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פרשות “בהעלותך”פרשת השבוע למשפחה

הפרסום הראשון שלי
זה היה בתקופת ההמתנה לגיוס בתום הבגרויות. בזמן זה הצטרפתי 
“סוסיתא”  קנה  הוא  כגנן.  מצליח  יזם  להיות  החליט  אשר  לחבר 
ויצאנו  גינה  וכלי  עציצים  צמחים,  בציורי  קישטנו  שאותה  )זוכרים?(, 
בהדר  משותף  בבית  דייר  היה  מהם  אחד  מרוצים.  לקוחות  לחפש 
ללימודים  בוקר  באותו  שיצאה  ידידה,  התגוררה  השכן  בבית  יוסף. 
ובכיסוח  עשבים  בניכוש  עוסקים  אנו  אביב. בעוד  תל  באוניברסיטת 
הדשא, הבחנו במוביל על תלת אופן )בכל זאת שלושים שנה אחורה..( 
כלל.  חשוד  ולא  טבעי  לנו  נראה  הדבר  הבתים.  מאחד  ריהוט  מפנה 
בשעות הצהריים חזרה החברה מהלימודים ועלתה לביתה. לא עברו 
עשר דקות, ואנו רואים אותה רצה בוכייה לקראתנו. לאחר שנרגעה 
מעט סיפרה לנו שרוקנו לה את הבית. מסתבר שה”מוביל” מהבוקר 
לשכירות  שותפה  שצירפה  לנו  סיפרה  היא  רשות.  ביקש  בדיוק  לא 

בדירה רק אתמול, ועכשיו הדירה ריקה, מלבד המקרר שנמצא עדיין 
אני  בעוד  גן  רמת  למשטרת  נסעו  החברים  שני  המדרגות.  בחדר 
ממשיך בפעולות הניכוש והגיזום. כעבור זמן לא רב אני רואה שוב את 
ה”מוביל” עם תלת האופן חוזר לזירת הפשע. לא תאמינו – אבל הוא 
ורשמתי  אבן  לקחתי  מיד  מאחור.  שהשאיר  המקרר  את  לקחת  חזר 
המשטרה  כשהגיעה  לבית.  הכניסה  מרצפות  על  הרכב  מספר  את 
עם שני החברים, המוביל והמקרר כבר נעלמו, אבל לאחר שמסרתי 
שלאחר  ה”מוביל”,  את  במהרה  המשטרה  איתרה  הרכב  מספר  את 
הבית.  תכולת  את  העביר  אליו  למקום  השוטרים  את  הוביל  מכן 
כמובן שהכול הוחזר בשלום למקומו ולמחרת הופיעה כתבה בעיתון 
“ידיעות אחרונות” שכותרתה: “גנן בעל חוש בלשי”. מאז אני שומר על 

אנונימיות יחסית, וטוב לי כך!
אביחי יעקבן
אבא של ליעד )י’(, טל )ח’( ויובל )א’(

אחר  ומיד  המנורה  בתיאור  פותחת  הפרשה 
בחניכת/הקדשת  בהרחבה  לדון  עוברת  כך 
הְלִוִּיים לעבודה בבית המקדש. הְלִוִּיים עוברים 
לשרת  יתחילו  שלאחריו  ָטֳהָרה  תהליך 
בקודש. מעתה ואילך יהיה שבט אחד ושכבה 
מובן  המשכן.  ענייני  את  שתנהל  בעם  אחת 
שהרבה  ברור  טכני;  בניהול  רק  מדובר  שאין 
מינוי  ידם.  על  יתקבלו  דת  בענייני  החלטות 
היא  ורק  מעם  מורמת  שתהיה  אחת  שכבה 
מצד  פשוטה.  אינה  הקודש  ענייני  את  תנהל 
ילד  מקצועי.  מאוד  יהיה  כזה  שבט  אחד, 
עיסוק  לו  שיש  בבית  גדל  לוי  לשבט  שנולד 
באנשים  הלוי  מוקף  חייו  כל  אחד.  מרכזי 
העם.  של  הדת  ענייני  בניהול  שעוסקים 
ההחלטות  קבלת  תהליכי  לכל  מודע  הוא 
ולשיקולים שעמדו מאחוריהם. אך מצד שני, 
ישנה גם בעייתיות. כבר בפרשת קורח נקרא 
הלויים  דווקא  מדוע   - האפליה  טענת  על 

נבחרו ולא אחרים. 
של  הדינאמיקה  היא  מטריד  שיותר  מה  אבל 
של  הדת  ענייני  את  שמנהלת  אחת  קבוצה 
העם. קבוצה כזאת באופן טבעי תהיה במגע 
ייווצר  הזמן  שיחלוף  ככל  חבריה.  עם  בעיקר 
האיש  של  הצרכים  העם.  לבין  בינה  נתק 
הפשוט כבר לא ידועים וגם אם ידועים ייחשבו 
שאתה  ההרגשה  כן,  על  יתר  מעניינים.  כלא 
לשחיתות  ואף  ליהירות  גורמת  מעם  מורם 
של  בזמנו  מתוארים  אכן  הדברים  מוסרית. 
לא  עלי  שמואל.  ספר  בפתיחת  ובניו  ֵעלי 
בסך  היא  במשכן  שממלמלת  שאישה  מבין 
הן  ופגעו  מושחתים  היו  בניו  מתפללת.  הכול 

באנשים והן בקדושת המשכן.
התורה מספרת שהְלִוִּיים בעצם החליפו את 
אמורים  שהיו  אלו  הם  הבכורים  הְּבכֹורים. 
מפורשת  לא  מסיבה  אבל  בקודש  לשאת 

ננסה  קרה.  כך  לא 
בו  מצב  לתאר 
המקורית  התוכנית 
אל  יוצאת  הייתה 
והמשרתים  הפועל 
היו  בקודש 
קבוצת  הבכורים. 
שמנהלת  העילית 
הדת  ענייני  את 
איננה מורמת מעם. 
זו  קבוצה  להפך, 

מורכבת מנציגים מכל משפחה ומשפחה. כל 
לעסוק  הבכור  בנה  את  שלחה  הרי  משפחה 
מנותקת  להיות  יכולה  לא  זו  שיטה  בקודש. 
העם.  מתוך  מגיעה  שהיא  משום  מהעם 
לכל  הדוקים  בקשרים  קשורים  הבכורים 
לצורכיהם,  היטב  מודעים  ויהיו  העם  חלקי 
לרחשי ליבם ולהתנהלות הנדרשת מהנהגה 

דתית.
העניינים  את  שמנהל  מי  בישראל  היום 
בשנים  הראשית.  הרבנות  היא  הדתיים 
התנהלות  על  רבה  ביקורת  ישנה  האחרונות 
הרבנות. הביקורת מתמקדת בכמה נושאים: 
להינשא(  רשאי  מי  )ובעיקר  הנישואין  ניהול 
הראשית  הרבנות  הגירושין.  מכך  יותר  ועוד 
שישחררו  החלטות  לקבל  מצליחה  לא 
לבין  בינה  לריחוק  וגורמת  בתחום  חסמים 

עניין  הוא  לכותרות  שעלה  נוסף  נושא  העם. 
מעורבות  ממשפחות  חדשים  עולים  הגיור. 
במשפחות  מפונדקאות  או  מאומצים  וילדים 
חילוניות לא מצליחים להתגייר. נושא שלישי 
שאינן  קהילות  הוא 
קהילות  אורתודוכסיות. 
אינן  מוכרות,  אינן  אלה 
ופשוט  מתוקצבות 
מודל  מהן.  מתעלמים 
רבנית  שכבה  של  כזה 
את  שמנהלת  מרוחקת 
להיות  בלי  העניינים 
העם  לרחשי  קשובה 
מודל  את  לי  מזכירה 

הלויים.
העת  בכתב  בהרחבה  שנדון  נוסף  מודל 
“דעות” של “נאמני תורה ועבודה”, הוא מודל 
הקהילות. מודל זה רוצה לאפשר לכל קהילה 
יהיו  מי  ולבחור  בענייניה,  החלטות  לקבל 
הרבנים שינהיגו אותה. קהילות )אולי( יחליטו 
יותר  ויודעות  מושבן  מקום  את  מכירות  שהן 
טוב מכולם איזו חנות כשרה ומיהו המתגייר 
הנישואין/ נושאי  כל  היהודי.  לעם  שקשור 

לנושאים  להפוך  יוכלו  גירושין/כשרות/גיור 
הקהילה.  דרך  טבעית  בצורה  שמשתלבים 
הְּבכורים.  למודל  יותר  שמתאים  מודל  זהו 
לו  שיש  ירגיש  לקהילה  ששייך  אחד  כל 
השפעה על נושאים אלו. במציאות כזאת יש 
מי שיתייחס לכל אדם באשר הוא כאשר הוא 

נתקל בבעיה.
יהודה חסין

ציור מהמאה ה-18 של בניית המשכן



גיוס לכל

מהי תרבות?
מאחר שלא טוב היות האדם לבדו, והכלב, 
יכול  לא  האדם,  של  ביותר  הטוב  חברו 
חיים  האדם  בני  צרכיו,  כל  אחר  למלא 
האזורים  כל  פני  על  בקבוצות,  בצוותא, 
בני  נזקקים  ביחד  לחיות  כדי  בעולם. 
לפעול  שיש  משותפת  להבנה  האדם 

יוצרים מערכת השקפות עולם  ועל כן  ביחד, 
משותפות, מערכת של התנהגויות משותפות, 
את  מנחה  התרבות  תרבותם.  למעשה  וזוהי 

התנהגות חבריה.
ג’  )ג’ון  תרבות  של  סוציולוגית  הגדרה 
דרכי  אמונות,  ערכים,  מערכת  משוניס(: 
החומריים  והעצמים  ]נורמות[  התנהגות 
]קבוצה[  עם  של  חייו  אורח  את  המהווים 
את  כוללת  התרבות  התנהגותו.  את  ומנחים 
מה שאנו חושבים, את האופן שבו אנו פועלים 

ואת הדברים הנמצאים בבעלותנו.
שפירא  )יונתן  תרבות  של  נוספת  הגדרה 
רעיונות,  ערכים,  מערכת  אליעזר(:  בן  ואורי 
חברה  בני  לכל  המשותפים  התנהגות  דפוסי 
למידה  של  בתהליך  ומועברים  מסוימת, 

חברתית ]סוציאליזציה[ לדור הבא.

מהן אבני היסוד של כל תרבות?
אולם  אבני היסוד משותפות לכל התרבויות, 
והמשמעויות  מהן  אחת  כל  של  התכנים 
ניתן  לתרבות.  מתרבות  שונות  לה  הניתנות 
תרבות:  בכל  הקיימים  היבטים  בשני  להבחין 
ההיבט  שנקרא  המעשי,  המוחשי,  ההיבט 
המופשט,  הרעיוני,  ההיבט  ולצידו  החומרי, 

שנקרא ההיבט הלא חומרי.
של  הערטילאי  העולם  חומרית:  לא  תרבות 
הנמנים  אנשים  ידי  על  שנבראו  רעיונות 

כלומר,  היוגה.  תורת  למשל,  החברה.  עם 
והדרכים  התרבות  בני  של  החשיבה  אופן 
רעיונותיהם.  למימוש  עליהם  המקובלות 
אבני  מספר  תרבות  בכל  נוצרו  זה  לצורך 
יסוד: הרעיונות - ידע מדעי, ערכים, ידע עממי 
מדעיות,  שיטות   - והנורמות  ואידיאולוגיות; 

חוקים ומנהגים.
החפצים  מכלול  חומרית:  תרבות 
אמנות  יצירות  ציוד,  )כלים,  הגשמיים 
ידי  על  שנוצרו  והתהליכים  וכדומה( 
אותם  שימשו  ו/או  מסוימת  תרבות  חברי 
ואישיות,  משותפות  משימות  לביצוע 
מיוצרים. הם  בהן  הטכנולוגיות   וכן 

 – מבנים  לבוש;  מיקרוגל,  תנור   – כלים  כמו: 
אוהל או וילה.

יכולות  לשימושה.  חפצים  מייצרת  חברה  כל 
עם  מתפתחות  התחכום  ומידת  הייצור 
ואימוץ  פיתוח  עקב  הזמן 
והתפתחות  טכנולוגיות 
משקפת  הטכנולוגיה  המדע. 
צברה  שהחברה  הידע  את 
להתקיים  כדי  ומיישמת 
שלה  הפיזית  בסביבה 
האינטרנט  הבדואי,  )האוהל 
בינלאומיות(.  בחברות  תקשורת  כשפת   – 
לצרכים  מענה  בעיקר  נותן  החומרי  ההיבט 
עוזר  האנשים,  של  האינסטרומנטאליים 
ובהישרדות.  בכלכלה  החיים,   בארגון 
ולא  שמריהן  על  קופאות  בודדות  תרבויות 
רוב  אולם  חדשות,  טכנולוגיות  מפתחות 
פי  על  מוצרים  לעצמן  מייצרות  החברות 
תקופה  בכל  כי  לזכור  יש  חבריהן.  צורכי 
מאשר  שונה  הייצור  כושר  שיא  תרבות  ובכל 
לבחון  יש  ולכן  אחרות,  ובתקופות  בתרבויות 

בהתאם  חומרית  תרבות  כל 
של  החשיבה  ולדרך  לתקופה 
סמך  על  הנבחנת.  התרבות 
חברה  של  החומריים  תוצריה 
לגבי  מסקנות  להסיק  ניתן 
וזאת  חומרית,  הלא  תרבותה 
או  צורך  על  לענות  נועדו  שחפצים  מאחר 
רצון. ברצונות ובצרכים גלומים רכיבי תרבות 
כמו נורמות, ערכים ואמונות, ובמימושם גלום 

הידע הצבור בחברה הְנדונה.
לסיכום, ה”אני מאמין” של קהילתנו  “קשת” 
תרבות  על  בדיוק  מדבר  בתיה,  מזכרת   –
קהילה  חבריה:  התנהגות  את  המנחה 
ודתיות,  חילוניות  ממשפחות  המורכבת 
פערים  בין  לגישור  דוגמה  להיות  השואפת 
של  המנחה  העיקרון  הישראלית.  בחברה 
חברי  יחד”.  ולחנך  “לחיות  הוא  הקהילה 
הקהילה יזמו את הקמת בית הספר “קשת”, 
ולקבלת  לפלורליזם  תלמידיו  את  המחנך 
האחר, תוך שמירה על השיוך הקבוצתי. צוותי 
ודואגים  בקהילה  פועלים  רבים  התנדבות 
אירועים  לשפע  וכן  השוטפת,  לפעילותה 
לימוד  ערבי  טיולים,  ותרבותיים,  חברתיים 
אנו  כאחד.  ולילדים  למבוגרים   – ומסיבות 
מנסים ליצור ולפתח תרבות “קשתית” ובכך 
שהובאו  התרבות  הגדרות  שתי  על  עונים 
הערכים,  ידי  על  מונחים  הקהילה  חיי  לעיל. 
בה,  השותפים  כל  של  והנורמות  האמונות 
להנחלתם  לפעול  משתדלים  אנו  ובמקביל 
ונורמות  ערכים  אותם  של  והעברתם 
החשובים לנו ושבהם אנחנו מאמינים לילדינו. 
את התרבות ה”קשתית” של הקהילה יוצרים 
ידי  על  לה  הניתנים  והמשמעויות  התכנים 
רבה  מעורבת  חשובה  ולכן  הקהילה,  חברי 
קולם,  את  להשמיע  הרוצים  החברים  של 
המיוחדת  התרבות  ביצירת  ולסייע  להשפיע 

שלנו.
מיכל טל
אימא של שחר )כיתה ה’(, ניר, הדר ואמיר

שמונה- בן  נער  שכל  חוק  יש  שלנו  במדינה 
עשרה צריך להתגייס לצבא בכדי לשרת את 
המדינה, אך לצערנו, נטל הגיוס והשמירה על 

המדינה אינו נופל באופן שווה על כל הציבור. 

של בני  גיוסם  המדינה דחיית  מאז קום 
בהסכמה  התבצעה  החרדיות  הישיבות 
ראש  בן-גוריון,  דוד  המדינה.  מוסדות  עם 
הממשלה הראשון של מדינת ישראל, שוכנע 
הרבנים  גדול  שהיה  איש”,  ה”חזון  ידי  על 
שהשואה  שכיוון  תקופה,  באותה  החרדים 
הישיבות  את  והכחידה  כמעט  האיומה 

הגדולות של עם ישראל באירופה, יש לאפשר 
לתלמידי ישיבות “שתורתם אומנותם” ללמוד 
למען תחיית התורה ומסורת ישראל. באותה 
שקיבלו  ישיבה  תלמידי  כ-400  היו  תקופה 

פטור משירות בצה”ל למען מטרה זו. 

לכל  הפטור  הורחב  ב-1977  הבחירות  מאז 
רוצים  שאינם  החרדים  הישיבה  תלמידי 
עלייה  חלה  השנים  לאורך  בצבא.  לשרת 
כיום  צבאי.  משירות  הפטור  במקבלי  ניכרת 
חרדים  כ-2000  הכול  בסך  בצה”ל  משרתים 

מתוך למעלה מ-60 אלף חרדים בגיל גיוס.

לצבא  חרדים  בגיוס  רואה  ישראל  מדינת 
אינו רק מסייע  וגיוס לצה”ל  היות  עליון,  ערך 
אלא  המשרתים,  החיילים  על  הנטל  להקלת 
חיוני לחרדים עצמם לצורך השתלבות ושוויון 

בחברה הישראלית.
שכן  לכלכלה,  גם  יתרום  החרדים  גיוס 
מעסיקים מסתכלים אחרת על חרדי שעשה 
שירות צבאי. אפילו אם רק מחצית מהחרדים 
לכך  תהיה  הבאות,  השנים  בעשר  יתגייסו 

תרומה של עשרה מיליארד שקלים למשק.
מדינת ישראל והצבא השקיעו רבות ברקימת 
ייתנו  אשר  חרדי  לנוער  מיוחדות  תוכניות 



קצת תרבות
ויאפשרו  שלהם  הייחודיים  לצרכים  מענה 
שח”ר  קוראים  לתוכניות  להתגייס.  להם 
מסלולי  חרדים.  שילוב  של  תיבות  ראשי   -
מהציבור  למתגייסים  מותאמים  השירות 

החרדי.
בכל התוכניות האלה מופרד ֵשירות החרדים 
כשר  מזון  לקבל  יכולים  המתגייסים  מנשים, 
נפרד  בלתי  חלק  הן  התפילות  למהדרין, 
תורה  לימוד  ימי  מתקיימים  היום,  מסדר 
של  המיוחדים  לצרכים  מודעים  והמפקדים 

הנוער החרדי. 
הנוער  מכלל  קטן  אחוז  רק  זאת  למרות 
מתנגדים  החרדים  והרבנים  מתגייס,  החרדי 
חרדים  נערים  של  כללי  לגיוס  נחרץ  באופן 
משתי  להתגייס  מסרבים  החרדים  לצה”ל. 
זה  שבעיניהם  משום  הראשונה,  סיבות: 
על  מגן  תורה  לימוד  ולדעתם  תורה,  ביטול 
עם ישראל יותר מהצבא. הסיבה השנייה היא 
שהם מסרבים להתערבב עם חילונים כי הם 
שמירת  ועל  דתם  על  ישפיע  שזה  פוחדים 

ההלכה. 
לאלה  המתגייסים  בין  שוויון  שיהיה  מנת  על 
שאינם מתגייסים, קבעה הכנסת את חוק טל, 
הגיוס  את  לדחות  יכולים  שחרדים  שאומר 
הם  שלהם  שבישיבה  בתנאי  שנים,  בארבע 

לומדים 54 שעות בשבוע.
החרדים  התגייסות  את  העלה  טל  חוק 
החוק  את  שניצלו  ביניהם  היו  אך  ב-30%, 
תוקף  פקע  השנה  צבאי.  משירות  להשתמט 
המתגייסים  מספר  ירד  פקיעתו  ועם  החוק 

החרדים.
פחות  שבעוד  לכך  מודעים  אתם  האם 
השמונה- בני  הנערים  רוב  שנה  מעשרים 

יהיו חרדים או ערבים, וכתוצאה מכך  עשרה 
מספר המגויסים יהיה נמוך מאוד? ואז תהיה 

להציל את הכדור
נכנסתי לזה, והתחלתי להדביק 
המטרה:  זו  חברים.  כמה  עוד 
של  לקטע  נכנס  כשאתה 

מסוים  חלק  אותך  מעסיק  זה  הִמחזּור 
כל  בין  פנוי  זמן  לנו  אין  והרי  היום,  של 
לזה,  נכנס  ואתה  האינסופיות.  המטלות 
אתה מקדיש מחשבה, אתה בודק, ממיין, 
הולך  השונים,  הפחים  בין  מפזר  מטייל, 
מתרגז,  מתחרט,  קונה,  בודק,  לסּוֶּפר, 
זורק  מכין סלט, מפריד פסולת אורגנית, 
רוחץ  יבשים,  עלים  מוסיף  לקומפוסט, 
דלי  שם  סוגר,  המים,  את  פותח  כלים, 
מתחת לטּוש עד שהמים יתחממו, אוסף 
ירוקים  תיקים  עם  לסּוֶּפר  הולך  שקיות, 
ושקיות מהבית, קונה עגבניות קצת יותר 
ממה שצריך, מהעגבניות שהתיישנו מכין 
רוטב עגבניות לפסטה, מנסה לא לזרוק 

דברים.
אוסף גרוטאות לגנים )אין לי ילד בגנים(, 
ישנים, מחלק לחברים, את  אוסף בגדים 
ב”רוָטרי”,  שם  ישנים  הממש  הבגדים 
לקנות  לא  או  שנייה  יד  בחנויות  לקנות 
כבר  שמישהו  בגדים  שנייה  יד  בחנויות 

לבש?
הדשא  את  משקה  בגינה,  מתקלח 
מהמים של האמבטיה של התינוק, קונה 
אקולוגיים,  ניקוי  חומרי  אורגניים,  סבונים 

נוזל כביסה ידידותי לסביבה.
מנסה לאכול אורגני, מנסה לאכול בריא, 
קטניות, צריך להשרות במים, הילדים לא 
יגעו בזה, פסטה אורגנית זה שווה משהו 
חלב  “מוצרי  כפול?  עולה  שזה  מזה  חוץ 
לא בריאים בכלל!!!” אסור לאכול מטוגן, 

מנסה לקנות יותר פירות וירקות.
“מה יש לאכול היום?”

“פשטידת תרד ושעועית מש”.
“יש שניצל תירס?”

לא  המתכלים  פעמיים?  חד  כלים 
גם  אבל  בעיניים?  עבודה  זו  מתכלים? 
מה  מים!  הרבה  צורך  זה  כלים  לשטוף 
לשטוף  לשישי.  אורחים  לי  יש  לעשות? 

את הכלים החד-פעמיים?
הצילו! אני טובעת בים של כלים, אריזות, 
של  קליפות  קרטונים,  פלסטיק,  כלי 
להיות  רוצה  אני  אפורים,  מים  ירקות, 
סביבתית, להדביק את כל הסובבים אותי, 

להציל את הכדור. עזרו לי!

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

בעיה גם עם השוויון בישראל וגם עם ההגנה 
על מדינת ישראל.

קבוצה  יש  מתגייסים  שלא  החרדים  מלבד 
נוספת המסרבת להתגייס, שאנשיה נקראים 
זה  שבלטינית   ,pacis מלשון  “פציפיסטים”, 
שלום. פציפיזם הוא השקפה הדוגלת בביטול 
ועל  חימוש  על  בוויתור  ומצדדת  המלחמה 
מתנגדים  הפציפיסטים  צבאית.  הכשרה 
ולמלחמה  באלימות  לשימוש  עקרוני  באופן 

ומסרבים להשתתף בפעולות צבאיות.
מלבד שתי הקבוצות שהוזכרו ישנו אחוז קטן 
שנמצאים  גיוס  בגיל  ישראלים  נערים  של 
ואחוז קטן שאינו מתאים לצבא  בחוץ לארץ, 

מסיבות רפואיות, פיזיות או נפשיות.
בסופו של דבר אחד מכל ארבעה נערים בגיל 
גיוס אינו מתגייס לצבא. קיימת חשיבות לכך 
של  תחושה  תיווצר  ולא  בנטל  יישאו  שכולם 
בלבד,  מסוימת  קבוצה  ידי  על  בעול  נשיאה 
מה שגורם לאותה קבוצה לחוש תסכול עמוק 

ותורם להתפוררות חברתית ולאי-שוויון.
בבחירות הקרובות חרתו מספר מפלגות על 

דגלם את נושא השוויון והגיוס ַלכול.
לאחר  ממשלה  שלכשתוקם  מקווה  אני 
במרכז  יהיו  והגיוס  השוויון  נושא  הבחירות, 
שאני  משום  ייפתר,  והנושא  שלה  היום  סדר 
חושב שעם קצת רצון טוב מצד כל הגורמים 
אחרת  בהסכמה.  הבעיה  את  לפתור  ניתן 
זמן  לאורך  להתנהל  ישראל  מדינת  תתקשה 

במצב כה קיצוני של חוסר שוויון.
הברית  ארצות  נשיא  קנדי,  שאמר  כמו  אז 
יכולה  המדינה  מה  תשאלו  “אל  לשעבר, 
יכולים  אתם  מה  ִחשבו  בשבילכם,  לעשות 

לעשות בשבילה”. 
יהלי פרוש
כיתה ה’, בי”ס “קשת”

?מה השאלה
מי היה הראשון שדיבר עברית?

בימי קדם הייתה שפה שמית קדומה אחת, שהתפצלה לשפות אחדות )מכאן אולי סיפור 
מגדל בבל(, וגם השפה העברית התפתחה ממנה. אברהם אבינו, העברי הראשון, דווקא לא 
היה דובר עברית אלא אכדית או שומרית ואולי אמורית. הוא היה עולה חדש בכנען, אבל 

אפשר לשער שבניו ונכדיו שגדלו כאן כבר דיברו את שפת המקום - עברית.
עברית הייתה השפה המשותפת לכל יושבי ארץ כנען, שהשתרעה אז – לפני 3000-4000 

שנה – על שטחי ישראל, לבנון, סוריה וירדן.
העדה  במסגרת  רק  היה  זרים  צבאות  שכבשוה  אחרי  כנען  בארץ  שנכתב בעברית  מה 
מלכות  של  המאוחרים  בימיה  לראשונה  מופיעות  הלשון  של  לשמה  עדויות  היהודית. 
בשם  מכונה  והיא  אשורי,  לכיבוש  נתונה  שהייתה  בעת  לפנה”ס(,  ה-5  )המאה  יהודה 
“יהודית” – שפתם של היהודים )מלכים ב, פרק יח, פסוקים כו, כח; ישעיהו פרק לו, פסוקים 
זהותם  את  בהדרגה  שאיבדו  ישראל,  בני  של  הכולל  לשמם  הפך  “יהודי”  הכינוי  יג(.  יא, 
הוא  השפה,  כשם  “עברית”  המונח  את  המזכיר  ביותר  הקדום  המקור  הישנה.  השבטית 
מקור יווני מהמאה ה-2 לפנה”ס . היהדות הייתה עדה מתבדלת ומסתגרת, שניכסה וקידשה 

את העברית, והחל מהמאה הראשונה לספירה קראה לה “לשון הקודש”.
איילת אסקוזידו
אמא של נטע )י’(, חן )ו’( ודותן )ב’(



ילדים מציירים

דעה  מאשר  אטום  לפרק  קל  יותר  “הרבה 
ואכן  איינשטיין.  אלברט  מצוטט  כך  קדומה”, 
בעולם  שליליות  סטיגמות  עם  ההתמודדות 
ומאתגרת. תחושת  היא קשה  בריאות הנפש 
בריאות  במערכת  מתמודדים  של  הסטיגמה 
הנפש הוא אחד הקשיים המשמעותיים ביותר 
הלוקים  של  ושיקום  לטיפול  הקשור  בכל 

במחלות נפש.
קיים  בתיה  מזכרת  של  הוותיקה  בשכונה 
דיירים  מעשרים  למעלה  גרים  שבו  הוסטל 

הסובלים ממגוון מחלות נפש.
מיוחד  קשר  ונרקם  הולך  שנים  כשלוש  מזה 
במינו בין דיירי הוסטל בריאות הנפש במזכרת 
“קשת”.  מקהילת  רבים  חברים  לבין  בתיה 
מהוסס  היה  לקהילה  ההוסטל  בין  החיבור 
הקשר  התבסס  בהדרגה  אך  תחילה,  ואיטי 
בקשר  שמדובר  לומר  ניתן  וכיום  והתייצב, 
נקודות השקה במגוון  משמעותי בעל מספר 

תחומים.
מתקיים  חגים,  סביב  בשנה,  פעמים  ארבע 
דיירים  בהשתתפות  בהוסטל  מפגש 
אלו  במפגשים  מהקהילה.  ומשפחות 
שירים  החג,  בנושא  פעילות  מעבירים 
את  מכירים  בהוסטל  רבים  דיירים  וריקודים. 
לבואם.  ושמחים  שמגיעים,  הקהילה  חברי 
רבים  ילדים  להגיע  החלו  האחרונה  בשנה 
חלק  וליטול  בהוסטל  למפגשים  מהקהילה 

פעיל בהעברת הפעילות.
מיוחד  פרויקט  מתקיים  האחרונות  בשנתיים 

צוות תרומה לקהילה
ולדיירי  “קשת”  הספר  לבית  המשותף  במינו 

ההוסטל.
ביוזמת  שעברה  בשנה  התחיל  הפרויקט 
הספר  בבית  ה’  מכיתה  לילדים  הורים 
לקהילה.  לתרום  במטרה  שנתית,  כתוכנית 
ה’  כיתה  ילדי  נפגשו  הפרויקט  בתחילת 
במהלך  מההוסטל.  המתמודדים  אחד  עם 
הפגישה הראשונית למדו הילדים מהדייר על 
ההוסטל ועל האנשים המתגוררים בו, וניתנה 
)הזדמנות  ולהתעניין  לשאול  הזדמנות  להם 

שנוצלה במלואה...(.
 - הקהילה  מצד  בהיסוס  התחיל  הפרויקט 
הילדים  של  ליכולתם  בנוגע  חששות  עלו 
להתמודד עם מצבים שונים בהוסטל, ובנוגע 
יצא הפרויקט  לגילם הצעיר. בסופו של דבר 
הכיתה  קיימה  השנה  במשך  כאשר  לדרך, 
במפגשים  ההוסטל.  דיירי  עם  רציף  קשר 
קיימו הילדים פעילות משותפת עם הדיירים, 
וניתן היה לחוש איך בהדרגה מתפתח קשר 

משמעותי עבור שני הצדדים.
של  הוקרה  ערב  נערך  השנה  סוף  לקראת 
מזכרת  תושבי  מקרב  למתנדבים  ההוסטל 
באופן  הגיעו  לערב  לו.  שמסייעים  בתיה 
עצמאי כעשרה מילדי הכיתה, ודיירים שנשאו 
הקשר  את  במיוחד  ציינו  זה  בערב  דברים 

שנוצר עם הילדים.
בכנס ארצי של אנשי מקצוע מתחום הריפוי 
חודשים  מספר  לפני  שהתקיים  בעיסוק 
בעיסוק  מרפאה  עדי,  ידי  על  הפרויקט  הוצג 

שריכזה את הפרויקט מטעם ההוסטל. הצגת 
ומקרב  בכנס,  רב  עניין  עוררה  הפרויקט 
המשתתפים עלה רצון להשתמש במודל זה 

במקומות נוספים ברחבי הארץ.
על  הדיירים  בקרב  שהתקיים  במשוב 
חוויה.  “זאת  הדיירים:  אחד  אמר  הפרויקט, 
לא,  ואנחנו  יודעים  שהם  מה  מהם  לומדים 
להיות  שמחתי  לומדים...  מהגדולים  רק  לא 
עם הילדים, להיות חלק מהקבוצה ]הקבוצה 
מה  להרגיש  וילדים[,  דיירים  של  המשותפת 
מספרים.  שהם  מה  לשמוע  מרגישים,  שהם 

אחד לומד מהשני”.
לו  שני  שאין  במינו  מיוחד  בפרויקט  מדובר 
בארץ. המתמודדים מההוסטל נהנים מקשר 
משמעותי ורציף עם הילדים, שמכניסים אור 
ושמחה לתוך ההוסטל. הילדים זוכים לשיעור 
“לשבור  האפשרות  על  כמוהו  מאין  חשוב 

חומות” ולקבל את האחר בחברה.
מכיתה  לילדים  הורים  ביוזמת  שוב   - השנה 
מקיימים  והילדים  הפרויקט  ממשיך   - ה’ 
ההוסטל.  דיירי  עם  השנה  במשך  מפגשים 
קבוע  לנוהג  יהפוך  שהפרויקט  היא  התקווה 

בקרב כיתה ה’ בבית הספר.
להשתתף  שמעוניינים  מהקהילה  חברים 
להצטרף  מוזמנים  בהוסטל  בפעילות 
לקבלת  השנה.  במשך  שנערכת  לפעילות 
מידע נוסף ניתן לפנות לכל אחד מחברי צוות 
קליין,  גלי  אלגרנטי,  גליה  לקהילה:  תרומה 

יעל מונזון, אלישבע לברן ובנימין גרינברג.

טיפ ירוק
חם בחוץ ובתוך הבית נעים, בזכות שאנו ממזגים.

כיצד נוודא שכיבינו את כל המכשירים
לפני שיוצאים מן הבית לסידורים?

מקבוצת התפילה פיתרון פשוט נגיש:
שעון שבת לכל מכשיר רגיש, נצמיד למזגן בחדר הילדים

או אולי גם למזגן בחדר האורחים,
שעון שמוודא כי המכשירים אינם עובדים

ולנו ִיוותר יותר כסף לבילויים! רועי רביב כיתה א’

עידו לבון כיתה א’


