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זיכרונות של ראשוניּות
את ההזדמנות לספר על הזיכרון הראשון שלי הייתי רוצה להקדיש 
לימי “קשת” הראשונים. כדרכם של ותיקים שנזכרים באנחה בימים 
בהם “הכול היה רק חול וחול”, אף אני רוצה לספר על יום הפתיחה 

של בית הספר. 
נערך טקס בהשתתפות אנשים  יומיים לפני תחילת שנת הלימודים 
חשובים מאוד - הלא הם הילדים, ההורים והמורים, ואנשים חשובים 

אחרים )נציגי הרשות, הכנסת ומשרד החינוך(.
עמד  הטקס  וארגון,  לניקיון  התגייס  המצומצם  הספר  בית  צוות 
בוששה  והכיסאות  השולחנות  ומשאית  קצר,  זמן  תוך  להתחיל 
להגיע. ממש ברגע האחרון קילפנו במרץ את הניילונים מהשולחנות 

החדשים וגרפנו את מי שטיפת הרצפה.
החגיגיות וההתרגשות שסחפו אותנו עם תחילת האירוע, השכיחו את 
תלאות היום, ושמחה גדולה ותחושה של התגשמות החלום מילאה 

את הלבבות. 

בימים הראשונים היה שטח המבנה שהוקצה ל”קשת” קטן, קיר גבס 
זז  צמח,  הספר  שבית  וככל  התיכון,  הספר  לבית  “קשת”  בין  הוקם 

הקיר בהדרגה וכבש את שטחי התיכון.
של  כניסתם  עם  שנה  מדי  חוזרת  הראשון  היום  של  ההתרגשות 
הוותק  האב.  למכנסי  או  האם  לשמלת  שנצמדים  א’,  כתה  תלמידי 
הלב  צביטת  את  להקהות  כדי  בהם  אין  החינוך  במערכת  והניסיון 
של  אחריותו  רבה  כה  כן  ועל  והראשוניּות.  ההתחלות  את  המלווה 

המבוגר על הזיכרון שיוטבע בנשמת התלמיד מיום זה ואילך.
של  הטובה  לתחושתם  הרבה  הדאגה  לצד   - ל”קשת”  ובחזרה 
בחילוץ  וברוח,  בתכנים  רבות  עסקנו  ולחומר,  לבניין  התלמידים, 
הנוסחה המדויקת לקבוצות ה”מפגש” וה”תפילה”. זכות גדולה נפלה 
הזהות  לטיפוח  הפועלת  איכותית  לקבוצה  שותפה  להיות  בחלקי 

היהודית והישראלית במסגרת ייחודית ומעוררת השראה. 
עלו והצליחו!
רות לזר )אמא של “קשת”(

שואה שלנו
ֵאיֵמי השואה “נחסכו” ממקימי המושבה. הללו 
משפחותיהם  ובני  הם   - ועלו  ראות  הרחיקו 
אירופה  כאילו  נראה  בה  בתקופה  לארץ,   –
צועדים  בשטחה,  המתגוררים  והיהודים 
אחווה  שוויון,  קבלה,  של  עידן  לקראת 
ותרבותית. בנוסף, במזכרת  וליברליות דתית 
את  שאיחד  הצברי,  האתוס  רווח  בתיה 
חלוקים  )שהיו  המושבות  ואנשי  החלוצים 
היא  השואה  כי  אחרים(,  נושאים  באינספור 
נחלתם של אותם אומללים שנותרו באירופה 
להוויית  גמור  בניגוד  לטבח,  כצאן  והובלו 
וההגנה  ההתחדשות  הבנייה,  ההקמה, 

העצמית של היישוב בארץ ישראל.
מאידך גיסא, השואה נכחה בחייו של כל יהודי 
משפחה,  בני  של  לגורלם  חרד  אשר  בעולם 
הכבושים  באזורים  היהודי  העם  ובני  חברים, 
נכבד  חלק  אמנם  אפריקה.  ובצפון  באירופה 
לחדש  עלו  פבלובקה  המקור  כפר  מתושבי 
כמה  אולם  הקודש,  בארץ  ההתיישבות  את 
בגולה.  ולהתגורר  להמשיך  בחרו  משפחות 
של  וחברים  משפחה  קרובי  היו  מהם  רבים 

העולים ארצה.
וכיבוש  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
מאוד  דאגו  הנאצים,  ידי  על  ורוסיה  פולין 
מאחור.  לנותרים  ומשפחותיהם  המייסדים 

על  מבוסס  שהיה  הכפר,  עם  הקשר 
להיזון  נאלצו  וכולם  נותק,  התכתבות, 
מאינסוף שמועות לגבי גורל יקיריהם. וגורלם 
עלו  שלא  משפחה  ובני  חברים  אותם  של 
מר  היה  הברית  לארצות  היגרו  ולא  ארצה 

ואכזר.
ביוני 1941 נכבש אזור פבלובקה )חבל רוז’נוי, 
רוסיה הלבנה, כיום בלרוס( על ידי הגרמנים. 
הם ריכזו את כל תושבי הכפר ברחוב, הפרידו 
בצעדה  אותם  ולקחו  לגברים  הנשים  בין 
לעיירה  ק”מ  וחמישה  כארבעים  של  רגלית 
וולקוביסק, שם הוקם גטו. מי שכשל בהליכה 
ושם”  ב”יד  שרוכזו  מעדויות  בדרך.  נרצח   –
עולה כי התנאים בגטו זה היו קשים במיוחד 
בנובמבר  ב-2  מותם.  את  בו  מצאו  ורבים 
והקשישים  החולים  הגטו:  חיסול  החל   1942
הועברו  הנותרים  לגטו,  בסמוך  ונרצחו  נורו 
ממלחמת  שבויים  של  בונקרים  למחנה 
וב-62  בסמוך,  שנמצא  הראשונה  העולם 
קהילת  לטרבלינקה.  הובלו   1942 בנובמבר 
קהילות  ִמִני  אחת  לעוד  הפכה  פבלובקה 

רבות שנמחו מעל פני האדמה.
הנותרים  את  שכחו  לא  בתיה  מזכרת  אנשי 
הוצבה  הקברות  לבית  ובכניסה  מאחור, 
אנדרטה לזכרם. על רבות ממצבות הוותיקים 
משפחה  קרובי  לאותם  ציון  לראות  ניתן 

שמקום קבורתם לא נודע.
השואה  היא  משפחתי  של  הפרטית  השואה 
ליד  טוויאן,  מהכפר  קראם  משפחת  של 
העיירה וילקומירליטא - משפחתה של סבתי 

יוכבד.
 1933 בשנת  לארץ  עלתה  יוכבד  סבתא 
שעלה  ליבר,  לאחיה  הצטרפה  היא  מליטא. 
בירושלים.  והתגורר  העשרים  בשנות  לארץ 
יוחנן,  סבי  את  הכירה  חודשים  מספר  לאחר 
עברי  כנוטר  ששירת  בתיה,  מזכרת  יליד 
ועברה  לו  נישאה  היא  המנדט.  במשטרת 
אחריה  הותירה  היא  במושבה.  להתגורר 
ושמונה   - ושלום  רחל   - הורים  במולדתה 
לממכר  ועסק  מכולת  שניהלו  ואחים  אחיות 
שעלה  יוסף,  הבכור  אחיה  חקלאית.  תוצרת 
בשנות העשרים לארץ, לא הצליח להתערות 
חזר  בארץ,  אז  ששררו  הקשים  בתנאים 

לליטא, נישא והוליד בן.
פרוץ  עם  מיד  ניתק  המשפחה  עם  הקשר 
היה  לא  לגורלם  החשש  בתחילה  המלחמה. 
בצבא  בעבר  שירתו  שאחיה  מאחר  גדול, 
בידם.  יסייע  שהדבר  הייתה  וההנחה  הליטאי 
אך לא כך הדבר, הליטאים היו אלה שנכנסו 
לכפר, אספו את בני המשפחה, וככל הנראה 

רצחו אותם ביער הסמוך.
במשך שנים תרה סבתי אחר כל פירור מידע 

תמול שלשוםתמול שלשום
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פרשת “שמיני” פרשת השבוע למשפחה

אחיה,  של  בנו  גורל  על  ובעיקר  גורלם  על 
כמו  לנוצרים.  שנמסר  אמרו  ששמועות 
עלה  מה  ידוע  לא  אחרות,  רבות  משפחות 
איש  נותר  לא  בליטא  מהמשפחה  בגורלו. 
בחיים, למעט גיסתה שניצלה ועלתה ארצה, 
על  לדבר  סירבה  האחרון  יומה  עד  אולם 

הנושא ולהיות בקשר עם המשפחה.

סבי יוחנן, שהשואה יצרה אצלו משבר אמונה 
עמוק שלא יּוַשב עד סוף ימיו, כתב בשיר לציון 

יום השואה תשמ”א: 
שנים  ארבע  במשך  היה  ואיפה  “...היכן 

אלוהי הרוחות לכל בשר? 
למען  הענן  מאחורי  התחבא  הוא  אולי 
המעונים  זעקת  את  ישמע  ולא  יראה  לא 

שוקלים מילים עם הרבה כבוד הדדי
לשלושה  “שמיני”  פרשת  את  לחלק  ניתן 
חלקים: אירועי יום חנוכת המשכן; קובץ דיני 
טומאה  על  קצר  קובץ  אסורות;  מאכלות 

וָטֳהָרה.
שלנו  בחומשים  קורה  חשוב  דבר  עוד  אבל 
)=מילים(  בתיבות  התורה  “חצי  זו:  בפרשה 
)=מצד  מכא  דרש  אחד(  )=מצד  מכא  דרש 
שני(”. מאורע זה מתרחש באמצע דיון הלכתי 
בין אהרון ומשה, דיון המסתיים בקבלת משה 
ְּבֵעיָניו”  ַוִּייַטב  ֹמֶׁשה  “ַוִּיְׁשַמע  אהרון:  דברי  את 

)ויקרא י כ(.
והרי תוכן הדיון בקצרה - לפחות על פי רש”י: 

ביום חנוכת המשכן, בראש חודש ניסן, נהרגו 
הכוהנים נדב ואביהוא, בני אהרון, כי הקריבו 
י  ִצָּוה ֹאָתם” )שם  ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא  לפני ה’ “ֵאׁש 
הנותרים  ובניו  אהרון  על  היה  כעיקרון,  א(. 
באותו  הוקרבו  אשר  הקורבנות  מכל  לאכול 
לא  ובניו  אהרון  וחטאת.  שלמים  מנחה,  יום: 
אכלו מקורבן החטאת משום שהיו אבלים על 
יכול  אינו  ָאֵבל  ההלכה  פי  ועל  ואביהוא,  נדב 
בני  על  משה  כעס  כך  בשל  מקורבן.  לאכול 
אהרון. בשלב זה הסביר אהרון למשה שישנו 
קורבנות  לבין  חטאת  קורבן  בין  גדול  הבדל 

עלה  מספרם  אשר  כצאן,  לטבח  המובלים 
על שישה מיליון, פי עשר מיוצאי מצרים? 

וכל העולם מנגד עמד ולא צעק חמס. 
‘אל  לאברהם:  שצעק  המלאך  היה  היכן 

תשלח ידך אל הנער?’
יושבי  מכל  מהם,  אחד  אף  נראו  לא  ולמה 

תבל?”... 
אילנית קיש
אמא של גילעד )ח’ רבין(, תמיר )ה’2( ועלמה )גן אולגה(

קבוע  קורבן  הוא  חטאת  ושלמים:  מנחה 
למנחה  בניגוד  חודש,  ראש  בכל  שמקריבים 
ושלמים, ולכן קדושתו רבה יותר ואסור לאכול 
של  תגובתו  מגיעה  ואז  אבלות.  במצב  ממנו 

משה שצוטטה לעיל.
בעיצומו של הדיון על קורבן החטאת שנשרף 
ולא נאכל נכתב בתורה: “ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת 

ָּדֹרׁש ָּדַרׁש ֹמֶׁשה ְוִהֵּנה ֹׂשָרף” )שם י טז(. 
“דרש”  מילות  שתי  בין  זו,  בנקודה  כאן, 
מופיעה הודעה בחומשים שלנו: “חצי התורה 
בתיבות וגו’”, אך הודעה זו אינה נכונה לפחות 
מילות  ספירת  פי  על  הפשוטה.  במשמעותה 
)“משנת  שור  יעקב  הרב  שביצע  התורה 
חצי  שנה,  וחמישים  כמאה  לפני  יעקב”(  רבי 
ְיסֹוד”  “ֶאל  בין המילים  נמצא  המילים בתורה 
ההודעה  לפני  מילים   933  – טו(  ח  )ויקרא 
בחומשים שלנו. אם כך מה פשר ההודעה על 

“חצי התורה בתיבות”?
לשאלה זו מספר תשובות:

של  בחציין  מדובר   - החישובית  התשובה 
של  תורה”  “אהבת  בספר  הכפולות:  התיבות 
הרב פנחס סגל מוסבר שמדובר כאן בחציין 
ֶרץ  “ַהּׁשֶ כמו  שבתורה,  הכפולות  המילים  של 
ַהּׁשֵֹרץ” )בראשית ז כא(, ְמֹאד ְמֹאד )שם ז יט( 

אמצע  אפוא  הוא  ָּדַרׁש”  “ָּדֹרׁש  הצירוף  וכו’. 
בהודעה  ההדגשה  לכן  הכפולות.  המילים 

בחומש: “דרש מכא דרש מכא”.
המילים  של  מחציתן   – הסמלית  התשובה 
בין  טעון  ויכוח  של  בעיצומו  מופיעות  בתורה 
שני אחים על פרשנות החוק, לאחר ששניים 
מנהלים.  חריגה  על  נהרגו  להם  הקרובים 
נוהל  הדיון  אולם  לפיצוץ.  פוטנציאל  כאן  יש 
אחיו  אהרון  על  כעס  לא  משה  רב:  בכבוד 
הגדול. האח הגדול מסביר את עצמו בכבוד 
לאחיו הצעיר, ומשה מקשיב לו “ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו”. 
כאן באה ההודעה על מחצית התורה במילים 
אך  הדבר  אותו  שנראות  מילים  שתי  בין   –
שנכתב  החוק  כמו  מזו,  זו  שונה  נקראות 
בנוסח אחיד אך מפורש )נדרש!( באופן שונה 
על ידי אנשים שונים. שני האנשים שדרשו את 
החוק, במקרה שלנו, “שקלו מילים” בררו את 
הדדי  כבוד  תוך  במחלוקת  ודנו  פיהם  מוצא 
להתקיים,  סופה  שמים  לשם  מחלוקת  רב. 
ולכן סמלי הדבר כי אמצע המילים הכפולות 
והשקולות בתורה יופיע במילים: “דרש” מצד 

אחד ו”דרש” מצד שני.
שלומי פלג

חמץ שעבר עליו הפסח...
סעודת פרידה מפיתות

יום לחג הפסח, הבן הגיע עם חברים שפגש 
תה,  שתו  ישבו,  הם  התנדב.  שם  בקיבוץ 
גרמניה,  באו,  מהם  המקומות  על  וסיפרו 
האם  לעלות,  כשפנו  בלרוס.   מינסוטה, 
את  לסיים  עליהם  בוקר  שב-9  הבהירה 
על  כי  המטבח,  את  ולפנות  הבוקר  ארוחת 

המשפחה להכין את החג.
לתהות  נשאר  האב  הלילה,  של  בשקט 
את  להכשיר  נוכל  לא  הצעירה.   בחבורה 
מסביב,  הזה  הבלגן  כל  עם  לחג  המטבח 
עת  בלילה,   זאת  לעשות  והחליט  חשב, 
החוקים  פי  על  לבדו,  עבד  הוא  ישנים.  כולם 
ברורה,  ומשנה  הרמ”א,  ערוך,  השולחן  של 
בית  פי  על  הכל  ויכוחים,  ובלי  הפרעות  בלי 

אביו שהיה מחמיר מאד. הוא קרצף והכשיר 
מים  שפך  המקרר,  את  מירק  התנורים,  את 
רותחים בכל מקום, ציפה את משטח השיש 
אלומיניום,  בנייר  הכיריים  את  צלופן,  בנייר 
כל  את  כיסה  מדפים,  בנייר  המקרר  ואת 
משפופרת,  שהזליף  סיליקון  עם  החריצים 
מוכן  שהמטבח  רגוע  לישון,  הלך  בוקר,  ועם  

לחג.
לסעודת  והזדרזו  קמו,  הצעירים  אז  ממש 
הלכו  ראשית  שתכננו.  מפיתות,  הפרידה 
לחנות הקרובה, והביאו פיתות טריות, חומוס, 
טחינה, בננות, פטרוזיליה וזעתר. אז הפכו את 
במטבח  שפעלו  כמו  מוקד,  למעין  המטבח 
זה  פיתות,  חותך  זה    – יחד  ועבדו  בקיבוץ, 
מחמם אותן בתנור, זה מורח אותן בממרחים 

בננות,  סויה,  חלב  של  שיק  מכין  וזה  שונים, 
ערים  מהר,  עבדו  הם  ופטרוזיליה.  טחינה, 

למועד סגירת המטבח כפי שסוכם.
דברים  לצעוק  והתחיל  האב,  הופיע  פתאום 
לא ברורים, ואף אחד לא הבין מה לו.  בסוף 

הסביר:  “כבר הכשרתי את המטבח.”
שבאה  האם  שאלה  אמרת?”  לא  למה  “אבל 

לראות על מה המהומה.
“איך יכולתי לומר?  כולם ישנו.”

ומינסוטה.   לגרמניה  חזרו  והם  ונגמר,  עבר 
רק הצעירה מבלרוס, שעלתה לארץ, תחזור, 
והמשפחה, במיוחד הילדים הצעירים, מחכים 

לה בקוצר רוח.
עינת מלניק

אמא  של אלדר, סיון, יהונתן )גן רימון( 
ויאיר )גן חמניה( 



מרים הנביאהמהפכניות יהודיות
המהפכנים  לפנתיאון  להכניס  ברצוני 
היהודים שלנו דמות שבלעדיה לא היה היום 

עם יהודי. 
כדי  לידיה  הגורל  את  מרים  לקחה  אלמלא 
הסיפור  משה,  התינוק  אחיה  את  להציל 
גם אם   - הלאומי היהודי היה שונה בתכלית 
שעבוד  את  שורד  היה  העם  דבר  של  בסופו 

מצרים.
הבכורה  ביתם  אלו,  שבח  דברי  למרות 
זוכה  ויוכבד,   - לוי  מבית  איש   - עמרם  של 
המסורה  כאחות  בתורה:  ספורים  למופעים 
השירה  כמנהיגת  הקטן,  לאחיה  הדואגת 
והמחולות בעת קריעת ים סוף ומאוחר יותר 
ה ַהֻּכִׁשית  כמבקרת של אחיה “ַעל אֹדֹות ָהִאּׁשָ
ֲאֶׁשר ָלָקח” )במדבר יב א(. היא מוזכרת פעם 
נוספת ואחרונה בעת מותה. אזכורים נדירים 
דמות  שהיא  הטיעון  את  לחזק  עשויים  אלו 

שולית.
בנוסף, על פי הפרשנות המדרשית המובאת 
כאחת  לראשונה  מוזכרת  היא  ברש”י,  גם 
המיילדות, ושמה המצרי הוא פועה )סוטה יא, 

ע”ב(.
גם כאשר היא ממלאת את התפקיד המרכזי 
ֵמָרֹחק  ֲאֹחתֹו  “ַוֵּתַתַּצב  נאמר:  אחיה,  בהצלת 
ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו” )שמות ב ד(, ושמה אינו 
של  הראשונה  ברשימה  מזו:  יתרה  מוזכר. 
שמות  לצד  מופיע  אינו  שמה  ישראל,  שבטי 

אחיה.
ונולדת  מרים  נולדת  מרים  בשירת  רק 
עד  שמענו  לא  שמה  את  מרים.  הנביאה 
לא שמענו  שמה  את  רק  לא  בשיר.  שפצחה 
עד אז אלא גם את תוארה “הנביאה”. ואל ֵיַקל 
הדבר בעינינו, התואר נביא נדיר הוא בתורה. 
מלבד מרים, האנשים היחידים שזוכים לו הם 
א(.  ז  )שמות  ואהרון  ז(  כ  )בראשית  אברהם 
“אבי  ישראל  במסורת  המכונה  משה,  אפילו 
הנביאים”, נקרא בתורה נביא רק אחרי מותו 

)דברים לד י(.
שמה  את  לשמוע  זכינו  לא  לכן  קודם  אם 
ביותר  נזכר  שהוא  הרי  משה,  אחות  של 
של  שמה  מאשר  התנ”ך  מספרי  ספרים 
יודעים  אנו  אין  זאת,  ובכל  אחרת.  אישה  כל 
עליה כמעט דבר. האיפול סביב דמותה אינו 
המשפחתי  מעמדה  גם  לשמה.  רק  קשור 
הביא  זה  דבר  בתורה.  במפורש  מוזכר  אינו 
פרשנים וחכמים לחשוב שלא נישאה מעולם, 
צאצאים  שום  מוצאים  שאיננו  מכיוון  וזאת 
המתייחסים אליה במקרא, ואולי זאת הסיבה 
המעורפלים  ברמזים  נאחזים  שאחרים 

המובאים בדברי הימים. 
המקראית  שהשירה  טוענים  אחדים  חוקרים 
בין  להשוות  נוכל  בעיקרה.  נשית  שירה  היא 
שירה, שהתורה הכריזה עליה כשירה גברית 

- שירתו של משה, ובין שירה נשית - שירתה 
של  הים  שירת  מובאת  ראשית  מרים.  של 
ה ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת  יר ֹמֶשׁ משה, והמילים: “ָאז ָיִשׁ
אְמרּו…” )שמות טו א( הן  ַוֹיּ ַלה’  את  ַהֹזּ יָרה  ׁ ַהִשּ
הקדמה לשירה ארוכה ונשגבה. מיד בהמשך 
הפרק מובאת שירת מרים אשר אינה תופסת 
ִביָאה  ח ִמְרָים ַהְנּ ַקּ אלא שני פסוקים בלבד: “ַוִתּ
ים  ִשׁ ַהָנּ ֶצאָן ָכל  ַוֵתּ ָיָדּה  ף בְּ ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹתּ
ירּו  ַען ָלֶהם ִמְרָים ִשׁ ים ּוִבְמֹחֹלת. ַוַתּ ֻתִפּ ַאֲחֶריָה ְבּ
ם” )שמות  ָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַביָּ י ָגֹאה ָגּ ַלה’ ִכּ

טו כ-כא(.
והתורה  כולה  השירה  את  שרה  מרים  אולי 
עולה  )כך  כותרתּה  את  רק  לנו  מוסרת 
בעלת  בשירה  מדובר  ואולי  רש”י(  מפירוש 
הכילה  מרים  שירת  אכן  אם  אחרות.  איכויות 
הוא  זו  בשירה  שהדגש  הרי  אחד,  פסוק  רק 
ממדים  על  ויותר  המילולי,  הממד  על  פחות 
אחרים: הממד הגופני, שהרי התורה מתארת 
האסתטי  הממד  הנשים;  של  ריקודיהן  את 
שהלהיב  נגינה  בכלי  מרים  של  השימוש   -
וסחף את הנשים; הממד הקהילתי, שכן מרים 
ָאה”, לעומת  י ָגֹאה ָגּ ירּו ַלה’ ִכּ קראה לנשים: “ִשׁ
יָרה  “ָאִשׁ במילים:  שירתו  את  שפתח  משה 
ָאה” ובכך התמקד בחוויית האני  ָגּ י ָגֹאה  ִכּ ַלה’ 
הדובר; והממד החווייתי - מרים קראה לנשים 
)שירת  אחריה  לסירוגין  ענו  הנראה,  ככל  והן, 

ַמֲעֶנה(.
הנביאות  שבע  עם  מרים  את  מונה  המסורת 
שקמו לעם ישראל: “שבע נביאות מאן נינהו? 
חולדה  אביגיל,  חנה,  דבורה,  מרים,  שרה, 
דבורה  גם  ע”א(.  יד,  מגילה  )בבלי  ואסתר” 
בפרשת  מרים  לשירת  הוצמדו  ושירתה 

“בשלח”.
ואולי  העתיק  בעולם  כך  כל  רבות  נשים  כמו 
הקלעים.  מאחורי  פעלה  מרים  בו,  רק  לא 
פרסום:  בקשת  וללא  בשקט  נעשו  מעשיה 
שפת  על  המונח  באחיה  מרחוק  צפתה  היא 
היאור בין קני הסּוף, היא ניגשה בחשאי לבת 
היא  כמינקת,  יוכבד  על  לה  והמליצה  פרעה 
ליוותה את אֶחיָה, משה ואהרון, בהנהיגם את 
העם. אולי בגלל חלקּה השתּוק אבל הנחוש, 
אחיה  שני  עם  מיכה  הנביא  אותה  הכליל 
באומרו:  מצרים,  ביציאת  חלקה  את  והזכיר 

ה, ַאֲהֹרן ּוִמְרָים” )מיכה  ַלח ְלָפֶניָך ֶאת ֹמֶשׁ “ָוֶאְשׁ
ו ד(. יוצאת דופן היא שירתה של מרים, שירה 
ספונטנית ומאושרת המבקיעה את שתיקתה.

אחד-העם  מנתח  ונביא”  “כהן  במאמרו 
כשני  ואהרון  משה  של  דמויותיהם  את 
הנביא,  ומשלימים.  הפוכים  מנהיגות  טיפוסי 
מנהיג  הוא  שלו,  מושלם  ייצוג  הוא  שמשה 
עיניו,  לנגד  העתיד  שחזון  מתפשר  בלתי 
הוא  אהרון,  של  דמותו  בן  הכוהן,  ואילו 
קרקע  על  איתנות  שרגליו  פרגמאטי  מנהיג 
המציאות. מקבילית הכוחות בין השניים היא 
זו שמוליכה את העם בדרך שיש בה, כדברי 
חסרה  אולי  אבל  ומזה.  מזה  אחד-העם, 
של  זו  השלישית,  הדמות  הזו  במשוואה 
מרים, האחות, שדואגת ְלַאחֹות את הקרעים, 
זו  היא  הקהילה.  על  ולשמור  חיבורים  לחבר 
שחיברה בין בת פרעה לאימו של משה, היא 
בין משה לאשתו,  זו שדאגה לסוג של פירוד 
אביה  את  שכנעה  המסורת  שלפי  זו,  היא 
פרעה  גזירת  לאחר  יוכבד  מאשתו  שפרש 
ישראל  את  שהשקתה  זו  היא  אליה,  לחזור 
מרים.  של  בארּה   - בבארּה  במדבר  בדרכם 
על חשיבותה של מרים במנהיגות העם ניתן 
נשא  בצרעת,  לקתה  שכאשר  מכך  ללמוד 
ְרָפא  ָנא  “ֵאל  לרפואתה:  זכה  תפילה  משה 
לה  חיכה  כולו  והעם  יג(,  יב  )במדבר  ָלּה”  ָנא 
ולא המשיך בדרכו עד שנטהרה. אחרי מותה 
נוצר משבר חריף, משבר “ֵמי מריבה”, המביא 
להיכנס  יזכה  שלא  בכך  משה,  של  לענישתו 
של  מותו  מתואר  מכן  לאחר  ומיד  לארץ, 
אהרון, האח השלישי )במדבר כ(. הסתלקותה 
של מרים גרמה אפוא לפורענות. אולי מכאן 
הכלים  אל  הנחבאת  שמרים  ללמוד  נוכל 

הייתה הדבק המלכד של החוט המשולש.
הנביאה  ונולדה  מרים  נולדה  מרים  בשירת 
שמה.  את  לה  מעניק  הנשמע  קולה  מרים. 
את  היותנו,  את  זהותנו,  את  מציין  קולנו 
אנושיותנו הייחודית והחד-פעמית. ואף ההפך 
שם  לו  אין  נשמע,  אינו  שקולו  מי  הנכון:  הוא 
מנשים  לקחת  המנסים  אלה  וֵזֶכר.  וזהות 
בישראל את קולן, מבקשים לקחת את ייחודן, 

את זהותן, את נבראותן בצלם.
אלי רבל
אבא של ניר, נעמי וחן )ז’(

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

אומרים שצרת רבים היא נחמת שוטים,
 ואני אומרת, גם נחמת שוטים היא נחמה

חגית קראוס



ילדים מציירים

טוב התנועה החרדית החברתית
חרדית  עשייה  עם  לחגוג  הזדמנות  הנה 
בגרויות,  חול,  מקצועות  ללימודי  הפועלת 

הכוונה מקצועית ותעסוקה.
חרדים עובדים? חלקכם בוודאי תוהים אם זה 
לא בלוף, קוריוז פוליטי או מיעוט קטן שבטל 
בשישים. כאן המקום להכיר את תנועת טוב 
לרשויות  התמודדה  ואף  ב-2007  שהוקמה 
המקומיות בבית-שמש וביתר עלית. התנועה 
חינוך,  שונים:  מישורים  בארבעה  פועלת 

הכשרה אקדמית, תעסוקה וקהילה.
בית-יעקב  סמינר  הקימה  התנועה  חינוך: 
לבנים  חרדית-תיכונית  וישיבה  לבנות 
כולל  הוקם  כן  מלאה.  לבגרות  הניגשים 

לאברכים ללומדים לתואר אקדמי.
הכשרה אקדמית: עידוד סטודנטים חרדיים 
לרכישת תארים אקדמיים באמצעות מלגות 
הקודים  את  המכבדות  מכללות  וחיזוק 

החרדים כגון מכללת אונו.
בקשיים  נתקלים  עובדים  חרדים  תעסוקה: 
למצוא תעסוקה וזוכים לשכר נמוך בהשוואה 
בסקר  פורסם  )כך  חילוניים  למתמודדים 
בוגרי המכללה  שבחן את השתלבות חרדים 
מדוע?  חילוניים(.  לעומת  אונו  האקדמית 
סיבות רבות ביניהן מיעוט הנסיון, קורות חיים 
שאינם מזמינים, חוסר בממליצים ואף מיעוט 
נוכחות ברשתות החברתיות. אבל לדאבונינו 
סטיגמות  בשל  ברורה  אפלייה  גם  קיימת 
ודעות קדומות המובילות לחשש שמא שילוב 

חרדים במקומות עבודה יוביל לקשיים. 
סקר מרתק שנערך בסוף שנת 2012 חושף 
כי  38% מהציבור החרדי מזדהה עם עקרונות 
בהשתלבות  תומכים  מחצית  “טוב”,  תנועת 
בלימודים אקדמיים ומחצית סבורים כי ישנה 

האות טיתאלף-בית של פלורליזם יהודי
הפרטי.  העבודה  בשוק  חרדים  כנגד  אפלייה 
המפלגות  האם  הפוליטת  לשאלה  באשר 
בנושא התעסוקה בצורה  החרדיות מטפלות 
לחוסר  שביעות  בין  שיוויון  היה  מספקת 

שביעות רצון.

נתקל  בהם  הגדולים  הקשיים  אחד  קהילה: 
מקהילת  השלילי  היחס  הינו  העובד  החרדי 
כניסת  של  קושי  גם  גורר  זה  יחס  החרדים. 
טוב  תנועת  החרדי.  החינוך  למערכת  ילדיו 
את  לחזק  הרצון  באמצעות  זה  לנושא  פונה 

מעמד החרדי בקהילתו. 
)כן  התנועה  של  הפייסבוק  בעמוד  סיור 
התנועה פתחה לפני כחצי שנה דף פייסבוק(  

מגלה דיון חי בנושאים שונים.
הפלטפורמה  את  מנצלת  טוב  תנועת 
ליידע על מאמציה  החברתית של הפייסבוק 
במיוחד  החינוך  במערכת  אפלייה  במניעת 
מנהלת  בהקמת  עובדים,  חרדים  נגד 
להקצאה  בדרישה  ראשית,  חרדים  תעסוקת 
לסיוע  התקציב  בבסיס  ש”ח  מליון   100 של 
לסטודנטים וסטודנטיות חרדים. בשיח פנימי 
לראות  ניתן  חדרים,  חדרי  החרדי  באתר 
קורטוב  עם  לתנועה  חיובית  התייחסות 
להפוך  צריכה  התנועה  האם   – ביקורת  של 

פוליטית או להישאר בגדר תנועת מחאה.

הגיוס  לנושא  מתייחסת  אף  התנועה  לסיום, 
ערב  ‘טוב’  תנועת  ערכה  מזמן  לא  לצה”ל, 
הצבאית  המסגרת  שח”ר  לחיילי  הצדעה 
לחרדים. יו”ר תנועת ‘טוב’, חנוך ורדיגר שלח 
שאין  מוכיחים  “אתם  לחיילים  חיובי  מסר 
חרדי,  בית  על  שמירה  הדברים”,  בין  סתירה 
לתורה  עיתים  וקביעת  לילדים  תורני  חינוך 

לצד פרנסה בכבוד. 

טקסים 
של  השפר  אימרת  הינה  כתרבות  יהדות 
היהדות החילונית. אבל כיצד עורכים טקסים 
לא  או  וחתונה  בר-מצוה  כמו  שמחה  של 
עלינו אבלות? כיצד מציינים את חגי ישראל? 
הממלאות  עמותות  מספר  הוקמו  לשם-כך 
את החסר של הרב, או מורה הרוח בקהילה 
טקסים   בעמותת  נתמקד  הפעם  החילונית. 

שער עורכי הטקסים היהודיים-חילוניים.
לנו  “חשוב  עצמה  את  מציגה  העמותה 
לאף  משויכים  דתיים ולא  כי איננו  להדגיש 
רפורמים, קונסרבטיביים  דתית. איננו  תנועה 
דין  עורכי  כן, איננו  כמו  אורתודוקסיים.  ולא 
או  בחו”ל  אזרחיים  בנישואין  עוסקים  ולא 
לנו  יש  הנישואין.  של  המשפטיים  בהיבטים 
זיקה לתנועה היהודית החילונית הומניסטית 

בעולם:
“מטרת הפעילים הינה לאפשר במה חופשית 
לעורכי טקסי חיים יהודיים-חילוניים בישראל 
חופשית.  יהודית,  תרבות  של  קידומה  לצורך 
חופשית  חיים  טקסי  תרבות  של  יצירתה 
פרשנות  ומתן  מדוקדק  לימוד  באמצעות 
מחודשת לטקסי החיים היהודיים. מלידה ועד 

מוות, מבר מצווה ועד נישואין.”
לטעות  אפשר  כאן  הטקסים?  עורכי  הם  מי 
של  התהילה  להיכל  שנכנסת  ולחשוב 
אברי  את  פה  תמצאו  הישראלי.  הידוענים 
חילוניים.  רבנים  לצד  מיכאלי  ומירב  גלעד, 
כן יש דבר כזה! ארגון תמורה מסמיך רבנים 

חילוניים. 
המסורת  על  ההישענות  את  לראות  מעניין 
היות  ישראל.  במועדי  ההתחשבות  היהודית 
והטקסים אינם מחוייבים להלכה. כך למשל 
הסבר  ישנו  לחתונה  מועד  קביעת  בעת 
החילונית  “ההלכה  אלו  בשורות  המתחיל 
בשנה...  יום  בכל  להתחתן  מותר  כי  אומרת 
ויצירת  האהבה,  הזיווג,  האדם,  קדושת 
עיקרון  לכל  מעל  עומדים  חדשה  משפחה 
לגלות  חייבת  החילונית  ההלכה  אך  אחר. 
בעת  דברים  בשלושה  ולהתחשב  גמישות 
המשפחה,  רגשות  לחתונה:  המועד  קביעת 
טקסים  וכך  הטוב.”   והטעם  המדינה  חוק 
רגישים  במועדים  להתחתן  ממליצה  אינה 
כמו ספירת העומר, וגם לא בשבתות מחשש 

לחילול שבת המוני.
לחג  נחמד  טקס  לארגן  רציתם  אם  וגם 
או  באתר,  מאמרים  למצוא  ניתן  מועד  או 
להירשם לסדנא מקדימה לאירוע, בה תרכשו 

כלים להבניית טקס עצמאית.

ליאת יוספסברג בן-יהושע
אמא של שחר )י’(, יעל )ז’(, מיכל )ה’(, 
עמר )גן “תות”( ושי  מאיה, כיתה ד’ נווה מיכאל


