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מגוון צבעים על פני הקשת

חוויה  לנו  הייתה  הילדים.  עם  ראשונה  סקי  מחופשת  שבנו  החודש 
נהדרת, הנאה צרופה. הילדים עברו הדרכת סקי בעברית בקייטנה 
והחלו את צעדיהם הראשונים בשלג כשהם מכוסים מכל  מסודרת 

הכיוונים. 
נסעתי  גלשתי.  שאני  הראשונה  הפעם  את  לי  הזכירה  החופשה 
הגלישה  עונת  תחילת  שהוא  דצמבר,  חודש  בתחילת  שלי  אבא  עם 
בשווייץ. תכננו מראש שכשנגיע אקבל הדרכה, אולם כשהגענו לאתר 
סגור  היה  לסקי  הספר  בית  היחידים.  יותר  או  פחות  שאנחנו  גילינו 
ואז אבי החליט שהוא ידריך אותי. “עלינו” על הציוד, דשדשתי כמה 
לי  והגענו למסלול. אבי הדגים  ואז חצינו פסי רכבת  צעדים במקום 
פעם אחת איך הגלישה אמורה להיראות, החל לגלוש ואני בעקבותיו. 
למותר לציין שבאותו יום נפלתי עשרות פעמים, ומספר ימים לאחר 

מכן גילינו שהוא לקח אותי למסלול מתקדם למדי. ביום השלישי של 
לו  חיכיתי  כבר  סופה  ולקראת  יותר  או  פחות  גלשתי  כבר  החופשה 

בסיום המסלולים. 
אותי  מלווה  עליי,  שסומך  הורה  של  מעצימה  חוויה  הייתה  החוויה 

מהצד, נותן בי המון אמון ומדרבן אותי. 
אישית.  בחוויה  אחד-על-אחד,  שלי  אבא  עם  להיות  זכיתי  במקביל, 
הזמן ביחד לא יסולא בפז, כי מרבית הזמן אנחנו לא זוכים לזמן אישי 
עם ההורים אלא רק במסגרת מפגשים משפחתיים “רבי משתתפים”. 

אני מקווה שגם אני אצליח להיות הורה שנותן יד ואמון כה רב בילדים 
שלו ושגם אני כאב אזכה לזמנים קטנים ואישיים רבים ככל האפשר 

עם ילדיי. 
אורי בלה

וההקמה  העיצוב  שנות  הראשונות,  השנים 
זהותה.  על  ערים  בדיונים  ֻלוּו  הקהילה,  של 
דיונים אלו הביאו למבנה ארגוני מרשים וברור 
דעך  האחרונות  בשנים  זו.  זהות  שמבטא 
במיסוד  התמקדה  והקהילה  הרעיוני  השיח 
הספר,  בית  הרחבת  עמותה,  מיסוד  ארגוני: 
זאת,  עם  וכו’.  קהילה  צוותי  גנים,  חטיבה, 
בהקשר  ולהטריד.  לעלות  ממשיכות  שאלות 
זה מבורכת יוזמתה של אפרת נצר וייס לקיים 
שיח קהילתי בשאלות עומק הקשורות לזהות 
יוזמתה  ובמקביל מבורכת  ומהותה,  הקהילה 
ליצור  יחיא, מנהלת בית הספר,  של שלומית 
סדרת מפגשי עומק לדיון עם מורי בית הספר 

על החינוך ה”קשתי”.
בהקשר זה, ברצוני להתמקד ביוזמה מהימים 
הוועד  חבר  אלנקווה,  דוד  של  האחרונים 
היוצא, לכלול בשיח הקהילתי דיון על מקומן 
של משפחות שמגדירות את עצמן מסורתיות 
התפיסה  פי  על  עצמן  להגדיר  ומתקשות 

הדיכוטומית של דתיים וחילונים. 
בישראל  היהודים  שבפועל  כך  על  ויכוח  אין 
לדתיים  דיכוטומי  באופן  מתחלקים  אינם 
מספר  כבר  שנערכים  מחקרים  חילונים.  או 
עשורים, כמו מחקרי גוטמן, מראים שהיהודים 
שבין  מגוונת  קשת  על  נמצאים  בישראל 
בפועל,  צרופה.  לחילוניות  צרופה  דתיות 
יתר  מסורתיים.  עצמם  מגדירים  כשליש 
מתקיים  בהן  שלנו,  כמו  קהילות  כן,  על 
מושכות  וחילונים,  לדתיים  משותף  מרחב 

 - הקשת  באמצע  הנמצאים  האנשים  את 
מסורתיים ואחרים - מכיוון שבמרחב משותף 
נוח.  הכי  להרגיש  אמורים  האמצע  אנשי  זה 
האמצע”  “אנשי  של  שיעורם  מכך,  כתוצאה 
גבוה יותר בקהילות המעורבות מאשר בכלל 

האוכלוסייה. 
יש  אולם  אלה,  נתונים  לגבי  מחלוקת  אין 
מפרשים  איך  לשאלה  ביחס  שונות  גישות 
הנובעות  החינוכיות  המסקנות  ומה  אותם 
על  שלנו  לדיון  השונים.  מהפירושים 
שתי  להזכיר  רלוונטי  ב”קשת”  המסורתיים 

גישות:
בחברה  הגיוון  שלמרות  אומרת  אחת  גישה 
שבין  הקשת  פני  על  והפיזור  הישראלית 
לחנך  ראוי  צרופה,  לחילוניות  צרופה  דתיות 
שתי  שקיימות  דיכוטומית,  תפיסה  מתוך 
יכולים  עקרונית  כי  עקרוניות,  זהות  תפיסות 
סמכות  ליהדות:  סמכות  מקורות  שני  להיות 
כהלכה  היהדות  את  המכוננת  אלוקית, 
עצמו,  מהפרט  הנובעת  סמכות  או  מחייבת 
המכוננת את היהדות כמערכת ערכי תרבות 
וכל  הריבוני.  האדם  של  לבחירתו  הנתונה 
אנשי האמצע - מסורתיים, מתחזקים, דתיים 
שתי  בין  פשרות  עושי  הם   - וכדומה  לייט 

האפשרויות העקרוניות.
מהווים  שהמסורתיים  אומרת  שנייה  גישה 
זהות בפני עצמה. זהות זו, על פי טענתו של 
על  מסתמכת  בוזגלו,  מאיר  הדעות  הוגה 
מקור סמכות שלישי הנגזר מהשם “מסורתי” 

מהמשפחה,  לדור,  מדור  נמסרת  היהדות   -
על  היהדות מתבססת  כמובן, כאשר  מהעם. 
אליה  הקבוצה  את  המהווה  סמכות  מקור 
מנהגיה   - העם  או  המשפחה   - שייך  אדם 
ממקור  הנובעת  מהמחויבות  פחות  מחייבים 
יותר  מחייבת  היא  זאת  ועם  אלוקי,  סמכות 

מסמכות העצמי של הפרט.
בתיה  מזכרת  ב”קשת”  המקובלת  הגישה 
לי  נראה  הראשונה.  הגישה  כמובן  היא 
המתקשים  רבים  בינינו  שיש  שהעובדה 
להגדיר את עצמם כדתיים או חילונים וחשים 
ביטוי מספק במסגרת הגישה  אין  שלזהותם 
אותנו.  לאתגר  צריכה  הקיימת,  הדיכוטומית 
בגישה  ממשיכים  שאנו  שלמרות  חושב  אני 
מכך  נרוויח  ותפילה,  מפגש  של  הדיכוטומית 
השונים,  הקשת  לצבעי  רגישים  נהיה  אם 
לבוא  אלו  לצבעים  לאפשר  כיצד  נבחן  אם 
הזהות  כיצד  ביטוי בהתנהלות הקיימת,  לידי 
במסגרת  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  המסורתית 
דעתי,  לעניות  ותפילה.  למפגש  החלוקה 
מדבר  לא  שלנו  הרשמי  שהשיח  העובדה 
החילונים”  ו”קבוצת  הדתיים”  “קבוצת  על 
ב”קשת”, אלא על “קבוצת המפגש” ו”קבוצת 
התפילה”, מרמזת על ההכרה בקושי להגדיר 
יוצרת  ואולי  חילוני,  בדיוק  ומי  דתי  בדיוק  מי 
גמישות, שתאפשר הכלה של אלו המגדירים 

עצמם מסורתיים באחת משתי הקבוצות.

אריה חסקין



פרשת  “ָוֵאָרא” פרשת השבוע למשפחה

תנו ַלֵפיֹות לחיות...
לצפות  ילדיי  עם  הלכתי  חנוכה  בחופשת 
)אני לא פחות  יחד  בהצגה “פיטר פן”. נהנינו 
מילדיי( מבילוי קסום. יחד עם פיטר עפנו אל 

ארץ מֵלאת הרפתקאות וקסם. 
שצפו  נוספים  הורים  עם  לי  שהיו  בשיחות 
שלה.  לתוכן  שהתנגדו  רבים  גיליתי  בהצגה 
עד  ההתנכלות  וניסיונות  העזה  הקנאה 
עבור  בעיניהם  מדי  וקשים  צורמים  היו  מוות 
של  המסר  מה  להבין  התקשו  הם  הילדים. 
ההצגה, שבכל מקרה לא היה מספיק חינוכי 

בעיניהם.
המתקשים  הורים  שומעת  אני  רבות  פעמים 
לספר לילדיהם אגדות ומעשיות אשר נראות 
להם מפחידות יתר על המידה ו”לא חינוכיות”: 
עמי ותמי הנזנחים ביער בידי הוריהם ונופלים 
אותם;  לטרוף  שרוצה  המכשפה  במלכודת 
שלגייה האומללה אשר ִאימּה החורגת מנסה 
יכולה  אינה  כי  לחייה  קץ  לשים  ושוב  שוב 

לשאת את יופייה העוֶלה על שלה.
הן  סתם  ולא  רב  כוח  יש  אלה  כגון  לאגדות 

שלהן  המסר  רבות.  שנים  עוד  וישרדו  שרדו 
בסיפורים  כמו  בסופם  מופיע  ולא  ברור  אינו 

חינוכיים ובמשלים עם מוסר השכל.
התת- אל  יותר,  עמוק  פונים  אלה  סיפורים 

ערך  בעל  למסע  אותנו  ולוקחים  שלנו  מודע 
ומשמעות.

“אנשים אומרים,
שסיפורי מעשיות

יפים הם לשינה,
ואילו אני אומר, 

שעל ידי סיפורי מעשיות
אפשר לעורר ישנים משנתם”.

          רבי נחמן מברסלב
צבי איל, בהקדמתו לספר “מעשיות של רבי 
נחמן מברסלב”, מתאר את כוחו של הסיפור 

כך:
“כששומעים סיפור זה אחרת...

‘הדלת  דרך  לתודעה  חודרים  סיפורים 
שאנו  המגננות  את  עוקפים  האחורית’, 
והרתיעות  הפחדים  את  לרוב,  מציבים 

הטבעיים שלנו. 

לנו  שגורם  כזה  טוב,  סיפור  כששומעים 
להתרגש, לצחוק או לבכות, לקוות ולהתפלל 
המחסומים  את  לרגע  שוכחת  הנפש   -
היום-יום  חיי  של  האילוצים  ואת  והמגננות 

האפורים.
לנסיכה  הופכת  בעלילה,  נבלעת  היא  לרגע 
עני  או  המלוכה,  מארמון  שהתרחקה  אבודה 
קשה-יום אך שמח בחלקו. ההזדהות הזאת 

מידבקת ומותירה רושם.
אנו  הסיפור,  בסוף  לעצמנו  שבים  כשאנו 
במקום  עומדים  שאנו  שונים,  שאנו  מגלים 

אחר”.
דמיון  מלאות  מטפוריות,  הן  ומעשיות  אגדות 
של  לעולמם  כך  כל  קרובים  אשר  ופנטזיה, 
ולכן  הילדים  בשפת  דוברות  הן  הילדים. 
לרעיונות  להיפתח  אותם  לעורר  יכולות 

חדשים ולאפשרות של קסם בחייהם.
ברונו בטלהיים כתב ספר נפלא בשם “קסמן 
למבוגרים  לסייע  מטרתו  אשר  אגדות”,  של 
מודעים  להיות  חינוך  לאנשי  ובעיקר 

לחשיבותם של סיפורים מעין אלה. 

כמה נקודות פחות מוכרות
“ָוֵאָרא” כולם מכירים  את הסיפור של פרשת 
עוד מהגן )גם אם לא יודעים את שם הפרשה(. 
ִמְצַרִים.  על  המכות  הטלת  של  הפרשה  זוהי 
והרי תקציר העלילה: משה ניצב בפני פרעה, 
מסרב.  ופרעה  העם  את  לשלח  ממנו  מבקש 
מצרים,  על  מכה  ומטיל  נס  מחולל  משה 
ולאחר זמן מה פרעה נכנע. כשנגמרת המכה, 
בפניו,  משה  ניצב  שוב  ואז  פרעה  בו  חוזר 
וחוזר חלילה, כך עשר פעמים )שבע פעמים 

בפרשה זו ועוד שלוש בפרשה הבאה(.
מוכרות  פחות  פינות  כמה  להאיר  ברצוני 

בפרשה.
פרעה,  של  החרטומים  מצליחים  בהתחלה 
וחבריהם,  איסיס  אמון,  רע,  כוהני  הם  הרי 
שעושה  מה  כל  המכות!  את  הם  גם  להטיל 
הם  גם  עושים  אלוהים,  מטעם  משה 
את  להפוך  מצליחים  הם  בכוחותיהם. 
המים  את  הופכים  הם  לנחשים,  מטותיהם 
לדם, בדיוק כמו משה, וגם הם מטילים מכת 
ַחְרֻטֵּמי  ֵהם,  ַגם  “ַוַּיֲעׂשּו  סקה  הִפּ צפרדע. 
מופיעה  יא(.  ז  )שמות  ֵּכן”  ְּבַלֲהֵטיֶהם  ִמְצַרִים, 

במספר וריאציות בפרשה.
כוחות  שישנם  אומר  למעשה  התנ”ך  כלומר, 
אלוהי!  ממקור  שאינם  ועל-טבעיים  ניסיים 
הפעם  זו  ואין  אחרים.  מאלים  אפילו  אולי 
היחידה בתנ”ך. זה חוזר בעוד מקרים, למשל 
דור.  מעין  האוב  בעלת  או  בלעם  הנביא  אצל 

זה מעניין ומעורר שאלות.
כדאי גם לשים לב איפה החרטומים נכשלים. 

מנסים  לא  אך  מכות  להטיל  מצליחים  הם 
בקריאה  נראה  כינים  ובמכת  אותן,  להפסיק 
לעשות  מנסים  החרטומים  כאשר  כי  יחפה 
משהו שלא ניסו עד כה - לבטל את המכה - 
ְּבָלֵטיֶהם  ַהַחְרֻטִּמים  ֵכן  “ַוַּיֲעׂשּו  נכשלים.  הם 
ח  )שמות  ָיֹכלּו”  ְוֹלא  ַהִּכִּנים,  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ֶאל  ַהַחְרֻטִּמם  “ַוֹּיאְמרּו  זאת:  ובעקבות  יד(. 
ַּפְרֹעה: ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהיא” )שם טו( ונעלמים 

מהמשך העלילה.
חשוב.  מסר  התנ”ך  פה  מוסר  תרצו,  אם 
יכול.  אחד  כל  לפגוע,  להרוס,  מכה,  להטיל 
גם החרטומים, גם אלים זוטרים, נביאי אמת 
ושקר ומעלים באוב. כפי שאמר האנטי-גיבור 
אשתי  את  “לחתוך  לוין:  חנוך  של  לקוסם 
לשניים גם אני יכול”. אבל לרפא, להחזיר את 
המצב לקדמותו, לגרום לכוס שבורה להיות 
שוב שלמה, להפוך את כיוון האנטרופיה, לכך 

דרוש כוח אלוהי. 
אפשר לראות זאת גם בזמנים פחות ניסיים: 
אחד בונה חזון, מדבר, מנסה. כמה קל ללעוג, 
אבל  הנפוח.  לבלון  סיכה  להכניס  להכשיל, 
מה אחר כך? האם יש אפשרות מעשית לנפח 

מחדש בלון שפוצץ? נקודה למחשבה.
לֹו  ָלַקח  ֶּבן-ַאֲהֹרן  “ְוֶאְלָעָזר  בפרשה:  כתוב 
ה, ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִּפיְנָחס”  ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאּׁשָ
הוא  שפוטיאל  אומר  המדרש  כה(.  ו  )שמות 
פינחס  את  המדייני.  יתרו  משה,  של  חותנו 
הוא  כאשר  בתנ”ך  יותר  מאוחר  פוגשים  אנו 
הורג - “ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי” כמאמר ה’ למשה 
ומדיינית.  ישראלי  זוג,   - יא(  כה  )במדבר 

כלומר, למעשה הורג פינחס זוג שזהה להוריו 
מזה  עושה  היה  פרויד  ומדיינית!  ישראלי   –
מטעמים, ואני רק אומר שכנראה הרבה יותר 
מאשר  האחר  אצל  הפגמים  את  לראות  קל 

את אותם פגמים אצלך. 
מה  יתר.  ציפיות  מייצרים  שמות  לפעמים 
אישה  להיות  תגדל  “יפה”  הילדה  אם  קורה 
נמוך?  יהיה  “רם”,  הילד  אם  ומה  מכוערת? 
הנמכת  ובתחום  ציפיות.  להנמיך  עדיף  אולי 
הרף  את  לעבור  יהיה  מאוד  קשה  הציפיות 
“ּוְבֵני  זו:  בפרשה  קורח  מכרנו  שקובע 
ו  )שמות  ַוֲאִביָאָסף”  ְוֶאְלָקָנה  ַאִּסיר  ֹקַרח, 
הילד  אם  אפילו  כזה  שם  עם  אסיר?!!  כד(. 
כמי  עליו  יסתכלו  כול,  חסר  נווד  בסוף  יהיה 
אחר,  )אדם  המצופה.  מעל  הרבה  שהצליח 
מגעיל וציני ממני בהרבה, היה אומר שתמיד 
אפשר בכל זאת להיכשל. מה אם הילד יהיה 

בסוף פוליטיקאי?(
אחר  שממלא  לשם  דוגמה  דווקא  והנה 
“וֿדברת  וצוות  העליונה,  ההשגחה  הציפיות. 
לכתוב  אותי  ציוותו  אדמות,  עלי  שליחיו  בם” 
אודות פרשת “ָוֵאָרא”, שהיא הפרשה של בני 
זכיתי  שגיא, שחוגג בדיוק השבוע בר מצווה. 
ומתעניין.  רגיש  חכם,  גדול,  לבן  אבא  להיות 
ילד שאוהב ללמוד, וגם מלמד אותי כל הזמן 
טוב  אדם  להיות  איך  אבא,  להיות  זה  מה 
כל  ואת  הקשיים,  הכיף,  את  לי  ומזכיר  יותר, 

האפשרויות הגלומות בלהיות שוב צעיר.
שבת שלום
ישי להמן

מדור להורים על ילדים ומשפחה“על ביצה ותרנגולת”



תמול שלשוםתמול שלשום
הבחירות 

הבחירות  במערכת  נפתחת   2013 שנת 
הבחירות  עם  ותסתיים  ישראל  לכנסת 

לרשויות המקומיות. 
יום  הטוב,  במקרה  הן,  הבחירות  לרובנו 
לבילוי  לנצל  שאפשר  מהנה  חופשה 
טוב,  הפחות  ובמקרה  חברתי  או  משפחתי 
באיכות  הפוגע  מטרד  רע,  ממש  לומר  שלא 

החיים. 
שמזכרת  לדעת  יופתעו  ודאי  הקוראים 
הפוליטיים  היישובים  אחד  הייתה  בתיה 
ובייחוד  בחירות,  מערכת  בכל  בארץ.  ביותר 
השבעים  שנות  של  הבחירות  במערכות 
אחוזי  מצעד  בראש  כיכבה  היא  והשמונים, 

הבחירה וההשתתפות במדינת ישראל. 
מפא”י- דו-קוטביים:  היו  תמיד  המאבקים 

ייחודיות  מפלגות  מערך-ליכוד.  חירות, 
היה  התייחסות.  לכל  זכו  לא  נישה  ומפלגות 
צד  לאיזה  ידע  תושב  כל  ב”בלגן”;  סדר  גם 
משתייך שכנו, לרוב על פי קוד משפחתי או 

שבטי.
הוקמו  הבחירות  מועד  לפני  ימים  מספר 
סוכות משני צידי הכניסה לבית הספר היסודי 
הממלכתי )כיום בית הספר “הרצוג”(. שלטים 

רענן.  עץ  כל  ועל  גדר  רצועת  כל  על  נתלו 
ורדיו- חולקו  וחולצות  כובעים  הונפו,  דגלים 

זמרירי  ניגנו את מיטב  זוכר?(  )מישהו  טייפים 
הבחירות. פעילי המפלגות דאגו ללכוד עוברי 
אורח ולהסביר להם - בפירוט רב מדי - למה 
עליהם להצביע כך ולא אחרת. מובן שהדבר 
שקל  מאחר  מים”,  “טחינת  בבחינת  היה 
ניתן לגרום  לשכנע את המשוכנעים אבל לא 
להמיר  “מערכניק”  או  “ליכודניק”  שנולד  למי 

את דתו. 
האווירה  התחממה  השין  שעת  התקרב  עם 
איומים  ברחוב. לעתים אף התלהטה עד כדי 

ומכות.
גם  וצפו  עלו  המקומית,  למועצה  בבחירות 
ופעילים  מתמודדים  היו  מכוערות.  תופעות 
מהאסטרטגיה  חלק  היה  היצרים  שליבוי 
ניסיון  מודרני:  ומשול”  “ַהפֵרד  של  שלהם, 
לפלג את המושבה ל”אנחנו” ו”הם” על בסיס 
בסיס  על  וה”שיכונים”  “המושבה”  או  עדתי, 
חמש  שנוהלו  חשבונות  וחיסול  גיאוגרפי, 
לעולם  גם  זלגה  העכורה  האווירה  שנים. 
העשירית  לכנסת  בבחירות  וכך  הילדים, 
לאיזו  לראשונה  לגלות  זכיתי   ,1981 בשנת 
ועד כמה כשלו הגרמנים  עדה אני משתייכת 

כשלא “טיפלו” יותר טוב במשפחתי...
של  הלוואי  תופעות  אף  על  מפתיע,  באופן 
המון  מלבד  הבחירות,  למחרת  הדמוקרטיה, 
ניירות מתגלגלים ברחובות - הכול כמו נעלם, 

עד הבחירות הבאות, כמובן.
גם אם טרם גיבשתם דעה, לא ממש מזדהים 
עם המצע ולא הייתם מזמינים את המועמדים 

לקפה אצלכם בסלון, אנא, צאו לבחור. 
הסמל  הן  אבל  חגיגה  לא  מזמן  הן  הבחירות 
דמוקרטית  במדינה  חיים  שאנו  לכך  הבולט 
“דמוקרטית”  לשמה  המוסיפה  במדינה  ולא 
סביבנו  שבמדינות  בעוד  התואר.  לשם 
רק  עריצים  משטרים  מול  נלחמים  אזרחים 
עוד  ונבערים  אפלים  במשטרים  לזכות  כדי 
לא  המדינה  בראש  אם  שגם  נזכור  יותר, 
תעמוד או יעמוד מי שבחרנו עדיין ניתן לשנות 
המערכת  )ומניסיון  שנים  ארבע  בעוד  הכול 
השמונים  שנות  מאז  שבה  שלנו,  הפוליטית 
אף ממשלה לא השלימה קדנציה, נראה שזה 

יקרה עוד קודם(.
ההוגנת  בצורה  המשחק  את  נשחק  הבה 
נחיה  וכולנו  השמש  תזרח  מחר  כי  ביותר, 
באותה ִּביצה קטנה אך איכותית שהיא שלנו, 

והיא הדמוקרטיה היחידה בין הודו לאירופה. 
אילנית ארקין קיש

בספרו, מדבר בטלהיים על כך שקיימים היום 
מעט מאוד ספרי ילדים בעלי משמעות. חוויה 
הגישה  את  לילד  להעניק  אמורה  ספרותית 
התפתחותו  בשלבי  העמוקה  למשמעות 

השונים.
הילד  של  ליבו  תשומת  את  ימשוך  סיפור 
כדי  אך  סקרנות,  ומעורר  משעשע  יהיה  אם 
את  לגרות  הסיפור  צריך  חייו  את  להעשיר 

דמיונו ולהבהיר את רגשותיו, לגעת בנפשו. 
האגדות  בנושא  שלו  המחקר  כי  מספר  הוא 
החל כיוון שרצה להבין מדוע כל הילדים בכל 
כל  על  עם  אגדות  מעדיפים  הִמׂשכל,  רמות 

סיפורי הילדים האחרים. 
האגדות, כך גילה, פותחות במקום בו נמצא 
את  מתארות  הן  רגשית.  מבחינה  הילד 
הכרוכים  החמורים  הפנימיים  המאבקים 
הגיבור  עם  מזדהה  הילד  הגדילה.  בתהליך 
להיות מודע  איתו את מסעו מבלי  עובר  וכך 
לניסיונותיו  לסבלותיו,  שותף  הילד  לכך. 
ההזדהות  עימו.  יחד  ומנצח  ולתלאותיו 
את  מטביעה  בעלילה  ומאבקיו  הגיבור  עם 
תקווה  ונותנת  הילד  של  נפשו  על  חותמה 

לחייו.
שקורה  גדול  בקושי  תמיד  פותחות  האגדות 
שאימם  וסינדרלה,  שלגייה  העלילה:  לגיבור 
הטובה מתה ואביהן נושא אחרי מותה אישה 
מחליטים  שהוריהם  ותמי  עמי  וקנאית;  רעה 

הדרך  גם  זוהי  וכדומה.  ביער,  אותם  לנטוש 
שבה רואה הילד את החיים. בעיניו חייו מהווים 
נוראה  שסכנה  נעימות,  תקופות  של  רצף 

קוטעת אותם לפתע באופן בלתי מובן.
לא צריך שיקרה משהו חריג בחייו של ילד כדי 

שהוא ירגיש שגורלו התהפך.
מספיק שהורה מעלה לפתע דרישות שנראות 
הם  שעבורו  ִאיּומים  הילד,  עבור  קשות 
נוראים, או מציאות חדשה ולא פשוטה שעליו 
להסתגל אליה, כמו לידת אח למשל, ודברים 
גורלו  לבחירתו.  נתונים  אינם  אשר  נוספים 

לפתע הופך בעיניו לגורל רע ואכזר. 
יש  ודימויים,  בסמלים  השימוש  באמצעות 
הללו.  הקשים  הרגשות  לכל  מקום  באגדות 
של  תיאור  כאל  האגדות  אל  מתייחסים  אם 
ומה  אכזריות  שערורייתיות,  הן  אזי  מציאות, 
סמלים  כאל  אליהן  מתייחסים  אם  אך  לא. 
יש  אזי  נפשיות,  להתרחשויות  או  לבעיות 
במעשיֹות אלה אמת רבה מאוד. כל מי ששמע 
דימוי  את  לשכוח  יכול  אינו  אי-פעם  אגדות 

התעייה ביער עבות ואפלולי.
אגדות מעמתות את הילד עם רגשות אנושיים 
בדידות,  זעם,  פחד,  שנאה,  אהבה,  בסיסיים: 

בידוד, תחושת חוסר ערך וקיפוח. 
 - פנים  להעמיד  נטייה  יש  שלנו  בתרבות 
בעיקר כשמדובר בילדים - שצידו האפל של 

האדם אינו קיים.

בלתי  הוא  רציניים  בקשיים  אדם  של  מאבקו 
נמנע. 

האגדה מעמתת את הילד עם מועקות הקיום 
להתמודד  כיצד  סמליות,  הצעות  לו  ומציעה 

עם בעיות המאבק הקיומי ולהתבגר בבטחה.
ספרו  לחייכם.  קסם  הוסיפו  משפחתי:  רגע 
לכם  שסיפרו  כאלה  רצוי  ומעשיות,  אגדות 
בילדותכם או כאלה שאתם אוהבים. העדיפו 
מעצמכם,  פרטים  ולהוסיף  פה  בעל  לספר 
כמובן, עם רגישות לילד המאזין לסיפור. תנו 
חיות וקול ייחודי לדמויות. נצלו כל תור לרופא 
זה  פה  בעל  כשמספרים   - ארוכה  נסיעה  או 
להדליק  גשם  של  בימים  אפשר  תמיד.  זמין 
עולם  אל  ולצלול  נרות, להתכרבל בשמיכות 

האגדות.
להמחיז  ממליצה  אני  במיוחד  לאמיצים 
הוא  שאותה  האגדה  את  הילד  עם  ולשחק 
לצאת  שבכם  למכשפה  תנו  במיוחד.  אוהב 
במשחק )אולי היא תצא כך פחות במציאות(. 
היו  לכן  הילד,  עם  ליהנות  היא  המטרה 
לפרש  לא  והיזהרו  במשחק.  לרצונו  קשובים 
לו או לחבר לו שום דבר מהמשחק למציאות, 
יתפוגג.  והקסם  הבועה  את  ברגע  ינפץ  זה 
כאשר  נהרס,  הילד  לגבי  אגדה  של  ערכה 
מפרטים עבורו את משמעותה. לכל האגדות 
הטובות יש משמעויות ברמות רבות ורק הילד 

יודע איזו משמעות חשובה עבורו.
רחלי ליבר



ילדים מציירים

?מה השאלה

משפחת פלקנעים להכיר
מי אנחנו? שרה וקליפטון פלק, הורים לשלושה ילדים מדהימים )וישראלים!( - 

אלי, אהרון ונועם.
לפני שבע שנים עלינו לארץ מלונדון, אנגליה, אבל עדיין אנו מרגישים כאילו זה 

במודיעין.  התיישבנו  ובגבעתיים  בירושלים  קצרה  תקופה  אחרי  אתמול!  היה 
קהילת  של  האפשרות  שלנו,  הדתי  ובכיוון  החינוכית  בדרכנו  בהתחשב 

במזכרת  לגור  לעבור  שלנו  בהחלטה  משמעותי  לגורם  הפכה  “קשת” 
בתיה. עכשיו, כשאלי ואהרון בני חמש, הם מצטרפים לגן של “קשת” וזה 

מרגש אותנו מאוד. אנחנו מאמינים שמתפקידנו לבנות מסגרת יציבה ומתאימה 
לגדל בה את הילדים שלנו, ובעזרת השם עד עכשיו אנחנו עומדים במשימה...

בחברת  השיווק  בתחום  ההייטק  לעולם  והצטרפה  נכנעה  היא  גם  אופנה  עיצוב  למדה  ששרה  ולמרות  און-ליין,  בשיווק  עובד  קליפטון 
mySupermarket. למרות שהעברית שלנו בסיסית למדי, שנינו מצאנו עבודה שמתאימה לנו, כך שיש לנו הרבה מזל! 

אלי ואהרון הם תאומים. אלי הולך השנה לגן “אולגה” ואהרון לגן “ארז”. זאת הפעם הראשונה שהם נפרדים, אך כל החששות שהיו לנו התפוגגו 
במהירות בעזרת הגננות וההורים האחרים שפגשנו.

לאחר העלייה לארץ הבנו מהר מאוד שיהיה עלינו לבחור בין מערכת חינוך דתית לחילונית. הרעיון של “קשת” דיבר אלינו כי הוא הכי דומה למערכת 
החינוך היהודי שאותה אנו מכירים מאנגליה. אנחנו דתיים אך במשפחה שלנו יש גם חרדים וחילונים וחשוב לנו שילדינו ילמדו להבין ולקבל את כל 

הטווח הרחב של הזרמים והתפיסות ביהדות. אנו תקווה ש”קשת” היא התשובה.
עם תחילת שנת הלימודים הראשונה שלנו ב”קשת” אנו מצפים בכיליון עיניים להכיר משפחות וחברים חדשים. כל מי שיש לו בנים בגן “אולגה” או 

בגן “ארז” מוזמן ליצור איתנו קשר, ונשמח להכיר ולהפגיש בין הילדים. 

מה הקשר בין מקל למשפחה? 
בעולם העתיק, מי שהחזיק בידו מקל חזק היה המנהיג. 
השלטת  של  ומוחשית  סמלית  משמעות  הייתה  למקל 
משמעת ומרות של האוחז בו על אנשיו ואיום מרומז או 

מפורש כלפי אויביו. המקל נקרא אז ֵׁשֶבט או ַמֶּטה. 
בהדרגה הפכה המילה שבט לציון המנהיג עצמו, ראש 
הקדומה  העברית  המשמעות  במקל.  האוחז  השבט 
לכן  מנהיג,  מושל,  אלא  דיין  אינה  שופט  המילה  של 

ייתכן ששבט הוא המקור למילה שופט. 
בעיקר  ֶבט  ֵשׁ המילה  מתייחסת  המקרא  בלשון 
למונהגים: קבוצה של בני אדם בעלי קשר דם וטריטוריה 
אחת  גדולה,  משפחה   – שלנו  במקרה  משותפת, 
משתים-עשרה המשפחות הגדולות המרכיבות את עם 

ישראל. 
ה יש את אותן שתי משמעויות: מקל  למילה הנרדפת ַמֶטּ

ומשפחה גדולה. 
ב.לכוון  לתמוך,  א.  משולש:  תפקיד  למטה  או  לשבט 
למקום הנכון, ג. לייסר על מנת לאכוף משמעת. כלומר, 
אדם נשען על מקלו-שבטו-משפחתו, נעזר בה למצוא 
אותו  מכה-מוכיחה  גם  ומשפחתו  בחיים,  מקומו  את 

לעתים.
אילת אסקוזידו

יעלי כהן כספי
כיתה א1

אֹורי דביר
כיתה א1

לשרית לוי
הגננת של גן ארז
להולדת בנה ינון

ברכות


