפרסם אותן ברצון. 

האתגר היה להגיע מהמושג "נזיד עדשים" 
סלל  הפתרון  מתווה  ואת  ל"גיאומטריה", 
ילדים  גם  השכל:  מוסר  שגיא.  בני  הפעם 
לאתגר  לפתרונותיכם  מחכה  אני  יכולים! 
ל"פסטיגל"  מ"סופגנייה"  להגיע  הבא: 

בעשרה צעדים, לא פחות! 

כדי  בו  השתמש  יעקב   – עדשים  נזיד   .1
לקנות את הבכורה מֵעָׂשו

ברכה מיצחק העיוור – יעקב לקח בעורמה 
את ברכת הבכורה מֵעָׂשו. יצחק לא שם לב 

לחילופין בגלל עיוורונו.
2. כתב ברייל – כתב ברייל משמש עיוורים 
בולטות  נקודות  באמצעות  לקריאה, 

המייצגות אותיות.
לואי  הברייל,  כתב  - ממציא  ברייל  לואי   .3
את  המציא  הוא  בעצמו.  עיוור  היה  ברייל 
לעיוורים  הספר  בבית  מורה  בהיותו  הכתב 
בתרגום  תריסרים"   15"(  "quinze vingts"

חופשי( אשר בפריז.
העיוורים  מוסד  הינו   “quinze vingts"  .4
המוסד  לעיוורים.  בעולם  בראשון  הרשמי 
לואי התשיעי  המלך  ידי  על  ב-1260  הוקם 
כישלונו במסע הצלב  )לואי החסיד(, לאחר 
הוא  למצרים.  לפלוש  ניסה  שבו  השישי, 
חשב שכישלונו נובע מזעם האל, ובאמצעות 

הקמת המוסד ניסה לפייסו. זה לא עזר.
למרוקו  שהנהיג  הבא  הצלב  מסע   .5

ב-1270, הסתיים במותו מדיזנטריה.
לכבוש  הצליח  שכן  הצרפתי  המנהיג   .6
אותה  נפוליאון, אשר כבש  היה  את מצרים 

ב-1799.
גם  לצבאו,  בנוסף  איתו,  הביא  נפוליאון   .7
שמפליון,  מהם,  אחד  מלומדים.  של  שורה 
מצא מצבה אשר הכילה שורות גם ביוונית 
ובזכות  רוזטה"(,  )"אבן  וגם בכתב חרטומים 

אבן זו פוענח כתב החרטומים.
8. "אבן רוזטה" היא פרי התקופה בה שלט 
דאז  מבירתה  במצרים  היווני  תלַמי  בית 

אלכסנדריה.
החשובות  מהערים  הייתה  אלכסנדריה   .9
משיכה  מוקד  העתיק,  בעולם  ביותר 
הגדולה  לספרייה  שנמשכו  למלומדים, 

ביותר בעולם העתיק ששכנה בה.
היה  אלו  במלומדים  10. אחד המפורסמים 
אוקלידס, הנחשב לאבי הגיאומטריה בזכות 

ספרו "יסודות".
ישי להמן 



התחדשות יהודית

משפחת החשמונאיםמהפכנים יהודים

כבית  הפועל  מדרש  בית  הוא  "'אלול' 
תשמ"ט,  בקיץ  )הוקם  יהודית  להתחדשות 
התורה  לימוד  מושג  את  המרחיב   ,)1989
חדשה.  ויצירה  שוויוני  דיאלוג  מפגש,  דרך 
משותפת  שפה  של  לבנייתה  חותר  אלול 
וליצירת הבנה וסולידריות בין חלקים שונים 
שמאל  אנשי  וחילונים,  דתיים  בין  בעם: 
וימין; בין נשים וגברים; בין יהדות התפוצות 

ליהדות ישראל" )מתוך דף הבית(.

משמעות  מה   – פלורליסטי  מדרש  בית 
שיווק  זה  האם  הללו?  המילים  צמד 
או  חדש,  במעטה  ישן  רעיון  של  מתוחכם 

אכן מדובר כאן במשהו שונה וחדש?

במקביל  הוקמו  השמונים  שנות  בסוף 
"אלול"  פלורליסטיים:  מדרש  בתי  שני 
"אורנים"  בסמינר  ו"המדרשה"  בירושלים 

רבות  טלוויזיה  סדרות  מופיעות  לאחרונה 
אשר  שושלות  או  משפחות  נושאם  אשר 
ההיסטוריה.  על  חותמם  את  השאירו 
המוצלחת,  גם  ואגב,  הבולטת,  הדוגמה 
בתולדות  גם   ."The Borgias" הסדרה  היא 
בעלת  משפחה  למצוא  ניתן  ישראל  עם 
החשמונאים.  משפחת   – דומים  מאפיינים 
מאבקים  רצופה  ההיסטוריה  כאן  גם 
של  הרמה  המשרה  שבמרכזם  פוליטיים, 
זוהי  הלאומית.  והמנהיגות  הגדול  הכוהן 
תקופה  ישראל,  בתולדות  סוערת  תקופה 
של מרד, של עצמאות, ולבסוף של סכסוך 

אחים ואובדן העצמאות.
נכבשת  שני  בית  ישראל של תקופת  ארץ 
בידי אלכסנדר הגדול בשנת 332 לפנה"ס. 
עם הכיבוש חודרים לאזור השפה, התרבות 
השושלת  שלטה  במצרים  היוונית.  והדת 
שלטה  ובסוריה  תלַמי,  בית  של  היוונית 
שושלת בית סלבקוס. מייסדי שתי שושלות 
אלה היו מצביאים בצבא אלכסנדר הגדול. 
עד שנת 198 לפנה"ס הייתה ארץ ישראל 
באותה  התלמיים.  ממלכת  לתחום  שייכת 
הסלבקי  המלך  ידי  על  נכבשה  היא  שנה 
בשנים   שמלך  )הגדול(,  השלישי  אנטיוכוס 
לפנה"ס   175 בשנת  לפנה"ס.   187-223
המכונה  הרביעי,  אנטיוכוס  לשלטון  עלה 
אפיפנס, היינו – "האל שנגלה לבני אדם". 
אנטיוכוס רצה להפיץ בקרב כל נתיניו את 
התרבות ההלניסטית, ועל כן גזר גזירות על 

קיום הדת היהודית.
לא זו בלבד שאנטיוכוס ביקש להעביר את 
להושיב  החל  גם  הוא  דתם,  על  היהודים 

את  לחזק  כדי  זרים,  מתיישבים  בארץ 
מדכא  גורם  ולשמש  לסוריה  הנאמנות 
בט"ו  היהודית.  האוכלוסייה  כלפי  ומנשל 
"שיקוץ  הותקן  לפנה"ס,   167 שנת  בכסלו 
והוקמו  המקדש,  בית  מזבח  על  משומם" 
מזבחות הלניסטיים במקומות רבים בארץ. 
להקריב  החלו  שנה  אותה  בכסלו  בכ"ה 
המקדש  בבית  המחולל  המזבח  גבי  על 
בית  חילול  עם  בבד  בד  שבירושלים. 
לנהוג  בכפרים  העם  גם  נדרש  המקדש 

כמצוות המלך. 
של  משפחה  הייתה  חשמונאי  משפחת 
כוהנים כפריים. פרנסתם הייתה מחקלאות, 
מודיעין.  בכפר  נכבדה  משפחה  היו  והם 
מתתיהו, אבי שושלת חשמונאי, קרא למרד 
הראשון  המהפכני  מעשהו  היוונים.  נגד 
אנשי  "ויבואו  חשמונאי:  בספר  כך  מתואר 
אל  וידברו  המעל...  על  המאלצים  המלך 
אתה  וגדול  ונכבד  ראש  לאמור:  מתתיהו 
עתה  ובאחים.  בבנים  ונתמך  הזאת,  בעיר 
כאשר  המלך  מצוות  ועשה  ראשון  קרב 
והנשארים  יהודה  ואנשי  העמים  כל  עשו 
ויאמר בקול גדול,  ויען מתתיהו  בירושלים... 
מעבודת  איש  כל  יסורו  העמים...  כל  אם 
אבותיו. ואני ובַני ואַחי נלך בברית אבותינו. 
מעבודתנו  לסור  נשמע  לא  המלך  לדברי 
ב,  פרק  א,  )חשמונאים  שמאל"  או  ימין 
יהודי  ידיו  במו  הרג  הוא  ואז  מא-מז(. 
שהסכים לזבוח, ואת פקיד המלך. הוא ובניו 
נמלטים אל מדבר יהודה, אליהם מצטרפות 
פותחים  הם  וביחד  תומכים,  של  קבוצות 
של  הסלבקי  הצבא  נגד  גרילה  במלחמת 

אחרי  קצר  זמן  מת  מתתיהו  אנטיוכוס. 
ראשית המרד. במקומו עומד עתה בראש 
בחסד  מנהיג  המכבי,  יהודה  הלוחמים 
המרד  תנועת  התפשטה  בהנהגתו  עליון. 
וטיהור  המכבים  ניצחון  לאחר  ויותר.  יותר 
בית המקדש בירושלים, נקבע חג החנוכה 
לא  המלחמות  אך  לפנה"ס,   164 בשנת 
בשנת  אלעשה  בקרב  נהרג  יהודה  פסקו. 
160 לפנה"ס. אחיו המשיכו במלחמותיהם, 
על  התרסי  שמעון  גבר  דבר  של  ובסופו 

היוונים בשנת 132 לפנה"ס.
מנהיגה  עצמאית;  למדינה  הפכה  יהודה 
היה שמעון התרסי וחוקיה היו חוקי התורה. 
בעצמאותה  הכיר  הסורי  המלך  אפילו 
והשלים עם ניתוקה מהממלכה הסלבקית. 
לה  שזכה  בהכרה  הסתפק  לא  שמעון 
מבחוץ, ולכן כינס את העם לאֵספה בשנת 
140 לפנה"ס. באֵספה זו הכריז העם, שהוא 
מקבל את שמעון כנשיא, כשר צבא וככוהן 
גדול. העם העניק כבוד זה לא רק לשמעון 
נביא  שיקום  עד  אחריו,  לזרעו  גם  אלא 

אמת ויורה להם אחרת. 
להכרה  זכו  וצאצאיו  הכוהן  מתתיהו  בני 
מצד העם גם בימי מלחמה וגם בימי שלום. 
בארץ יהודה קמה שושלת שליטים חדשה, 
גרם  החשמונאים  מרד  חשמונאי.  בית 
בסופו של דבר לפריקת עולה של מלכות 
החשמונאים  מדינת  של  ולכינונה  סוריה 
היהודית  ההתייוונות  תנועת  של  ולביטולה 
בארץ. תרבות ישראל ודתה יצאו מחושלות 
ממאבק זה, ומכאן ואילך מתחילה פריחה 

מחודשת בתרבותנו.
אלי רבל

היה  הגדול  החידוש  טבעון.  בקריית  אשר 
הספרים  ארון  חילוניים.  מדרש  בתי  שאלו 
מודרך  לטיול  יצא  והישראלי  נפתח  היהודי 
צועדים  כשלצידו  המקרא,  במחוזות 
ואנשי  משוררים  גאונים,  אמוראים,  תנאים, 
של  גדול  מספר  קיים  כיום  מודרניים.  רוח 
דתיים  חילוניים  פלורליסטיים,  מדרש  בתי 

ומסורתיים.

של  שוויונם  הינו  השני  כחוט  העובר  רעיון 
הטקסטים, ללא נחיתות של החדש או חשש 
ועמיחי  ביאליק  וכך  הישן.  על  מביקורת 
"מרביצים" תורה לצד הנביא ישעיהו ושמאי 
והלל. בנוסף, טקסטים או יצירות שאינם מן 
המקורות.  לדף  מצטרפים  היהודי  העולם 
נושאים  של  פעפוע  הינו  נוסף  חידוש 
מחול,  אמנות,  כגון  היהודי,  לשיח  חדשים 

בתי מדרש מסיירים ונושאים אקטואליים.

לצד  עומד  חדשים  טקסטים  של  החידוש 
על  המבוסס  עתיק  בית-מדרשי  לימוד 
ה'חברותא', לימוד בזוגות. במהלך השיעור 
לבד  שינסו  לחברותות  תפוצל  הקבוצה 
מתקיים  ולבסוף  הטקסט,  את  לפענח 
גם  שוויוני  הינו  השיח  מסכם.  קבוצתי  דיון 
הקבוצה.  וחברי  המנחה  מעמד  מבחינת 
לכל אחד יש מקום שווה להציג את דעתו, 
היקפן  לכך  תורם  כלמלומד.  לתלמיד 
המאפשר  הלימוד,  קבוצות  של  המצומצם 

דיון באווירה אינטימית.

גם אצלנו ב"קשת" התקיימו לאורך השנים 
קבוצת  ביניהם  פלורליסטיים,  מדרש  בתי 
לתנ"ך,  המדרש  בית  של  הלכת  מיטיבי 
לצד בתי מדרש לשירה, לקולנוע, למוזיקה 

ולאתיקה ברפואה ובמדע.
ליאת יוספסברג בן-יהושע



עם כתה ב’2ראיון אסוציאטיבי
הפעם המדור 
"אסוציאטיבי" 

לבש חג 
והתארח 

בכתה ב-2.
אותנו  שיתפו 
באסוציאציות 

שלהם:
שחר סלע, 
רועי מאיר, 
עמית ארז, 

לילה מאצ'ט, 
יואב הקר, 

יאיר צ'רקה, 
דניאל לביא, דבורה דב"ש, גלי רום 

ואיילה גרינברג.  

יוון 
רועי: טירה של דרקולה.

שחר: קולוסאום רומי.
יואב: יוון מזכיר לי יפן.

יאיר: מזכיר לי את מלחמת טרויה ואת 
הסוס הטרויאני.

הם  זה  ובגלל  כח  ליוון  נתן  ה'  דבורה: 
מצטיינים בספורט.

עמית: המקדש של קולוסאום.

אולימפיאדה 
ואת  טרמפולינה  לי  מזכיר  גלי: 

העיגולים של חמש הטבעות.
דניאל: שחיה.

רועי: זריקת כידון.
בעשרה  הפינה  את  לי  מזכיר  דבורה: 
אביב  בתל  השכירות  ממחירי  צעדים 

לאולימפיאדה בלונדון.

חושך 
דניאל: אי אפשר לחיות.

איילה: חושך מצרים.
גלי: באנו חושך לגרש.

פסטיגל
איילה: ריקודים ובלרינות.

גלי: הצגות תיאטרון.

יאיר: דברים דבילים.
לי  מרשים  לא  שלי  ההורים  דבורה: 

ללכת.

ספינג'
דניאל: סוג של סופגניה.
יואב: מזכיר לי ספונג'ה.
רועי: באנגלית זה סתום.

יאיר: סופגניה שכולה סוכר.
לילה: מזכיר לי דונאטס.

דמי חנוכה
שחר: כסף.

רועי: עושר ואושר.
יואב: דם.

סביבון  מסובבים  שלי  במשפחה  יאיר: 
הכי  שיש  ולמי  ניקוד  יש  אות  ולכל 

הרבה מקבל מטבעות שוקולד.

חופש 
לילה: שבת.

איילה: כשהיינו בצימר בצפון.
דבורה: יציאת מצרים.

לפיד 
גלי: אש ואורות.

דבורה: הלפיד של האולימפיאדה.
אור  בתור  ישראל  בני  ואיילה:  יאיר 

השתמשו בלפיד.

מכבי
יואב: כדורגל.

גלי: מכבי תל אביב.
לילה: מכבי חיפה.

איילה ודבורה: דם המכבים.

פיל
דניאל: דינוזאורוס.

יואב: סומו.
פילים  על  רכבו  כשהיוונים  יאיר: 

במלחמה.
יהונתן

קוראת  שאני  ספר  לי  מזכיר  איילה: 
בנושא מיליון הנסיכות כי יש שם נפש 

של הילד יהונתן.
דניאל: אחי הקטן.

יואב : את השיר יונתן קטן.
לילה: את בן הדוד הקטן שלי.

שניגנתי  הראשון  השיר  זה  גלי: 
באורגנית.

של  הבן  דוד  של  החבר  את  דבורה: 
שאול.

מסר לאומה
ביחד  יעשו  החברים  שכל  איילה: 

מסיבת חנוכה.
יואב: שלא יסתובב לכולם הראש כמו 

סביבון.
שחר: שיהיה חג חנוכה טוב.

רועי: שיחלקו פיצות לבית ספר בחינם 
)ועל כך היתה הסכמה כללית....(.

הנסיך הקטן
חזר אלינו

"השבוע הסתובבתי בשעת ערב אחת ברחובות 
קצת  "הייתי  הקטן.  הנסיך  לי  סיפר  המושבה," 
עצוב. מין תוגה טבעית כזו עטפה אותי: אפלה 

הייתה סביב והיה לי קר.
בעודי מהלך, ראיתי פתאום מחזה נהדר: מחלון 
נרות  מספר  בשמחה  אליי  חייכו  הבתים  אחד 

דולקים המסודרים בשורה.
הרגע  את  לחוות  לסיים  הספקתי  לא  עדיין 
הזה, ומחלון אחר בבית אחר - עוד שורת נרות 

חייכניים. ואז עוד שורה ועוד שורה..."
אני כמובן הבנתי מיד את ההקשר. "אתה בוודאי 
הנרות  ולמה  מה  על  לדעת  ורוצה  מתפלא 

הדולקים," הצעתי לו.
זה  "הרי  הנסיך הקטן.  "מה פתאום?!" התפלא 
מובן מאליו: הלילות כה ארוכים, חשוכים וקרים 
שאנשים  טבעי  אך  זה  השנה.  של  זו  בתקופה 

יתכנסו בבתיהם וידליקו נרות.
ונעים,  צבעוני  פורח,  והכול  כשחמים   – באביב 
האדם יוצא לשדה ונהנה ממנו. אבל כשהטבע 
לחמם  האדם  של  תורו   – ועצוב  קודר  כך  כל 
לבוא  יכול  הקריר  הלילה  עכשיו  אור.  ולהפיץ 

להתארח בביתו של האדם, לא?"
לקח לי עוד רגע להשקיט בתוכי את כד השמן, 

את מלחמות המכבים וכל השאר. 
על השיעור  בליבי  לו  והודיתי  הנהנתי  כך  אחר 
ולא  בגן  לא  אותי  לימדו  חנוכה, שלא  על  הזה 

בבית הספר.
יאיר הרטמן

הפינה המתוקה

ו'  מכיתה  ואני  אור  לי  קוראים  מכיר,  שלא  למי 
לבשל,  אוהבת  אנשים,  אוהבת  אני  ב"קשת". 
אוהבת.  שאני  לאנשים  לבשל  אוהבת  אני  והכי 
להכין  אתכם  מזמינה  אני  זה  שבוע  לסוף  אז 
יכול להיות שבחרתי  ומאוד טעים.  מתכון מתוק 
למרות  המתוקה  הפינה  של  הפותח  למתכון  בו 
לאכול  יכולה  לא  אני  שאותו   - בגלל  ואולי   -
)אלרגיה לביצים(. אני בטוחה שאתם תזללו אותו 

בשמחה, כך לפחות נהגה המשפחה שלי.
המתכון:

10 נשיקות ָמֶרנג )תלוי ברמת המתיקות שאתם 
אוהבים(. 

1 כוס פקאנים מתוקים.
2 גביעי שמנת מתוקה.

ושמים  הפקאנים  ואת  הנשיקות  את  מרסקים 
נפרדת  לקערה  השמנת  את  שופכים  בקערית. 
יציבה.  להיות  הופכת  שהיא  עד  ומקציפים 
ומערבבים  והנשיקות  הפקאנים  את  מוסיפים 
התערובת  את  שופכים  בזהירות.  )מקפלים( 

לתבנית מלבנית, ומכניסים למקפיא לחצי יום.

בתיאבון!
אור כספי-כהן

נשיקות קפואות


