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מחשבות על העבר ועל אתגרי העתיד – מבט אישי וקהילתי

הזכרון הפוליטי ראשון
ישראל  ברחובות,  עולם  מלחמת   ,1981 של  הבחירות  מערכת 
שהרגישה שגנבו לה לפני 4 שנים את המדינה נלחמת בכל הכלים.

על  מדברים  בעצם  אבל  מלחמה,  שלום,  כלכלה,  על  מדברים 
על  היא  המלחמה  להסוות,  מנסים  לא  השני  מהצד  ההגמוניה. 
השייכות. מרגישים שלפני 4 שנים התחילו “לספור” אותם. פרס מגיע 
היה  הכל  ביצים,  עגבניות,  ברגע,  יוצאות  כל האמוציות  העיר,  לכיכר 
שם. האוירה לא הייתה של קרניבל, אנשים צעירים בשנות העשרים 
 1977 שלפני  לאפשרות  לתת  לא  נחושים  התפרקו,  בכו,  לחייהם 
באמת  נתן  אירופי,  וכובע  בחליפה  חנוט  שהיה  הפולני,  בגין  לחזור. 

התרבותית  ובלגיטימיות  ביכולותיהם,  בעצמם,  האמונה  את  לאנשים 
ילד בן 8 מתבונן, מסתכל על הפרצופים, מנסה להבין. הכל  שלהם. 
בעוצמה  הכתה  תחושה  שאותה  הבאה  הפעם  נרשם.  הכל  נחרט, 
כזאת הייתה במערכת הבחירות של 1999, אך בבוקרו של אותו שחר 
הניצוץ  ש”ס”,  לא  “רק  צועקים  בכיכר  ההמונים  שנראו  לאחר  חדש 
בלילה,  שבועות,  מספר  לפני  במהירות.  כבה  הבליח,  אחד  שלרגע 
כשאריה דרעי הודיע על חזרתו לחיים הפוליטיים, הילד שכבר בגר, 
את  ראה  שכבר  ונזכר  אחרים,  צעירים  אנשים  של  בפניהם  התבונן  

אותו המבט בעבר.
זיו

בשבוע שעבר נפגשתי עם חבר טוב מתקופת 
הישיבה בה למדתי )ישיבת “הר עציון” -1996

העולם,  הוויות  על  נסבה  השיחה   .)1990
תוך  המשפחה,  פוליטיקה,  הקריירה,  על 
הוצאת  )ללא  אחרים  חברים  על  התעדכנות 
כי  העובדה  את  ציינו  כמובן...(  הרע  לשון 
מלאו לנו השנה ארבעים וכי זה בלתי נתפס 
את  עזבנו  מאז  שנה  עשרים  כמעט  שחלפו 
הישיבה. תוך כדי שיחתנו אמר לי חברי כי הוא 
מתגעגע לשיחות שהיו לנו אחרי “סדר ערב” 
על  שאלות  ואמונה.  מחשבה  של  בנושאים 
קיומו של אלוהים, על שכר ועונש, על השגחה 
נושאים  אכן,   - החיים  משמעות  ועל  פרטית 
השקפת  על  השפיע  כיצד  נזכרנו  כבדים... 
אלבר  הצרפתי  והפילוסוף  הסופר  עולמנו 
תיאר  כאשר  “הזר”,  ספרו  באמצעות  קאמי 
את  הזורם,  האוויר  את  החמה,  השמש  את 
הפשוט  החברות  סיפור  ואת  הנושבת  הרוח 
פתאום  איך  מארי.  חברתו  לבין  מרסו  בין 
הספקנות הדתית, תחושת החירות, הרעננות 
והדינמיות המחשבתית חלחלה לתוך העולם 
חזרתי  כאשר  שלנו.  והרליגיוזי  הרוחני 
השאלות  בשיחתנו.  להרהר  המשכתי  לביתי 
שנשאלו אז היו חזקות, נוקבות, אמיתיות. לא 
ייתכן  ואף  שלנו  לספקות  פשוט  פתרון  היה 
והדיונים  כלל. אך השאלות  היה פתרון  שלא 
לכיוונים  אותנו  קידמו  לפעמים  אשר  הללו, 
חדשים ולפעמים פשוט חזרו על אותו הדבר 
רוחני  עולם  לתחושתנו,  לפחות  יצרו,  בדיוק, 

מגוון ומסקרן. 
הבנו  הלילה  תוך  אל  השיחות  במסגרת 

השאלות  הן  כביכול  התמימות  שהשאלות 
מכן  לאחר  שנים  שגם  ביותר,  הקשות 
ממשיכות לקנן ולהציק. חשבתי גם שהחיים 
בישיבה סיפקו כר פורה לתסיסה מחשבתית 
שנוגעות  משמעותיות  בשאלות  ולעיסוק 
לפרנסה  לקריירה,  שמעבר  בדברים 
 – הישיבה  שלאחר  החיים  אך  ולמשפחה. 
והמטלות  הסידורים  המשפחה,  הקריירה, 
יוצרים אתגר לא פשוט ַלשמירה על מתח   -
באתגר  שמדובר  מציין  אני  ומחשבתי.  רוחני 
כיוון שלטעמי האלטרנטיבה של היעדר מתח 

רוחני מסוים היא ניוון ערכי. 
מחשבות  לתוך  זרמו  העבר  על  המחשבות 
קהילת  של  עיצובה  בתחילת  ההווה.  על 
מגוונות  תוכניות  הקהילה  הפעילה  “קשת”, 
של  הרעיוני  החזון  אודות  שיח  לייצר  בכדי 
חולמים”.  “חושבים  הפורום  דוגמת  “קשת”, 
מעבר לכך, מתוך מחשבה כי מדובר בקהילה 
מדרש  בתי  מספר  קמו  ערכית-לומדת, 
וכלליים,  יהודיים  טקסטים  לימוד  למטרת 
מדרש  בית  לתנ”ך,  מדרש  בית  דוגמת 

לציונות, בית מדרש לשירה ולמוזיקה ועוד.
פורומים ובתי מדרש אלה לא היוו רק מפגש 
מחשבתי בין אנשים אלא לדעתי גם העמיקו 
הרעיוני  הבסיס  על  המחשבה  צורת  את 
היו  לא  אלה  במפגשים  “קשת”.  קהילת  של 
מפגש  יצרו  הם  אך  כמובן,  הסכמות,  רק 
מעורבות  וחשפו  אנשים  בין  אינטלקטואלי 
חברה  של  לשאלות  ביחס  וערכית  רגשית 

ומוסר בכלל וזהות יהודית בפרט. 
הלכו  אלה  מפגשים  מׂשים,  בלי  אולם 

ויורד  הולך  המשתתפים  מספר  והתכרסמו: 
חד-פעמיים.  הם  המפגשים  ורוב  בהדרגה 
כדי לסבר את האוזן, לערב הלימוד המרתק 
בלבד  אנשים  כשישה  הגיעו  רבא  בהושענא 

מתוך קהילה של כ-150 משפחות. 
“קשת” עברה מהשלב המעצב שלה  קהילת 
הפן  נזנח  בדרך  אך  ההתפתחותי,  לשלב 
משמעותי  שהיה  והרוחני  האינטלקטואלי 
מאוד בתחילת הדרך. אינני מתכוון שנזנח רק 
העיסוק בשאלות הרעיוניות שעומדות בבסיס 
לכך  מתכוון  אני  “קשת”.  של  הפילוסופיה 
שנזנחו כמעט לחלוטין המפגשים שחיברו בין 
לימוד  באמצעות  בקהילה  השונים  האנשים 
ברצוננו  אם  וכלליים.  יהודיים  טקסטים  של 
לתחזק  להמשיך  עלינו  חיוניות,  על  לשמור 
של  אפה  נשמת  שהם  הללו,  המפגשים  את 

הקהילה. 
מאיתנו  אחד  כל  של  האישיים  בחיים  כמו 
אם  מאכזב  זה  יהיה  בקהילה.  בחיים  גם  כך 
היומיומי  בתוך  לשקוע  כקהילה  לעצמנו  ניתן 
עיסוק  של  לאתגר  להיענות  מבלי  והשוטף 

בשאלות היסוד שצריכות להעסיק את כולנו. 
שבת שלום, 
רוני רוזנברג      

לשרון וענר צוק

מזל טוב
להולדת הבן

ממערכת “ודברת בם”



מי במשפחה? 
מזל - עובדת כסייעת בגן.

סטיין - עובד במפעל “עמינח”.
לזוג ארבעה ילדים: אמיר וזיוה בצבא, 

ליאורה לקראת גיוס ותמרת בכיתה ב’1 ב”קשת”.

שנים  שמונה-עשרה  לפני  בתיה  למזכרת  הגיעו  אברהם  משפחת  בני 
מאתר הקרוואנים בחצור, אליו הגיעה מזל מבאר שבע, וסטיין מנתניה.

הקשר  בגלל  מיוחד  כפר  גונדר,  שבאזור  ווינארב  בכפר  נולדתי  מזל: 
הטוב שהיה בין נוצרים ליהודים. ככה  דמיינו שחיים האנשים בירושלים, 
כילדה  זוכרת את עצמי  ואני  ילדים  בהרמוניה. אני השנייה מבין חמישה 
שהסבים והסבתות מאוד אהבו ופינקו. גם אבא שלי פינק אותי, לא הסכים 
ולפעמים  שעה  ארכה  הספר  לבית  הדרך  שאלמד.  והתעקש  שאעבוד 

אבא היה לוקח אותי לשם רכובה על סוס.
בכפר היה בית כנסת, ממנו אני זוכרת במיוחד את יום כיפור, כי אז שרו 
המילה  את  שאמרו  פעם  כל  לקפוץ  לילדים  ונתנו  ירושלים,  על  שירים 
ראש  ובמיוחד  החגים  הם  אליו  מתגעגעת  הכי  שאני  הדבר  “ירושלים”. 
ביד  פרח  עם  לבית  מבית  עוברות  היינו  שלי  והחברות  אני  אז  כי  השנה, 
היו  ומקבלות ברכה בחזרה. בכפר  )שנה טובה(,  “נקוטה טש”  ומאחלות 
היו מאוד מכובדים, ממש  יוסף אדנה. הם  ביניהם אביו של הרב  ֵקיסים, 

קדושים.
בכלל, היחס למבוגרים היה יחס של כבוד רב. לילדים אסור היה לפנות 
לפי  בנפרד  הייתה  האוכל  בזמן  הישיבה  ואפילו  ישיר,  באופן  אליהם 
קבוצות הגיל. השמירה על הכשרות הייתה מאוד חזקה )במיוחד בפסח(, 

ולכן לא אכלנו אף פעם אצל חברינו הנוצרים.
כמיהה  של  חג  זהו  היהודים.  לכל  ביותר  החשוב  החג  היה  הסיגד  חג 
בערב  כיפור.  יום  אחרי  יום  חמישים  שנה,  כל  מתקיים  הוא  לירושלים. 
החג  כל המבוגרים היו נאספים מכל כפרי האזור לכפר אמבוובר, ושם 
מתפללים בבית הכנסת. למחרת בבוקר היו עולים על ההר הקרוב כשהם 

צמים ולוקחים איתם את ספר התורה. לאורך כל הדרך הם היו מתפללים, והיו כאלה שהיו מניחים על ראשם אבן ונודרים נדר הקשור בהגעתם 
את  בירושלים”.  הבאה  “בשנה  אומרים  התפילות  כל  ובסיום  התורה  ספר  את  מחזירים  הכנסת,  לבית  חוזרים  היו  הם  המסע  בסיום  לירושלים. 

התפילות והטקסים ערכו הֵקיסים בשפת הֶגְעז העתיקה, והיה מישהו שתרגם אותם לאמהרית, כי רק מעטים מבינים את שפת הֶגְעז.
לסיום חג הסיגד היו שוברים את הצום בסעודה חגיגית הכוללת גם שחיטה וגם את ה”דבו” )לחם( המיוחד לאירועים חגיגיים. ובסוף כל החגיגות היו 

מתחילים לקצור את התירס. בתור ילדה לא השתתפתי בטקס הסיגד אבל אני זוכרת בעיקר את טקס תחילת קציר התירס - חגיגה אמיתית.
אחרי שלוש שנים בעיר הבירה אדיס אבבה עלינו ב-1990 לארץ - אימא וכל ארבעתנו וגם הדודים ובני הדודים. אבא נאלץ להישאר באדיס, כי עבד 

בשגרירות. הוא עלה כעבור שנה.
בגלל שהיינו באדיס, כבר ראינו אנשים לבנים, אבל מזג האוויר החם והאור של הארץ היו מאוד מוזרים, ובמיוחד אני זוכרת את האוכל. אף פעם לא 

ראיתי כאלה כרעיים ענקיות של עוף.
בניגוד להרבה אנשים, לא היו לי כל כך הרבה חלומות על ירושלים ולכן לא כל כך התאכזבתי כשהגענו לפה. הדבר היחידי שלא הבנתי זה איך יכול 
להיות שילדים חולים ואנשים נרצחים כאן. תמיד אמרו לנו שבירושלים לא חולים ולא מתים. וכאן קרה לנו ההיפך: הרבה אנשים התחילו לחלות 

במחלות שלא היו באתיופיה, כמו סוכרת.
חג הסיגד בישראל שונה מאוד מזה שבאתיופיה. זהו חג של צעירים, שנפגשים כל שנה בירושלים והם מרכז האירוע. בשנים הראשונות הדגש היה 
פחות על הכמיהה לירושלים ויותר על קיום הנדר שנדרו לעלות אליה. היו אנשים שבחג הסיגד תרמו כסף או עשו מעשים טובים, כדי להודות על 

הגעתם לארץ. בשנים האחרונות, בגלל עבודה ואילוצים אחרים, אני נוסעת פחות לירושלים ביום הזה.
הבית שלי הוא בית אתיופי מסורתי: האוכל, המוזיקה, השפה, הטלוויזיה, וכמובן טקס ה”בונה”. הילדים מבינים אמהרית וחלקם גם מצליחים לדבר 

עם הסבתא.
אני מקווה שערכי הכבוד, חשיבות המשפחה והתמיכה ההדדית, שמאפיינים את התרבות האתיופית, יעברו הלאה לילדים שלי ולילדיהם.

אני חולמת לקחת יום אחד את כל הילדים לאתיופיה, להראות להם איפה גדלתי, איפה למדתי ואת כל מה שסבא שלהם ז”ל בנה. אני מתגעגעת 
לאתיופיה אבל לא מצטערת לרגע שאנחנו כאן, כי זה המקום היחיד עבורנו.

בבית הספר “קשת” אנחנו נמצאים זו השנה השנייה. אנחנו מרגישים בבית הספר כמו בבית. תמרת אוהב מאוד את בית הספר והולך בשמחה. יש 
לנו תחושה שיש לנו כאן אימא ואבא. אני כל הזמן ממליצה להורים לרשום את הילדים שלהם ב”קשת”.

רשמה: אלה ויטרבו 

לכבוד חג הסיגד - שיחה עם מזל אברהם

משפ’ אברהם יחד עם הסבא ז”ל. תמרת בן שנה )היום בן 7(



השיבה מהודו

פרשת  “תולדות”פרשת השבוע למשפחה
פרשת השבוע הינה פרשת תולדות שעיקרה 

היא תולדות חייו של יצחק אבינו.
לאחר שיצחק נושא את רבקה נולדים לו שני 
אלו  תאומים  אך  ועשיו.  יעקב  התאומים  בניו 
מאוד שונים, חיצונית עשיו שעיר ויעקב חלק. 
גם בתחומי העניין שלהם, עשו מתואר כ”ִאיׁש 

ֹיֵדַע ַצִיד” ויעקב כ “ֹיֵׁשב ֹאָהִלים” 
לשני  הנוגעים  בפרשה  סיפורים  שני  ישנם 
עייף  השדה  מן  חוזר  עשו  בראשון  האחים: 
עשו  עדשים.  נזיד  מכין  בבית  ויעקב  ורעב 
נזיד  לו  לתת  מוכן  ויעקב  לאכול  מבקש 
עשו  בכורתו.  את  לו  ימכור  שעשו  ובתנאי 
עושה זאת ברצון ואף מרגיש שעשה עסקה 
טובה כי הבכורה היא מעמד חברתי שמקבל 
משמעות רק בעתיד אחרי מות הוריהם ועשו 

אינו רואה חשיבות אלא בחיי הרגע. 
בסיפור השני רבקה שומעת שיצחק מבקש 
מיעקב  ומבקשת  מותו  לפני  עשו  את  לברך 
שיתחזה לעשו בכדי לקבל את הברכה. יעקב 
לובש את בגדי אחיו ואף שם על ידיו וצווארו 
לעשיו.  חיצונית  להדמות  כדי  עיזים  עורות 

יצחק הזקן שראייתו נחלשה משתכנע שעשיו 
עומד לפניו ומברכו. 

לגבי  תהיות  הרבה  מעורר  הזה  הסיפור 
על  נאמר  יעקב  על  יעקב.  של  התנהגותו 
ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב  ֱאֶמת  “ִּתֵּתן  מיכה:  הנביא  ידי 
כתוב   בפרשתנו  וגם  כ’(  ז’  )מיכה  ְלַאְבָרָהם” 
“ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם” ורש”י מפרש תם – איש שפיו 
זהירים  חז”ל  ואכן,  רמאי.  ואינו  שווים  וליבו 
למשל,  לאביו,  משקר  שיעקב  לקבוע  מאד 
בעקבות שאלתו של יצחק “ִמי ַאָּתה ְּבִני“ עונה 
יעקב “ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶרָך” ורש”י אומר בעצם יש 
כאן פסיק בין “אנכי” להמשך התשובה כלומר 
יעקב עונה אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך. 
אינה מתיישבת עם פשט  זאת  אבל פרשנות 
הכתוב וגם יצחק עצמו אומר לעשיו אחר- כך 

“ָּבא ָאִחיָך ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתָך“. 
היא  הדברים  את  לראות  נוספת  אפשרות 
אמת  חושפת  יעקב  של  פעולתו  שבעצם 
פנימית. ברכתו של יצחק היא בעצם העברת 
ברכת  את  קיבל  יצחק  הבא.  לדור  השרביט 
עבודת  של  והשליחות  והברכה  אברהם  אביו 

אותה  להמשיך  צריך  וכעת  ליצחק  עברה  ה’ 
יותר  מתאים  שיעקב  יודעת  רבקה  הלאה. 
לקבל את  ברכת אביו בגלל נבואה שקיבלה 
עוד בזמן שנשאה אותם ברחמה שנאמר לה 
שעשו  יודע  הוא  גם  יעקב  ָצִעיר“.  ַיֲעֹבד  “ְוַרב 
מכירת  לאחר  הזה  ההיסטורי  לתפקיד  בז 
היחיד שסבור  נזיד עדשים.  הבכורה תמורת 
לאור  יוצאת  האמת  אך  יצחק.  הוא  אחרת 
ברכתו  את  לקח  שיעקב  מגלה  שעשו  אחרי 
ָלָקח  ְּבֹכָרִתי  “ֶאת  הבכורה  על  שויתר  ומודה 
הפרשה  בהמשך  ִּבְרָכִתי”.  ָלַקח  ַעָּתה  ְוִהֵּנה 
יצחק מברך שוב את יעקב לפני לכתו לחרן 
הפעם יעקב לא מתחזה ויצחק אומר ”ְוִיֶּתן ְלָך 

ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך“ .
ייתכן שיעקב אף משלם מחיר אישי לא פשוט 
על הדרך בה חשף אמת זו במידה כנגד מידה 
אותו פעם אחר פעם, אך  לבן מרמה  כאשר 
ויצחק  אברהם  של  מורשתם  זו  אמת  בזכות 

נמשכת לדורי דורות.
שבת שלום
עדי טפליה

  

מזרח  שבצפון  הנוברה  עמק  אל  להגיע  כדי 
אל  וקשה  פתלתלה  בדרך  לעלות  יש  הודו 
מעבר הרים בגובה של 5,600 מטר.  המעבר 
העמק  אל  ממנו  הירידה  כן  ועל  וקר  מושלג 
בעמק  והדר.  יופי  קסם,  שופעת  היא  הפורה 
בודדים  אלפים  עשרות  כמה  גרים  עצמו 
כ-150  שאורכו  נהר  לאורך  תושבים  של 
רבים.  בכפרים  להם  מפוזרים  קילומטרים, 
בית  שוכן  העמק,  בלב  שבהם,  הגדול  בכפר 
ספר שהוזמנו לבקר בו ושאליו הגענו כחלק 

מטיול בן שבוע בעמק. 
שנתי,  שמונה  יסודי  ספר  בבית  המדובר 
העמק.  מכל  אוכלוסיה  המשרת  פרטי, 
לפיכך, צמודה לבית הספר פנימייה שנבנתה 
שבתיהם  התלמידים  את  לשרת  כדי 
דו  מבנה  הוא  עצמו  הספר  בית  רחוקים. 

חצר  החוסם  ר’,  בצורת  קומתי 
אוכלוסיית  צידיה.  משני  גדולה 
מעורבת  היא  התלמידים 
לצד  מוסלמים  תלמידים  וכוללת 
בהתאם  בודהיסטים,  תלמידים 
לצד  שבעמק.  האוכלוסייה  לגיוון 
תלמידים  קבוצת  קיימת  אלו 
בגודלה.  זניחה  הינדואיסטים, 
בית  על  מדובר  אחרות,  במילים 
אם  ‘משלב’  אינטגרטיבי,  ספר 

תרצו.
המנהל  מסגן  קיבלנו  ההזמנה  את 
בישיבה  התחלנו  ביקורנו  ואת 

בית הספר, שיחה  ועם מנהל  איתו  משותפת 
שהתנהלה בידידות ובפתיחות גדולה. שמענו 
הלימודים  תוכנית  על  הספר,  בית  על  רבות 
מתמטיקה  בשיעור  ביקרנו  הפדגוגיה,  ועל 
דומה  מאוד  )והיה  עצמו  המנהל  שלימד 
שהנושא  מאחר  ולבסוף,  אצלנו(,  לשיעור 
על  ישירות   ושאלנו  התאפקנו  לא  עלה,  לא 
עם  אינטגרטיבי  ספר  בית  שבניהול  הקושי 
אין  בכלל.  מורכבות  ‘אין  מעורבת.  אוכלוסייה 
וישנה קבלה של  אין אלימות  לחץ מההורים, 
האחר’. תשובתו תפסה אותנו קצת מופתעים. 
‘לא רק שתלמידי בתי  לו,  כך אמרנו  ‘אצלנו’, 
בהתאם  הומוגניים  במוסדות  לומדים  ספר 
לבתי  דתית,  פנים  חלוקה  אף  ישנה  לדתם, 
ובתי  דתיים  לא  תלמידים  המשרתים  ספר 
עכשיו  דתיים’.  תלמידים  המשרתים  ספר 

גבה.  בית הספר להרים  היה תורו של מנהל 
‘למה צריך מערכת מורכבת כל כך של בתי 
ספר? למה זה טוב?’ בקושי הספקנו להסביר 
שחותרים  המשלבים  הספר  בתי  על  בגאווה 
לא  ‘אצלנו  הוסיף  כשהוא  האבחנה  תחת 
מלמדים דת בבית הספר’. הורים שמבקשים 
דתיים,  בתכנים  השתלמות  ילדיהם  עבור 
להשתלם  הספר  בית  לאחר  אותם  שולחים 
במדרסה או במנזר. המנהל הוא אדם נחמד 
מאוד ואמר את דבריו בתום כן ואמיתי. למרות 
החלפנו  שותקים,  עצמנו  את  מצאנו  זאת 
של  ממרחק  קמעה.  נזופים  והרגשנו  מבטים 
אלפי קילומטרים המובן מאליו נהיה לא מובן 

בכלל. באמת למה?

הרי  מהדהדות.  עודן  מהודו  המחשבות 
הרצוי הוא שהתלמידים לא ילמדו במסגרות 
במסגרות  אם  כי  ובנפרד,  הומוגניות 
את  לשנות  צריך  אולי  ‘משלבות’.  משותפות, 
הממלכתי:  החינוך  זרמי  על  הפרספקטיבה 
הבסיס הוא ה”ביחד”, ההפרדה היא המוזרה. 
זרמים  יהיו  שלא  ראוי  זו  תפיסה  תחת 
מוזר,  כלאיים  כיצור  משלב  וזרם  ממלכתיים 
זרמים  שני  ולצדו  אחד  ממלכתי  זרם  אם  כי 
‘מפרידים’. את נקודת המבט הזו צריך לאמץ. 
כולם לומדים עם כולם, לא משנה מהי דתם 
וכמה הם מתרגלים אותה. זהו הבסיס. פשוט 

‘חינוך’. ותודה להודים על ההשראה... 
תדהר ושחר



חודש ופשרו      חודש כסלו

כיתה ז’ ערכה פעילות לכיתות א’ 
שכללה תחנות מגוונות. 

התחנה שלי התמקדה באמנות מחומרים מהטבע.
הנה כמה דוגמאות 

ליצירות היפות 
שהילדים יצרו

במו ידיהם!

יעל יוספברג בן יהושע

...
ים

שע

פילוסופיה בשקל ות
חגית קראוס                לשמוח שהוא משחק עם חברים...              שוב חזר עם כינים מהגן,  אפשר         ככה למשל במקום להתעצבן שהילד   שנשאר אחרי הקפה. אפילו אם זה לא חצי כוס אלא רק הבוץ תמיד צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. 

“ְּבַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַהְּתִׁשִעי ]למניין חודשי השנה[, ְּבִכְסֵלו” מתנבא הנביא זכריה )זכריה ז א(. בכתב היתדות האשורי 
מופיע החודש בשם “חודש עבי מטר”, שפירושו חודש מרובה גשמים. באכדית הוא נקרא “כיסילימו”, שפירושו עבה, 
שמן. רש”י אומר שכסלו הוא תלם, וחודש כסלו נקרא על שם התלמים הנוצרים בשעת החריש, שנעשה בעונת הזריעה 
אחרי היורה. ויש המפרשים כסלו מלשון “כסיל”, שהוא שמה העברי של קבוצת הכוכבים אוריון הזורחת בשמים בעיקר בחודש זה. 

ַמִים ּוְכִסיֵליֶהם ֹלא ָיֵהּלּו אֹוָרם” )ישעיהו יג י(. הרד”ק בוחר לצטט את רבנו יונה גירונדי, שמבאר שזהו כוכב גדול “והמתחברים לו ייקראו  “ִּכי כֹוְכֵבי ַהּׁשָ
כסילים”. 

בלוח גזר - הלוח החקלאי מהמאה העשירית לפנה”ס – חודש כסלו הוא חלק מירח דו-חודשי )כסלו וטבת( המכונה “ירחו 
זרע”, שפירושו חודש הזריעה.

הקשת היא מזלו של החודש, לפי שבחודש זה מתערבבים הגשם והשמש זה בזה ונראית בו הקשת בענן: “ְּכַמְרֵאה ַהֶּקֶׁשת 
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ְּביֹום ַהֶּגֶׁשם,” אומר הנביא יחזקאל )א כח(. 

הקשת, המסמלת את הפיוס והברית בין הבורא לעולם שלאחר המבול, הופכת לקשת צבאית - קשתם של החשמונאים, 
המנצחים את מלכות יוון בחודש כסלו.

אבי אביטל

מי אני ומה שמי?
כולם מכירים אותי כראש וראשון, וכמי שאף אהב לעמוד על הראש.

אותה  ביקרתי  )ואף  היהודית  מהדת  באורחותיי  רחוק  שהייתי  אף  על 
קשות( אהבתי מאוד את התנ”ך. בזכות אהבתי, ביקשתי כל שנה להוסיף 

שאלה לחידון התנ”ך העולמי, מוסד שנשמר עד היום.
אומרים עליי שהייתי איש מדון. גדול יריביי אף כינה אותי “האיש הקטן, 
הנהגתי  בימי  פשוטות  החלטות  קיבלתי  לא  אכן,  הגדול”.  הדיקטטור 
– הטבעת “אלטלנה”, חתימה על הסכם שילומים עם גרמניה זמן קצר 

לאחר תום מלחמת העולם השניה ועוד.
וראיה  רבה  אמונה  בי  היתה  כי  יסכימו  יריביי  גם  כי  לי  נראה  זאת,  עם 

למרחוק אשר בסופו של יום הוכיחו עצמם.
באחרית ימיי הפכתי חזון למציאות וגרתי במקום עליו אמרתי כי שגשוגה 
של ישראל תלוי בפיתוחו. יש הטוענים כי גם ממקום “גלותי” המשכתי 
איתי  עבד  אשר  הנוכחי,  הנשיא  את  לשאול  תנסו   – המדינה  את  לנהל 

בצעירותו.
על אף ששריתי עם שועי עולם, בסופו של דבר חזרתי להתגורר בצריף, 

ואף במותי ביקשתי כי לא יספדו לי ולא יירו עבורי מטחי כבוד. 
אנא זכרו זאת כאשר בעוד שנה ימלאו 40 שנה לפטירתי בשיבה טובה.

מי אני?

בית
הייתי רוצה שיהיה לי בית ביער,

שאוכל להשקיף מהעצים על הסהר,
שכולם יחשבו שהבית הזה אגדה,

ואיפה הוא? רק אני אדע.

חן אסקוזידו כתה ו’


