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לפני כשבועיים חל יום השנה ה-18 לפטירתו 
על  חשבתי  ז”ל.  גורן  שלמה  הרב  סבי,  של 
עד  שלנו,  המשפחתי  האזכרה  בערב  כך 
בו-  שזורים  שלי  הילדות  זיכרונות  כמה 
וקפיצות  סוסים  על  רכיבה  מטיולי  החל 
הבניאס  תוך  אל  דם  מקפיאות  משותפות 
נשיא  עם  הסדר  ללילות  ועד  הקפוא, 
המדינה או אירוח ראש הממשלה מנחם בגין 
מלא  בביתם  הילדות  המשפחתית.  בסוכה 
מרתקת  היתה  וסבתי  סבי  של  התהפוכות 
מכל בחינה שהיא, וחלק מהדרמות הגדולות 
ועד  השישים  משנות  במדינה  שהתחוללו 
היו  השמונים  שנות  של  הראשונה  המחצית 
קשורות ישירות בו ובדמותו העשויה ללא חת. 

אבל עבורי, הוא תמיד היה בראש ובראשונה- 
סבא. כזה ש”דוחף” גלידות לנכדים עד שכבר 
ואפילו  גבול  ללא  מפנק  להקיא,  מתחשק 
ו”ספינת  “דאלאס”  שראינו  מכך  עין  מעלים 
האהבה” אצלו בבית אפילו שאבא ואימא לא 
סבא  אצל  השינה!  לפני  והסיפורים  הרשו. 
את  שמענו  לא  אותו(  כינינו  )כך  גורן  הרב 
אגדות האחים גרים, וגם לא את אגדות הנס 
כריסטיאן אנדרסן. בחדר האורחים הקטן שם 
ישנו קמו לתחייה רבן גמליאל ורבי יהושע על 
זכאי  בן  יוחנן  רבן  ביניהם,  המתחים האיומים 
הפרגמטיסט, רבי עקיבא ובר כוכבא ובעיקר 
מושא הערצתו- רבי שמעון בר יוחאי וסיפורי 

הישרדותו במערה.

אין ספק שהילדות וההתבגרות במחיצתו של 
אדם חד פעמי זה השפיעה רבות על מי שאני 
עיניים,  היום. אבל אחרי הכל, כשאני עוצמת 
המלטפת  ידו  כף  במגע  נזכרת  בעיקר  אני 
ברכות את לחיי, בתחושת הדקירה של זקנו 
בכל  אותי  שעטפה  ובחמימות  אותי  כשנישק 
בברכת  טליתו  תחת  אותי  כשהכניס  שבת 
מתמיד  יותר  שהיום  משוכנעת  אני  הכהנים. 
דמותו  את  כולה  הישראלית  החברה  חסרה 
עשרה  שמונה  מבחינתי,  אבל  המופלאה, 
ומתגעגעת  נזכרת  עדיין  אני  אחרי,  שנים 

פשוט לסבא.
אפרת רוזנברג שפירא 

חלומות ופשרם
ובחלומותיו.  ביוסף  פותחת  “וישב”  פרשת 
אחיו  לו  משתחווים  הראשונים  בחלומותיו 
לב  משאלת  החלומות  מבטאים  האם  והוריו. 
כמוסה? ואולי הם חוזים את העתיד? המקרא 
איננו רואה בחלום ראי לנפש, אלא כלי לחיזוי 
מראש  צפוי  העתיד  האם  כך,  אם  העתיד. 
ואיננו ניתן לשינוי? לכאורה, קורותיו של יוסף 
שנחזה  העתיד  כי  התפיסה  את  מחזקים 
שיוסף  אף  על  שכן  לשינוי  ניתן  אינו  בחלום 
וכנגד כל הסיכויים, הוא  נזרק פעמיים לבור, 
עולה לגדולה לתפקיד המשנה לפרעה מלך 

מצרים ואחיו ואביו משתחווים לו כבחלום.
חלומותיו  את  בפותרו  עצמו,  יוסף  זאת,  ועם 
הפרות,  וחלום  השיבולים  חלום   – פרעה  של 
ולפעול  הרעב  גזרת  את  לקבל  שלא  בוחר 

במציאות על מנת לשנות את העתיד.

ומה באשר למציאות שלנו? היכן היא פוגשת 
לנקוט  מעיזים  אנו  כמה  עד  בחלומותינו? 

מעשה שתכליתו שינוי מה שצופן העתיד?

ביחד”  ולחנך  “לגדול  לחזון  שותפים  כולנו 
הישראלית  בחברה  קרעים  איחוי  שתכליתו 
פועלים  כולנו  ילדינו.  ועתיד  עתידנו  למען 
ולו במעט את העתיד הצפוי  על מנת לשנות 
לשם  ומעיזים  ומקוטבת,  שסועה  לחברה 
כך לשלוח את ילדינו למערכת חינוך יחודית 

וחדשה.  

לפני כשנה נדרשנו עם כל הורי ילדי כתה ז’ 
ימשיכו  ילדינו  אם  בשאלה  להכריע  דהיום 
או  ו’  גם מעבר לכיתה  ללמוד בבי”ס “קשת” 

שיפנו לבתי הספר המגזריים.
רציתי  ז’.  לכיתה  להמשיך  החלטנו  כידוע, 
החששות  בעיקר  המזלג  קצה  על  לשתף 

והלבטים שליוו את החלטתינו.

בחינוך  רואה  אני  העקרונית,  הבחינה  מן 
לכולם  היהדות  לימודי  ובהעשרת  המשותף 
בחינוך  רק  התנסיתי  אולם,  עליונה.  חשיבות 
וילדינו  ואלי  הממ”ד,  בוגרת  אני   - מגזרי 
ובאולפנה  בישיבה  ללמוד  סיימו  הבוגרים 
מוכר  ולא  חדש  המשותף  החינוך  תיכוניים. 
החשש  אך  היסוד.  מן  הרבה  ליצור  ויש 
הוא  שלי  הלבטים  במוקד  שעמד  העיקרי 
מידת ההשפעה של חינוך משותף על הסיכוי 
עול  עליה  לקבל  שלא  בעתיד  תבחר  שחן 
לאופן  הדוק  בקשר  קשור  זה  חשש  מצוות. 
ולמדד  כהורה,  תפקידי  את  תופסת  אני  שבו 
באמצעותו אבדוק כמה הצלחתי – האם ילדי 
וילכו פחות  יאמצו את ערכי ואת אורחות חיי 

או יותר בדרכי?

לצורך התמודדות עם חששותי בחנתי מחדש 
של  לתפקידו  באשר  שלי  היסוד  הנחות  את 

בית הספר בהקשר זה.

יעדיפו  שילדיי  לי  רצוי  האם   - מודל  הצבת 
לחפש בצוות המורים את המודל הראוי והנכון 
לחיקוי? האם בית הספר צריך להעמיד בפני 
שכמותה  אידיאלית  מופת  דמות  התלמידים 
ישתדלו  ואותה  להיות  התלמידים  ישאפו 

לחקות?
 - שלנו  הבית  כלומר   - ההורים  שבית  רצוני 
לילדי  המרכזי  החיקוי  ומודל  המקור  ישמש 
המוסד  דוקא  ולאו  חיים,  לאורחות  בנוגע 
ילדיי  לגבי  כך  לומדים.  הם  שבו  החינוכי 
תיכונית,  ואולפנה  בישיבה  שלמדו  הבוגרים 
כי  לי  ברור  ב”קשת”.  שלומדת  חן  לגבי  וכך 
יקבלו  אם  בעצמם  לבחור  עתידים  ילדיי 
כי  מאמינה  ואני  לאו.  אם  מצוות  עול  עליהם 
הדוגמה  על  בעיקר  הנשען  בחירה  תהליך 
יותר  בריא  הוא  מציבים  ההורים  שאנו 
בהשוואה לבחירה המושפעת ממעורבות של 

גורם חינוכי דומיננטי אחר.

היהודית  ההשכלה  מהי   - תורנית  השכלה 
יכול  הספר  שבית  המיטבית  התורנית 
ב”קשת”  הלימודים  תוכנית  האם  להעניק? 
של  הלימודים  לתוכנית  בהשוואה  נחותה 

הממ”ד? של הישיבה?
משנה,  תנ”ך,  ללמוד  יאהבו  שילדיי  רצוני 
ומחשבת  החוכמה  לספרות  יתוודעו  תלמוד, 
כלים  שירכשו  רצוני  הלכה.  וידעו  ישראל 
באופן  וללמוד  להמשיך  יוכלו  בעזרתם 

חנוכה  שמח!
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חשוב.  ערך  עצמו  בלימוד  ושיראו  עצמאי, 
את  ולשלב  להשוות  להקיש,  שידעו  רצוני 
לימודי היהדות התורניים בכלל תחומי הדעת, 
ולא יראו בהם תחום ידע נפרד ומובדל השייך 
נסיוני מלמד  ולתחום הקודש.  רק למגזר צר 
תורניות  לימוד  שעות  של  גדולה  כמות  כי 
על  לחיבובן  או  לאיכותן  בהכרח  תורמת  לא 
התלמידים, ואני מעדיפה מספר מצומצם של 

שעות איכותיות יותר.

דומיננטית  כמה  עד   - חברתית  השפעה 
הסביבתיים  והלחצים  החברתית  ההשפעה 

על הבחירה אם לקבל עול מצוות אם לאו?
של  כנה  מבחינה  להתחמק  מבקשת  איני 

שאלה זו. ברור לי שהשפעה חברתית ולחצים 
סביבתיים הם דומיננטיים. ויחד עם זאת, אני 
בחרתי  בו  החיים  ואורח  אמונתי  כי  מאמינה 
איתנים מספיק וכי הם יכולים לעמוד בבחינה 
ולהימצא ראויים לחיקוי.  וביקורתית  ספקנית 
בנוסף, אני רואה חשיבות מכרעת לכך שגם 
את  היטב  יכירו  מצוות  שומרים  שאינם  מי 
וידברו  לרבדיה  העשירה  היהודית  התרבות 
בעיני  חשובה  היא  זו  מטרה  שפתה.  את 
כן  ועל  כחברה,  לעתידינו  וקריטית  כל-כך, 
ילדיי  שבחשיפת  ה”סיכון”  את  מצדיקה  היא 

להשפעות חברתיות.

החששות  את  ולפרט  לזהות  השתדלתי 

להמשיך  אם  הכרעתי  את  שליוו  העיקריים 
לי  שאיפשר  המענה  את  ולצידם  בחטיבה, 

להמשיך בה בביטחון.

כדי  הזאת  הבמה  את  לנצל  ברצוני  ולסיום, 
להודות בשם אלי ובשמי לכל מי שיזם והוביל 
העמותה  וועד  לחברי  ובפרט  והאמין,  ועמל 
בנו  שנטעה  ההקמה  רכזת  וליעל  המסורים, 
ותודה  במהלך.  והאמון  הבטחון  את  ההורים 
גדולה גם לאלה שבכל יום מגשימים במעשה 
את החזון – ילדי כתה ז’ וצוות בית הספר כולו, 
ולשלומית  המחנכים  ואמיר  ללימור  ובפרט 

המנהלת.
גילי רבל

פרשת  “וישב”פרשת השבוע למשפחה
פרשת “וישב” מספרת את המשך קורותיהם 

של בניו של יעקב אבינו. 
סיכום ההתרחשויות בפרשה: 

בנו 	  את  יעקב  של  היתרה  אהבתו  תיאור 
יוסף ואפלייתו לטובה.

וקנאת 	  יוסף  של  המלכותיים  החלומות 
האחים.

שליחותו של יוסף אל אחיו הרועים ומעשה 	 
המכירה.

גניבת הדעת של יעקב - “ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף” - 	 
ואבלו על בנו.

סיפור “צדדי”: קורות יהודה ותמר.	 
יוסף שהורד מצריימה מנהל את בית השר 	 

פוטיפר.
אשת 	  של  הפיתוי  בניסיון  יוסף  עמידת 

לבית  השלכתו  זאת  אף  ועל  פוטיפר 
הסוהר.

כפותר 	  הסוהר  בבית  מתפרסם  יוסף 
שר  של  חלומותיהם  פיתרון  חלומות; 

המשקים ושר האופים. 

על  חדש  משהו  לכתוב  לי  הוא  גדול  אתגר 
השלישית  הפעם  זו  כאשר  “וישב”,  פרשת 
שנתבקשתי לעשות כן )רמז לעורכי “ודיברת 

 .Vayeshev 3.0 בם”(. אז הינה גרסת

מרקוביץ  נעמה  הפליאה  שעברה  בשנה 
לכתוב על “יוסף הצדיק” )מומלץ בחום לחזור 
ולקרוא(. הפעם אני מעוניין להתרכז לא בבן 
אלא באב, ביעקב, ושוב להתמקד בנושא של 

חינוך ילדים...
לכאורה, יש כאן תיאור של כל הטעויות שאב 
מילד  יותר  מגדל  הוא  כאשר  לעשות  יכול 
אחד: העדפתו של בן מסוים; הקנאה שהדבר 
מעורר אצל אחיו; הרגשת הגדלות המוגזמת 
של הבן המועדף, כפי שהדבר בא לידי ביטוי 
נכתב  הסיפור  כל  אולי  אבל  בחלומותיו. 

מנקודת המבט של אותו בן מועדף? 

יואב עומד לפני בר-מצווה, מה שגרם לי  בני 
לפתוח מחדש את ספר הלימוד העיקרי של 
עיינתי   .NELSON שם  על  הילדים  רפואת 
הילדות  משנות  במעבר  העוסק  בפרק 
 MIDDLE CHILDHOOD  - האמצעיות 
ההתבגרות  גיל  דרך  שנים(,   6-9 )גילאי 
 EARLY ADOLESCENCE  - המוקדמת 
גיל  אמצע  ועד  שנים(,   13-10 )גילאי 
 MIDDLE ADOLESCENCE  - ההתבגרות 
עם  להזדהות  יכולתי  שנים(.   16-14 )גילאי 
כמה משפטי מפתח חשובים: “בשנות הילדות 
ומתרחקים  הולכים  הילדים  האמצעיות, 
מהוריהם וממשפחתם. הם מחפשים הערכה 
למשפחה  מחוץ  ממבוגרים  ממורים,  וקבלה 
להתפתחותם  במקביל  גילם.  בני  ומחבריהם 
ההערכה  נושא  השכלית-קוגניטיבית, 
העצמית הופך לעניין מרכזי. הילדים מסוגלים 
בין הערכתם את עצמם להערכתם  להפריד 
פי  על  אותם  שופטים  לראשונה  אחרים.  של 
להערכה  הניתנת  תוצרת  להפיק  יכולותיהם 
הספר  בבית  טובים  ציונים  כגון  סוציאלית, 
כפי  באמנות.  או  בספורט  הצלחות  או 
רב  ללחץ  הילדים  נתונים  תיאר,  שאריקסון 
בשל מאמציהם להתאים את עצמם לערכים 
הילדים  על  הסובבת.  הקבוצה  של  ולסגנון 
אינטלקטואלית  או  פיזית  מבחינה  השונים 
מרחף סיכון של בידוד חברתי ועצבות עד כדי 
חינוך  של  העצומה  החשיבות  מכאן  דיכאון”. 
לפתיחות “לאחר”, לשונה ממך תכלית השינוי 
– דבר שאני מאמין שבבית הספר שלנו עומד 

כנושא חינוכי מרכזי. 

הספר,  לפי  ההתבגרות.  גיל  לתקופת  נקפוץ 
הילדים  עוברים  שנה  לעשרים  עשר  גיל  “בין 
גופם,  ובצורת  בגודלם  מהירים  שינויים 
החברתי.  ובתפקודם  גופם  של  בפיזיולוגיה 
סוציאליות  וההגבלות  שבגופם  ההורמונים 
שמחוצה להם מקדמים את המעבר מילדות 

ההתבגרות  בגיל  שלב  כל  מלאה.  לבגרות 
ביולוגיים,  שינויים  של  בִסדרה  מאופיין 
וריאציה  יש  אך  וסוציאלים,  פסיכולוגיים 
הקצב  לגבי  פרט  לכל  וייחודית  אישית 
והתזמון של שינויים אלה, בייחוד הביולוגיים. 
שוני זה ‘צובע’ את חוויית ההתבגרות של כל 
‘משניים’  תת-נושאים  שונים.  בצבעים  ילד 
תרבותו  מוצאו,  הילד,  מין  כגון  קריטיים,  אך 
שונים,  לחץ  וגורמי  משפחתו,  ומנהגי 
סוציאליות,  ובעיות  כרוניות  מחלות  כגון 
בגיל  ההתפתחות  שלבי  על  מאוד  משפיעים 

ההתבגרות”. 
הורה,  בתור  זה  כל  עם  תתמודד  לך  עכשיו 
עצמכם  את  דמיינו  קצת!  להשפיע  ונסה 
שלושה-עשר  עם  אבינו,  יעקב  של  במקומו 
שיש   - ובת  בנים  שנים-עשר   - שכאלה 
מהן  לעצמכם  לתאר  נסו  ולחנך...  לגדל 
מערכות היחסים המורכבות המסתתרות בין 

הפסוקים. 

מחקר  המתאר  מאמר  מזמן  לא  ...וקראתי 
המשפיע  שהגורם  שמצא  רפואי-חברתי, 
החברתית  הרגשית,  התפתחותם  על  ביותר 
מוריהם  הוריהם,  אינו  ילדים  של  והשכלית 
)על  ואחיותיהם  אחיהם  אלא  חבריהם,  או 
בוגרים  מרואיינים  אלפי  של  תשובותיהם  פי 

לשאלון שנוסח על ידי פסיכולוגים(!

למעשה, לעולם לא נדע מה היה סיפור הרקע 
יוסף  של  התנהגותם  את  שהניע  האמיתי 

ואחיו...

ירון נשר

פ
פ



יוצרים קהילה במו ידינו           הרחבת מעגלי השותפות
חברים יקרים,

סוכם כי אתחיל לכתוב טור חודשי ב”ודברת 
לי  שנראות  סוגיות  אעלה  בטור  בם”. 
סיכום  יהוו  חלקן  קהילתנו.  לחיי  עקרוניות 
תתייחסנה  חלקן  שעברנו,  תהליכים  של 
לעתיד כשאלות לדיון. חשוב להבהיר שטור 
העשייה  על  הדיווחים  במקום  בא  לא  זה 
אמשיך  שאותם  העמותה,  של  השוטפת 
במייל  לחודש-חודשיים  אחת  לשלוח 
שהדברים  להבהיר  חשוב  שנית,  הקהילתי. 
שייכתבו בטור זה הם על דעתי בלבד, ואינם 
בשם  הנכתבים  רשמיים  דברים  מהווים 

הוועד המנהל הנבחר.
בשורה  מהווים  קהילה  שחיי  מאמין  אני 
המאופיין  שלנו,  בעידן  גדולה  חברתית 
במרבית  אדם.  בני  בין  ִמסחריים  ביחסים 
מערכות היחסים שמחוץ למשפחה ולמעגל 
להימצא  נוטים  אנשים  הקרוב,  החברים 
המערכת  של  המתרס  צידי  משני  באחד 
כנותני שירותים/מוכרי מוצרים   - המסחרית 
מטבע  מוצרים.  שירותים/קוני  כמקבלי  או 
הדברים, כשיחסים בין בני אדם מצטמצמים 
ניכור,  של  יחסים  להווצר  נוטים  זה,  להיבט 
אחר  מישור  מציעה  הקהילה  וניצול.  תחרות 
משותף  מרחב  אדם:  בני  בין  יחסים  של 
של  ולצריכה  ליצירה  שותפים  אנשים  בו 
ממתנ”ס,  בשונה  בעצמם.  שיצרו  הדברים 
הקהילה אינה רק מסגרת שמפיקה אירועים, 
נפגשים  אנשים  בהם  וחוויות,  חגים  חוגים, 
קבוצה  היא  הקהילה  פסיביים.  כצרכנים 
האירועים,  את  יחד  שיוצרים  אנשים  של 
וילדיהם  הם  בהם  והחוויות  הלימודים 

משתתפים. זו הסיבה שאנו מקפידים להעביר 
העשייה  של  ההכרחי  המינימום  את  רק 
מרבית  את  לשמור  ומנסים  בשכר  לעבודה 

העשייה בידי מתנדבים מהקהילה.
קפה,  כוס  על  רגיל  חברתי  ממפגש  בשונה 
אשר  בקהילה,  חברים  בין  הנוצר  המפגש 
בשבילם,  משמעותי  משהו  יחד  יוצרים 
ורב- עמוקים  אישיות  רובדי  ביטוי  לידי  מביא 

ממדיים יותר. בשונה מיצירה בסביבת עבודה 
באווירה  נעשית  בקהילה  היצירה  ממוצעת, 
ועל  מחייבים,  היררכיה  יחסי  וללא  וולונטרית 
חופשי  באופן  לקשר  להביא  יכול  האדם  כן 
יותר את עולמו וערכיו. פעמים רבות נוצרת בין 

אנשים אחווה מיוחדת של שותפים לדרך. 
החברים  מרבית  מאוד.  גדלה  שלנו  הקהילה 
לא היו שותפים לקבוצה שחוותה את היצירה 
במהלך שנות ההקמה, וגם לא שותפים היום 
לעשייה הקהילתית, מה שהופך אותם במידה 
קהילתי,  או  חינוכי  שירות  של  לצרכנים  רבה 
גן  או  ספר  לבית  הילד  בשליחת  המסתכם 
במופע,  פסיבית  בהשתתפות  או  איכותיים, 
שלא  כמובן,  הדבר,  טבעי  שיעור.  או  אירוע 
תפקידים  בקהילה  ימלאו  הקהילה  חברי  כל 
אקטיביים כל הזמן, אולם אין זה טבעי, שחלק 
בצד  קבוע  באופן  נמצא  הקהילה  של  מסוים 
היוצר בעוד חלק אחר נמצא באופן קבוע בצד 

הצרכני.
גידול הקהילה מגביר, מצד אחד, את הצרכים 
אין  שני,  מצד  אולם  העשייה,  מכוונת  אליהם 
השותפים  האנשים  במעגלי  מקביל  גידול 
וכך לאורך השנים, אותם אנשים,  זו.  בעשייה 
את  כתפיהם  על  נושאים  יותר,  או  פחות 

הלא  העומס  בשל  הקהילתית.  העשייה 
חשים  שהם  היצירה  שמחת  פרופורציונאלי, 
מתערבבת בתחושה של עול ונוצרת שחיקה. 

אני יודע, שחברים חדשים לא מצטרפים רק 
רבים  אי-אכפתיות.  או  מודעות  חוסר  בשל 
שהוותיקים  שמוביל,  מי  כבר  שיש  חשים 
והמנוסים כבר יודעים איך לעשות דברים, ועל 
מנהיגות  ולקחת  להתבטא  חוששים  הם  כן 
לעתים  מוכר.  מספיק  אינו  שעדיין  במרחב 
תחושות  הוותיקים  מחזקים  במודע,  שלא 
ועדה  לאיזושהי  נכנסו  שכן  חדשים  היו  אלו. 
מכיוון  שולית,  בעמדה  חשו  שהם  לי  וסיפרו 
כבר  שהם  תחושה  להם  נתנו  שהוותיקים 

יודעים מה צריך לעשות ואיך. 
תפקידים  שממלאים  אנשים  כן,  על  יתר 
מתוך  מחליפים  להם  לבחור  נוטים  בוועדות 
הדברים  ומטבע  להם,  המוכרים  ותיקים 
כדי  מוכרים.  שאינם  לחדשים  פונים  אינם 
מתנדבים,  ועדת  קמה  זו,  מכשלה  לעקוף 
המנסה להתמודד עם אתגר הרחבת מעגלי 
לכל  שאלון  ופרסמה  בקהילה,  המתנדבים 
שווה  הזדמנות  נותן  אשר  הקהילה,  חברי 

לכולם להיות שותפים. 
שלנו  בקהילה  לשותפות  האפשרויות  מגוון 
ובגנים,  הספר  בבית  במעורבות  החל  רב, 
ולימוד,  תרבות  אירועי  בהפקת  המשך 
בהובלת תהליכים בקהילה כמו גיוס וקליטת 
הדדית  בעזרה  וכלה  חדשות,  משפחות 
בנוסף,  לקהילה.  מחוץ  לאנשים  בסיוע  ואף 
בהתאם  חדשים  עשייה  תחומי  לפתח  ניתן 
להיות  בואו  ולחלומות.  לרצונות  לכישורים, 

שותפים.
אריה חסקין

מהארכיון
יש  ועצמאות  כוח  של  בעמדה  דווקא  מדי.  שאננים  “...אנחנו 
צורך לעמוד על המשמר, כי לנו ולילדינו הישראליות מובנת 
מאליה, כי אנחנו מעודדים פתיחות כלפי חוץ. מותר להמשיך 
ללמוד מהאחר, אבל בעיניים פקוחות. אפשר וצריך להעלות 
מה  לברר  והמתבגרים,  הילדים  של  למודעות  הנושא  את 
מה  על  ההבדלים,  על  לדבר  ההיא,  בתרבות  אותם  מושך 
שמזהה אותנו ומזוהה עם העם היהודי. אחרת נאבד לא רק 
את נכסי התרבות שלנו, אלא גם את רוח הדור הבא, שתערוק 

למרחבי עולם ותרבויות לא לנו”.

מתוך מאמר-”באיזו תרבות בוחרים בני נוער בשנת 2010?”
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לקראת חנוכה 2010
גליון 157

פתרון התמונה מעמוד 4: בית הכנסת הגדול

בעקבות הצלחות גיליונות הנושא 
הראשונים בנושא ארץ ועיר, 
הגיליון הבא בנושא “חי” 

מזמין אתכם להשתתף ביצירה. 
המעוניינים מוזמנים לפנות ליאיר הרטמן 

YairHartman@gmail.com בדוא”ל



ילדים מציירים

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

בין לאתרג ילד ובין 
לאתגר ילד 

צריך רק לעשות סוויץ’

חגית קראוס

?מה השאלהוכך נראית, המושבה שלי
מה קרה למילה “גוי”? 

מתי ולמה היא איבדה את 
תקינותה הפוליטית? 

זה נשמע  “גוי”  כותבים  או  כשאומרים 
מעליבה  גזענית,  גנאי  מילת  כמו 

ומשפילה. 
דתיים  מפי  נשמעת  היא  לפעמים 
הגדרה  גוי,  )ע”ע  חילונים.  כך  שמכנים 
מס’ 3 ב”אבן שושן”(. אפילו אלוף במיל’ 
יעקב עמידרור אמר: “יש הרבה חוכמה 
יותר מגויים  בטענה שהחילונים הם לא 
אחרונות”,  )“ידיעות  עברית”  דוברי 

.)24.4.98
מוזכרת  שבה  הראשונה  בפעם  אבל 
גוי בתנ”ך אומר האל לאברהם:  המילה 
“ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך 
ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול” 
)בראשית יב א-ב(. הגוי במקרא הוא עם, 
בין שמדובר בישראל או באומות העולם.

קרא:  וירמיהו  רבות,  שנים  עברו  חלפו 
אולי  ב(.  )י  ְלָמדּו”  ִתּ ַאל  ַהּגֹוִים  ֶרְך  ֶדּ “ֶאל 
עמים  הם  שגויים  המשנה  גזרה  מכאן 
הצטמצמה  המשנה  בלשון  אחרים. 
יחיד  לאדם  מַעם  המילה  משמעות 
למשל:  ישראל.  שאינו  לעם  המשתייך 
שבת  בערב  לגוי  כלים  משכירין  “אין 
)תוספתא,  מותר”  ובחמישי  וברביעי 

מסכת שבת, פרק יג, הלכה י(.
שהמילה  אומרים  ויש  שנים,  עוד  עברו 
הוכתמה כאשר ביהדות התפוצות החלו 
להשתמש בה בנימה של זלזול. אבל גם 
שאימצנו  נראה  התחלנו,  אנחנו  לא  אם 
את העניין “בחֹום”: בעברית הישראלית 
קיבלה המילה “גוי” משמעות של נוכרי, 
של  חזק  ריח  מדיפה  והיא  שונה,  זר, 
שאינם  אלה  כלפי  מצידנו  התנשאות 
יהודים. כתב פעם ד”ר רן הכהן, מהחוג 
תל-אביב  באוניברסיטת  לספרות 
שהמקבילות   ,)15.10.2008 )“הארץ”, 
הגנאי  מילות  הן  ל”גוי”  המדויקות 

“יהודון” ו”ז’יד”. 
)פלוס  שמונים  בני  אנשים  לפעמים 
מינוס( מספרים לי איך התנהגו שכניהם 
ה”גויים”, כשקרה מה שקרה בילדותם... 
ל”נוצרי”  משכתבת  ואני  מספרים  הם 
או “פולני” )לשם הדוגמה כמובן(, כי זה 
ספק  אין  הישראלית.  ולעין  לאוזן  צורם 
ָּגדֹול”  ְלגֹוי  “ְוֶאֶעְׂשָך  של  הגבהים  שמאז 
הידרדרה המילה, התלכלכה והתכערה.
א”א

מי אני או מה אני?
היהודים  הקרבים.  החג  לימי  נקשר  שמי 
הנראה  כפי  אולם  מגרמניה,  אותי  “ייבאו” 

מקורותיי ממחוזות אחרים )אסיה(. 
דופנותיי  שעל  לאותיות  שנתנו  אף  על 
משמעות עברית, סימנו האותיות בתחילה 
“ִנישט”,   – ביידיש  המשחק  כללי  את 

“גאנץ”, “האלב”, “שטעל”. 
שונים,  עבריים  שמות  לי  ניתנו  בעבר 
ר” - ניתן לי על  ְרָכּ “ִכּ  - שהמוכר מביניהם 
שׂשרד  השם  אולם  הלאומי;  המשורר  ידי 
פי  על  לפחות  )כך  לי  ניתן  אנו  ימינו  עד 
האגדה( על ידי איתמר בן אב”י בהיותו בן 

חמש.
מי אני?
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