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השידה )של( שושנה
בזמן כתיבת שורות אלה אני שומע בחוץ את הילדים אוספים בלהט 
כל פיסת עץ שנקרית בדרכם, בקוראם קריאות התלהבות קולניות זה 
לזה. הקולות הללו החזירו אותי מיד אל מחוזות ילדותי בדיוק באותה 

תקופה, ערב ל”ג בעומר.
באחד  ואני.  חזי  אסי,  אבי,  כמדומני,  אחת-עשרה  בני  חבורה,  היינו 
לאסוף  הכיתה  מבנות  כמה  עם  קבענו  הלימודים  לאחר  הימים 
קרשים למדורה. לאחר שוטטות של כשעתיים ברחבי השכונה, עגלת 
ה”סּוּפר” נותרה כמעט ריקה. אגב, את העגלה שאלנו מנחום החנווני 
היום.  של  ה”סּוּפר”  מעגלות  בהרבה  קטנות  היו  והעגלות  השכונתי 
בכדי לקחת עגלה היית צריך לפרוץ את המנעול שנעל את שרשרת 
הברזל שקשרה את העגלות שהיו קשורות לעמוד שהיה מחובר לקיר 

שהיה מלא בגרפיטי שנחום היה צובע בערך פעמיים בשבוע.
והיינו  צורה  באיזושהי  הבנות  את  להרשים  מוכרחים  היינו  בקיצור, 
הלך  בעומר  ל”ג  כי  ובכלל,  היום,  אותו  של  הדל  מהיבול  מיואשים  די 
והתקרב. לפתע הציע חזי שנתקדם לביתו, מכיוון שהוא שמע מאביו 

שהגיע הזמן להיפטר מהשידה הישנה בסלון, שאימא של חזי, שלהלן 
תיקרא שושנה, כל כך אהבה.

חזי גר בקומה רביעית ללא מעלית, והשידה - כובדה במקומה מונח, 
ואנחנו ארבעה זאטוטים בני אחת-עשרה. בלי לחשוב פעמיים רוקנו 
והתחלנו  לדלת  מחוץ  אל  אותה  גררנו  השידה,  של  תכולתה  את 
לסחוב אותה מדרגה אחר מדרגה. למתבונן מהצד היה נדמה כאילו 
היא סוחבת אותנו אבל היינו נחושים משתי סיבות: האחת - שהבנות 

מחכות למטה, והשנייה - אופס, הינה שושנה הגיעה.
את מה שקרה לאחר מכן לא אוכל לפרט גם כן משתי סיבות: האחת - 
קצרה היריעה מהשתרע, והשנייה - מפאת החשש שיצחק קדמן אולי 

מנוי על “ודיברת בם”, אז אני משאיר את זה לדמיונכם.
מה שכן, לחזי שלום, השידה לא עלתה באש ואביבית ואני הפכנו זוג 
באותו ל”ג בעומר. הזוגיות נמשכה עד שהאש כבתה, אבל חזי נשאר 

חבר עד עצם היום הזה.
אריק בן חביב
אבא של איתמר )ב’(; נעם )גן “רימון”( ואוהד

פרשת “ֱאמור” ול”ג בעומרפרשת השבוע למשפחה
סמיכות בין הפרשה למועד

נוספים  בציוויים  פותחת  “ֱאמור”  פרשת 
ועבודתם  מעמדם  בגלל  הכוהנים,  לכוהנים. 
בבית המקדש, מחויבים יותר לדיני הקדושה, 
אישה  לשאת  לכוהן  )אסור  האישות  בחיי  גם 
גם  אלמנה(,  אישה  אף  גדול  ולכוהן  גרושה, 
טהרה  על  מיוחדת  )שמירה  היומיום  בחיי 
בית  בעבודת  וגם  הקודשים(  את  לטמא  ולא 
שבקורבנות  ולראות  )להקפיד  המקדש 
הדין  פגמים(.  אין  המקדש  לבית  המובאים 
הקורבנות.  בדיני  כללי  הינו  מכן  לאחר  הבא 
אין להקריב קורבן שגילֹו מתחת לשמונה ימים 
אחד  ביום  בנו  ואת  שור  להקריב  אין  כן  וכמו 
זו חשיבות מעשית, בפרט בתקופת  )להלכה 
מוכרי  ועל  מרובים  הקורבנות  שבה  הרגלים 
פרק  במיוחד(.  להיזהר  לקורבנות  הבהמות 
כג, ליבה של פרשת "ֱאמור", עוסק בפרשיית 
כל  את  מפרטת  זו  פרשייה  המועדות. 
המועדות החל בפסח וכלה בסוכות, ועוסקת 
מצות,  אכילת  פסח,  קורבן  כמו:  בנושאים 
ספירת העומר, תקיעת שופר, צום יום כיפור, 
"ֱאמור"  פרשת  סיום  המינים.  וארבעת  סוכה 
המשכן:  בעבודת  נוספים  נושאים  מתאר 
הפרשה  הפנים.  ולחם  המנורה  הדלקת 
אירוע חריג  מסתיימת בסיפור מעשה, שהוא 

בן  שהוא  איש  אודות  סיפור  ויקרא,  לספר 
ה’.  את  המקלל  מצרי  ואביו  ישראלית  אישה 
שם האיש אינו מוזכר, אולם שם אימו ושבטה 

מוזכרים בתורה לדיראון עולם. 
העומר,  ספירת  בימי  נקראת  "ֱאמור"  פרשת 
לחג  הפסח  חג  בין  פורחים  אביב  ימי 
של  ימים  אלו  החקלאים  עבור  השבועות. 
וציפייה  וכמותו של היבול  לגבי איכותו  מתח 
קציר  על  להעיב  שעלול  עב  ללא  לימים 
לכבוד  למדתי,  אינטרנט  מרבנו  החיטים. 
שהימים  לימד  שהרמב"ן  זה,  מאמר  כתיבת 
המועד".  "חול  ימי  הם  לשבועות  פסח  שבין 
נוהגים  אנו  ימינו  ועד  הגמרא  מימי  ואילו 
העדתי  למוצאנו  בהתאם  ֲאֵבלּות,  דיני  בהם 

ומצפוננו הדתי. היאך?
ברנדס  יוכי  של  ספרה  קריאת  בעקבות 
השאלה  בי  עולה  עקיבא",  רבי  של  "הפרדס 
)ספר  ויקרא  ספר  קריאת  בין  קשר  יש  אם 
העומר,  ספירת  ימי  במהלך  הכוהנים(  תורת 
לבין דיני הֲאֵבלּות הנהוגים בספירת העומר, 
האירועים  את  כיוונה  המקרה  יד  שרק  או 

ההיסטוריים לתקופה זו.
של  מאמר  אינטרנט  ברבנו  מצאתי  שוב 
פרידמן שבעיקרו מסביר שמנהגי  יואל  הרב 
העומר,  ספירת  בימי  נוהגים  שאנו  הֲאֵבלּות 

של  והמיתה  המגיפה  אירוע  בגלל  אינם 
פסח  שבין  התקופה  עקיבא.  רבי  תלמידי 
לעצרת אינה תקופה של ֲאֵבלּות במובן שאנו 
בה  יש  אב.  חודש  אבלות  דוגמת  לה,  רגילים 
התרוממות רוח ועלייה ממדרגה למדרגה עד 
בתקופת  השבועות(.  )בחג  התורה  לקבלת 
התמודדות  וכשיש  התמודדות  ישנה  עלייה 
ֲאֵבלּות  מנהגי  אנו  נוהגים  כישלונות.  גם  יש 
המדרגה  עליית  בזמן  הנפילה  את  לציין  כדי 
בקבלת התורה של תלמידי רבי עקיבא, שהוא 

יסוד התורה שבעל-פה.
המהר"ל  של  תשובתו  את  מצאתי  במאמרו 
פרשת  של  תוכנה  בין  הקשר  על  לשאלתי 
הכוהנים  בעבודת  הקדושה  )דיני  "ֱאמור" 
)ספירת  קריאתה  זמן  לבין  המקדש(  בבית 
העומר ודיני הֲאֵבלּות שנוהגים בה(. המהר”ל 
מסוים  דבר  של  הרס  או  שהפסד  מסביר 
סיבת  בטלה.  לקיומו  הסיבה  כאשר  הוא 
אלא  השכינה  הייתה  לא  שני  בית  של  הקיום 
אחדות עם ישראל. ברגע שהתלקחה  שנאת 
המקדש  בית  ובתקופת  הבית.  חרב   - חינם 
שנאת  חסרה  לא  חורבנו  לאחר  וגם  השני 
בטיעון  תשובתי  את  לחדד  רוצה  חינם. אני 
בית  בתקופת  היסטורית,  מבחינה  היסטורי: 
לִכתות  היהדות  התפצלה  השני  המקדש 



לכרמית שיש ובני משפחתה 
מזל טוב להולדת הבן

תודה רבה על תרומתך 
בהפצת הגיליונות 

מאתנו מערכת ודברת בם

ברכות

קצת אחרת

הצדוקים  כת  הייתה  הִּכתות  אחת  שונות. 
-שמו  מצדוק  שאוב  שמה  הנראה  ככל  אשר 
המלך.  דוד  בימי  הגדולים  הכוהנים  אחד  של 
הצדוקים היו עשירים ומקורבים לשלטון, ועם 
חבריה נמנו כוהנים גדולים ושֹוֵעי ָארץ חילוקי 
הִּכתות  בין  והרעיוניים  ההלכתיים  הדעות 
מדם  עקוּבה  אחים  למלחמת  הביאו  השונות 

בין הפרושים לצדוקים, שנמשכה שש שנים! 
והסתיימה רק עם חורבן בית שני. 

עקיבא  רבי  תלמידי  של  מותם  את  בנוסף, 
בימי ספירת העומר מסבירה הגמרא במסכת 

יבמות: "מפני שלא נהגו בכבוד זה בזה". 
מטה  או  מעלה  של  מקדש  בית  של  קיומו 
גם  בזה,  זה  כבוד  לנהוג  שלנו  ביכולת  תלוי 

כאשר אנו שונים זה מזה בתפיסתנו הרעיונית 
החברתי- מעמדנו  ההלכתית.  ובפרקטיקה 

הזכות  את  לנו  מקנה  אינו  כלכלי-שלטוני 
על  חולקים  שאנו  מי  כלפי  לב  ִּגְבֵהי  להיות 

דעתם. 
מי ייתן ונצליח...

יעל מונזון
אמא של בארי )ה’(,אליה )ד’(, 
איתמר )א’(, ענר )גן ארז(, נטע ואלומה

עומד  בו  בשנה  הזה  המועד  הגיע  ושוב 
הארוכים  החודשים  הגדול,  החופש  לפתחנו 
כה  צליל  להם  היה  ילדים  שכשהיינו  הללו 
צליל  להם  יש  כהורים  וכעת  ומבטיח  מתוק 
בתכנונים  המלאים  ארוכים  חודשיים  מאיים. 
היטב  מתואם  צבאי  למבצע  ובהתארגנות 
ובסופו  חברות  סבתות,  קייטנות,  הכולל 

בארץ  המשפחתית  החופשה  ממתינה 
רעיונות  שמחפש  למי  אז  בחו”ל.  או 

מוטרד  ולא  אחרת  קצת  לחופשה 
עם  משמע(  )תרתי  צפוף  מבילוי 

המשפחה הינה מספר רעיונות:
אותנו  לימדו  במדינתנו  החיים 
אהבתנו  כל  ועם  ממים,  להתפעל 

של  מראה  כמו  אין  ולירקון,  לירדן 
וקוצף  שוצף  ידיים  רחב  נהר 

לעורר בנו שמחה והתפעמות. 
מרבית מדינות אירופה 

מרושתות בתעלות 
ובנהרות. חופשת ֵשיט 

נהרות או תעלות 
ואיטית  נינוחה  חופשה  ים היא  פ ו נ ב

ספונטנית  עצירה  המאפשרת  פסטוראליים 
היעדים  הדרך.  שלאורך  הכפרים  בין 
אירלנד,  בריטניה,  צרפת,  הם  הפופולאריים 
הולנד, איטליה וגרמניה, ובמרבית היעדים אין 
צורך ברישיון מיוחד להשטת סירה או בניסיון 
שני  לפחות  נדרשים  הסירה  להשטת  קודם. 
מבוגרים בעלי כושר גופני סביר. עונת הַשִיט 
ורצוי  אוקטובר,  עד  מאפריל  היא  המקובלת 
מגוון  יש  מראש.  חודשים  הסירה  את  להזמין 
של חברות בארץ ובחו”ל העוסקות בכך וקיים 

שפע של מידע על כך ברשת.
אתכם  מוציא  למלון  ממלון  המעבר  אם 
והייתם רוצים את הנוחות של בית  מדעתכם 
בָקָרָוון  יחד איתכם, אז כנראה שטיול  הנוסע 
היא  בקרוון  משפחתי  טיול  עבורכם.  מיועד 
קביעות  של  תחושה  הנותנת  מגבשת  חוויה 
וביתיות. הנסיעות הארוכות הופכות לנעימות 
למכונית  להידחס  נאלצים  לא  כאשר  יותר 
של  חיסרון  כבר?(  הגענו  )אימא,  משפחתית 
טיול כזה הוא שצריך לתכננו מראש. בנוסף, 
ורצוי  פשוטה  לא  התעסקות  מצריך  הקרוון 
זה  במקרה  גם  קרוון.  בכל  נהגים  שני  שיהיו 
במידע,  מסע,  בסיפורי  משופעת  הרשת 

בפורומים ובבלוגים על הנושא.

הדרכים  אחת  היא  כפרית  בחווה  חופשה 
יכולים  הילדים  צעירים.  ילדים  עם  לנפוש 
חיות  את  ללטף  החווה,  במרחבי  להשתולל 
המשק.  לעבודת  להצטרף  ולפעמים  המשק 
חופשה מסוג זה ניתן למצוא באירופה ואפילו 

בניו זילנד הרחוקה. 
אתכם  מוציא  גב”  “בטן  של  הרעיון  אם 
עם  בחופשה  מעוניינים  ואתם  מדעתכם 
חופשת  לכם  תתאים  אולי  מוסף,  ערך 
ערך  שלה  משפחתית,  התנדבות 
תרומה  משותפת,  עשייה  של  מוסף 
משפחות  עם  ומפגש  לסביבה 
הפרויקטים  העולם.  מרחבי  אחרות 
עוסקים  למשפחות  המתאימים 
בעיקר בשימור טבע וחופים ברחבי 
וכלה  מאירופה  החל  העולם, 
ריקה.  ובקוסטה  בתאיילנד 
הפרויקטים  מרבית 
קצרי  הינם  המוצעים 
אותם  לשלב  וניתן  טווח 
קיים  טיול.  אחרי  או  לפני 
בחופשות  העוסק  ישראלי  ארגון 

 .GoEco מסוג זה ושמו
טיול עם ילדים על שביל ישראל מקבל תנופה 
בשנים האחרונות. הורים לבני ולבנות מצווה 
מטיילים על שביל ישראל בקטעים של כמה 
ימים עד שבוע וגם בקטעים של יום אחד של 
חמישה-עשר או עשרים קילומטרים ליום. כל 
נמצאת  היכן  הוא לבדוק  מה שצריך לעשות 
ישראל  שביל  על  ביותר  הקרובה  הנקודה 
הרצוי  המרחק  על  להחליט  המטייל,  לבית 
לטיול ולתכנן בהתאם את המסלול לפי תיאור 
המידע  את  יום.  בכל  הביניים  ומרחקי  הדרך 
ניתן למצוא ב”מדריך שביל ישראל”, חיבורם 
של יעקב סער ויגיל הנקין. ניתן לטייל בצורה 
דן לערד  בין  ישראל  אורכו של שביל  זו לכל 
וגם במסלולים לא מעטים בנגב. ההתארגנות 
לתחילת  רכבים,  שני  כלל  בדרך  כוללת 
והקפצה  אחת  מכונית  או  ולסופו,  המסלול 
לתחילת  חזרה  טרמפ  או  מונית  בעזרת 

המסלול.
לתכנן  אפשר  לקרוא  שאוהבת  למשפחה 
מ”יער  החל  אהוב,  ספר  בעקבות  מסלול 
הדוב  פו  גר  שבו  באנגליה,  האקרים”  מאת 
בוורונה  ויוליה”  ב”רומיאו  וכלה  לקטנטנים, 
האלפים  על  לטפס  אפשר  למתבגרים. 

בעקבות “היידי בת ההרים” או לצוד ערפדים 
ברומניה. באתר “למטייל” ניתן למצוא רשימת 
ספרים,  למספר  ומוכנים  מעובדים  מסלולים 
להפוך  עשוי  כזה  טיול  תכנון  אולי  יודע?  ומי 

לתחילתו של מועדון קריאה משפחתי.
חופשה  ויש משפחות שהלכו עם הרעיון של 
את  שלפו   - קדימה  אחד  צעד  משפחתית 
לחופשה  ויצאו  הלימוד  ממסגרות  הילדים 
מרוחקים  ליעדים  לרוב  חודשים,  מספר  של 
חושבים?  אתם  משוגעים,  הגלובוס.  ברחבי 
הלוואי עלינו? מרבית המשפחות ששבו מטיול 
מוצלחת,  הייתה  שהחוויה  מספרות  כזה 
הלימודים,  חומר  את  משלימים  הילדים 
ממתינה,  והשגרה  נשכרת  יוצאת  המשפחה 
בבני  הוטבע  כבר  הנדודים  חיידק  אבל 

המשפחה. 
אם   - מוצלחת  חופשה  לכולנו  שתהיה  אז 
על  או  צונן,  משקה  עם  הבית  במרפסת 
או  וארטיק  מטקות  עם  המקומי  הים  חוף 

להרפתקנים שבינינו - בקצווי תבל. 
אילנה כרסנתי
אמא של יונתן )ט’(,יובל )כיתה ו’ הרצוג( ונעה )ד’1(

טיפ ירוק
אש אש מדורה

איזה נזק לסביבה!
איך את הנזק נגרש?

פשוט מאד - נקטין את האש!
אין צורך במדורת ענק

בכדי להנציח את המאבק
ובסוף גם חשוב להשאיר נקי אחרינו

לכבות את האש ולאסוף את לכלוכינו



מאברהם לאברהם 
מאמר זה מפגיש בין שני ענקים שכנראה לא 
 – נפגשו מעולם, המאוחדים בשמם הראשון 
ניתן  כי  נדמה  לאברהם,  מאברהם  אברהם. 
של  מורשתם  את  לתמצת  אלו  מלים  בשתי 
הרב אברהם יהושע השל והרב אברהם יצחק 
השראה  משמש  אבינו  אברהם  קוק.  הכהן 
ונקודת אחיזה, אם כי שונה, במשנתם; עבור 
הנקודה  היא  לאברהם  הארץ  הבטחת  השל 
עם  ישראל,  אלוהי  בין  הקשר  מתממש  בה 
ישראל וארץ ישראל. לעומתו, הרב קוק רואה 
בה  הראשית  נקודת  את  אברהם  בברכת 
נדידתו  עם  ישראלית,  עצמית  יצירה  החלה 

לארץ ישראל. 
בבית  בוורשה,  החלו  השל  של  חייו  קורות 
חסידית.  למשפחה  כנצר  מסורתי,  יהודי 
והחל  בגיל שש-עשרה,  הוא הוסמך לרבנות 
בלימודי פילוסופיה. במחקר הדוקטורט שלו 
מגרמניה  גורש  ב-1938  בנבואה.  התמקד 
חוויית  הברית.  לארצות  להגיע  והצליח 
והוא  חייו  על  עמוק  חותם  הטביעה  השואה 
את  להחיות  שחובתו  מוצל  אוד  עצמו  ראה 
למרות  זאת  באש.  שעלה  החסידות  עולם 
ההסמכה  במוסד  שיכן  הרוחני  מעונו  שאת 

של הרבנות המסורתית.
נולד  וחסידה,  מתנגד  של  בנם  קוק,  הרב 
לישראל.  עלה  ארבעים  בן  ובהיותו  בלטוויה 
בישראל  האשכנזי  הראשי  לרב  מונה  לימים 
ישראל.  ארץ  לדיני  הלכה  פסיקת  וחידש 
תמך  עת  השמיטה,  בנושא  פסיקתו  ידועה 
למשקים  לאפשר  בכדי  מכירה  בהיתר 
להצפין  ידע  בחוכמתו  לשרוד.  הצעירים 
כל  לב  את  יסוכו  אשר  דברים  אמרותיו  בין 
בני היישוב הישן  בין  ניתב דרכו  וכך  השומע, 
החסידים  החילונים,  החרדים,  והחדש, 
של  הגשה  אמן  היה  קוק  הרב  והמתנגדים. 
מוגש  היה  קיצוניותו  שלמרות  נועז,  טקסט 

בצורה כזו שרוב הציבור יכול היה לעמוד בו.

מרכזיותה של ארץ ישראל בהגותו של השל 
מתחילה בהאנשת הארץ: “ארץ בעלת נשמה 
גוף  הינו  ישראל  עם  גם  הארץ  כמו  ְיֵתָרה”. 
ייעודנו? להיות עדה אשר בה  בעל לב: “מהו 

מפעם ספר הספרים”.
תורת  בין  המקשר  גוף  הינו  ישראל  עם 
ובזיקה  עמוק  באופן  ישראל  וארץ  ישראל 
התנ”ך.  ידי  על  מחוזק  אשר  קשר  הדדית, 
של  לתפיסתו  המודרני,  בעולם  האדם  אולם 
האלוהים  עם  שלו  הקשר  את  ִצמצם  השל, 
בהתנכרו לתנ”ך, מה שהוא מכנה הסתר פניו 
של התנ”ך. השל רואה בציונות את הפיתרון 
שחוזר אל המקור: “תנועת התחייה היהודית, 
היהודי,  העם  של  הטראגי  באסונו  שהכירה 
חיפשה מרפא בשיבה לארץ התנ”ך וללשונו”. 
בין  משווה   - במיוחד  רומנטי  בפרץ   - השל 

הספרים  ספר  לפתיחת  המדינה  תקומת 
מדגימים  אלו  אירועים  שני  בראשית.  במילה 
על  חוזרת  איננה  לאמיתה  “ההיסטוריה,  כי 
עצמה... גם בהיסטוריה ייתכן חידוש, ראשית”. 
נדיר,  אירוע  היא  ציון  של  המחודשת  בנייתה 
בין  התיאום  את  המייצג  ומפתיע,  חד-פעמי 
לאברהם(  )שניתנה  האלוהית  ההבטחה 
הבונים  החלוצים  בדמות  האנושי  להישג 

אותה.
כאל  לחלוצים  מתייחסים  קוק  והרב  השל 
אנשי קודש המבצעים מלאכת קודש, ורואים 
כאן  במעלה.  ראשונה  מצווה  הארץ  ביישוב 
מתבלט הרב קוק, שקרא לחלוצים החילונים 
מבשרי הגאולה, למרות שאינם שומרי מצוות. 

בבסיס משנתו של הרב קוק עמדה ייחודיותה 
הקפיד  הוא  רוחני.  כמקום  ישראל  ארץ  של 
לומר כי אין הארץ “קניין חיצוני לאומה”, אלא 
עם  חיים  בקשר  הקשורה  עצמותית  “חטיבה 
ישראל  בנשמת  הטבעי  שתפקידה  האומה”, 
פנימה. במשפט זה הוא מאחד ביקורת כלפי 
ציוניות  אנטי  גישות  גיסא  מחד  הצדדים,  שני 
של העולם החרדי כנגד הציונות, מאידך גיסא 
ארץ  של  קדושתה  את  רואה  שלא  הציונות, 
מקלט  היותה  את  רק  אלא  האלוהית  ישראל 

מדיני.
הדורות  לאורך  שהתאפיינה  הגולה  יהדות 
בדפוסי חשיבה פסיביים, היא מושא לביקורת 
בגלות  היהודית  היצירה  קוק.  הרב  של  קשה 
מתרבות  מושפעת  אלא  עצמית,  אינה 
העצמית  היצירה  מן  בדרגתה  ונחותה  הנכר 
ישראל  בארץ  החיים  שרק  מכאן  הישראלית. 
יובילו לשלמות האדם. הרב קוק ראה במעשי 

החלוצים אפשרות של אתחלתא דגאולה. 

 - וקוק  השל  בין  מצוי  שוני,  גם  אך  רב,  דמיון 
חכמי  בקרב  ופואטיות  יצירתיות  דמויות  שתי 

ישראל: 
ישראל.  בארץ  המגורים  ובראשונה  בראש 
לא  הציונות,  מן  ומתרגש  המתפעם  השל 
שהעמיד  אף  על  בארץ.  להשתכן  מצליח 

העברית  באוניברסיטה  למשרה  מועמדותו 
עולה  קוק  הרב  לעומתו  מתקבל.  אינו  הוא 
היותו  עד  חשובים  תפקידים  וממלא  לארץ 

לרב הראשי לארץ ישראל. 
עבר  ואף  המדינה  בקום  לראות  זכה  השל 
סמויה  מהסתייגות  אליה  ביחסו  שינוי 
לראות  זכה  לא  קוק  הרב  רבה,  להתלהבות 
דגולים  למנהיגים  והצטרף  המדינה  בקום 
בהם  חזונם,  מימוש  את  לראות  זכו  שלא 

משה, הרצל וז’בוטינסקי.
הוא  השניים  ביו  מהותי  הבדל   - ציון  שיבת 
ששיבת  גורס  קוק  הרב  הדבר.  של  הוודאות 
קושר  השל  בעוד  הכרחי,  תהליך  היא  ציון 
פתח  משאיר  הוא  האדם.  ברצון  הדבר  את 

שהדבר עלול גם לא להתרחש.
שניהם חולקים כבוד עצום לחלוצים העושים 
המצווה   - הארץ  ביישוב  קודש,  במלאכת 

הראשונה במעלה. 
היא  ישראל  ארץ  כי  בדעה  אחזו  שניהם 
המקום בו תתחדש הנבואה, היות ורק תחת 
מתחדשים.  הקדושה  חיי  מדינית  ריבונות 
מכאן שהציונות היא למעשה היענות לקריאה 

האלוהית.
היחס לארץ ישראל הוא ֵמֵעבר לגשמי, הרב 
כאל  רק  אליה  להתייחס  שלא  מתרה  קוק 
מקלט מדיני והשל נזהר שלא להופכה לעגל 
וההתמקדות  האמונה  תאבד  שמא  הזהב, 

תהיה אך ורק בריבונות.
אל  קדימה  מבט  מאפשרת  ישראל  ארץ 
העתיד, כאן נכתבו ונכתבים דפי הספר החי 
בתפיסתו של השל, וכאן תחילת הגאולה על 

פי הרב קוק.
לסיכום, מפתיע כיצד הלימוד משני מקורות 
מסורתי,  והשני  אורתודוכסי  האחד  רבניים, 
את  נס  על  ומעלים  כחילונית,  אותי  מרגשים 
פועלה של החלוציות החילונית שהקימה את 

מדינת ישראל. 
ליאת יוספסברג בן-יהושע

אמא של שחר )י’(, יעל )ז’(, מיכל )ה’(, 
עמר )גן “תות”( ושי 

מדורת ל”ג בעומר קהילתית

 יום ראשון 
י”ח באייר 28.4.13

התכנסות בשעה 17:30

שימו לב - מיקום חדש
פרטים במייל



קצת תרבות

ילדים מציירים

לחו”ל  טסים  שאנחנו  הרביעית  השנה  זו 
לאור  והפעם,  הפסח.  בחופשת  דווקא 
)תרתי  השחקים  מרקיעי  הטיסות  מחירי 
משמע(, בחרנו לטוס לאתונה ולהסתובב 

ביוון עצמה )ולא על אי כפי שעשינו בעבר - חובבי ְּכֵרִתים 
כזו  בצורה  לארוז  נוהגת  אני  בחו”ל  לטיולים  שכמונו(. 
לפנות  וכך  מהדברים  חלק  מאחוריי  להשאיר  שאוכל 
מקום במזוודה למזכרות ומתנות מהמקום. כך אני עושה 
שעל  כאלה  או  הילדים,  על  “גבוליים”  שכבר  בגדים  עם 
סף מסירה, וגם עם ספרים שאני לוקחת איתי )כדברי ג’רי 
סיינפלד האגדי: “ספר זה לא גביע שאתה שם על המדף 

לקישוט”(.

לכתוב:  בחרתי  ועליהם  ספרים  שני  איתי  לקחתי  השנה 
מאת  יגידו”  ו”ימים  רגן,  נעמי  מאת  לעדן”  “הכמיהה 
רגן,  נעמי  ביניהם.  הקשר  את  גם  ומצאתי  ארצ’ר,  ג’פרי 
החברה  את  להציג  נוהגת  מספריה,  אלו  אי  שקרא  למי 
שהפרט  חשוכה,  כחברה  מאוד,  שלילי  באור  החרדית 
שחש שונה או רוצה לצאת ממנה, נתקל בקשיים בלתי 

אפשריים, עד כדי איבוד משפחתו לחלוטין. 
הספר נשען על מקרה אמיתי של אישה שהייתה חלוצה 
ה-19,  במאה  העברית  הספרות  בתחום  דרך  ופורצת 
ואחריה החלו נשים להעז לכתוב ולפרסם. הספר ְמַזְּפֵזּפ 
בין סיפור זה לבין סיפור מודרני על נערה שרוצה לעבור 
לוקה  לטעמי,  זה,  חלק  אותה.  והקורות  החילוני  לצד 
שבקריאת  בהנאה  שפוגמים  ובקיטש,  אמינות  בחוסר 

הספר.
לעומת זאת, הספר של ארצ’ר שונה לחלוטין, מהבחינה 
הזו שאתה נשאב לתוכו וסולח להגזמות ולחוסר ההיגיון 
מציאותי.  להיות  מתיימר  שאינו  בדיוני  לסיפור  המתאים 
ארצ’ר, למי שזוכר, עוסק בגורל האדם. ספרו המפורסם 
שחקוקה  טלוויזיונית  לִגרסה  בעבר  זכה  והבל”  “קין 
בזיכרוני עד היום. אדם נולד לתוך מעמד כלכלי וחברתי 
ייקח את גורלו בידיו  ייכנע לנסיבות חייו או  מסוים, האם 
לב  בטוב  במזל,  בגורל,  עוסק  הספר  מצבו?  את  וישנה 

אנושי וברוע כנגדו, ופותח פתח למחשבה.
ועכשיו לקישור: הספר של ארצ’ר )שדרך אגב, אני ממש 
החברה  על  לחשוב  לי  גורם  סיימתי...(  לא  עוד  בסוף, 
החרדית הסגורה במיוחד בשכונות בירושלים ובבני ברק. 
דואגים  הם  המבוגרים.  ידי  על  נקבע  גורלו  נולד  כשילד 
מוחו  את  שוטפים  התקשורת,  מאמצעי  אותו  לנתק 
את  ממנו  ומונעים  הרוע,  ומקור  מגיפה  היא  שהחילוניות 
הבחירה החופשית. חברה זו מּונעת מכוח ההפחדה. אם 
היו נותנים לצעירים שלהם - למשל, מרגע שהגיעו לגיל 
בר-מצווה - לראות את האפשרויות ולבחור, הייתי רואה 
שלהם  הביטחון  חוסר  בעצמו.  ובטוח  אמיץ  צעד  בזה 

בדרכם מעורר תמיהה. 
ולסיום אומר שעל כך אני מברכת את קהילתנו, קהילת 
הילדים,  את  פותחת  המגוון,  את  שמכילה  “קשת”, 
ולאהבת  חופשית  לבחירה  למחשבה,  אותם  מעוררת 

האחר.
אסנת פרל
אמא של הראל )ה’(, טל )ב’( ונוי

מלוות מלכה – חלום שהפך למציאות
מדי “שבת מברכין” )השבת שלפני ראש חודש בה מברכים את החודש( 
מתכנסות אימהות ובנות מגילאי שלוש ועד בוגרות כיתה ג’ למפגש של 

שיח, שירה ומשחק שכולו באווירת שבת.
סיפור  משחק,  שיח,  יוצרות  אנו  סביבו  אחר  בנושא  מתמקד  מפגש  כל 
ואת חוויית הנוכחות. הנושאים  והמחזה על מנת להעמיק את הלמידה 
שסביבם התקיימו המפגשים עד כה היו: ארבע האימהות, פורים, פסח 

ועצמאות.
וחלקם  קבועים  חלקם  ומועד,  שבת  שירי  יחד  שרות  אנו  במפגש 

משתנים, בהתאם למועד הקרוב. 
עצמן  את  ומעשירות  גדלנו  עליהם  לשירים  נחשפות  הצעירות  הבנות 

בידע בדרכים מגוונות.
אפרת נצר-וייס היא שהגתה את הרעיון מתוך רצון ושאיפה לחבר את 
 - אנחנו  חברנו  אליה  ומזמינה.  נעימה  בצורה  היהדות  לחוויית  בנותיה 

אורית קרנובסקי, סיון הרטמן ואנוכי, ואנו גאות במפעל שצובר תאוצה.
נעימה  רוחנית  לחוויה  ולהצטרף  מהמפגשים  לטעום  מוזמנות  כולן 

ומיוחדת במינה. נשמח גם להצעות לבתים מארחים.
בואו לחזות ולהצטרף לחלום שהפך למציאות.

חני נמיר

נעה גינוסר גן תות

תמר חסין גן תות


