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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

 - ד’  מכיתה  חזק  אחד  זיכרון  תמיד  אצלי  מעלה  הלימודים  שנת  פתיחת 
מקרה שהיה ציון דרך משמעותי בחיי.

את חוק לימודיי התחלתי בבית ספר דתי מאוד בצפת. במשך שלוש שנים 
כחמורה.  קלה  מצוות,  על  מאוד  והקפדתי  לחולצה  מתחת  ציצית  לבשתי 
בנסיבות שונות, שמקוצר היריעה לא אלאה אתכם בהן, נאלצתי בכיתה ד’ 

לעבור ללמוד בבית ספר ממלכתי רגיל.
את היום הראשון בבית הספר לא אשכח כל חיי. הגעתי לבית הספר הרגיל, 
לבוש ציצית וחבוש כיפה וכשהבחנתי שבנים ובנות יושבים יחד התביישתי 
שכנועים  לאחר  בנים.  רק  היינו  בו  דתי  ספר  מבית  באתי  לכיתה.  להיכנס 

רבים, כפשרה, הסכמתי לשבת ליד בת דודי, פנינה.
המעבר הזה היה גדוש בחיבוטי נפש של ילד בן שמונה. את המעבר הזה 
אמנם כפיתי על עצמי ביוזמתי, אבל הוא בלבל אותי. בהתחלה הכול נראה 
לי כמו חילול השם אחד גדול, ורצו לי סרטים בראש על העונש הצפוי לי 

בגיהינום.
שיעור אחד במיוחד לא אשכח כל ימי חיי - שיעור ספרות. עד אז למדתי 
המורה  ביאליק.  נחמן  חיים  של  שיר  למדנו  ההוא  בשיעור  בלבד.  מִִשנה 

היכולת להשתנות – בן סורר ומורה
יותר  הולם  אין  ולפיכך  בפתח  הלימודים  שנת 
מלכתוב על פרשת "בן סורר ומורה" המופיעה 

בפרשתנו. 
בפרשה נאמר כך:

"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול 
ֲאֵליֶהם:  ִיְׁשַמע  ְוֹלא  ֹאתֹו  ְוִיְּסרּו  ִאּמֹו  ּוְבקֹול  ָאִביו 
ִעירֹו  ִזְקֵני  ֶאל  ֹאתֹו  ְוהֹוִציאּו  ְוִאּמֹו  ָאִביו  בֹו  ְוָתְפׂשּו 
ֶזה  ְּבֵננּו  ִעירֹו  ִזְקֵני  ֶאל  ְוָאְמרּו  ְמֹקמֹו:  ַׁשַער  ְוֶאל 
ְוֹסֵבא:  זֹוֵלל  ְּבֹקֵלנּו  ֹׁשֵמַע  ֵאיֶנּנּו  ּוֹמֶרה  סֹוֵרר 
ּוְרָגֻמהּו ָּכל ַאְנֵׁשי ִעירֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע 

ִמִּקְרֶּבָך ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו". 
התורה מתארת כאן בן שאינו שומע בקול הוריו, 
זולל בשר ושותה יין בצורה רעבתנית )רמב"ם(. 
ומוטל  למשפט  מובל  הוא  אלה  חטאים  בשל 

עליו עונש מוות.  
פרשנות זו מצמיחה באופן חריף שאלה מוסרית 
ושתייה  זלילה  על  מוות  עונש  האם  ומשפטית: 
הנורא  פשעו  מה  מידתי?  עונש  הינו  לשכרה 
זו  שאלה  לסקילה?  כך  אותו  תדון  שהתורה 
וחז"ל  שהתורה  החשיבות  לאור  מתחדדת 
העניקו לערך החיים – החל מהציווי הגדול "לא 
המאבד  "כל  כי  הקובעת  בגישה  וכלה  תרצח", 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  מישראל  אחת  נפש 
והיא  זו אינה חדשה  איבד עולם מלא".  שאלה 
מפני  "וכי  הגלילי:  יוסי  רבי  ע"י  כבר  התעוררה 
יין  לוג  חצי  ושתה  בשר  תרטימר  זה  שאכל 

ליסקל?  דין  לבית  יצא  תורה  אמרה  האיטלקי 
סורר  בן  של  דעתו  לסוף  תורה  הגיעה  אלא 
ומורה שסופו מגמר נכסי אביו ... ויוצא לפרשת 
דרכים ומלסטם את הבריות. אמרה תורה ימות 

זכאי ואל ימות חייב". 
סורר  שבן  היא  הגלילי  יוסי  רבי  של  תשובתו 
ומורה אינו נשפט רק על עברו המפוקפק כזולל 
התורה  שכן  העתיד  על  נשפט  הוא   – וסובא 
שכדי  בנער  מדובר  דרכו.  סוף  את  צופה  כבר 
אך  מהוריו,  יגנוב  ובזלילתו  בשתייתו  להתמיד 
גם בזה לא יסתפק. לשם סיפוק צרכיו הגדלים 
את  מלסטמת  שסופה  לתרבות  יצא  הוא 
לידי  דבר  יגיע בסופו של  וכפי הנראה  הבריות 

רצח. 
מן  חלק  הטרידה  זו  שתשובה  נראה  אולם 
אי  הוחל  האם  מחלוקת  קיימת  ואכן  החכמים: 
מדובר  שמא  או  ומורה  סורר  בן  של  דין  פעם 
בפרשה שנכתבה אך ורק לצורך לימוד התורה 
שמעון  רבי  למעשה.  ולא  שכר(  וקבל  )דרוש 
סבור כי דין "בן סורר ומורה" לא הוחל אף פעם, 
על  וישבתי  ראיתיו  "אני  כי  ציין  יונתן  רבי  ואילו 

קברו". 
המחלוקת התמימה כביכול בין רבי שמעון לבין 
רבי יונתן היא, לדעתי, הסיפור העיקרי בפרשת 
בן סורר ומורה. דומה, כי לא מדובר במחלוקת 
הנוגעת  במחלוקת  אלא  גרידא  עובדתית 

לבצע  האדם  יכול  האם   – האדם  נפש  לשורש 
הבחירה  לו  ניתנת  האם  חייו?  באמצע  שינוי 
את  ולשנות  עצמי  חיפוש  לערוך  החופשית 
דרכיו? או שמא היכולת של ילד, נער או מבוגר 
אם  אפשרית.  בלתי  עד  זניחה  הינה  להשתנות 
נאמר כי האדם יכול לאגור כוחות ולערוך שינוי 
משמעותי בחייו הרי שאין כל סיבה להמית את 
וסובא,  זולל  הוא  כי  העובדה  בשל  רק  הנער 
שהרי קיימת אפשרות שיטיב את דרכיו. לעומת 
ניתנת  ואינה  זאת, אם נפש האדם היא קבועה 
לשינוי הרי שניתן להמיתו עכשיו, בשל המעשים 

שהוא עתיד לעשות.  
מחלוקת זו מתכתבת, לדעתי, עם סיפור מעניין 
וריש לקיש.   יוחנן  רבי  המתייחס לחברותם של 
לתלמיד  לקיש  ריש  הפך  בטרם  כי  הוא  ידוע 
במפגש  )ליסטים(.  דרכים  שודד  היה   - חכם 
יוחנן  רבי  אותו  שכנע  יוחנן  רבי  לבין  בינו  מקרי 
גדול.  לאדם  שהפך  עד  תורה  עמו  ללמוד 
מחלוקת  על  הגמרא  לנו  מספרת  זו  במסגרת 
לקיש  וריש  יוחנן  רבי  בין  לכאורה  אזוטרית 

)המחלוקת קוצרה ותורגמה על ידי(:
הרומח?  או  הסכין  הכנת  מלאכת  נגמרת  מתי 
לקיש  ריש  בכבשן,  משיצרפם  אומר:  יוחנן  רבי 

אמר: משיצחצחן במים. 
אמר לו )ר' יוחנן(: ליסטים בליסטותו יודע. 

רבי יוחנן לא נתן סיכוי לשינוי בחיים אותו ביקש 

קראה אותו בקול בכיתה:
 מי יצילנו מרעב? 

 מי יאכילנו לחם רב? 
 ומי ישקנו כוס חלב? 

 למי תודה, למי ברכה? 
לעבודה ולמלאכה!

ואני יושב מבועת ומזיע על הכיסא.
לשמד  שיצא  דתי  יהודי  על  לנו  סיפרו  הקודם  הספר  שבבית  זכרתי 
מה  לאלוהים.  רק  זה  וברכה?  תודה  זה.  בנוסח  כפירה  שירי  וחיבר 

פתאום לעבודה ולמלאכה? אלוהים ישמור.
התהפכתי  הלילה  כל  הביתה.  וחזרתי  נגמרו  והיום  השיעור  איכשהו 
את  להשלים  כדי  בגיהינום.  להתעורר  פחדתי   – נרדמתי  ולא  במיטה 

הסיפור אציין שסיימתי אל לימודיי בתיכון חקלאי.
במזכרת  “קשת”  הספר  בית  להקמת  לי  מתחבר  הזה  הסיפור  היום 

בתיה. אם תרצו – זו סגירת מעגל שלי.
מאיר דהן
)ראש מועצת מזכרת בתיה(

הזיכרון הראשון שלי
שנת לימודים פוריה ומוצלחת!!!



משה מנדלסוןמהפכנים יהודים
למנהיגה  נחשב   )1786-1729( מנדלסון  משה 
בהגותו  היהודית.  ההשכלה  של  הרוחני 
שינוי,  לחולל  הצליח  חייו  ובאורח  הפילוסופית 

והיה “רפורמאטור של החיים היהודיים”. 
 - ארבע-עשרה  בגיל  לברלין  הגיע  מנדלסון 
הצטמצמה  שהשכלתו  כול,  חסר  יהודי  עילוי 
מעשרים  פחות  ותוך   - הקודש  לימודי  לתחום 
שנה, בלימוד עצמי בלבד, היה לאחד האנשים 
וליהודי  בגרמניה,  והמפורסמים  המשכילים 
הראשון שהתפרסם כפילוסוף, וכונה “סוקרטס 
של  נאור  דעות  הוגה  היה  מנדלסון  היהודי”. 
יהודי,  של  חדש  טיפוס  האירופית:  ההשכלה 
בכמה  שלט  ומדע,  תרבות  בתחומי  בקי  שהיה 
מנדלסון  ומוכשר.  פורה  סופר  והיה  שפות 
גם  אלא  הגרמנית  בתרבות  רק  לא  התערה 
דעות  הוגי  מחזאים,  של  לידידם  והיה  בחברה, 
ומשכילים בני זמנו. מנדלסון היה כל חייו יהודי 
נאמן שהקפיד על שמירת מצוות. מכריו תיארו 
חכם  ומתון,  פתוח   - דופן  יוצא  כאדם  אותו 
יקר   - אנוש  בני  כל  “בין  וישר:  נדיב  וסובלני, 

המציאות; בין בני עמו - היחיד במינו”.
מנדלסון נולד בשנת תפ”ט - 1729 בעיר דסאו 
יכולת.  מעוטת  דתית  למשפחה  שבגרמניה 
שהכיר  פרנקל,  דוד  הרב  מפי  תורה  למד  שם 
בכישרונותיו של העילוי הצעיר והזמין אותו אליו 

לברלין, לאחר שהתמנה לרב הקהילה.
הייתה  השמונה-עשרה  המאה  של  גרמניה 
עצמאיות,  מדינות  ממאה  מיותר  מורכבת 
אחוז  חצי  על  עלה  לא  בהן  היהודים  ומספר 
מכלל האוכלוסייה. כאשר הגיע משה מנדלסון 
המלך  גרמניה  במדינות  שלט  ברלין,  לשערי 
ברעיונות  שדגל  )הגדול(,  השני  פרידריך 
ההשכלה אך תיעב את היהודים והשתמש בהם 
בברלין  היהודים  מצב  כלכלי.  משאב  בתור  רק 
על  נוקשה  פיקוח  וכלל  ומוגבל,  נחות  היה 
היהודים  קהילת  לערים.  כניסתם  ועל  תנועתם 
מנתה  השמונה-עשרה  המאה  באמצע  בברלין 
 100,000 של  אוכלוסייה  )מתוך  נפש  כאלפיים 
משפחות  כמאתיים  ובתוכה  בקירוב(,  תושבים 
בזכות  ורק  אך  בעיר  להתגורר  היתר  שקיבלו 
יהודים  אותם  הממלכה.  לכלכלת  תרומתם 
להתגורר  אחרים  יהודים  להזמין  רשות  קיבלו 

איתם, בחסותם בלבד. 
הרב  של  חסותו  כבן  לברלין  הגיע  מנדלסון 
מחסור  וסובל  בצמצום  חי  כשהוא  פרנקל, 
ורעב. מנדלסון, כמו שאר היהודים תושבי העיר, 
שנועד  ועלוב,  מיוחד  שער  דרך  אליה  נכנס 
התחיל  בישיבה  לימודיו  לצד  ויהודים.  בקר  ל... 

כלל,  ידע  שלא  גרמנית,  עצמו  בכוחות  ללמוד 
ושפות כמו צרפתית ולטינית, וגם קרא בחשאי 
סיים את  ואחת  בגיל עשרים  בגרמנית.  ספרים 
של  בביתו  כמחנך  והתקבל  בישיבה  לימודיו 
וִאפשר  חסות  לו  שהעניק  עשיר,  יהודי  תעשיין 

חל  זה  בשלב  בעיר.  מגוריו  המשך  את 
והוא  הכלכלי,  במצבו  ניכר  שיפור 

וללמוד  ספרים  לקנות  היה  יכול 
פילוסופיה,  באמצעותם 

צעירים  ומתמטיקה.  לטינית 
ברלין  מיהודי  משכילים 
מכישרונותיו  התרשמו 
וסייעו לו בהדרכה ובהכוונה, 
תחומי  בפניו  נפתחו  וכך 
המדע של תקופתו. השכלתו 

הייתה  לא  מנדלסון  של 
בכוחות  למד  והוא  פורמאלית, 

עבודתו  לצד  הפנוי  ובזמנו  עצמו 
אשתו,  את  התעשיין.  של  בביתו 

עסקים  בנסיעת  הכיר  גוגנהיים,  פרומט 
שישה  להם  ונולדו  נישאו  הם  שלושים.  בגיל 
בנים. משה מנדלסון  ושני  בנות  - ארבע  ילדים 
אביו:  שם  פי  על  משפחה  שם  לעצמו  בחר 
מנדל = מנחם; סון = בן . בעברית או ביידיש נהג 
לחתום, על פי המסורת, משה בן מנחם; משה 
נהג  בגרמנית  מדסאו.  משה  או  מנדל;  ר’  בן 

לחתום בשם משה מנדלסון.
עם  מנדלסון  של  הראשונים  קשריו 
החלו  ברלין  של  הנוצרים  האינטלקטואלים 
פגש  שם  מיטיבו.  בבית  שהותו  בתקופת  עוד 
מחזאי  לסינג,  אפרים  גוטהולד  את  לראשונה 
הנציג הספרותי של תנועת  עיתון, שהיה  וכתב 
“כרטיס  היה  לסינג  בגרמניה.  ההשכלה 
האינטלקטואלים  לחוג  מנדלסון  של  הכניסה” 
נפגשים  שהיו  ברלין,  של  המשכילים  ולאליטת 
בבתי קפה, דנים בנושאים מדעיים ופילוסופיים 
ומשחקים שחמט. הם גם היו נפגשים ומבקרים 
בכל  רעיונית  ִקרבה  וגילו  זה,  של  בביתו  זה 
לסינג  האדם.  ולתפיסת  דת  לענייני  הקשור 
כהשראה  מנדלסון  של  בדמותו  השתמש 
בשורת  את  שהביא  החכם”,  “נתן  למחזה 
האחווה האנושית והסובלנות הדתית ואת היחס 
לכל אדם באשר הוא אדם. ידיד קרוב נוסף היה 
ליברלי  ספרים  ומוכר  מו”ל  ניקולאי,  פרידריך 
על  שמרו  וניקולאי  לסינג  מנדלסון,  מברלין. 
מה  את  והקימו  ימיהם,  סוף  עד  הדוקה  ידידות 

שנודע לימים כאסכולה הספרותית של ברלין. 
עשרות  שכתב  פורה,  סופר  היה  מנדלסון 

ספרות  מדע,  בנושאי  הגות  וספרי  מאמרים 
לחבר  לבחירתו   1771 בשנת  שהביא  מה  ודת, 
החליט  שהמלך  מינוי   - למדעים  באקדמיה 
על  מאמר  חיבוריו,  בין  יהדותו.  בשל  לבטל 
“פיידון  בשם  המטפיזיים  במדעים  הוודאות 
דיאלוגים”  בשלושה  הנפש  נצחיות   -
ופירוש למגילת קהלת. אחד מספריו 
לרב-מכר  שהפך  החשובים, 
הוא  ימים,  אותם  של  באירופה 
אודות  על   - “ירושלים  ספרו 
שבו  ויהדות”,  הדתי  הכוח 
תפיסתו,  את  מנדלסון  מציג 
שהמפגש בין העולם היהודי 
החדש  לעולם  המסורתי 
ורצוי.  אפשרי  המשכילי 
“ירושלים” נכתב בשנת 1783, 
החשוב  מפעלו  נשלם  בה  שנה 
שלום”:  “נתיבות   – מנדלסון  של 
רהוטה  לגרמנית  התורה  תרגום 
המודרני  היהודי  התרגום  עבריות,  באותיות 
אונקלוס  תרגום  בצירוף  התורה,  של  הראשון 
ביאור  מנדלסון  הוסיף  אלו  על  רש”י.  ופירוש 
משלו בעברית. התרגום והביאור נועדו לאפשר 
ליהודים מסורתיים לרכוש את השפה הגרמנית 
ולאותם משכילים  ולהיפתח לתרבות הכללית, 
שניתקו עצמם מן המסורת “לחזור אל התורה”. 

בעשור האחרון לחייו הקדיש מנדלסון את עיקר 
פרסומו  את  ניצל  הוא  יהודיים:  לעניינים  זמנו 
הרב ואת תהילתו בגרמניה כדי לסייע בשיפור 
מעמדם החוקי של היהודים, כשהוא מתווך בין 

הקהילה לשלטונות. 
מנדלסון  הצליח  למדי  ממושך  מאבק  אחרי 
לו  שִאפשר  חסות,  כתב  המלך  מן  לקבל 
ובלי  גירוש  של  איום  בלא  בברלין  להתגורר 
ואולם  אחר.  יהודי  של  לחסותו  להזדקק 
למשפחתו.  ולא  אישית,  לו  ניתן  זה  היתר 
ומתוך  התנצרו,  ארבעה  ילדיו  ששת  מתוך 
אחד  יהודי.  נשאר  אחד  נכד  רק  נכדיו  תשעת 
מנדלסון. פליקס  הנודע  המלחין  היה   מנכדיו 

בשנת  בברלין  ונקבר  נפטר  מנדלסון  משה 
הקהילה  אנשי  השתתפו  ובהלווייתו   ,1786
ברלין,  ממשכילי  רבים  וגם  וראשיה,  היהודית 
דופן  יוצאת  תופעה  כאחד,  ונוצרים  יהודים 
התפרסמה  מותו  על  ההודעה  תקופה.  באותה 
ורבים  ברלין,  עיתוני  של  הראשונים  בעמודים 
גרמניה  ליהדות  הן  כפולה:  אבידה  במותו  חשו 

הן לתרבות הגרמנית.
אלי רבל

ריש  את  החזיר  יוחנן  רבי  לקיש.  ריש  לבצע 
"ליסטים   - וכשודד דרכים  לקיש לימיו כעבריין 
יכול  אינך  ואף  השתנית  לא  יודע".  בליסטותו 
בן  בפרשת  יונתן  כרבי   - יוחנן  רבי  להשתנות.  
סורר ומורה – נמצא כאומר לריש לקיש כי אף 
אם הפך ברבות הימים לתלמיד חכם, היה ונותר 

שודד דרכים. 
השינוי  אפשרות  ושאלת  האנושי  התיוג  שאלת 
במקום  מצויות  הן  החיים.  רבדי  בכל  נמצאות 
מורים  בין  לילדים,  הורים  בין  ביחס  העבודה, 
שניסיתי  כפי  עצמנו.  בנו  ואפילו  לתלמידים 
ומורה"  סורר  "בן  פרשת  זה,  במאמר  להצביע 

ולמחשבה  פותחת בפנינו צוהר התחלתי לדיון 
ביחס לשאלות אלו.   

שבת שלום, 
רוני רוזנברג



“כי תצא” - זה מורכבפרשת השבוע למשפחה
נכון  הספר?  לבית  החזרה  איך  ילדים,  שלום 
שזה מעורר רגשות מעורבים? מצד אחד חבל 
שנגמר החופש, מצד שני כיף לפגוש שוב את 
לשרוץ  נמאס  קצת  כבר  גם  ואולי  החברים, 
מעורבים.  רגשות  ההורים  לנו  אפילו  בבית. 
אך  מדי  ארוך  שהחופש  המון  קיטרנו  אמנם 
גם אנו חשים צביטה קטנה של צער כשהקיץ 

מתקרב לסיומו.
עניין  הם  “קשת”  הספר  בבית  הלימודים  גם 
לומדים  וחילונים  זה מקום שבו דתיים  מורכב. 
יחד, ויהדות הוא נושא מרכזי, והבסיס ליחסים 
הרי  מתמטיקה,  יחד  ללמוד  בעיה  אין  בינינו. 
כולם מסכימים ש-1+1 שווה 2, אולם מה לגבי 
איך  עליהם?  מסכימים  כולם  שלא  נושאים 
שהדיון  כך  לומר,  אפשר  מה  זה?  את  לומדים 

יהיה אמיתי, אבל גם לא נעליב את חברינו?
ביקשו ממני, חילוני, לכתוב על פרשת השבוע. 
עניין  זה  וגם  תצא”  “כי  בפרשת  מסתכל  אני 
שאני  יפהפיות,  אמירות  בפרשה  יש  מורכב. 
“ָהֵׁשב  נאמר  שאבדו  חפצים  על  אוהב.  ממש 
ֵאֶליָך  ָאִחיָך  ָקרֹוב  ֹלא  ְוִאם  ְלָאִחיָך.  ְּתִׁשיֵבם 

ִעְּמָך  ְוָהָיה  ֵּביֶתָך,  ּתֹוְך  ֶאל  ַוֲאַסְפּתֹו  ְיַדְעּתֹו,  ְוֹלא 
כב  )דברים  לֹו”  ַוֲהֵׁשֹבתֹו  אֹתֹו,  ָאִחיָך  ְּדֹרׁש  ַעד 
לא  חפץ  מצאת  שאם  פה  אומרת  התורה  ב(. 
שלך, אתה צריך לשמור עליו, גם אם אתה לא 
אתה  אם  אפילו  מזאת,  יתרה  בעליו.  את  מכיר 
שהוא  אומרת  התורה  הבעלים,  את  מכיר  לא 

“אחיך”! כלומר כולנו אחים! איזה יופי.
יּוְמתּו ָאבֹות ַעל  והינה עוד אמירה חשובה: “ֹלא 
ְּבֶחְטאֹו  ִאיׁש  ָאבֹות,  ַעל  יּוְמתּו  ֹלא  ּוָבִנים  ָּבִנים, 
קבוצה  להאשים  אסור  טז(.  כד  )דברים  יּוָמתּו” 
בן  להאשים  לא  ואפילו  יחיד  של  במעשים 
הכי  הפסקאות  אחת  ואולי  אביו.  במעשה 
הֵגר,  זכויות  שמירת  על  מדברת  מפורסמות 
ִמְצָרִים”  ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  “ִּכי  היתום והאלמנה, 
על צדק  יש לשמור  פנינה:  ועוד  יח(.  )שם, שם 
ַעל  ָיֶמיָך  ַיֲאִריכּו  “ְלַמַען  לרמות  ולא  במדידות 
ה’  תֹוֲעַבת  ִּכי  ָלְך.  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 
כה  )שם,  ָעֶול”  ֹעֵׂשה  ֹּכל  ֵאֶּלה,  ֹעֵׂשה  ָּכל  ֱאֹלֶהיָך 

טו-טז(.
חש  אני  הללו  הנפלאים  הדברים  כל  ובתוך 
בין  יחסים  על  שמדברות  מצוות  צרימות.  גם 

בפרשה  )בעיקר  מלחמה  דיני  או  המינים, 
בשוויון  שמאמין  כאדם  שאני,  הקודמת(, 
הנושבת  לרוח  להסכים  יכול  לא  ופתיחות, 
שעבור  התורה  מהתורה,  חלק  הם  גם  מהם. 
חלק מהמשפחות ב”קשת” היא קדושה, ועבור 
והתרבות אך  אחרות היא חלק חשוב מהזהות 
היא איננה קדושה ואיננה מחייבת. אז איך נדבר 
לדברים  רק  נתייחס  האם  הללו?  הנושאים  על 
הפרשה,  של  רובה  הכול  אחרי  שהם  היפים, 
גם  לדון  שאפשר  או  מסכימים,  כולנו  שעליהם 
עושים  ואיך  ההסכמה?  חוסר  של  בנקודות 
זאת בלי לפגוע במה שלבן ׂשיחנו חשוב ואפילו 
קדוש? אולי צריך בכלל לחשוב מה מטרת דיון 

שכזה?
ולכן  תשובות,  ממש  לי  שאין  לב,  שמתם  אולי 
דברים  אותם  על  מלדבר  התחמקתי  בעצם 
שבמחלוקת. אולי אתם, הילדים, במשך השנה 
ותלמדו  זאת  עושים  איך  תגלו  המורות,  ובסיוע 

אותי.
עד אז, שבת שלום. 

ישי להמן

רוב המהפכות מתפתחות בצורה אבולוציונית. בין אם זאת מהפכת האייפון או המהפכה הצרפתית, 
בין אם זה טכנולוגי או חברתי - לרוב מהפכה מתרחשת כאשר מישהו עולה על רעיון מוצלח או נצרך, 

והרעיון הזה מכה גלים ומתפשט. 
לעתים באות מהפכות בצורה של “חזרה ליסודות”. יש איזה ערך שנשכח, משהו שהיה קיים והלך לאיבוד בסבך החיים הסואנים 

והאינטרסים השונים )ייתכן שזה מה שקורה ב”חזרה לסוציאליזם” שמתרחשת היום בעולם המערבי-קפיטליסטי(. 
תופעות אלה דומות יותר לריפוי מחלה מאשר להתפתחות. 

אנחנו חלק ממהפכה כזו.
 

לפני שישים וארבע שנה נוצרה מטעמים פוליטיים השקפה היסטורית, שרבים היום מבינים שהייתה מוטעית, על ידי מובילי המדינה הצעירה 
שבדרך, שתמציתה: במדינה זו ישנם זרמים שאינם יכולים לחיות יחד ולבנות יחד. סוג של מחלה אוטו-אימונית ברמת האומה, כאילו המוח 

מחליט שיד שמאל אינה יכולה לשתף פעולה עם רגל ימין, או שהלב אינו יכול להזרים דם לכליות.
התוצאה - תהליך של שסעים מתרחבים והולכים בין חלקים שונים.

כולנו גדלנו על השסעים האלה, לכן יש לנו נטייה, ונראה לנו כל כך טבעי לגור עם הדומים לנו מבחינה חברתית, כלכלית, ֱאמּוִנית, ואולי אפילו 
עדתית. הושרשה בנו “ההבנה” שיש פערים שאיתם אי אפשר לחיות. אבל למה?

אין כמעט מדינה מערבית בעולם שיש בה יותר ממערכת חינוך ממלכתית אחת. יש מדינות המאפשרות יותר חופש לבתי הספר הלא-רשמיים 
)והלא-מתוקצבים(, ויש הכופות לימודי ליבה מורחבים על כלל בתי הספר במדינה, אבל המערכת הרשמית היא אחת. באנגליה המערכת הזו 
כוללת לימודי דת כחובה בכל בתי הספר הממלכתיים, ובארה”ב אסור להכניס תכנים דתיים לבתי הספר הרשמיים. יש שוני, אבל הכללים הם 

אחידים.
 

מי שמצטרף ל”קשת” מצטרף לקהילה ולמערכת חינוך שפועלת על מנת לרפא את הפגם הייחודי הזה בחברה הישראלית. המהפכה הזו 
מתרחשת לאט. לקראת תחילת השנה השביעית שלנו, אפשר לומר שמדובר בהצלחה. החוויה הברורה של ילדינו היא שונה לחלוטין. הם 
מפגשים  מתוך  שינויים  חלים  במחלה,  נדבקנו  שכבר  אצלנו, המבוגרים,  גם  פחד.  או  כבוד  לחוסר  סיבה  אינם  ואמונה  דת  שהבדלי  מבינים 

בקהילה והיכרות על בסיס יומיומי פשוט. 
 

אני ממליץ לכל המצטרפים החדשים, וגם לנוכחים הוותיקים יותר: הגבירו את מעורבותכם הקהילתית, בין אם בהתנדבות לצוותים השונים, או 
בהשתתפות בפעילויות השונות. אל תתביישו ואל תרגישו “לא נעים”. הביעו את דעתכם, הצטרפו לעשייה ולחשיבה, לשיח ולקהילה. יש הרבה 

מקום לכולם, ואנחנו כמוכם נבנים מהגיוון וההשתתפות של כמה שיותר אנשים.
 

“וכל הצדדים עוד יכירו / בגוונים השונים את עצמם / 
ויותר הצבעים לא יסתירו / אדם מאדם דם מדם.”

                                                                                                                                                                               אריאל ידין, יו”ר הוועד

ברכה מהוועד למצטרפים החדשים 



עולים לכיתה א’ראיון אסוציאטיבי
עמליה וייס, עומר פנד-ינאי, איתמר מונזון, נגה זליגר

מה אתם מצפים בכתה א’?
עומר: שיהיו לי עוד חברים

עמליה: שלכולם יהיו עוד חברים
איתמר: אומרים שמשעמם בכתה א’, מקווה שלא יהיה משעמם מאוד

נגה: שיהיו שיעורים קלים

מה ההבדל בין מורה לגננת?
עומר: נראה לי שמורה יותר חכמה

איתמר: ממש לא. גננת מלמדת עם כיפים

מה אתם הכי רוצים ללמוד בכתה א’?
איתמר: שיעורי מדע. כי לומדים כל מיני מחקרים, ועושים ניסויים

עמליה: ספורט, ושיעור כתיבה
נגה: שיעור ספורט, ושיעור בית..

האם יהיו הבדלים לדעתכם בכללים בין הגן לבית הספר?
עומר: בבית הספר הכל אסור, וצריך כל היום לעמוד 

נגה: בבית הספר אסור ללכת הביתה בלי להגיד למורה
עמליה: בבית הספר אסור ללכת עם מכנסיים קצרים

איתמר: לבנים מותר
עמליה: גם לבנים זה לא צנוע

התכוננתם בחופש לכתה א’?
עמליה: אני נסעתי לכל מיני מקומות, הייתי אצל סבא וסבתא, בכנרת.

נגה: הייתי אצל חברים, ואצל סבא וסבתא
איתמר: הכי כיף קיייטנת נכדים, וגם הכנרת

עומר: טסתי ליון, וקניתי תיק של דולפין

יש משהו שממנו אתם קצת חוששים בבית הספר?
איתמר: חושש שתהיה לי מורה מרשעת )כמו שיש ל...(

נגה: אני בכלל לא שמחה שאני עולה לכתה א’
עומר: אני לא חושש מכלום

נגה: 
אני  חושבת בעצם 

שאני כן שמחה לעלות 
לכתה א’, אבל היה מאוד כיף 

בגן. ואני מאוד ארצה לבקר 
את שרית )הגננת(

עמליה: אני רוצה להגיד שהיה מאוד נעים בגן. אני כבר מתגעגעת לגן, 
במיוחד לשרית, אורית ושני

עומר: שני שלחה לי תמונה של הבן הקטן שלה )אדר( 
איתמר: אני אלך לבקר הרבה בגן, אני מתגעגע לערבה )הגננת(

מה עוד יהיה שונה?
עמליה: יש מנהלת שהתפקיד שלה לשמור על בית הספר

עומר: נביא אוכל מהבית
איתמר: אני אביא תפוח, לחם עם חומוס, ועגבניה

עמליה: אני חביתה עם פיתה, קרקרים, ולקינוח... תפוח!
עומר: אני אבקש שיביאו לי פיצה

עוד משהו שלא אמרתם?
איתמר: אני רוצה להיות הכי טוב בחשבון בכתה

עמליה: שכולם יהיו הכי טובים בחשבון..
עומר: שהשיעורים יהיו קלים

איתמר: עדיף שיהיו קשים
עמליה: נכון, כדי שיהיה מעניין

נגה: כן, כי אני כבר יודעת לקרוא, ואם יהיה קל אז יהיה משעמם

לסיום?
כולם: שיהיה כיף...

עכשיו, כשהחופש הגדול נגמר, זה הזמן 
לקחת את רשימת הדברים שהבטחנו לעצמנו 

שנעשה אחרי החופש הגדול, ולהבטיח 
לעצמנו שנעשה אותם אחרי החגים...

חגית קראוס

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

ַמִים ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין  “ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים: ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהּׁשָ
ַהָּלְיָלה, ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים” )בראשית א יד(. ומה 

עם החודשים? מתי נתקנו?
אורכו של החודש העברי נקבע לפי עדות ראייה של מולד הירח, 
חג  וקיום  השמש  ללוח  התאמה  שמטרתו  השנה,  לעיבור  בעוד 
האביב במועד, לא נקבעו כללים ברורים. מהתקופה שלאחר חורבן 
ידי הלל השני )360 לפנה”ס(,  הבית ועד קביעת הלוח העברי על 

ההחלטה על עיבור השנים הייתה מונחת לפתחה של הסנהדרין.
הימים  )דברי  השישי  כחודש  אלול  חודש  נזכר  המקרא  בתקופת 
א, פרק כז(, חודש נטול שם כשאר החודשים. מקביל לציון מספר 
החודש ולא שמו הוא הלוח הרומי העתיק שהיה בן עשרה חודשים, 
שבע  הוא  “ספטמב”  וכך  בסדר,  למיקומו  קשור  החודש  שם  ובו 

ו-”אוקטו” הוא שמונה.
שמו של חודש אלול, כשמותיהם של שאר החודשים בלוח העברי, 
ניתן עם חזרתם של גולי בבל לארץ ישראל )538 לפנה”ס(, ומקורו 
במילה “אֹולּולּו”, שפירושה באכדית קציר. החודש מציין את סיום 
עונת הקציר. בתרגום אחר פירוש המילה הוא טהור וכפרה, וייתכן 
שהוא נסמך על דמיון בתרבויות: גם בבבל העתיקה נהגו בחודש 

זה מנהגים של חשבון נפש וכפרה.
“ַוִּתְׁשַלם  במספרו:  לא  אך  בשמו  נחמיה  בספר  נזכר  אלול  חודש 

חודש ופשרו             חודש אלול 
ה ֶלֱאלּול” )נחמיה ו טו(.  ַהחֹוָמה ]חומת העיר ירושלים[ ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמּׁשָ

יש  חודש  לכל  חופפים את החודש העברי,  אינם  על אף שמועדי המזלות 
מקבילה, ומזלו של חודש אלול הוא בתולה.

לפיה  והרומית,  היוונית  למיתולוגיה  בהקבלה  “אולולו”  השם  תרגום  מעניין 
מזוהה הבתולה עם האלה אסטראה – התגלמות הצדק, שלפי האגדה אינה 

אלא פרספונה – בת אלת הקציר. 
במקורות נקשר מזל החודש עם ערך התשובה: “ׁשּוִבי, ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל, ֻׁשִבי 
של  ב’  ביום  ההפטרה  את  המסיים  הפסוק  כ(,  )ירמיהו לא  ֵאֶּלה”  ָעַרִיְך  ֶאל 

ראש השנה.
אבי אביטל


