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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי - בשמלה אדומה ושתי צמות

שני ההיבטים של עשרה בטבת

גילוי חוכמת הקבלה
ילדה קטנה,  "בשמלה אדומה ושתי צמות, 
וכל  למה?..."  ושאלה  עמדה  ותמה  יחידה 
מצאו  ולא  פנים  חיוורי  עמדו  החכמים 
מסתתרת  מאיתנו  אחד  בכל  תשובה. 

עם  תמה  ילדה  אותה 
שנותרה  צמות  שתי 
מאז  תשובה.  ללא  לה 
שאלנו  קטנים  היותנו 
את השאלה הגדולה הזו 
תכליתם  מה  למה?!   –
לכל  למה,  חיינו?  של 
הרוחות, אנחנו קמים כל 
עם  ומתמודדים  בוקר 
מכשולים  הרבה  כך  כל 
במרדף  רצים  וקשיים, 

הרצונות  סיפוק  אחר  סיכוי  וחסר  אינסופי 
הבלתי נגמרים שלנו, שגם משאירים אותנו 

ריקים, ובסוף מתים והכול לכאורה נעלם? 
מה באמת עומד מאחורי ָמַסְך חיינו? איזו 
מאחוריהם?  לעמוד  יכולה  גבוהה  תכלית 
עולם  ולנהל  לברוא  יכולה  אחת  ישות  איך 
כה מורכב? ואז נכנסת גם השאלה של מי 
מהו  ישראל?  כעם  אנחנו 
זה  איך  ישראל?  עם  באמת 
אחריו?  עוקב  העולם  שכל 
ספר  מאחורי  מסתתר  מה 
ראשון  שבמבט  התורה, 
נראה כמו אוסף של סיפורי 
חצי  אך  מעניינים,  ילדים 
כל  סביבו  עסוק  מהעולם 

הזמן? 
שכאשר  אומרים  מקובלים 
מתחילות  אלו  שאלות 
סימן  זהו  שאת,  ביתר  באדם  להתעורר 
מלמעלה שהוא מוכן לדבר האמיתי... ולשם 

הקבלה,  חוכמת  להתגלות  מתחילה  כך 
קיבלנו  שעליהן  הללו,  השאלות  ופתאום 
מספקות,  ולא  תמוהות  תשובות  מיני  כל 
לא  שמעולם  בצורה  להתברר  מתחילות 
המומים  נשארים  ואנו  לעצמנו.  תיארנו 
מהתגליות, מהאסימונים שיורדים במהירות 
נוסף  ֵממד  אנו מגלים  קזינו.  כמו במכונת 
במציאות, שמאיר באור גדול על כל חיינו 

מהשורש שלהם.
מכנים  אותו  בדור  נמצאים  אנו  האם 
המקובלים הדור האחרון? דור אחרון לגלות 

רוחנית ודור ראשון לגאולה.
גם  הקטנה,  הילדה  בו  שמתעוררת  מי  כל 
אם אין לו שתי צמות, ראוי שיידע שקיבל 
אות קריאה מלמעלה וכל הסביבה ערוכה 
ומוכנה בשבילו – צריך רק להושיט את היד 

ולגעת. בערבות.
איל רגב

השפה  באר.  חיים  הוא  נפלא  סופר 
של  ירושלים  הפורה,  הדמיון  העשירה, 
מכן,  לאחר  מיד  או  המדינה  קום  לקראת 
יהודי בסיפורים שלו, כל זה  הגוון הכל כך 
ואני  נפלאים  לספרים  בעיניי,  מתלכד, 
הזמיר",  "עת  קריאת  על  מאוד  ממליץ 
למי שטרם הספיק. אך למאמר זה רציתי 
שזכה  ספר  מ"נוצות",  ציטוטים  להביא 
ב-1987.  הספרי  שמואל  של  להמחזה 
דיומא,  ענייני  משום  אותם  להביא  רציתי 
משום שבימים אלה חל עשרה בטבת, יום 
שמעמדו בציבוריות הישראלית רעוע למדי, 
בספר  יום  אותו  של  ִאזכּורו  בצדק.  שלא 

מצא חן בעיניי.

מספר הסיפור הוא נער הלומד בבית ספר 
החוויה  את  מתאר  הוא  וכך  ממלכתי-דתי, 

שלו בעשרה בטבת:
"אתמול, כמדי שנה, בשעה שאנחנו עמדנו 
בקעה  ציבור,  תענית  של  מנחה  בתפילת 
מחצרו של בית החינוך של זרם העובדים, 
שירת  חלונותינו  אל  פונים  שחלונותיו 
'תחזקנה' מפי 'מקהלת הצבא האדום' )כך 
כינתה מורתנו, הגברת שלנק, את מקהלת 

התלמידים של בית הספר השכן(".

החינוך  חלוקת  איך  פה:  כתוב  כבר  הכול 
הקיר  ואיך  הקדמון,  החטא  היא  למגזרים 
ומופת  סמל  הוא  הספר  בתי  בין  המפריד 

בין  תבנה  הישראלית  שהחברה  לקירות 
ששמתם  כפי  ובכלל.  לחילונים  דתיים 
הגיבור  של  ספרו  בית  את  שייכתי  לב, 
במונחים  לדבר  כדי  הממלכתי-דתי  לזרם 
בבית  מדובר  למעשה,  אך  אקטואליים, 
ביטולם  לפני  קרי  המזרחי,  זרם  של  ספר 
של הזרמים בחינוך, כפי שמעידה העובדה 
שבית הספר הסמוך הוא לא ממלכתי אלא 
רלוונטי  לא  זה  יהיה  העובדים".  "זרם  של 
המהלך  בכישלון  אשם  מי  בשאלה  לדון 
בחינוך,  הזרמים  לביטול  גוריון  בן  שהוביל 
ממלכתי  זרם  נשארו  שבפועל  מאחר 
נפרדים,  זרמים  כשני  ממלכתי-דתי  וזרם 
אבל אפשר בהחלט להצטער על כך בשל 
המדינה,  קום  עם  אז,  כבר  הפער שנפער 

ורק הלך והעמיק מאז. 

וכך הסיפור ממשיך:
לעבר  הפונים  החלונות  את  סגר  "המנהל 
שכך  לאוזניים  אוי  כי  ואמר  החינוך  בית 
נחמן  חיים  ֵרּב  אם  יודע  ומי  שומעות 
בניו שעשאוהו  בשל  בקברו  עתה  מתהפך 
צום העשירי,  ביום  בו  לנגן  כינור משחקים 
לראשית  זכר  לדורות,  נביאים  שקבעוהו 

המצור על עירנו".
אוי, החילונים האלה! אי אפשר איתם! תהיו 
חילונים אבל לפחות צומו בעשרה בטבת! 
מספרת  הספר  בית  מנהל  של  זו  תגובה 
שמתנהלת  התרבות  מלחמת  על  הרבה 

בחברה הצעירה שמבקשת לעצב לעצמה 
ולציין  להמשיך  שיש  לכולם  ברור  אתוס: 
יום העשרה בטבת כתאריך משמעותי  את 
בחיי העם היהודי. אבל איזה תוכן ליצוק בו? 
תוכן מסורתי-דתי של צום והיזכרות בחורבן 
הבית מלפני אלפי שנים, או ציון יום הולדתו 
של המשורר הלאומי של העידן המודרני? 
לקיטוב  תורמות  האלה  הדקות  ההבחנות 

של עמדות המגזרים השונים. 

של  מהסיפור  הדתי  הספר  בית  בינתיים, 
ביאליק” באיחור  “יום  חיים באר מציין את 
על  השכן.  הספר  בית  לעומת  יום  של 
מונחים  הטקס  באולם  המרכזי  השולחן 

ספריו של ביאליק ותמונות שלו:

אלינו  נגלה  הפתוח  האגדה  מספר  "גם 
רבניצקי  עם  יחד  המסב  ביאליק  ביאליק, 
מפת  מכוסה  בעל-ביתי,  עגול,  שולחן  אל 
וכיפות  בספרים  מעיינים  ושניהם  גדילים, 
המנהל  להם  שהוסיף  כיפות   - לראשיהם 
הדעת  על  יעלה  לא  שהרי  שחורה,  בדיו 
בספרים  יקראו  חכמים  תלמידי  ששני 

הקדושים בגילוי ראש".
זיוף מצחיק-עצוב זה התאפשר רק בחסות 
בהעדר  לחילונים:  דתיים  בין  ההפרדה 
כיפות  להוסיף  בהחלט  היה  פיקוח, אפשר 
לראשיהם של ביאליק ורבניצקי בלי שיהיה 
מהילדים  לחסוך  וכך  כך,  על  שימחה  מי 



“אותו האיש“ - ישוע )ישו(מהפכנים יהודים

פרשת “ויגש“פרשת השבוע למשפחה

לקבל.  למגזר  שקשה  למציאות  חשיפה 
מנגד, לא נראה לי שבתי ספר ממלכתיים 
בספר  לתלמידים  שיעורים  לתת  טורחים 
לו חשיבות  ייחס  האגדה, מפעל שביאליק 
בחברה  התרבות  פני  בעיצוב  גדולה 

הישראלית.
היום משמש עשרה בטבת אבן  ועד  ומאז 

שהחל  הסיפור  שיא  מגיע  זו  בפרשה 
ידי אחיו בפרשת  יוסף לבור על  בהשלכת 
שקראנו  "מקץ",  בפרשת  וממשיך  "וישב" 
הקודמת  בשבת  סיימנו  שעבר.  בשבוע 
בנימין  של  בכליו  מוצא  יוסף  מותח:  ברגע 
בגניבה,  אותו  ומאשים  שלו  הגביע  את 
ואילו  עבדו,  להיות  אותו  שישאירו  ודורש 
להביא  לכנען  חזרה  שולח  הוא  ֶאָחיו  את 
אוכל לאביהם. זהו מצב קשה ביותר עבור 
אחיו של יוסף. לחזור ללא בנימין יצער את 
אביהם, שכבר שרוי בעצב זה שנים ארוכות 
רעה  יוסף, שהוא מאמין שחיה  מות  בגלל 
כשהבטיח  מנהיגות  גילה  יהודה  אכלתהו. 
לאביו שהוא ערב לשלום בנימין, וכיצד יוכל 

לחזור בלעדיו?
ֵאָליו  "ַוִּיַּגׁש  במילים  מתחילה  הפרשה 
ְיהּוָדה..." )בראשית מד יח(. שוב אנו רואים 
שיהודה נוקט צעד מנהיגותי, לוקח אחריות, 
למשנה  מספר  הוא  דברים:  שני  ועושה 
למלך )זהו יוסף, אך אין הוא יודע זאת( את 
הסיפור המשפחתי ואת המצב הקשה שבו 
הם נתונים, ומציע את עצמו כעבד במקום 

בנימין. 

התרגשות  ליוסף  גורמים  יהודה  של  דבריו 
רבה - הוא בוכה ומתוודה בפני אחיו שהוא 

יוסף אחיהם.
כה  להתרגשות  לו  גרם  יהודה  בדברי  מה 

רבה ולהחלטה להתוודות?
ונאמר  בפתיחות,  מדבר  יהודה  ראשית, 
במשלי: "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים, ֵּכן ֵלב ָהָאָדם 
ָלָאָדם" )משלי כז יט(. כלומר, כמו שהמים 
האדם  לב  גם  כך  הפנים  את  משקפים 

משתקף בלב חברו.
שנית, הצעתו של יהודה מצביעה על שינוי 
שהציע  זה  היה  יהודה  אחיו.  אצל  שחל 
למכור את יוסף לעבד, וכעת הוא זה שמוכן 
להקריב עצמו למען בנימין וכדי לא לצער 

את אביו. 
מיהו  לאחיו  לספר  שעליו  מבין  יוסף 
ולהתפייס עימם, והוא עושה זאת ברגישות 
מכל  יוסף  דורש  ראשית,  רבה.  ובחוכמה 
הוא  למה  מהחדר.  לצאת  המצרים  עבדיו 
עושה זאת? רש"י אומר, כדי לא לבייש את 
אחיו. כעת עומד לצאת לאור הסוד האפל: 
יוסף נמכר על ידי אחיו, והוא רוצה למנוע 
מהם בושה מיותרת בכך שאנשים נוספים 

ֵידעו על פשעם. 
יוסף מדבר עימם ברכות וחשוב לו להעביר 
רע  להרגיש  ימשיכו  להם את המסר שלא 
על מעשיהם ושלא יפחדו מנקמתו: "ְוַעָּתה 
ְמַכְרֶּתם  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם  ִיַחר  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל 

ֹאִתי ֵהָּנה...")שם, מה ה(. 
יוסף יודע שמאורע זה יכול לגרום זעזועים 
בתוך המשפחה, לריבים ולחילופי האשמות, 
מאוחדים,  יישארו  שאחיו  מעוניין  הוא  אך 
חוזרים  הם  כאשר  להם  אומר  הוא  ולכן 
"ַאל  למצרים,  אביהם  יעקב  את  להביא 

ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך..." )שם, שם כד(.
ביניהם  רבים,  פירושים  "תרגזו"  למילה 
לפחד, אך רש"י מפרש, שרצה לומר להם 

לא לריב ביניהם על דבר מכירתו. 
לגלות  הפתיחה  נקודת  היא  זו  נקודה   
הקשה של בני ישראל במצרים, לאחר שגם 
יורדים מצריימה.  ונכדיו  בניו  יעקב, נשותיו, 
בשלב  ופיוס  אחדות  שתהיה  חשוב  כמה 
)שבעים  גדולה  משפחה  שאותה  כדי  זה, 
נפש( שירדה למצרים תוכל בסופו של דבר 

להתגבש ולצאת ממצרים כעם. 
עדי טפליה 

היו  קצרות  שמו.  ישוע  בישראל,  היה  איש 
אך  במספר,  וחמש  כשלושים  חייו,  שנות 
שבנו  והדת  ומאמיניו  חייו  ותולדות  דמותו 
הותירו  אלה  כל   – בשורתו  וסביב  סביבו 
רושם בל יימחה על קורות העולם באלפיים 
השנים האחרונות. קשה אף לנסות ולדמיין 
זו  כולל  המערבית,  ההיסטוריה  מהלך  את 
המתמדת  נוכחותה  בלא  ישראל,  עם  של 

של דמותו של ישו והנצרות.
היהדות לא נחלצה מהתמודדות עם דמותו 
של "אותו האיש", כפי שהוא מכונה לעתים 
העובדה  בגלל  רק  ולו  חז"ל,  בספרות 
ימיו  כל  ופעל  כיהודי  נולד  שישו  הפשוטה 
רק בקרב בני עמו. גם הרבה מבין תלמידיו 
ממשיכיו הם יהודים: שנים-עשר השליחים, 
העברי(,  בשמו  התרסי  )שאול  פאולוס  וכן 
מייסד הדת הנוצרית ומוסדותיה הקדומים. 
בשלוש המאות הראשונות לספירה הייתה 
או  ִּבתה  לבין  היהדות  בין  היחסים  מערכת 
של  מערכת   - הנצרות   - הצעירה  אחותה 
יחסים מורכבים ומפותלים בין יהודי לנוצרי, 
לאחר שהנצרות  רק  הכר.  בלי  עד  לעתים 
האימפריה  של  הרשמית  לדת  הפכה 

הרומית ברבע הראשון של המאה הרביעית 
את  לרדוף  הבת-האחות  החלה  לספירה, 
כואבים  ארוכים,  והדברים  אימה-אחותה, 
ומיוסרים. הנצרות לא הייתה יכולה לשכוח 
לא  ואף  יהודי,  ישו  של  היותו  עובדת  את 
באחריות  היהודים  האשמת  על  ויתרה 
למותו על הצלב ובסירוב קשה-עורף לקבל 
את בשורתו. מסעי הצלב של ימי הביניים, 

או  בשיח  הישראליים  החיים  לעיצוב  בוחן 
בחוסר השיח בין דתיים לחילונים. הרבנות 
זה  ליום  ליצוק  ניסיון  עשתה  הראשית 
אותו  בהגדירה  כללית,  לאומית  משמעות 
עלה  זה  ניסיון  אך  הכללי”.  הקדיש  כ”יום 
בתוהו אחרי שהוא הפך כידוע ל”יום השואה 
לדתיים”. ואם ישנה איזושהי הסכמה היום 

במכנה  נמצאת  היא  בטבת,  עשרה  סביב 
של  אדירה  כמות  ביותר:  הנמוך  המשותף 
לא  כבר  המתון  הציוני-דתי  מהזרם  דתיים 
צמים ביום זה, ומעטים החילונים שזוכרים 
המשורר  של  הולדתו  יום  את  ומציינים 

הלאומי.
בן לנדאו

הדם  עלילות  ספרד,  של  האינקוויזיציה 
הרבות, הניסיונות להעביר את היהודים על 
דתם בכוח, כל אלה ביטויים לאותה עוינות 
וגם  הצלב,  בצל  שישבו  היהודים  קשה. 
כי  אף  האסלאמי,  הסהר  בצל  שישבו  אלו 
במידה פחותה, נפגשו בדמותו של ישו בכל 
 - כורחם  - לעתים בעל  ונאלצו  אשר פנו, 

לעסוק בו ובקורותיו.
כותבי  אמיתית?  דמות  הוא  ישו  האם  אך 
ישו  את  הזכירו  לא  בזמנו  הימים  דברי 
תקופה  מאותה  היחיד  המקור  ופעולותיו. 
הוא הדברים שכתב יוספוס פלביוס )בשמו 
יוספוס  בלעדי  בן-מתתיהו(.  יוסף  העברי 
כמה  על  דבר  יודעים  היינו  ולא  כמעט 
ודומה שלא  ישראל,  מאות שנים בתולדות 
היה אפשר לכתוב על תולדות הבית השני 
בכלל. יוספוס היה מן הסתם ֵעד להתהוות 
הראשונים  ולצעדיה  ישו  על  המסורות 
חשובה  זו  מבחינה  הנוצרית.  הכנסייה  של 
"קדמוניות  מספרו  אחת  סקה  פִִ מאוד 
ומציג  ישו  הוא מתאר את  היהודים", שבה 
הידועה  זו,  פסקה  על-אנושי.  כיצור  אותו 
בקרב התיאולוגים והחוקרים בשם "העדות 



משותף  קהילתי  כיישוב  הוקם  אליאב 
ידי  על  לכיש  בחבל  וחילונים  לדתיים 
תנועת "אור", במסגרת החלטת הממשלה 
התפר.  וקו  הגליל  הנגב,  את  ליישב 
מנה  שהגרעין  לאחר   2004 בספטמבר 
הקרקע,  על  עלו  הן  משפחות  כעשר 
ב-2011  ושקף.  אמציה  למושבים  בסמוך 
הוסב שמו של היישוב, לבקשת התושבים, 
לובה  של  לזכרו  ל"אליאב",  מ"חרוב" 
בפיתוח ההתיישבות  רבות  אליאב, שעסק 
בחבל לכיש ושהלך לעולמו ביום בו הונחה 

אבן הפינה ליישוב.
שמנהלות  משפחות  מתגוררות  ביישוב 
הניסיון  מגוונים.  יהודיים  חיים  אורחות 
איזון מספרי ברצף דתי- הוא לשמור על 
חילוני. היישוב מתוכנן על עקרונות שימור 
הביוספרי  מהמרחב  חלק  והוא  הסביבה 
אנדמיים  מינים  בו  )חיים  יהודה  בשפלת 
שאינם נמצאים בשום מקום אחר בעולם, 
לשפלה(.  מההר  מעבר  מהווה  והאזור 
המשפחות ממחזרות ומחנכות את הילדים 
יש  הסביבה.  לאיכות  גבוהה  למודעות 
להימנע  המאפשר  כלים  גמ"ח  ביישוב 
משימוש בכלים חד-פעמיים באירועים של 

היישוב.

כרגע מתגוררות שלושים ותשע המשפחות 
)עם למעלה ממאה ילדים( באתר קרוואנים 
בסמוך למושב שקף עד לסיום בניית יישוב 
נוספות  משפחות  וארבע  ושלושים  הקבע, 
ליישוב  ויצטרפו  לקהילה  התקבלו  כבר 

הקבע במהלך  2013-2012. 
מספרת  המייסדים,  מגרעין  אלנברג  יעל 
שחברי הקהילה מתקשרים במייל בתפוצת 
מזיק.  ולעתים  כבעייתי  שהתגלה  כלי  נטו, 
יותר מווסתים," היא מסבירה,  "היום אנחנו 
"כבר לא מגיבים על כל דבר. פעמים רבות 
השתלחות  של  בצורה  נוסחו  המסרים 
אל  פנים  נעשית  הייתה  שלא  פומבית 
אבל  בהודעות,  מתמלא  המייל  פנים". 
לבסס  הקהילה  מנסה  השיח  תרבות  את 

בשיחות ובאסיפות.
והבנייה  הפיתוח  לעבודת  במקביל 
שנמצאות בעיצומן, מנסים להקים באליאב 
החינוך  עקרונות  פי  על  חינוך  מערכת 
רואים  הקהילה  שחברי  כפי  המעורב, 
בתפילה,  כולם משתתפים  בפעוטון  אותם. 
 – לה  מפריע  יש משפחה שהדבר  וכאשר 
פותחים את זה לדיון ומבררים מה מאיים, 
ומה תפקידה או מקומה של התפילה בחיי 
מטריית  תחת  פועל  המעורב  הגן  הילדים. 

להתאימו  הוא  והאתגר  שורשים",  "ממ"ד 
לרוח היישוב. לפני כמה שנים הקימו חברי 
יעד  לעצמה  שהציבה  עמותה  הגרעין 
בשיתוף  בלכיש,  מעורב  ספר  בית  להקים 
עם "קשת". כעבור שנתיים שבהן כבר פעל 
עצמאי...  מוסד  של  סמל  עם  הספר  בית 
התנגדו  הספר  בית  ומנהלת  לכיש  תושבי 
לחינוך המעורב. ילדי אליאב הדתיים עזבו 
)יישוב קהילתי  ברובם לבית ספר בסנסנה 
"המסקנה  כמעורב.  שיוכר  בתקווה  דתי(, 
יעל,"שהמדינה  אומרת  היא,"  המתבקשת 
לא באמת תומכת בהקמת בית ספר בזרם 

השלישי". 
ועדות  יש  והצומחת  הקטנה  בקהילה 
אירועים,  קהילה,  נוער,  חינוך,  תרבות, 
וכו'. ההורים עברו השנה  פעילויות לילדים 
יוזמות  השלישית.  בפעם  זהות"  "תהליך 
שתיים  למשל:  במקביל,  מתקיימות  שונות 
מקומית,  נוער  תנועת  הקימו  מהאימהות 
הנוער  בני  לקומץ  שבועית  פעולה  עם 
"שיעור"  מעבירים  אחרים  הורים  ביישוב. 
ומעלה,  ב'  כיתות  ולילדי  א'  כיתה  לילדי 
נפתחה קבוצות לימוד למבוגרים – נביאים 

וחסידות - ועוד ידם נטויה...
אילת אסקוזידו

לא  נוצרים  ידי  על  נחשבת  הפלביאנית", 
המאה  בן  של  היסטורית  כעדות  מעטים 
הרבה  ישו.  של  ומותו  לפעולתו  הראשונה 
היא  ש"העדות"  פסקו  החוקרים  מן 
נוצרית במקורה, מהמאה  תוספת משנית, 
האמיתית,  העדות  ואכן  לערך.  השלישית 
נמצאה  נוצרית,  השפעה  מכל  החפה 
מן  נוצרי ערבי  סופר  בכתביו של אגפיוס, 

המאה העשירית. 
שעולה  העדות  מה  לשאול  מקום  יש 
מספרות חז"ל על ישו והנצרות. הקדומים 
של  ישו,  של  זמנם  בני  היו  שבתנאים 
ראשוני תלמידיו ושל פאולוס. חז"ל עמדו 
בעימות מתמיד עם הדת החדשה, הנצרות, 

מתפלמסים  מדבריהם  נכבדים  וחלקים 
מוזכר  האם  אך  ודעותיה.  תורתה  עם 
חז"ל?  בספרות  מפורש  באופן  ישו  האיש 
מוזכר  הבבלי  בתלמוד  מקרים  בשלושה 
ישו מפורשות, אך לא תמצאו קטעים אלו 
הקטעים  הקיימות.  המהדורות  במרבית 
הצנזורה  ידי  על  הדורות  במהלך  צונזרו 
כאלה  לדברים  התירה  לא  אשר  הנוצרית, 
להתפרסם. חלקם שובצו מחדש במהדורת 
ישו  את  מציגים  הקטעים  שטיינזלץ. 
מדייקים  שאינם  אף  בשלילה,  כלל  בדרך 
כרונולוגית ואין בהם מידע מוצק על מעשיו. 
בקטע אחד יש הודאה שישו היה מבאי בית 
לתלמיד  כדוגמה  מוצג  הוא  אך  המדרש, 

אליאב - יישוב מעורב בהקמהקהילות מעורבות

מספר  השני  הקטע  הדרך.  מן  שסר  חכם 
על סקילתו ועל תלייתו כדין מכשף ומסית 
לעבודה זרה. הקטע השלישי מרתק ושונה 
של  תחושה  מביע  שהוא  בכך  מקודמיו 
החמצה על שלא נמצאה הדרך להגיע עם 
את  מונעת  שהייתה  הבנה,  לאיזושהי  ישו 
טריוויה  פרט  ולסיום,  הנצרות.  התפתחות 
קטן... הידעתם? ישו נחשב לדמות חשובה 
הנביאים  משלשלת  אחד  הוא  באסלאם. 
באל  האמונה  בהפצת  למוחמד  שקדמו 
סיפור  את  מקבל  אינו  האסלאם  אחד. 
צליבתו, ובקוראן מסופר כי אדם בן דמותו 
עלה  עצמו  הוא  ואילו  בירושלים,  נצלב 

לשמים.
אלי רבל

הטיול של ה“מפגִשיים“ בקהילת “קשת“ יצא שוב לדרך 
קשת של התלבטויות אפפו אותו: 

פנינו צפונה, אמרו שבדיוק שם יהיה גשם 
מקומי... )ישי: "נכון לעכשיו, בשבת יש סיכוי 
יהיה אם המסלול  לגשם קל בצפון".( מה 

יהפוך לבוצי וחלק? 
לטייל בחוץ יכול להיות קר יותר, הרי קר כל 
כך בימים האחרונים! כמה שכבות להלביש 
וללבוש? כובע/צעיף/סוודר או רק סווצ'ר? 

)ישי: "מציע להצטייד בלבוש חם".( 
אין  אולי  עלייה/גובה/תלול  המסלול: 
כושר לעניין כי כבר מזמן מזמן לא עסקנו 
)ישי:  קשה?  אולי  לי  יהיה  בספורט?... 
להיות  עלולה  "העלייה  הכרמל!"...  "רום 

מעייפת"... "יש קטע מצוקי שקצת מלחיץ".( 
מי  את  אז  ישחק?  שלי  הבן  מי  עם  וגם.. 

אנחנו בעצם "מכירים" מ"קשת"? 
רק  או  אוכל  לפיקניק?  להביא  ומה  כמה 

כריכים? חטיפים? 
למיניהן  וחרדות  דאגות  וכהנה  כהנה  ועוד 

כמגוון צבעי הק-ש-ת.
טוב, יהיה בסדר!

עטופי  בבוקר  מוקדם  ומחייכים,  נפגשים 
שכבות וקורי שינה של "שבת בבוקר". 

שוב  ישנה  כי  ההכרה  מעצם  נפעמים 
כשבע-שמונה  ביחד.  לטייל  שרוצה  קבוצה 
נוכחות  של  תחושה  יותר;  או  משפחות 

עשירה ואותנטית - החבר'ה של מפגש. 
קצר  הסבר  שנותן  להמן  לישי  מקשיבים 
על הטיול, מתאמים מאיפה יוצאים, באיזה 
"לטיול  ויאללה  במפה(,  )מספר  כביש 

יצאנו"! 
מגיעים?"  "מתי  והילד:  ונוסעים  נוסעים 
"מתי  באו?"  לא  שלי  החברים  "למה 
תזכורות  ועוד  לאכול?"  יש  "מה  חוזרים?" 

פוביות שכאלה...
משחירים  מעלינו  העננים  צפונה.  עולים 
יתאמתו  חששותינו  האומנם  ומאיימים: 
ונהיה "צודקים"? האומנם נסיים מאוכזבים 

ורטובים?



הנסיך הקטן חזר אלינו
"רוצה לצאת לטיול?" שאל אותי הנסיך הקטן ביום חורפי שטוף שמש.

ואין תפאורה הולמת  עימו,  אני אף פעם לא מפספס הזדמנות להיות 
יותר לשיחות שלנו מטיול בחיק הטבע. לכן עניתי "בשמחה!" ומיד יצאנו 

לדרך.
אחרי כמה דקות של הליכה שמתי לב שאנחנו שותקים. עוד כברת דרך 

עברה לה – ועדיין – דממה. 
געש,"  הרי  וכמה  שושנה  אלא  בכוכבו  לו  שאין  מי  מטייל  כנראה  "כך 

חשבתי לעצמי בשקט בשקט, כדי לא להפריע.
"דווקא נחמד," המשכתי לחשוב בלבי, "הולכים יחד בלי לפגוע בלבד".

העולם  על  חושב  אתה  "מה  שאלות.  אצלי  לצוץ  התחילו  פתאום  ואז 
שלנו?" רציתי לשאול. "אתה מתכוון להישאר פה איתנו?" עלתה שאלה 

נוספת שלא נשאלה, "או שבכוונתך לחזור לכוכב שלך?" 
שאלה זו מאוד העציבה אותי. עצם המחשבה שאולי הנסיך הקטן יעזוב 

אותנו שוב מאוד לא נעמה לי.
אלף שאלות ורעיונות בתוכי ביקשו להישאל ולהיאמר.

מאחר ולא שאלתי אף לא אחת מהן – הוא לא ענה לי. 
במקום זאת ניסיתי אני להרגיש אותו. ניסיתי להרגיש את תשובותיו, את 
תובנותיו ואת רעיונותיו התמימים. חשבתי לעצמי אילו מהרעיונות יפתיעו 

אותו, אילו ישמחו אותו ואילו מהם יעלו בו את הכעס הרך שלו.
ואז פתאום הרגשתי הרגשה מוזרה: חשבתי לעצמי שאנחנו הרבה יותר 

קרובים עכשיו, אחרי ששתקנו מעט ביחד. 
הנסיך הקטן ִהנהן.

יאיר הרטמן
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שמורת   - הארבעים"  ל"חורשת  מגיעים 
מדרום-מזרח  ק"מ  כחצי  השוכנת  טבע 
לאוניברסיטת חיפה - למסלול מיוחד ביופיו. 
העוטף  הכרמל  לתוך  מהרכבים  יוצאים 
משמע(,  )תרתי  ירוקה  בחמימות  אותנו 
ואנו מול המגדל הגבוה של האוניברסיטה. 
מתקבצים בירידה איטית, בערבוביה תורית 

משתרכת של ילדים והורים למיניהם. 
מרהיב,  חיפה  ומפרץ  "נשר"  מחצבת  נוף 
את  התופסים  וברורים  חדים  צבעים  ומלא 
עינינו: ירוק של שדות עם כחול של ים; לבן-
מגדירי  חּום של אדמה.  עם  ענן  אפור של 
ושמות של  )תמונות  בידינו  והפורח  הצומח 

נייר או וירטואליים באייפון(
האזור  ותיאור  לתצפית  ועוצרים  יורדים 
עולים:  ולבסוף  המצוק  לאורך  סובבים   -
השורה  וברכה  אגדה  על  לומדים  בדרך 
מסתעפים  מצוי  אלון  עצי  ארבעים  בינות 
הכת  וגדולי  חכמי  את  המייצגים  ועתיקים, 
הדרוזית, או בעצם היו אלה העצים שקדמו 
מקור  היוו  דנא  ומקדמת  ולמאמינים,  לדת 
וגם  הטבע.  של  בכוחו  ואמונה  לעוצמה 
ומנסים לאמוד  לתוך באר עתיקה  מציצים 
לאבן  שלוקח  הזמן  משך  לפי  עומקה  את 

לפגוע בקרקעיתה.

ביופיו: סבך אמיתי של עצי  מסלול מיוחד 
אלון, ברוש, אלת המסטיק )כן, כן, מחומרי 
הלעיסה...(, שיחים מטפסים, פרחים בגוונים 
של  ירוק  חורפי?(;  )כרכום  לבנים  שונים: 
עלים דקים וגבוהים )נרקיס?(; סגולים )זה 
לשתף,  וממשיכים  סגול?(;  איריס  אותו 
להשוות, לחוות דעה ולצטט )גם אצלי כתוב 
אף  ה...(.  איריס  ולא  הסרגל  איריס  שזה 
מלמדים מטיילים אחרים שמדובר באיריס 
אחד  חצב  גם  יש  ובעיקול  באירוס,  ולא 
ששרד. ובכלל, איפה הכלנית שהעידו עליה 

?Ynet-בכתבה ב
קצת לפני הסוף, על פני רחבת דשא ירוק 
שניצלים  וסועדים:  מחצלות  פורסים  רענן, 
לצד ביצה קשה, כריכים לצד עוגה ביתית 
רחבה  והיד  וקפה,  תה  כוסות  של  ומגוון 

והלב נפתח לשלל הטעמים.
החיים,  על  משוחחים  ובכיף  בפשטות 
על  בתיה,  מזכרת  על  הילדים,  על 
על  מחזור,  מפגשי  על  מרחובות,  זיכרונות 
מגוון  כאן  גם  לא.  מה  ועל  וצבא  מילואים 

האסוציאציות והסיפורים זורם ומעצים.
הכול כבר בהיר וברור: 

לא היה קשה ללכת; לא היה קר נורא; לא 

לא  זרחה;  השמש  הוא:  נהפוך  גשם,  ירד 
לא  מאתגרת;  כך  כל  קשה  עלייה  הייתה 
היה "נורא" בלי חברים מוכרים, נהפוך הוא: 

הרגשה טובה של קבלה ראשונית... 
ולא רק לא ועוד לא, אלא הרבה כן ועוד כן!

כן  ומתגבשת;  שמתהווה  לחברותא  כן 
כן  "קשת";  קהילת  בתוך  נוסף  למענה 
למגר חשש ודאגה מעכבי טיול; כן להכיר 
ולהיפתח לחברים חדשים, כן לארץ ישראל 
וכן!  ירוק  הכרמל  כן!  והמתחדשת,  היפה 

כבר פורח...
וכן-כן לתוכי צבעוני )ארצישראלי( ע-נ-ק, 
שעף בין צמרות העצים, ובני )איתן(, נעתקו 
מילותיו מלתאר את אשר ראה. הוא פשוט 
ועמד  ראשו  הרים  נעמד,  קדימה,  שעט 
משתאה, מביט מעלה מעלה ולא מאמין - 
מה הוא רואה? כולם הצטרפו והצביעו גם 
הם בהתלהבות על המראה של קשת כנפיו 
קשת  את  בתפארת  מייצג   >= הצבעוניות 

החוויות שהיו לכולנו בטיול. 
היה הרבה יותר מרק בסדר – היה מצוין!

חברינו  ולכל  להמן  ואיילת  לישי  תודה 
והֶאְפָשר  הביחד, הקבלה  ולתחושת  לטיול, 

שהייתה שם...
נוגה טמיר

מתוך התגובות האחרונות בבלוג ודברת בם
אילת אסקוזידו על מחקר חדש על בית הספר קשת מזכרת בתיה מאת אסף הירשפלד: “האם בתפילה ובמפגש המטרה שלנו היא לחנך 
לפלורליזם? לא חושבת. ..בשיעור מפגש אני מקווה שבניי יכירו מושגים בתרבות היהודית ובתרבות הישראלית... וגם יצירות מהעולם הרחב, 

... שדרכן יתחנכו על ברכי ערכים הומאניים, מוסריים, וישאבו מהן השראה לחיים ערכיים ומשמעותיים...”
סמיון על האם אונן היה אורתודוקסי מאת אביאור ביירון: “...הרב שרלו, לתקופה מסוימת, היה חוד החנית של שינוי הלכתי חברתי וסימן 
את רוח השינוי, אבל גם הוא מבין את הכוחות שפועלים ומבין שהאורתודוכסיה ומהפכות רעיוניות או פתיחות רעיונית זה שני דברים שלא 

הולכים ביחד...”
http://www.geshermb.org/vedibartabam/ :לקריאת התגובות במלואן, ובכדי להגיב בעצמכם, גלשו לבלוג

השנים-עשר  הולדתי  ביום  נסעתי  שלי  הבת-מצווה  לכבוד 
לירושלים עם הוריי.

התחלנו את היום בשדרת החנויות שבשכונת ממילא ומשם 
שזה  השרוף"  ב"בית  ביקרנו  העתיקה.  בעיר  לסיור  המשכנו 
בעצם מרתף של בית ששרד את חורבנה של ירושלים מידי 
שני  בית  תקופת  על  סרט  ראינו  השרוף"  ב"בית  הרומאים. 
את  לנו  המחיש  הסרט  השני(.  המקדש  )בית  הבית  וחורבן 
שנאת  חרב:  המקדש  בית  שבגללה  הסיבה  ואת  התקופה 
ראינו תערוכה של החפצים ששרדו את  חינם. אחרי הסרט 
את  ששימשו  חפצים  ועוד  תכשיטים  כלים,  ראינו  השריפה. 
בני המשפחה. את היום המשכנו בסיור ברובע היהודי וסיימנו 

אותו בכותל המערבי.
נעמה סוננבליק


