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קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

הזיכרון הראשון שלי

מעבדות לחירות – על משמעותו של חג הפסח

טרפש - פטריות כמהין – זיכרון ילדות 
באחד מימי חוה”מ פסח, עת התארחנו בנגב, הודיע דודי לאבי כי אנו 

יוצאים לאסוף טרפש. דודי ִארגן שני דליים וכלי חפירה חד וקטן.
תבשיל  לבשל  מוכנות  היו  אשר  ובנשים,  בגברים  אחזה  ההתרגשות 

מיוחד המתאים למעמדו של הטרפש.
האנשים,  את  האופפות  וההתרגשות  התכונה  פשר  את  הבנתי  לא 

ושאלתי מה ההתרגשות.
הוסבר לי כי זהו גידול פרא הגדל בתקופה קצובה בת מספר שבועות 
בלבד, מסוף החורף עד אמצע האביב באזור הנגב בארץ, וגם באזור 
מאחר  אותו  למצוא  שקשה  ואמרו  הוסיפו  במרוקו.  האטלס  הרי 
שצריכים להתקיים תנאים מסוימים על מנת שהוא יתפתח, וכי מחירו 

בשוקי הארץ והעולם, במידה שהוא נמצא בכלל, יקר מאוד.
הטרפש”  אחר  ב”מרדף  פעמיים  שהשתתפתי  לאחר  הימים,  ברבות 

הבנתי מהו גידול מיוחד זה.
הטרפש נקרא בצרפתית “truffles”  ובעברית פטריות כמהין. 

הפוגעות  ברקים  סופות  הם  הנדרשים  התנאים  כי  גורסת  האמונה 
פטריית  לנבג  המאפשרים  גשמים  וכמובן  הקרקע  את  וסודקות 

הכמהין להתפתח. 
להיווצרות  וימתין  יתפתח  לא  באדמה  הקיים  הנבג  שחונה  בעונה 

התנאים המתאימים להתפתחותו.
בסמוך  והמרכזי,  המערבי  בנגב  למצוא  ניתן  הכמהין  פטריות  את 
מיקוריזה  מתקיימת  הצמח  לשורשי  הפטרייה  בין  השמשון.  לשיח 
)mycorrhiza: myco=פטרייה; rhiza=שורש ביוונית( - מערכת של חיי 

שיתוף )סימביוזה(. 
בתהליך זה מספקת הפטרייה לצמח העילי )שיח השמשון( משאבים 

מהקרקע ובתמורה מספק הצמח אנרגיה לפטרייה. 
המאפיין  אדמה.  תפוח  כמו  הקרקע  בתוך  גדלה  הכמהין  פטריית 

הנוסף הוא שמעל למיקום הכמהין יש תלולית קטנה בעלת סדקים. 
פטריית  של  והזיהוי  המיקום  ההתפתחות,  תהליך  התנאים,  הבנת 

הכמהין  יאפשר לכם לצאת ל”מרדף אחר הטרפש”.
מסביב  הקרקע  את  לרכך  יש  הפטרייה  את  להרוס  לא  בכדי  אך 
עדינה.  מאוד  שהפטרייה  מאחר  בזהירות,  בידיים  ולסננה  לתלולית 
מהדופן  הקרקע  את  לנקות  יש  אדמה.  לתפוח  דומה  שהיא  למרות 

שלה בעדינות.
את טעמה איני זוכר )אח, זיכרון ילדות(, אז אולי אצא לחופשה השנה, 

שכן השנה התנאים התקיימו וזו התקופה.
משה דהן
אבא של טל ושחר )ה’(

מציין  הוא  שהרי  החירות,  חג  הוא  הפסח  חג 
במצרים.  מעבדות  ישראל  בני  יציאת  את 
אוניברסאלי  סמל  הפך  זה  מקראי  סיפור 

למאבקי שחרור.
היציאה  אחרי  בלבד  שבועות  שבעה  והינה, 
ָׂשִמים  ממצרים  היוצאים  ישראל  בני  לחופש, 
פעמיהם אל הר סיני, ומקבלים על עצמם עול 
ישראל  בני  יצאו  האומנם  מצוות.  עול   – חדש 

ממצרים רק כדי לקבל על עצמם שעבוד חדש?
כל  כלפי  שאלה  אותה  לשאול  ניתן  לכאורה 
מערכת אזרחית: מדוע חוגגים בני עמים שונים 
את רגע שחרורם מעול שעבוד זר, ואף טורחים 
רגע  באותו  אם  העצמאות”,  כ”יום  זאת  לציין 
וחוקים  חוקה  של  למסגרת  נכנסים  הם  עצמו 

חדשים, המטילים עליהם עול חדש? 
התשובה לכך כפולה: ראשית, הם חוגגים את 
היציאה משעבוד לחוקים שכפו עליהם זרים, 
עצמם  שהם  לחוקים  להישמע  החופש  ואת 
של  קביעתם  בעצם  חג  יש  ושנית,  חוקקו. 
חוקים, שהרי האפשרות האחרת היא אנרכיה, 
המעשי  פירושה  הרומנטי  לדימוָיה  שבניגוד 
ל”כל  שעבוד  שעבוד:  של  נוסף  סוג  הוא 
גם  תקפים  אלה  נימוקים  שני  גבר”.  דאלים 
לגבי מצבם של בני ישראל היוצאים משעבוד 

מצרים ומקבלים עליהם עול מצוות.
מציין  אכן  “חופש”  לחופש.  זהה  אינה  חירות 

את השחרור משעבוד לכל גורם חיצוני שהוא, 
“חירות”  בעוד  לאנרכיה.  זהה  רבה  שבמידה 
אחריות  קבלת  של  הצד  את  גם  כוללת 
מחייבת  שבהכרח  ולדמותך,  לגורלך  עצמית 
גם קבלת כללי התנהגות ערכית, לאו דווקא 
או  חוקים  תקנון,  מכונים  שאלה  בין  דתית, 

מצוות.
בכל אלה, עולמה של הדת איננו נופל בדרגת 
והוא  אנושיות,  אידיאות  של  ממעמדן  חירותו 
לטעון  מבקשת  הדת  אבל  לפחות.  להן  זהה 
שדרגת  טוענת  היא  יותר:  גורפת  טענה 
האידיאות  מכל  יותר  גבוהה  שלה  החירות 
שחרור  מאפשרת  שהיא  משום  האנושיות, 
אלא  מזוהה,  חיצוני  לגורם  משעבוד  רק  לא 
הפנימיים,  מכבליו  האדם  של  שחרור  גם 
שכל אדם בר-דעת יודע שהם עשויים להיות 
אחר:  שעבוד  מכל  פחות  לא  וכובלים  קשים 
וליצר  הכבוד  הכסף,  התאווה,  ליצרי  שעבוד 
חן  לשאת  הרצון  מכול:  והמשעבד  הקשה 
מורה  שהדת  ברגע  אחרים.  אדם  בני  בעיני 
לאדם שעליו לתת דין וחשבון אך ורק לבורא 
דין  לתת  מהצורך  אותו  פוטרת  היא  עולם, 
שהדבר  כפי  האדם.  בני  לשאר  וחשבון 
מתבטא באמרתו הנפלאה של ר’ יהודה הלוי: 
“עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד אדוָני הוא 
זה  מפתה  שבמצב  ספק  אין  חופשי”.  לבד 

שהמאמין  הסכנה  נוראה:  סכנה  גם  טמונה 
הדתי ירשה לעצמו לעשות כל עוול שבעולם 
לאל  וחשבון  דין  חייב  הוא  שהרי  הדת,  בשם 
זו  סכנה  היטב,  יודעים  שכולנו  כמו  לבדו. 
כך  כל  ולכן  קרובות,  לעתים  מתממשת  אכן 
את  יסוד,  כאבן  בעצמה,  תכיל  שהדת  חיוני 
המחויבות למוסר הטבעי. ביהדות בא הדבר 
המרגשת  בתביעתו  כול,  קודם  ביטוי,  לידי 
ָּכל  “ֲהֹׁשֵפט  עולם:  לבורא  אבינו  אברהם  של 
כה(,  יח  )בראשית  ִמְׁשָּפט?”  ַיֲעֶׂשה  ֹלא  ָהָאֶרץ 
וכן במשפט היסודי שקבעו חז”ל: “דרך ארץ 

קדמה לתורה”.
ראוי להדגיש שהתורה עצמה קבעה ֶעקרון-

ֶאת  “ּוְׁשַמְרֶּתם  חוקיה:  כל  את  התוחם  ָעל 
ָהָאָדם  ֹאָתם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת  ֻחֹּקַתי 
אפוא  החוקים  ה(.  יח  )ויקרא  ָּבֶהם”  ָוַחי 
ההלכתית  המשמעות  חיים.  לאפשר  צריכים 
פיקוח  של  כעיקרון  נלמדת  זה  עיקרון  של 
את  כמעט  דוחה  חיים  סכנת  כלומר  נפש, 
של  המורחבת  המשמעות  אבל  המצוות.  כל 
עקרון-על זה היא לא רק לשלול קיום מצוות 
שקיום  לקבוע  גם  אלא  חיים,  מסכנות  כשהן 
כלל המצוות חייב לאפשר חיים – חיים ליחיד, 

לחברה, לאומה, לאנושות וליקום כולו.
אלי רבל, 
אבא של ניר, נעמי וחן )ז’(

ודברת בם
http://keshetmb.org/vedibartabam/

חג שמח!



פרשת “ויקרא” פרשת השבוע למשפחה

“קשת” זה רפורמים
איך יצאתי מעבדות לחרות

למזכרת,  שעברתי  לפני  שנים,  מספר  לפני 
שבת.  בערב  תודה  דבר  להעביר  התבקשתי 
זוכר  אני  אך  דיברתי,  מה  על  זוכר  לא  אני 
הרפורמים.  על  שלילית  הערה  שהערתי 
כלפי  שלהם  אי-המחויבות  נגד  דיברתי 
זכיתי להיות מואשם  ההלכה. במשך השנים 
ייתכן  לא  שהרי  )טפו!(,  רפורמי  שאני  בזה 
לתורה  עולות  נשים  בו  מניין  שפוקד  שמי 
הוא  ִליְצַלן,  ַרְחָמָנא  כחזניות,  ומשמשות 
משהו אחר חוץ מרפורמי )טפו!(. ובכלל, אם 
התנועה  דרך  ההלכה  לפי  גיור  עברה  אשתי 
מפתיע,  לא  בכלל  זה  אז  הקונסרבטיבית, 
שהרי אין ממש הבדל משמעותי, לפי ההיגיון 
לקונסרבטיבים.  רפורמים  בין  הפופולארי, 

שלי  הפסיכולוגיים  המניעים  היו  מה  כך,  אם 
להעיר הערה שלילית על הרפורמים?

במזכרת  הגדול  הכנסת  שבבית  סוד  לא  זה 
בתיה יש דור ותיק השרוי במחלוקת כיצד יש 
להתייחס לדור הצעיר המשויך ל”קשת”. חלק 
מקבלים  הוותיק,  הדור  מאנשי  מבוטל  לא 
ומעודדים  ובאהבה  בחום  החדש  הדור  את 
התחדשות  של  לפעילות  הנוגע  בכל  אותו 
עם  שיתוף  חיי  של  לרעיון  בנוגע  הן  דתית: 
שיש  המשמעותי  לשיפור  ביחס  והן  חילונים 
המשתף.  המניין  במסגרת  האישה  במעמד 
עם זאת, חלקים ממנו מסתייגים באופן נחרץ 
המשתף,  והמניין  “קשת”  של  מהרעיונות 
רב  כששאלתי  עליהם.  להקשות  ומנסים 
מתנגד  הוא  מדוע  בתיה  במזכרת  אחד 

רפורמים!”  “זה  השיב:  המשתף,  למניין 
של  ספר  שיש  העובדה  את  בפניו  כשציינתי 
לקיים  ניתן  כי  שמראה  שפרבר  דניאל  הרב 
במסגרת  ואף  ההלכה  במסגרת  כזה  מניין 
הוא  זה  שאיש  טען  הוא  האורתודוקסיה, 
אקדמאי בלבד ולא רב אמיתי. כשאמרתי לו 
שיש אורתודוקסים, כמו דוד הרטמן, שנפטר 
במניין  שמשתתפים  מחודש,  פחות  לפני 
אז  בירושלים,  חדשה”  “שירה  בשם  שכזה, 
כאילו  רפורמים!”  “הם   – בזלזול  פלט  הוא 
העובדה  את  לשנות  אחת  במילה  שאפשר 
כל  ידי  על  כאורתודוקסים  נתפסים  שהם 
בעשרות  מחקים  להם  יש  וכי  הדתי  העולם 
)כולל  ובעולם  בארץ  אורתודוקסיות  קהילות 

במזכרת בתיה(

השבוע,  פרשת  על  לכתוב  שאתחיל  לפני 
ואומר שבמשך חמש שנים בתקופת  אקדים 
שיום  מאמין  היה  מי  צמחונית.  הייתי  נעוריי 

אחד אכתוב על שחיטה והקרבת קורבנות...?
בדיני הקורבנות שהיו  עוסקת  כולה  הפרשה 

מקריבים במשכן ובבית המקדש. 
הייתה  ה’  אל  לפנות  הדרכים  אחת  בעבר 
עם  של  הקמתו  עד  קורבנות.  באמצעות 
ישראל, כל אדם היה מעלה את זבחיו במקומו 
שלו, אך מעת כינונו של עם ישראל והפיכתו 
ולא  פרטי  מזבח  עוד  היה  לא  לקולקטיב, 
הקדושה  לבדו.  האדם  נחלת  שהיא  קדּושה 
היה  צריך  להתקדש  כדי  לציבורית.  הפכה 
ותוך שיתוף פעולה  להגיע אל מקום הקודש 
עם הכוהנים, שלוחי העם, לזכות לראות פני 

אלוהים. 
גדול  משה,  גם  משה.  על  אפילו  חל  זה  כלל 
במקומות  שכינה  לגילויי  שזכה  הנביאים, 
הדיבור  את  לשמוע  יכול  איננו  כבר  שונים, 

האלוהי אלא מתוך המשכן.
שהם  ויש  חובה,  בגדר  שהם  קורבנות  יש 
בפרשת  וצרכיו.  המקריב  רצון  לפי   – ְרשות 
 “ויקרא” מדובר בסוגים אחדים של קורבנות: 
לרצונו,  אדם  שמביא  קורבן   - עוָלה  קורבן 
הבקר,  מן  החופשית,  החלטתו  פי  על 
על  כולו  נשרף  זה  קורבן  העוף.  או  הצאן 
לכוהנים. דבר  ממנו  נֹוָתר  ולא   המזבח 

נשרף  שחלקו  קורבן   – ְשָלמים  קורבן 
ניתן  שלו  אחר  חלק  המזבח,  על 
מקריבו.  ידי  על  נאכל  וחלק   לכוהן, 
שחטא  מי  כל  שמביא  קורבן   – ַחָטאת  קורבן 
מטרת  מכן.  לאחר  חטאו  לו  ונודע  בשגגה 

הקורבן היא לכפר על החטא. 

חוטאים  שמביאים  קורבן   - ָאָׁשם  קורבן 
שיש  אנשים  או  מעשיהם,  על  המתחרטים 

להם ָסֵפק אם חטאו או לא.
ערך  את  הקובעת  היא  המקריב  של  כוונתו 
מקריב  והאדם  יש  מקריב.  הוא  אותו  הקורבן 
בקשותיו  של  מידית  להגשמה  ציפייה  תוך 
שאנו  רבות,  פעמים  קורה  לנו  שגם  )כפי 
משהו,  על  להתפלל  שסיימנו  לאחר  מצפים 
שהכול יקרה כפי שרצינו(, יש המקריב לצאת 
קורבן  המקריב  יש  אולם  בלבד,  חובתו  ידי 
שכזה  קורבן  האל.  בפני  הכנעה  של  כביטוי 
שנפשו  משום  אלא  החובה,  מחמת  לא  בא 
של המקריב רוצה בכך. לכאורה העניין פשוט 
ולחשוב  קורבן  להקריב  יכול  אחד  כל  מאוד: 
שהוכיחו  הנביאים  לכן  לו,  נסלח  שחטאו 
חפץ  אין  לה’  כי  הדגישו  חטאיו  על  העם  את 
בקורבנות כאשר הם לא מבטאים שום דבר 

אמיתי אלא נעשים מתוך הרגל. לדוגמה:
שמואל א’, טו כב: “ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל: ַהֵחֶפץ ַלה’ 
ְׁשֹמַע  ִהֵּנה  ה’?  ְּבקֹול  ִּכְׁשֹמַע  ּוְזָבִחים  ְּבֹעלֹות 

ִמֶּזַבח טֹוב, ְלַהְקִׁשיב - ֵמֵחֶלב ֵאיִלים”.
בפני  מטרה  ואינו  בלבד  אמצעי  הוא  הקורבן 
לחרטה,  אמצעי  להיות  יכול  הקורבן  עצמה. 
לבוא  יכול  לא  אולם  בתשובה,  לחזרה 
כוונה  שום  שאין  ריקה  כמחווה  במקומם, 

אמיתית מאחוריה. 
המטרה לא השתנתה במהלך הדורות, אלא 
רק האמצעים )הקורבנות בטלו לאחר חורבן 
 - שונים  תחליפים  להם  ויש  המקדש  בית 

למשל התפילות(. 
“ויקרא”  מפרשת  העולה  העיקרית  השאלה 
עניין  בימינו.  הקורבנות  משמעות  מה  היא 
ולתרבות  לנו  שייך  לא  נראה  הקורבנות 

לא מקריבים  אנחנו  היום  נכון,  שאנו מכירים. 
החיים  על  מסתכלת  כשאני  אבל  קורבנות, 
מעצמנו.  מקריבים  שאנחנו  רואה  אני  שלנו, 
למען  מעצמנו  נותנים  להגיד,  מעדיפה  אני 
מובנים.  מיני  בכל  מקבלים(  )וכמובן  האחר 
מול  מחיר  משלמת  אני  בעבודה,  למשל, 
המנהל שלי בכך שאני לא נשארת עד שעות 
להיות  כדי  מוקדם  יוצאת  אלא  מאוחרות 
שהם  הזמן  את  להם  ולתת  שלי  הילדים  עם 

צריכים לבלות עם אימם.
בחיינו כקהילה משותפת, יש הרבה מקום של 
נתינה וקבלה, ולעתים אנחנו נדרשים לשלם 
את המחיר של לחיות ולחנך ביחד. למה ילד 
ליום  מיוחדת  עוגה  לקבל  יכול  לא  ב”קשת” 
לקשט?  יודעת  אימא  שרק  עוגה  ההולדת, 
להיפגש  מראש  לקבוע  צריכים  אנחנו  למה 
ייתכן שייסעו לטייל או  כי  עם חברים בשבת, 

ַלֲחלּוִפין כי אי אפשר להתקשר בשבת?
בפרט  שלנו  הקהילה  ושל  בכלל  המציאות 
מושרשת על בסיס נתינה וויתור למען האחר. 
אנחנו עושים זאת מתוך אמונה בצדקת הדרך 
נקבל  וילדינו  אנחנו  זו  דרך  שמתוך  וביטחון 

יותר.
זרה  פרשה  להיות  יכולה  הקורבנות  פרשת 
היא  אבל  העכשוויים,  לחיינו  רלוונטית  ולא 
ומעוררת  מאתגרת  פרשה  להיות  יכולה 
מנסה  בהם  השונים  האופנים  על  מחשבה 
בינו  הפעורה  התהום  פני  על  לגשר  האדם 

לבין האחר.

שבת שלום וחג שמח,
לימור מדמון
אימא של עומר )כיתה ד’( ניר )גן “ארז”( ואור



ההנהגה הבית-ספרית 
“קשתיות-פארטו”

בתורת  בסיסי  מושג  היא  יעילות-פארטו 
לכת  מרחיקות  השלכות  בעל  המשחקים, 
יחסים. המושג קרוי על  בכלכלה ובמערכות 
פארטו  וילפרדו  האיטלקי  הכלכלן  של  שמו 
שהגדיר מצב בתור יעיל-פארטו אם לא ניתן 
לשפר את מצבו של פרט אחד מבלי לפגוע 

בפרט אחר. 
שניים  של  הקלאסי  במקרה  לדוגמה, 
שאוחזין בטלית, כל חלוקה של הטלית היא 
חלק  ניתן  בו  מצב  בכל  שכן  יעילה-פארטו 
של  מחלקו  נגרע  החברים  לאחד  יותר  גדול 
החבר השני. מאידך גיסא, אם המחלוקת בין 
להגיע  ניתן  שונים,  דברים  על  היא  החברים 
לפגוע  מבלי  מרוצים  הצדדים  שני  בו  למצב 

בשביעות הרצון אחד של השני.
בשקל  הפילוסופיה  של  ההקדמה  כל 
השנה  שגם  לספר  כדי  נועדה  הזו  ותשעים 
הבית-ספרית  בהנהגה  דגש  לשים  החלטנו 
של  והן  המפגש  של  הן   – התכנים  נושא  על 
התפילה – על מנת לשפר את מצבן של שתי 

קבוצות הזהּות. 
לכאורה, היינו יכולים לומר שאם קיים חוסר 

שביעות רצון בשתי הקבוצות אזי אנחנו במצב 
כדי  כלום,  לעשות  לנו  ואל  “יעיל-פארטו”, 
אך  הזה.  העדין  המשקל  שיווי  את  להפר  לא 
אנחנו העדפנו להשאיר את הציניות מאחורינו 
ולנסות   - ועיקר  כלל  פשוטה  לא  מטלה   -
לפעול לעבר “קשתיות-פארטו” – מצב בו שתי 
מהתכנים  לאללה  מרוצות  הזהּות  קבוצות 

והמסגרות של בית הספר!
הנושאים הבוערים שעל הפרק ידועים. קבוצת 
בְתָכֵני  יותר סדר  המפגש חשה שיש להכניס 
ומתווה  מסגרת  להם  ולתת  הבוקר  מפגשי 
ברורים לאורך שנות הלימוד. קבוצת התפילה 
לילדי  יהדות  לימוד  בשעות  מחסור  חשה 
התפילה, במקצועות כמו תנ”ך, הלכה, משנה 

וגמרא. 
הבעיות אמיתיות וכואבות, ולשמחתנו הצלחנו 
להתניע תהליכים משותפים עם הנהלת בית 
שיפור  לקראת  להתקדם  לנו  שיסייעו  הספר 
המצב הקיים. בית הספר עמל בימים אלו על 
גיבוש התלב”ס )תוכנית לימודים בית-ספרית( 
“הקשתיים”,  המקצועות  כל  את  שתקיף 
השיעורים  במהלך  והן  הבוקר  בשעות  הן 
הסדירים. תוכנית זו תאפשר לנו להגדיר מהם 

לאורך  להשיג  רוצים  שאנו  והתכנים  היעדים 
לנו  ותאפשר  ספרנו  בבית  הלימודים  שנות 
לנווט את תוכניות הלימודים בהתאם למתווה 

שיוגדר.
הספר  בית  הנהלת  ידי  על  הוחלט  במקביל 
להתניע  הבית-ספרית  ההנהגה  עם  בשיתוף 
“פיילוט” של לימודי “אוריינות יהודית” לכיתות 
הגבוהות. תוכנית הלימודים תתמקד בתנ”ך, 
 – הילדים  וכל  בהלכה(  )ולא  וגמרא  משנה 
מקבוצות המפגש והתפילה – יוכלו להצטרף 
התוכנית  הללו.  ההעשרה  בשעות  וללמוד 
עדיין נמצאת בשלבי גיבוש על ידי בית הספר 
לפועל  אותה  להוציא  שנוכל  תקווה  אנו  אך 

כבר לפני סוף שנת הלימודים הנוכחית.
ואורך  סבלנות  עוד  ויידרשו  רבה,  עוד  הדרך 
רוח עד שנקצור את הפירות, אך אנו בתחושה 
ומרחיקי  הכיוון,  את  הגדרנו  לפחות  שכעת 
בקצה  אור  קרני  לזהות  אפילו  יצליחו  ְראֹות 
שגם  לי  נראה   – היעילות  ולגבי  המנהרה. 
“קשתיות- על  חותם  היה  פארטו  וילפרדו 

פארטו” בתור דרך חיים מועדפת.
אוהד פרוש, 
אבא של עופרי )ו’(, יהלי )ה’( וניר )גן “רימון”( 

שהדרך  לב  ששם  הראשון  לא  אני 
לפלוט  היא  פיות  לסתום  ביותר  האלגנטית 
הקללה  זו  הייתה  כאילו  רפורמים!”  “הם 
הרפורמים  אם  אדמות.  עלי  ביותר  האיומה 
את  לשנות  דגלם  על  חרטו  והקונסרבטיבים 
הדת כך שתתאים, עד כמה שאפשר, לרגש 
אורתודוקסים  יבואו  מיד  המוסרי של האדם, 

)וחילונים( ויזעקו: שינוי=רפורמה. 
בחברה  דרמטי  שינוי  חל  האחרון  בעשור 
הפתיחות  בפרט.  ובדתית  בכלל  הישראלית 
העולם  עם  להתמודד  והרצון  לשינויים 
התנועות  כל  גברו.  פנים-אל-פנים  המודרני 
שינויים  עוברות  ועדיין  עברו  הדתיות 
הרפורמית  התנועה  לדוגמה,  דרמטיים. 
כבר  אנטי-ציונית.  כתנועה  דרכה  את  החלה 
חל  הקודמת  המאה  של  השלושים  בשנות 
היא  וב-1975  זה,  בעניין  משמעותי  שינוי 

הצטרפה להסתדרות הציונית העולמית. 
שינויים  נגד  האובססיה  פרדוקסאלי,  באופן 
רפורמים.  למעין  האורתודוקסים  את  הפכה 
אורך  לכל  קיימים  היו  וחדשנות  שמרנות 
המהפכה  מאז  אך  היהודית.  ההיסטוריה 
ניכר  חלק  והאמנציפציה,  הצרפתית 
מהיהודים בחרו להשתלב בחברה שסביבם 
ולעזוב את היהדות. חלק מהם בחרו לשמור 
מתמיד  במתח  החיה  היהודית,  זהותם  על 
ולטענתי  אמריקנים,  כגרמנים,  זהותם  עם 
החרדים  בחרו  נגד,  כתגובת  כישראלים.  גם 
גורפת,  כמעט  בצורה  בדת  שינויים  לשלול 

ולצערי, לאיים בנידוי על כמעט כל מי שמזהה 
ישעיהו  אף  דתית.  התחדשות  עם  עצמו  את 
בנושאים  וחד  ביקורתי  להיות  שידע  ליבוביץ, 
דתיים  שינויים  כי  כשטען  בפח  נפל  רבים, 
עבודת  ולא  האדם  עבודת  הם  האדם  למען 
האל. לא עלה על דעתו כי חוסר שינויים עלול 

להפוך לעבודת האדם באותה מידה. 
באמת  והאורתודוקסים  החרדים  האם 
שהם  בכך  האמונה  ועל  הדת  על  שומרים 
דת  יוצרים  הם  אולי  או  שינוי  לכל  מתנגדים 
על  ובתלמוד  בתנ”ך  לקרוא  ניתן  חדשה? 
שמתווכחות,  ומרכזיות  חשובות  דמויות 
אלוהים,  מול  שלהן  על  ועומדות  מתמקחות 
ואף קובעות הלכה הפוכה לבת הקול שיוצאת 
מאלוהים. המקורות היהודיים מלאים מקרים 
בהם רבנים ואחרים מבצעים שינויים בדת על 
מנת לספק רגש אנושי ודתי חשוב: להיות ישר 

עם עצמך מול אלוהים. 
לא  שהיא  בכך  מסתכנת  האורתודוקסיה 
ישרה עם עצמה. אם הם מתייחסים לחילונים 
מלאים  שיתוף  חיי  איתם  וחיים  ארץ  בדרך 
זאת  להמשיך  לא  מדוע  ובכלל,  בעבודה 
בחינוך הילדים? אם הם מתייחסים לבנותיהם 
ולנשותיהם בדרך ארץ בבית ובעבודה, מדוע 
בבית  מחפירה  כה  בצורה  אליהם  להתייחס 

הכנסת ולהדיר אותן משם? 
כנגד  ההערה  את  הערתי  מדוע  כך,  אם 
האנטי-רפורמית  באווירה  הרפורמים? 
ולהשמיץ,  להיגרר  נוטים  אנשים  בישראל, 

אינני  באותה דרשה. אמנם  בכך  ואני חטאתי 
הרפורמים  של  הִקדמה  לאשליית  שותף 
)בעניינים מסוימים אנחנו אף הולכים אחורה( 
של  יותר  המכבד  היחס  את  מעדיף  ואני 
עומד  אני  אך  ההלכה,  כלפי  הקונסרבטיבים 
נפעם מול האופן שבו הם יוצרים ִחּיּות, הנאה 
אני  פחות  לא  שלהם.  הדתית  בחוויה  ויושרה 
נפעם מהאופן שבו הם מקבלים את כל העם 
היהודי ומתמודדים עם מגוון נושאים חשובים 
“עם  אצלם  תערובת.  ונישואי  גיור  חילון,  כמו 

אחד” זו לא רק סיסמה.
שבו  האופן  את  מכבד  אני  חצויה.  נפשי 
היהדות  על  לשמור  רוצה  האורתודוקסיה 
המקיימת מצוות, אך אני סולד מהאופן בו היא 
מתנגד  אני  שינוי;  לכל  עיוור  באופן  מתנגדת 
ובמיוחד  הרפורמים  של  מהשינויים  לחלק 
“ִקדמה”  של  שבבסיסה  המשיחי  לרעיון 
הגליאנית, אך כאמור, מעריץ את האופן שבו 
הם מתייחסים לנשים ומתמודדים עם הבעיות 
היהודי  העם  את  שמאתגרות  האקוטיות 
בארץ ובעולם. אינני מרגיש שייך לגמרי לאף 
ולא  לקונסרבטיבים  לא  לרפורמים,  לא  זרם: 
לי  נראית  לא  תנועה  אף  לאורתודוקסים. 
כולי תקווה שנימנע  יותר מהשנייה.  אותנטית 
הבורות  את  ונחליף  הרפורמים  מהכפשת 
ועוד  בינינו,  מבדיל  באמת  מה  להבין  בניסיון 

יותר מכך מה מאחד אותנו.
אביאור ביירון



מטיילת חודש ופשרו משפחה 
חודש ניסן

הוא  ניסן  חודש  בתורה,  החודשים  מניין  פי  על 
ַהֶּזה  “ַהֹחֶדׁש  השנה:  לחודשי  הראשון  החודש 
ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים,  ֹראׁש  ָלֶכם 
ָנה” )שמות יב ב(. ראשון למניין החודשים ולא  ַהּׁשָ
בכל  “כי  הוא  ]=הסיבה[  והטעם  השנים,  למניין 
עת שנזכיר החדשים יהיה הנס ]יציאת מצרים[ 

נזכר” )רמב”ן(.

עימם  ישראל  שהעלו  הבבלי  השם  הוא  “ניסן” 
ניצן,  משמעה  “ניסנו”  האכדית  המילה  מבבל. 
)שיר  ָבָאֶרץ”  ִנְראּו  “ַהִּנָּצִנים  באביב:  שפריחתו 
לדמיון  גם  זאת  לקשור  ואפשר  יב(,  ב  השירים 

המילים ניסן וניצן. 
“ַּבֹחֶדׁש  אסתר:  במגילת  מופיע  החודש  שם 
ְׁשֵּתים-ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁשַנת  ִניָסן,  ֹחֶדׁש  הּוא  ָהִראׁשֹון, 
ִלְפֵני  ַהּגֹוָרל,  הּוא  ּפּור,  ִהִּפיל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַלֶּמֶלְך 

ָהָמן” )אסתר ג ז(.
רמז  נס,  במילה  מקורו  ניסן  כי  האומרים  יש 
מצרים.  יציאת  בעת  לאבותינו  שאירעו  לניסים 
“ניסיון”,  במילה  מקורו  ניסן  כי  מפרשים  אחרים 
בשעה  מצרים  יוצאי  שהתנסו  הניסיון  שם  על 

שהגיעו למרה ונמתקו להם המים.
שם נוסף לחודש ניסן הוא חודש האביב. חכמים 
אחרונים מצאו ראשי תיבות לשם זה: אביב = אב 

י”ב, כלומר אב לשנים-עשר החודשים.
לבית  “שה  עם  מתקשר  טלה,  החודש,  מזל 
בפסח  לקורבן  להקריב  ישראל  שנצטוו  אבות” 
)על פי “משנה לשנה”, בעריכת הרב מנחם כהן(.

ֶאת  ָּתִקים  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  “ְּביֹום 
ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד” )שמות מ ב(. 

בכסלו  וחמישה  בעשרים  חנינא:  רבי  “אמר 
]משה  מקופל  ועשה  המשכן  מלאכת  נגמרה 
רבנו השאיר את המשכן מקופל[ עד אחד בניסן 
... שחשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד 
רבתי  )פסיקתא  יצחק”  נולד  שבניסן  יצחק,  בו 

)איש שלום( פיסקה ו(.
גרסה נוספת לגבי תאריך לידתו של יצחק היא 
פסח עצמו )מסכת ראש השנה יא א(, ויש כמובן 
במקורות מי שמייחסים גם את תאריך העקדה 
השה  אל  בתודעה  מתקשר  זה  וכל  לפסח, 

לעולה.
אבי אביטל
אבא של עמרי )ח’(, שחר )ז’( זוהר )ב’( והדר יהונתן רבל כיתה ב2

ממצפה משואה לחורבת מדרס
אומרים משמו של הרב אבינר שזה מנהג יפה לנקות ולהבריק את הבית, אך עדיף שלא לפני 
פסח...עדיף, הוא אומר, לנצל את הזמן וללכת לחיק הטבע עם המשפחה. הטבע כאן ועכשיו 
מזמינים  ירושלים  והרי  השפלה  אזור  החוצה.  ומזמין  נפלא  מריח  מרהיבים,  בצבעים  פורח 

במיוחד. אני מצרף הצעה לטיול, אחד מיני רבים, באיזור זה.
ניסע לצומת חולדה, נפנה שמאלה ובצומת נחשון ימינה. ניסע עד צומת שמשון ונפנה שוב 
על  הותיקים  המושבים  את  בדרך  ופוגשים  דרום,  לכיוון  נוסעים  אנו   .38 בכביש  אנו  ימינה. 
הרחבותיהם. זה זמן טוב לפתח שיחה על ההזנחה רבת השנים של התושבים שהובאו לכאן 
באישון לילה ונעזבו, או על האדריכלות של ההרחבות החדשות שקמו כאן עכשיו כפטריות 
יש לשים לב לא לפספס את  הויכוח  ומידת השתלבותם בנוף המקומי. בלהט  אחרי הגשם 
הפניה ימינה למצפה משואה )כ-4 ק”מ דרומית מעמק האלה(. מטפסים עם הרכב עד לחניון 
בראש ההר. המצפה ממוקם בגובה 372 מ’ מעל פני הים, ומשקיף על סביבותיו. ניתן לראות 
על  במקום,לטפס  פיקניק  לערוך  ניתן  ממזרח.  חברון  הרי  ואת  ממערב,  יהודה  שפלת  את 

המגדל ולהחליט לאיזה מסלול ממשיכים.
ניתן לצעוד צפונה-לתל עזקה, דרומה לתל גודד או מערבה למערות לוזית. אנו נפנה למסלול 
לא  אך  להליכה  קל  ק”מ,  כ-3  של  במסלול  מדובר  מדרס.  לחירבת  מגיע  אשר  יותר  קליל 
ילדים. מחפשים את הסימון האדום ומתחילים לצעוד. עוברים בתוך חורש  מתאים לעגלות 
ים תיכוני עם עצי אלה, שקד, חרוב וכמובן גם אורנים... לאחר שעוברים בקרחת יער נחמדה 
שנמצא  ענבים  כרם  חוצים   ,38 כביש  את  )בזהירות(  חוצים  מרשים,  זיתים  מטע  ועוברים  
עכשיו בלבלובו, ומגיעים לפיצול שבילים. בוחרים את השביל עם הסימון הכחול וממשיכים. 
לאחר כ-300 מ’ יורדים שמאלה בשביל צר ולא מסומן. הולכים בו עד שמגיעים למערה רחבה 
ומוארת - המערה שימשה, ככל הנראה, כקולומבריום, מעין שובך לגידול יונים. אחת הדעות 
היא שהיונים שימשו “כחומר גלם”  להקרבה בבית המקדש. חוזרים לסימון הכחול וממשיכים 
עד למערת פעמון מרשימה, שעץ תאנה מרשים גדל מתוכה. זה הזמן להוריד תיקים ולהתחיל 
לזחול במערות שמתחת. הדרך מסומנת במחזירי אור כך שאין חשש לטעות. בזמן הזחילה 
)כ-20 דק’( ניתן להחיות בדמיון את תקופת מרד בר כוכבא, ואת הקושי הגדול שהיה ללוחמים 
הרומאים עוטי השריון להלחם כאן לוחמת גרילה עם הלוחמים היהודים שהיו במערות. נחזור 

לסימון הכחול, נפגוש עץ חרוב מרשים וכאן אנו מסיימים את טיולינו.  הליכה נעימה!

ילדים מציירים

בכדי לצמצם את זמן המקלחת 
אפשר לקלח את כולם ביחד!

ואם כל אחד לחוד מעוניין
יש לצמצם את כמות הזמן 

אפשר עם שעון-עצר למדוד את הדקות
ומי שמנצח בתחרות המשפחתית זוכה בפרס ומתנות! 

טיפ ירוק


