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“דבר המנהלת” - שיחה עם שלומית יחיא
סוגרת  יחיא  שלומית 
כמנהלת  שנה  חצי 
פגשנו  הספר.  בית 
קשת  על  לשיחה  אותה 
חינוך  מסורתיים,  לאן? 
מי  ונחשו  דמוקרטי, 

גיבור התרבות שלה?

הכי  )“זה  ילדים   לארבעה  אם  היא  שלומית 
 – ז’(  )כיתה  ונדב  י’(  )כיתה  תמר  חשוב”( 
הלומדים ב”קשת” ירושלים, אביגיל )כיתה ג’( 
בי”ס “קרוב” - בי”ס משלב בצור הדסה והלל 
)במקור  שלומית  עברה  חודשיים  לפני  בגן. 
חיפאית( עם משפחתה מבית חורון ליישוב נס 

הרים.
מורה  שלומית  היתה  שנים  הרבה  במשך 
“לידה”  בבי”ס  ועבדה  ותנ”ך  לספרות 
בירושלים הן עם כיתות מב”ר והן עם הכיתות 
שנים  שלוש  במשך  )מחוננים(.  המואצות 
ובקהילה  בביה”ס  בפרו  בשליחות  שהתה 
שם  ששהתה  מירי  את  הכירה  שם  היהודית, 
אותה  שהובילה  היא  לא  )אבל  הרב  כאשת 

לקשת...(.
בתוכנית  שלומית  עבדה  האחרונות  בשנים 
ישראל  “כל  עמותת  של  “מורשה”  שנקראת 
ספר  בתי  עם  עובדת  התוכנית  חברים”. 

שמעוניינים  דתיים  וממלכתיים  ממלכתיים 
תוך  היהודי,  החינוך  בתחום  שינוי  בהובלת 

רצון לתת מענה לרצף הזהויות בבית הספר. 
בתי  את  ליוותי  התוכנית  “במסגרת 
בהעברת  עסקתי  ובעיקר  כמנחה  הספר 
שנים  שש  ולמנהלים.  למורים  השתלמויות 
והסתכלתי  רבים  ספר  בבתי  הסתובבתי 
עליהם במבט משווה ופעפעה בי התחושה כי 
מי שמשפיע הם האנשים שבשטח. הרגשתי 
צורך עז לחזור למגע הישיר עם התלמידים, 
ולכן החלטתי  להשפעה הישירה על המורים 

שאני רוצה להיות מנהלת בי”ס.
ביה”ס  ניהול  את  עצמה  על  קיבלה  שלומית 
האחרון  ברגע  נפלה  שההכרעה  למרות 
שזו  ידיעה  מתוך  למים”  “לקפוץ  והחליטה 
המעטה  בלשון  אופטימלית  לא  התחלה 

ושיהיו דברים שיצטרכו הרבה סבלנות.

כשהגעת ל”קשת” מה מצאת?
“מצד אחד מצאתי הרבה דברים שהיו צפויים 
של  מהעולם  מגיעה  אני  לי.  ומוכרים  בעיניי 
בבי”ס  לילדים  כהורה  בעיקר  משלבים  בי”ס 
משלב, אולם גם כמי שליוותה רבות את בי”ס 
כפר אדומים. יש דברים שחוזרים על עצמם 

בכל בתי הספר הללו .
שתי  על  להצביע  יכולה  שאני  חושבת  אני 

לשאלה  נוגעת  אחת  בולטות.  מאוד  תופעות 
מדברים  שאנו  העובדה  הזהויות.  רצף  של 
כביכול על חברה דתית וחלונית, כאשר בעצם 
יש הרבה מאוד משפחות שאפשר לשים אותן 
על הרצף. השאלה איפה החלוקה הזו נותנת 
כופה  היא  ואיפה  למציאות  מענה  באמת 

עצמה על המציאות?
השכלה  של  לשאלה  נוגעת  שניה  תופעה 
יהודית אשר מטרידה בדרך כלל את ההורים 
אחד  מצד  ממ”ד.  בחינוך  בעצמם  שלמדו 
לאור  בוודאי   – לשינוי  ורצון  ביקורת  להם  יש 
של  וההתבדלות  ההקצנה  של  השינויים 
בכל  זאת  למרות  אבל  האחרונות,  השנים 
עז  רצון  יש  יהודית”  ל”אוריינות  שקשור  מה 
קיבלו.  שההורים  מה  את  יקבלו  שהילדים 
הקושי הזה עובר כחוט השני בכל בתי הספר 
המשלבים וזו שאלה מאוד גדולה איך עושים 
את זה נכון. אני מאוד מזדהה עם העניין הזה  
במציאת  גדול  מאוד  אתגר  זה  כאמא.  גם 

הפתרונות לשאלות הללו. 
לבי”ס  ילדיו  את  ששולח  מי  כי  חושבת  אני 
חובק,  המאוד  שהאתוס  להבין  צריך  משלב 
את  המהווה  בממ”ד  שיש  לפעמים,  שחונק 
הידע  להקניית   - התפיסה  לכל  הבסיס 
אנחנו  ולכן  פה,  יהיה  לא  העולם,  ולהשקפת 
החזק  החישוק  בלי  זה  את  לעשות  צריכים 

שרש  בדיוק  שזה  קילובייט,   64 של  בנפח  היה  שלי  הראשון  הזיכרון 
זה  זאת  בכל  אבל  כיום,  ממוצע  במחשב  הזיכרון  כמות  של  ריבועי 
ילדותי.  בשנות  ששרת   ,II אפל  מדגם  שלי  הראשון  למחשב  הספיק 
רק  לשימוש,  ונוח  חדשני  יפה,  היה  המחשב  אפל,  של  למוצר  כיאה 
פינות  עם  באייקונים  התבטאה  לא   1984 שנת  משתמש  שנוחות 
מעוגלות, אלא ביכולת המובנית של המחשב לתרגם פקודות בשפת 
את  רק  לנו  סיפקו  בהתחלה  בחלקים,  קיבלתי  המחשב  את  בייסיק. 
המסך, ולמרות שהבנתי שאין טעם להדליק אותו בלי המחשב עצמו, 
לא התאפקתי וחיברתי אותו לחשמל. מאוד הפתיע אותי שהמסך ירוק 
ולא שחור לבן. כעבור כמה ימים, שנראו לי אז כמו נצח, הגיע המחשב 
עצמו, שהיה קופסא אחת של מחשב עם מקלדת משולבת. בהיעדר 
דיסק קשיח או כונן חיצוני )שהגיע מאוחר יותר( נותר לי רק לברך את 
כוחי  את  ולנסות  בייסיק,  לשפת  המובנה  המתרגם  על  ג’ובס  סטיב 
רווחים  מכוכביות,  בית  לצייר  הייתה  שלי  הראשונה  בתכנות.התכנית 
שהפכתי  לפני  ועוד.רגע  בידיים,  שמנפנף  רובוט  אח”כ  שורה”,  ו”רד 
לחנון ממש רציני, קיבלתי כונן דיסקטים חיצוני, ומאז השימוש העיקרי 

של המחשב היה משחקים. המשחק שזכור לי ביותר, היה “קארטקה”, 
המשחק  של  הפותחת  בסצנה  זמנו.  את  הקדים  ספק  שללא  משחק 
עם  יפני  קיסר  ע”י  מאסר  תא  למין  שנזרקת  בלונדינית  אישה  נראתה 
נשר על הכתף. לאחר מכן, גבר בלונדיני עם פוני, עולה משפת מצוק 
המושלג  פוג’י  הר  כשברקע  הקיסר,  של  בחייליו  להלחם  ומתחיל 
למחצה.אני זוכר ששיחקתי שעות במשחק הזה עד שעלה בידי, לגבור 
ובעצמו. לאחר שהכרעתי  בכבודו  ועל הקיסר  כל החיילים, הנשר  על 
את הקיסר נותר לי רק ללכת לשחרר את ארוסתי, אלא שלהפתעתי 
את  שהעלתה  וקטלנית,  חדה  בעיטה  קיבלתי  חיבוק  לקבל  במקום 
עושה  אני  בעצם  מה   ,7 דן  שחורה  חגורה  לגברת  יש  שאם  השאלה 
ולאחר שהבנתי שצריך לרוץ לעבר  פה? מתעלם מהשאלה הקיומית 
ארוסתך ולא ללכת, ניגשתי שנית אל המשימה. לאחר שהצלחתי לגבור 
ארוסתי  לעבר  כוחי  בכל  רצתי  והקיסר,  הנשר  החיילים,  כל  על  שוב 
שקיבלה אותי בזרועות פתוחות וגם קיבלתי נשיקה שמן הסתם הייתה 

הנשיקה הראשונה שלי.
יובל נאמן
אבא של שחר )ב’1(, ישי )גן תות( ואוריה



והכופה וזה אתגר מאוד גדול.
משלב  לבי”ס  ילד  ששליחת  מאמינה  אני 
מאוד  אחריות  לקחת  כהורה  אותך  מחייבת 
כשנפתחו  שלך.  הילדים  חינוך  על  גדולה 
שיעור  את  והגדרנו  בחירה  שיעורי  ז’  בכיתה 
“מתיבתא” שבו לומדים גמרא כחלק מתכנית 
תהיה  זו  ‘אם  שאמרו  הורים  היו  הבחירה 
להכריח  נצטרך  ירצו,  לא  והילדים  בחירה 
מול  תעמוד  אדרבא,  אמרתי  ואני  אותם....’ 
‘אני מחייב אותך ללמוד  לו  ותגיד  הילד שלך 
אותך  שישמע  בשבוע’  גמרא  שעתיים  עוד 
חינוכית  אמירה  זו  זה.  את  אומר  כהורה 
אולי  עצום.  ערך  לה  יש  מהמעלה הראשונה. 
‘בבי”ס  כי  אמירה  מאשר  ערך  יותר  לה  יש 
חייבים ללמוד גמרא אז אנחנו עושים את זה’.”

מציע  זאת  בכל  קשת  מודל  מה  אז 
לכאורה,  הזה,  המחיר  את  שמצדיק 

שמשלמים?
את  לעשות  והבחירה  האחריות  כל  “קודם 
בחר  מישהו  כי  ולא  בחירה  מתוך  הדברים 
עצום  חינוכי  ערך  שיש  חושבת  אני  עבורנו. 
וזה מכין את הילדים שלנו לחיים האמיתיים. 
השקפות  עם  להתמודד  צריכים  אנו  בחיים 
עולם ואורחות חיים שונות, ואדם צריך לבחור 
את דרכו ולתת על כך דין וחשבון. אני חושבת 
גדלים  משלב  בבי”ס  שמתחנכים  שילדים 

לתוך זה. 
את  ששולחים  שהורים  להאמין  רוצה  אני 
ילדיהם לבי”ס משלב רואים בזה המשך של 
לי  כי היה  יכולה להעיד על עצמי  הבית.  אני 
של  המשך  יהיה  ילדיי  של  שהחינוך  חשוב 
הבית והמשפחה ושלא נעמוד בהתנצלות או 
במתקפה. אנחנו גאים בדרך החיים שבחרנו 

ואנחנו רוצים שבי”ס יחזק אותו.”

איפה את חושבת שבי”ס צריך חיזוק?
קיים  הוא  צעיר.  מאוד  הוא  ביה”ס  כי  “גיליתי 
ארבע וחצי שנים כמסלול עצמאי. בהתחשב 
להישגים  הגיע  הוא  הזה  הקצר  בזמן 
כמותית  עוצמה  לו  יש  כל  קודם  מרשימים. 
ונותן  בו  שתומך  ציבור  מאחוריו  שיש  וברור 
בו אמון. אבל בסה”כ הוא בי”ס בן ארבע וחצי 
של  חיים  במחזור  זמן  הרבה  לא  זה  שנים 

בי”ס. עבדתי במוסד שקיים כבר 80 שנה.
עוד עבודה על תכנית  אני חושבת שנדרשת 
ומדדי  יעדים  הגדרת  הכוללת  הלימודים, 
בביסוס  חשיבות  יש  כן  .כמו  ברורים  הערכה 

צוות מורים קבוע .
בשבוע הבא )בעת קיום הראיון( יתקיים מפגש 
וצוות המורים על הנושא  בין הנהגת ההורים 
של חינוך משלב למה ולאן, וזאת מתוך הבנה 
הבסיסי.  בחזון  הדיון  את  לחדש  צורך  שיש 
על  לערער  רוצה  אני  אם  אותי  שאלו  אשים 
לערער  רוצה  אינני  ‘לא,  אומרת  ואני  החזון 

על החזון’ אבל אני חושבת שצריך לחזור על 
בשטח,  שנמצאים  שהאנשים  ולראות  החזון 
הורים ומורים, לא נמצאים על טייס אוטומטי. 
זה, לגעת בזה, אני חושבת ששיח  לדבר על 
חשוב.  מאוד  הוא  למורים  הורים  בין  כזה 
את  החזון  פוגש  איפה  לראות  חשוב  כן  כמו 
המציאות ואלו אתגרים ישנים או חדשים הוא 

מעלה.”

שעולה  השאלה  את  רואה  את  איפה 
מה  המסורתיים.  שאלת  לגבי  לאחרונה 

המענה עבורם במודל הדיכוטומי?
איך  אותי  כששאלו  הראשון  בראיון  “כבר 
‘מסורתית’.  השבתי  עצמי  את  מגדירה  אני 
והייתי  ובאולפנה  ממ”ד  בחינוך  גדלתי  אני 
מגיע  זוגי  בן  מחצבתי.  כור  זהו  עקיבא,  בבני 
לא  הוא  אבל  דתית  מזרחית  ממשפחה 
אורח  מקיימים  אנו  יחד  דתי.  בחינוך  התחנך 
חיים מסורתי שאנחנו מנסחים אותו לעצמנו 

מחדש במקביל לאתגר של גידול הילדים .
עדיין אני חושבת שמדובר באתגר לתת מקום 
וכבוד לזהות מובחנת. אם אמא אומרת שהיא 
לקראת  עצמה  את  מוצאת  לא  כאתאיסטית 
מסיבת הסידור , אני חושבת שצריך לתת לזה 
מענה. אם יש משפחות שחשוב להם להגיד 
‘אנחנו אורתודקסים ואנחנו מחוייבים להלכה 
ואנו תופסים מסורתיים כפשרה’ אז גם להם 

צריך לתת מענה. 

משתלבים  ההורים  את  רואה  את  איך 
בבית הספר?

“מעורבות”  המושגים  בצמד  משמשים  היום 
מול “התערבות” כאשר מדברים על מקומם 
הם  שההורים  חושבת  אני  בבי”ס.  הורים  של 
החינוכי.  בתהליך  הספר  בית  של  השותפים 
הם   . ילדים  שמגדלים  הורים  שני  כמו  ממש 
לא חייבים להסכים בכל ענין . אך אם הם לא 
יוצאים  הילדים  מכבדת,  תקשורת  מנהלים 
לא  הספר  שבית  מקום  בכל  כך,  פגועים. 
החינוכי  התהליך  ולהיפך,  הבית  את  מכבד 

נפגע . 
הם  שההורים  מצאתי  לבי”ס  כשהגעתי 
שותפים מאד פעילים . אני חושבת שזה נובע 
שהגרעין  צעיר  ספר  בבית  שמדובר  מכך 
כך.  על  אני מברכת  פעיל.  עדין  המייסד שלו 
את  בתבונה  לנהל  כיעד   רואה  אני  זאת  עם 
כבוד  של  יחס  על  ולשמור  הזו  השותפות 
לצוות החינוכי. בעולם שאנו חיים בו אין כבוד 
לסמכות  זה אתגר לא פשוט. בגלל שאני גם 
אמא במערכת החינוך ואני רואה את הדברים 
חושבת  אני  פעמים  הרבה  הצדדים  משני 
כמה ההורים לא תמיד רואים את המורכבות 
של  שבעבודה  העצומה  והאינטנסיביות 
המורים. וכמובן, הצורך המאוד טבעי של כל 
הורה לראות את הילד הפרטי שלו ולא תמיד 

את צרכי הכלל.

קשת  בי”ס  לדעתך  איך  שלך,  בחזון 
מתנהל במיטבו?

 . יהודי  חינוך  של  דגל  ספינת  הוא  כל  קודם 
במקביל אני רואה יעד שתהיה בו גם מצוינות 
בהומניסטיקה,  במדעים,  אחרים:  בנושאים 

בספורט ובאומנות.
כמו כן אני רוצה לראות שילוב נכון בין חינוך 
אחריות  מאוד  הרבה  שמעביר  דמוקרטי 
סדר  משמעת,  לבין  הילדים  של  לניהולם 

וגבולות. מבחינתי זה אתגר גדול. 
סדר,  לילדים  להנחיל  חובה  כי  חושבת  אני 
חיים בחברה  אנו  זאת  וגבולות. עם  משמעת 
מהפכה  בה  מתחוללת  אשר  דמוקרטית 
של  תחושה  יש  אחד  לכל  כאשר  אזרחית 
חירות. ההיררכיה הישנה איבדה את התוקף 
על  לדבר  או  אליה  להתגעגע  לנו  אל  שלה. 
אחורה.  לחזור  אפשר  אי  כי  הסמכות  שיקום 
יש לי כבוד מאוד גדול למהפכה האזרחית הזו 
צריכים  אנחנו  ולתחושת החירות של הפרט. 
משמעת  סמכות,  ליצור  הזו  המציאות  בתוך 
למנהיגות  מקום  מאוד  הרבה  ולתת  וגבולות 
לכונן  רוצה  הייתי  שלי  בחלום  תלמידים.  של 
החלטות,  יקבלו  הם  שבו  תלמידים  פרלמנט 
לכונן מוסד של גישור של תלמידים שבו חלק 
של  והפרה  וענישה  תגובה  מערך  מכל  גדול 
לא  זה  תלמידים.  של  בידיים  הוא  הגבולות 
האיזון  את  למצוא  הוא  שקשה  מה  בשמים. 

הראוי.

שבת  - כמה טוב שיש שבת. היום הכי נהדר 
בשבוע.

היו  הילדים  שתוכניות  הלוואי   – קשקשתא 
לי טלויזיה  )וזאת למרות שאין  כמו של פעם 

בבית(.
שלי  בחיים  חשוב  הכי  הדבר  זה   – משפחה 

שגורם לי הרבה שמחה ואושר.
להשפעה  מקרוב  שעדה  מי  בתור   – חרדים 
אני  ירושלים  על  החרדים  השתלטות  של 
מוטרדת מאד  אבל גם תופעת שנאת חרדים 
מקוממת אותי . יש לי בתוך המשפחה חרדים 

שמאוד קרובים אליי.
תפילות  את  אוהבת  מאוד  אני   – כנסת  בית 
השבת. אבל המקום של הנשים בבית כנסת 
מטריד אותי ובגללו אני לא תמיד מוצאת את 

מקומי בבית הכנסת.
לצטט  יודעת  בהחלט  אני   – הגששים 
ולהשלים. מדהים שעבור בני נוער בימינו זה 

הומור שלא עובד.
אנחנו מהמשפחות האחרונות  סיני.   – חופש 
הערבי”  “האביב  רק  לסיני.  לרדת  שהתמידו 
חופש  הים  ליד  שגדלה  וכמי  אותנו.  שבר 

בשבילי זה ים. סיני חסרה לי.
גיבור תרבות – ש”י עגנון. 



פרשת “ויקהל-פקודי” פרשת השבוע למשפחה
המשכן כ”אובייקט מעבר” 

בבניית  עוסקות  “ויקהל-פקודי”  פרשות 
חלק  ישראל.  ובני  משה  ידי  על  המשכן 
בניית  ציווי  כי  סבורים  המקרא  מפרשני 
ולטענתם  העגל,  חטא  בעקבות  בא  המשכן 
מוחשי  היכל  לספק  כדי  המשכן  נבנה 
לכל  להודיע  כדי  אפילו  ואולי  ה’  לעבודת 
חטא  על  ישראל  בני  כיפרו  שבכך  האומות 

העגל. 
המשכן  בניית  ולאחריו  העגל  חטא  סיפור 
פרק  לי  הזכירו  השונות  הפרשנויות  וקריאת 
מאוד  בהן  עסוקה  )שאני  אימהות”  ב”הלכות 
הפסיכואנליטיקאי  ואת  האחרונות...(  בשנים 
דונלד וויניקוט, שהשתייך לזרם “פסיכולוגיית 
“אובייקט  המושג  את  וטבע  אובייקט”  יחסי 

מעבר”.
נבנית  התינוק  של  אישיותו  זו  תיאוריה  לפי 
באמצעות יחסיו עם האם ובריאותו הנפשית 

נקבעת על פי טיב הקשר ביניהם. 
שמסמל  ממשי  חפץ  הינו  המעבר  אובייקט 
לשמור  לו  ומאפשר  התינוק  עבור  האם  את 
מופיע  כזה  חפץ  “מפונטז”.  קשר  על  איתה 
אינו  הוא  כי  להבין  מתחיל  התינוק  בו  בשלב 
חלק אינטגראלי מן האם וכי הוא נפרד ממנה. 
הדמדומים  באזור  נמצא  המעבר  אובייקט 
גם  בעת  בה  בהיותו  למדומיין,  הממשי  שבין 

החפץ  הנעדרת.  לאם  סמל  וגם  ממשי  חפץ 
הנבחר יהיה בדרך כלל רך - חיתול, שמיכה, 
על  התינוק  את  מפצה  והוא   – מוצץ  או  דובון 
ניתוקו  עקב  חש  שהוא  התסכול והחרדה 

מאימו והפיכתו לֵישות נפרדת.

תינוקות  מוצצים,  בין  הקשר  מה  אז 
ודובונים למשכן?

בהיסטוריה היהודית קיימים לא מעט סיפורים 
ישראל  עם  של  קשייו  על  ומספרים  החוזרים 
אירועים  להכיל  השונים,  התפתחותו  בשלבי 
מופשטים, ועל רצונו להיאחז בגורמים פיזיים 

על מנת להבין ולהגדיר את עצמו כעם.
הפסיכולוגי  התהליך  על  לחשוב  ננסה 
שעובר העם לפני שהוא יוצר את העגל. העם 
של  טראומטי  תהליך  אחרי  ממצרים  יוצא 
אמנם  המצרים.  מצד  ממושכת  התעללות 
ופתאום  ונפלאות  ניסים  מתרחשים  בדרך 
את  והופך  לנו  דואג  ש”מישהו  הרגשה  יש 
העולם למעננו” ויש אפילו מנהיג חדש, משה 
הסביבה  אבל  דרך;  ומתווה  שמנחה  רבנו, 
ליישובי  קשר  בלא  מדברית,  חדשה,  שונה, 
לבלבל.  שעלולים  גדולים  ומרחב  חלל  אדם, 
כך  כל  זמן  ונעדר  סיני  להר  עולה  כשמשה 
רב, העם מתפרק כמו תינוק שאימו “נעלמת” 
בלעדיה  אבוד  שהוא  מרגיש  והוא  לרגע,  לו 

עם  והחרדה.  התסכול  בגלל  מבכי  וצורח 
תחושת  זה.  במצב  לחיזוק  זקוק  ישראל 
מתערערת  ממילא  המעורערת  הביטחון 
לדבר  נחשף  לא  והעם  נעדר  שמשה  ככל 
האל. בניסיון לייצר חוויה מתקנת וכדי למנוע 
כאקט   – עגל  מייצר  ישראל  עם  התערערות, 
של התמודדות. מובן שזה אקט שנפסל, כיוון 
המשכן  בניית  הנכון.  לאל  מופנה  אינו  שהוא 
בניית  הזה.  לצורך  ה”נכונה”  התרופה  היא 
המשכן יש החפצה של המקום המפונטז של 
הקשר בין עם ישראל לאל. לא עוד היעדרות 
האל  דבר  את  להביא  שאמור  מי  של  ארוכה 
משכן  אלא  במדבר,  ננטשנו  שאולי  ופחדים 
קבועים,  דברים  והרבה  וענן  ריטואלים  עם 
בביטחון  העם  של  הצורך  את  שמשרתים 

שהאל נמצא ולא נעלם. 
אפשר לראות את זה גם כחסד של האל עם 
ומנסה  – כמו אימא שמרחמת על בנה  העם 
להתאים לו את החפץ שיזכיר לו אותה וירגיע 
השקעה  פה  יש  ביותר.  הטובה  בצורה  אותו 
הכרה  מתוך  המשכן  בניית  של  בפרטים 
שכדי שהאל ישכון בתוך האנשים )כמו דמות 
חשוב  התינוק(,  בתוך  לשכון  שצריכה  האם 
לייצר מציאות מוחשית שתהווה מפלט מפני 

פחדים וחששות בדרך. 
אפרת נצר- וייס
אמא של עמליה )א2( שירי ונטע

אייל  הקהילה  חבר  של  מאמרו  את  קראתי 
רגב )גליון 237(, הקורא לחיזוק הקהילה. אכן 
אנו קהילה מיוחדת המשדרת מסר שקבוצות 
אייל  ביחד.  ולחנך  יכולות לחיות  זהות שונות 
מגדיר את הקושי המרכזי של חיים קהילתיים 
שלנו,  האגו  והוא  משותף  אויב  “קיים  כך: 
מה  כל  מאשר  יותר  שונא  שהוא  דבר  ואין 
שקשור לביחד”. אייל חושב שיש להבדיל בין 
לוודא  ושעלינו  לפנימיותה  הקהילה  חיצוניות 
שהקהילה לא תיפגע על ידי האגו של פרטיה. 
חבר  כל  של  שחובתו  ואומר  מחדד  הוא 
ואף חמור מכך:  סייג לעצמו,  בקהילה לשים 
לעתים על החברה ליישר אותו, במידה שהוא 

מחליש את האיחוד.
איני  עימם  נקודות  לכמה  להתייחס  ברצוני 

מסכים כלל וכלל.
ההבחנה  עם  מסכים  איני  כי  היא  הראשונה 
בין חיצוניות לפנימיות בקהילה. אנחנו פרטים 
מספר  אחד  לכל  מקהילה.  חלק  שהינם 
בקהילה,  חברות  היא  מהן  אחת  זהויות, 
שאינה באה על חשבון זהויותיו האחרות, כמו 

למשל היותו אזרח במדינה דמוקרטית. 
יודעים  ופלורליסטית,  נאורה  חברה  בתור 
דעותיהם  את  ולכבד  להקשיב  לשמוע  אנו 

מחויבים  שאנו  אומר  זה  אין  אך  חברינו,  של 
דעה  מביע  חבר  אם  ומה  איתם.  להסכים 
ואולי  זכותנו,  אזי  ומקוממת אותנו?  שמנוגדת 
זו.  מדעה  הסתייגותנו  את  להביע  חובתנו, 
הכול כמובן בנימוס, חברות וכבוד הדדי. אינני 
לא  בקהילתנו.  קשיים  על  פתוח  מדיון  חושש 
במחלוקות  אלא  מלוכלכת  בכביסה  מדובר 
קהילה  של  בריא  חיים  מאורח  חלק  שהינן 
יותר האפשרות שחבר  מגוונת. מדאיגה אותי 
קהילה לא יוכל להביע את דעתו באופן חופשי.

המעביר  מסר  אייל  של  במאמרו  יש  שנית, 
תחושה של סתימת פיות. אני קורא לכל אחד 
ואני  שתהיה,  ככל  שונה  עמדתו,  את  להביע 
גאה להיות חבר בקהילה שנותנת במה שכזו 
המשותפים  בחיים  להיזהר  יש  דעות.  למגוון 
שלא לקדש רק את ההרמוני והמאוחד ולזכור 
רבות בקהילתנו שלכולן מקום  זהויות  שישנן 
של  הדגל  הינו  ביחד”  ולחנך  “לחיות  ראוי. 
“קשת”, המדגיש את הצורך בחידוד הזהויות 

הנפרדות 
בקהילה  שבוחר  “מי  כותב:  הוא  בהמשך 
עליו  תשמור  שהקהילה  מצפה  מטרתה  שזו 
שתהיה  שלי  מהקהילה  מצפה  איני  מעצמו”. 
רה מזו, הייתי רואה  שומר הסף שלי מעצמי, יתֵֵ

שאינו  למקום  אף  ודחיפת  שתלטנות  בכך 
ראוי. אנחנו חבורת מבוגרים וכל אדם אחראי 

על מעשיו.
לסיום, לא ברור מן המאמר מהו אותו אירוע 
בו חבר קהילה החצין דעה פוגענית מעל גבי 
נתקלתי  לא  קבוע,  כקורא  העיתון.  גיליונות 
כך  חריגות,  בדעות  או  מעליבים  בביטויים 
אף  גדולה  המאמר  נכתב  מדוע  שהתהייה 

יותר.
שגיא יוספסברג בן-יהושע

אב לשחר )י’(, יעל )ז’(, מיכל )ה’(, עמר )גן “תות”( ושי 

תגובה למאמרו של אייל רגב “חיזוק החיבור של הקהילה לחזונה...”

לבשתי שמלה וקשרתי סרט לשיער. 

מיד שאלו אם עברתי לקבוצת 

התפילה. נזכרתי שפעם ראיתי חולצת 

גבר ורודה ועליה מודפס

   men enough to wear pink  

                  וחשבתי לי שאני חילונית  

          מספיק כדי ללבוש דוסי.

חגית קראוס

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות



?מה השאלהמשולחן העמותה

ילדים מציירים

ִביִעי  “ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה, ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ַלה’...”  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ֹקֶדׁש,  ָלֶכם  ִיְהֶיה 

)שמות לה ב(.

מה מקורו של שבוע בן שבעה ימים?
תנועת  קובעת  והשנה  החודש  היום,  את 
טבעיות.  זמן  – אלה יחידות  השמים  גרמי 
מלאכותית  זמן  יחידת  הוא  השבוע  אבל 
הגדרות  קיימות  היו  ובעולם  ושרירותית, 
שונות ליחידה זו. היהודים נצטוו לשבות מכל 
האל.  ידי  על  שקודש  השביעי  ביום  מלאכה 
בשל  מצרים,  ליציאת  זכר  גם  היא  השבת 
הציווי המוסרי לא לנהוג בעובדים כבעבדים 
בתרבויות  אבל  מנוחה.  יום  להם  ולתת 
שלושה  בין  נע  שבוע  של  אורכו  אחרות 

לתשעה-עשר ימים.
המצרים הקדמונים הגדירו שבוע בן עשרה 
תשעה  בן  בשבוע  החזיקו  הליטאים  ימים. 
ברומא  הנצרות.  את  שאימצו  לפני  ימים 
ליצור מחזור שמשתנה  ניסיון  העתיקה היה 
בזמן  ימים.  לשמונה  שבעה  בין  לסירוגין 
הצרפתים  אף  אימצו  הצרפתית  המהפכה 
לא  מאוד  צעד   - ימים  עשרה  בן  שבוע 
עבודה  ימי  תשעה  אחרי  רק  כי  פופולארי, 
הגדירו  המאיה  שבט  בני  חופש.  יום  הגיע 
שבוע בן שלושה-עשר או עשרים יום. בברית 
שאר  עם  השבוע  אורך  הסתנכרן  המועצות 

העולם לשבעה ימים רק בשנת 1940.
של  במיתולוגיות  חשוב  מספר  היה  שבע 
מיסטיות.  תכונות  לו  וייחסו  הפורה,  הסהר 
ואסטרונומיות,  מתמטיות  סיבות  לכך  היו 
מפני שהקדמונים הכירו שבעה גרמי שמים: 
צדק  מאדים,  נוגה,  חמה,  כוכב  ירח,  שמש, 
ושבתאי, והעניקו לכל אחד מהם יום. על פי 
ימים  שבעה  בן  שבוע  עדויות ארכיאולוגיות 
והוגדר  הַאַּכדים  ידי  על  לראשונה  נקבע 
כמחזור ירחי )30 יום( מחולק לארבע. משם 
ולכל המזרח  הקדומה  לבבל  עבר  הוא 
התיכון הקדום. בעקבות היהדות קיבלו אותו 
ממנה. הקיסר  שינקו  הנצרות והאסלאם 
הכריז  קונסטנטין,  הראשון,  הנוצרי  הרומי 
יום המנוחה  יום ראשון כעל  בשנת 321 על 
של האימפריה ועל השבוע כעל יחידת הזמן 

הבסיסית. 
במקצב  ומסונכרן  מאוחד  העולם  היום 

השבוע של שבעה ימים בדיוק.

בעזרת  ונערך  חן  של  שאלתו  על  )עונה 
מאמריהם של יורם שורק וד”ר מאיר ברק(.

אילת אסקוזידו
אימא של נטע )י’(, חן )ו’( ודותן )ב’(

להפיח רוח חיי קהילה בין קירות בית הספר החדש
כפי שפרסמנו לאחרונה, המועצה המקומית הציעה לנו להעביר את בית הספר למיקום חדש 
בשכונה הנבנית במושבה. להנהגה הבית-ספרית ולוועד המנהל של העמותה ברור, שלא ניתן 
להסתפק בתוכנית העונה אך ורק על הצרכים הסטנדרטיים של בית ספר, כפי שהם מוגדרים 
איך לדאוג לתוספת מרכיבים שיתאימו לדמות  צוות שחושב  לכן הוקם  ידי משרד החינוך.  על 
הייחודית של בית הספר, ומכיוון שהיינו רוצים לראות במבנה החדש מרכז לקהילה כולה - גם 
שבה  ביותר  הבולטת  הדוגמה  לדעתי,  למשפחות.  משותפת  פעילות  שיאפשרו  למרכיבים 
מתכונת זו פועלת, היא המבנה של קהילת “יחד” מודיעין, שיש בו אודיטוריום המשמש כמקום 
פעילות  וחדרי  ולימוד  עיון  חדר  הקהילה,  ולמשפחות  הספר  בית  לתלמידי  ותפילה  פעילות 

משותפים לקהילה ולילדי בית הספר.
הצוות שקם לא יוכל להתמקד רק בהיבטים אדריכליים תכנוניים שיאפשרו באופן אופטימאלי 
יצטרך לחשוב, בראש ובראשונה, איך להביא לידי ביטוי במסגרת  תהליכים לימודיים. צוות זה 
התוכנית את הרוח הייחודית של בית הספר ואת מאפייני הקהילה. אני מקווה שצורך זה יהווה 
הזדמנות לחשיבה על מהותנו כקהילה ויכריח את כולנו לחדד לעצמנו מהי מהות זו וכיצד היינו 

רוצים לראות את הקהילה בעתיד. 
שיח זה סביב תוכנית בית הספר פוגש בתזמון נכון את סדרת מפגשי השיח על מהות הקהילה 
ודרכה העתידית המתקיים בימים אלו. במפגשים אלו שותפה קבוצה רחבה של חברים ועולות 
תובנות מעמיקות. אני מקווה שתהיה הזנה הדדית בין התובנות העולות במפגשים עיוניים אלו 

לבין הדיון שינהל הצוות העוסק בקידום המבנה החדש של בית הספר. 
אביא דוגמה לשאלה שעלתה בחדות רבה במפגשי השיח ושיש לה השלכה על התכנון העתידי. 
האם אנו קהילה של משפחות או שמא אנו רק קהילה של הורים שהתאחדו בשביל לחנך את 
וחילונים? האם כשאנו חווים את עצמנו כחברים בקהילה  בין דתיים  ילדיהם בדרך של שיתוף 
לחוות  גם  רוצים  שהיינו  או  והגנים  הספר  בית  ילדי  של”  כ”הורים  בעיקר  עצמנו  את  חווים  אנו 
העשרה של עולמנו כאנשים בוגרים במסגרת המרחב הקהילתי? ייתכנו תשובות שונות לשאלה 
זו, ויש להן כמובן השלכות על ההיקף ועל אופי ההשקעה במרכיבים קהילתיים שונים במסגרת 

התוספת למבנה בית הספר. 
שאלה אחרת שמתעוררת היא שאלת התפילה של חברי הקהילה. מבנה חדש מאפשר ליצור 
מרחב למנייני תפילה. במוקדם או במאוחר אפשרות זו תעלה את השאלה האם הקהילה צריכה 
ליזום מניין או אולי מספר מניינים שיביאו לידי ביטוי את האופי הייחודי והפתוח של חבריה? איך 
בבית  להתפלל  הנוהג  את  פוגש  זה  איך  ה”מפגש”?  קבוצת  חברי  את  פוגשים  “תפילה”  מנייני 
מצריכות  החדש  במבנה  הגלומות  החדשות  האפשרויות  האם  המושבה?  של  הגדול  הכנסת 
להרחיב את היוזמות שעלו עד כה מתוך הקהילה כמו התפילה הפתוחה ביום כיפור לכלל תושבי 

מזכרת בתיה?
אריה חסקין

אביה גליק, כיתה א1 אדם בלה, כיתה א2


