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פרשות “חוַקת”פרשת השבוע למשפחה

אומרים שכל עוד יש מי שזוכר אדם, הוא לא באמת מת. ומה לגבי מקום? 
“נצרים”.  קיבוץ(  )אז  ביישוב  ביליתי  בחיי  המאושרות  השנים  אחת  את 
כחבר בגרעין נח”ל צנחתי, כך לפתע, באמצע השירות הצבאי, לתוך מקום 
קטן, במידת מה עלוב ומשוגע. אני לא חושב שהיה במקום אדם מעל גיל 
עשרים ושבע, לא היה מזגן או מאוורר בחדרים, כך ש”נאלצנו” לבלות את 
כל זמננו בלילות הקיץ הלוהטים על המדשאות, היה רק טלפון ציבורי אחד 
לכל הקיבוץ ו”נאלצנו” לדבר אחד עם השני, לא היה לאן לצאת )הפאבים 
בעזה לא משהו(, ולא רצינו שהזמן יעבור, כי סופה של שנת השל”ת סימן 

את החזרה לצבא, ולכן מיצינו כל יום עד תום.
המקום  את  עזבתי  מהצבא  השחרור  אחרי  מיד  רבות.  שנים  עברו  מאז 
מסוג  ליישוב  הפך  התפרק,  הקיבוץ  בהמשך  לעולם.  אליו  חזרתי  ולא 
שלושת  את  החמיר,  הביטחוני  המצב  אוסלו,  הסכמי  נחתמו  אחר, 
המילואימניקים המנומנמים בשער החליף גדוד חי”ר סדיר, ולבסוף באה 

ההתנתקות, הפינוי והרס המקום.
שלנו  ביותר  החזקים  הזיכרונות  בזיכרונותיי.  רק  חי  המקום  עכשיו 
את  במדויק  זוכר  אני  וכך  פיזיים,  לחפצים  רבות  פעמים  מקושרים 
מגדל  את  האוכל,  חדר  מול  המדשאה  את  בקיבוץ,  שלי  החדר 
המים, את גבעות החול ואת חוף הים. וכשאני נזכר בהם חוזרות גם 
התחושות – שמחת החיים, החברות, ההתאהבויות, ההתבגרות, כיצד 

גיליתי דברים על עצמי ועל העולם. 
חושב  אני  ולפעמים  דבר,  מכך  נותר  שלא  להאמין  קשה  לפעמים 
שעדיף כך. כמו אהבה ישנה, אולי עדיף לזכור את הדברים כפי שהיו 
אז, וטוב שאין את האפשרות להיפגש שוב אחרי שנים, להיבהל ממה 

שחולל הזמן שחלף ולהיווכח ששום דבר לא נותר כפי שזכרת.
ישי להמן
אבא של שגיא )ז( גלעד )ה( ויואב )גן ארז(

ומאורעות  עניינים  גדושה  “חּוַקת”  פרשת 
חשובים, רובם כבדי משקל ומוכרים. 

נושאים בפרשה:
פרשת “פרה אדומה” ודיני טומאת מת.

ִאזּכּור מות מרים.
פרשת מי מריבה וחטא משה ואהרון. 

משא ומתן והימנעות מעימות עם ֱאדֹום.
מות אהרון.

מלחמה עם כנעני מלך ערד.
שירת הבאר והמלחמות בסיחון מלך האמורי 

ועוג מלך הבשן.
נקודה  רק  היא  אדומה”  “פרה  פרשת  אמנם 
במקומה  כבודה  אבל  השבוע  בפרשת  אחת 
מונח, שכן מדובר באחת הפרשיות המרכזיות 
לדיני  בסיס  מהווה  זו  סתומה  פרשה  בתנ”ך. 
על  ופורשה  נדונה  ונדרשה,  וטהרה  טומאה 
גדולי ההוגים היהודים. במשנה מוקדשת  ידי 
בסדר  שלמה  מסכת  אדומה”  ל”פרה 
זו  כמו  וחילונית  פשטנית  בקריאה  “טהרות”. 
שלי מדובר בעצם במין מתכון להכנת “אבקת 
את  להפוך  מאגית  יכולת  לה  שיש  קסמים” 
מושגים  הם  וטהרה  טומאה  לטהור.  הטמא 
מרתקים ועמוקים שאפשר להתעכב ולנסות 
מדובר  בעצם  הילדים.  עם  יחד  אותם  להבין 
היסודות  את  שמגדירים  עיקריים  בכלים 
ומה  פסול  מה  תרבות:  כל  של  המוסריים 
כשר. מהות הגדרת הטומאה היא יצירת טאבו 
בחלק  גבולות.  הצבת  ופסיכולוגי,  תרבותי 

מהתרבויות, כמו למשל בהינדואיזם, טומאה 
משמשת עד היום ליצירת היררכיה חברתית 
“שודרה”  הנחותה  הווארנה  בני   – אכזרית 
ומשרתים  עבדים  קאסטת  הם   )sudra(
טוהר  מושגי  בהם.  לגעת  שאין  טמאים 
וההיטהרות  ודתות,  תרבויות  חוצים  וטומאה 
הריטואלית קשורה תמיד למים. קחו לדוגמה 
את המקווה, את התשליך ואת נטילת הידיים 
ולעומתם את המים הקדושים והטבילה אצל 

הנוצרים. 
אבות  )אבי  מת  טומאת  דיני  על  בדילוג 
במרכז  מריבה.  מי  לפרשת  הגענו  הטומאה( 
ואהרון  משה  ניצבים  הבימה  על  הסיפור 
שאינם מסתפקים בפנייה מילולית אל הסלע 

אלא מכים אותו פעמיים בניגוד להנחיה:
ְּבַמֵּטהּו  ַהֶּסַלע  ֶאת  ַוַּיְך  ָידֹו  ֶאת  ֹמֶׁשה  “ַוָּיֶרם 
בא  כך  אחר  ומיד  יא(.  כ  )במדבר  ַּפֲעָמִים...” 
העונש: “ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן: ַיַען ֹלא 
ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָלֵכן 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהֶּזה  ַהָּקָהל  ֶאת  ָתִביאּו  ֹלא 
ָנַתִּתי ָלֶהם” )שם שם יב(. העונש הלא מידתי 
מעיני  חמק  לא  ואהרון  משה  של  לכאורה 
לדיון.  נושא  להיות  יכול  הוא  וגם  המפרשים 
בהבנת  רק  שגה  האם  משה?  של  חטאו  מה 
העם  בין  שהבדיל  בכך  חטא  האם  הנשמע? 
זה  בהקשר  מים”(?  לכם  )“נוציא  עצמו  לבין 
של  שחטאו  השערה  ליבוביץ  ישעיהו  מעלה 
משה הוא בעצם כישלון הדור שאותו הנהיג. 

צוות  את  נוטש  לא  ערכי  שרב-חובל  כמו 
הספינה הנטרפת בים ויורד ממנה אחרון, כך 
גם משה לא יכול למלט את נפשו ועליו לקבל 
ופשר  השערה  רק  זו  גם  אבל  העונש.  את 
ולא  מסתורי  יישאר  ואהרון  משה  של  החטא 

מובן.
עם  כושל  ומתן  משא  אחרי  לפרשה.  נחזור 
האדומים על זכות המעבר בארצם, מגיעה כל 
העדה אל ֹהר ָהָהר ובעקבות מות אהרון יורש 
המלחמה  תיאור  לאחר  הכהונה.  את  אלעזר 
הנחושת”.  “נחש  פרשת  מגיעה  הכנעני  עם 
“נחש  אותו  של  בגורל  להיזכר  מעניין 
הנחושת” או ה”נחושתן” שנשמר כחפץ קדוש 
על ידי העם בבית המקדש במשך דורות רבים 
)שמונה מאות שנה!( עד אשר המלך חזקיהו 
עבודה  נגד  שלו  המסע  במסגרת  אותו  ניפץ 

זרה:
ַעד  י  ִכּ ה,  ֹמֶשׁ ָעָשׂה  ר  ֲאֶשׁ ת  ֹחֶשׁ ַהְנּ ְנַחׁש  ת  ְוִכַתּ
לֹו;  ִרים  ְמַקְטּ ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ָהיּו  ה  ָהֵהָמּ ִמים  ַהָיּ

ן” )מלכים ב’ יח ד(. ָתּ ְקָרא לֹו ְנֻחְשׁ ַוִיּ
בסיום, לאחר אינספור תחנות בדרך, מקבלת 
נלחם  ישראל  עם  מלחמתי.  אופי  הפרשה 
בסיחון מלך האמורי ובעוג מלך הבשן ומנצח 

אותם. הירדן באופק וסוף הנדודים מתקרב.

אלכס גורי
אבא של עמר )ו’ “הרצוג”(, שגיב )ד’(, 
אופיר )א’( ורוני )“הבית הקיבוצי”(



“עוצמה”
היא  עוצמה  המילה  של  המילונית  ההגדרה 
כוח, חוזק, חוסן, עוז, נחישות, כושר השפעה, 
מתגשמות  ועוד  הללו  התכונות  כל  שפע. 
ויתומי  אלמנות  ארגון  של  “עוצמה”  בפרויקט 
על  ב-2011  הוקם  “עוצמה”  פרויקט  צה”ל. 
ובמסגרתו  צה”ל,  ויתומי  אלמנות  ארגון  ידי 
מתקיימים שלושה מחנות לבני נוער )18-12(. 
אתגרית,  פעילות  טיולים,  כוללים  המחנות 
נתינה  ובעיקר אהבה,  מסיבות, אהבת הארץ 
לימי  מעבר  הרבה  שנמשכות  והשפעה 
המחנה. המחנה נועד ליתומי צה”ל, ה”מוסד”, 
צד”ל.  וארגון  המשטרה  השב”ס,  השב”כ, 
מחו”ל  קהילות  בתרומת  ממומנת  התוכנית 
כך  צה”ל,  בוגרי  סטודנטים  הם  והמדריכים 
כל מרכיבי  שלמעשה מפגישה התוכנית את 
הנערים  והיהודית.  הישראלית  החברה 
מהנה  פעילות  של  משפע  נהנים  והנערות 
הכאב  מול  נפשי  חוסן  מפתחים  ואתגרית, 
המחנות  של  ההשפעה  וכאמור,  המשותף, 

מהדהדת הרבה מעבר לגבולות המחנה. 
של  כאימא  מקרוב  המחנה  את  מכירה  אני 
אחד המשתתפים. בני הבכור - מכור מחשב 
 - המחשב  ממסך  זז  אינו  שלרוב  אמיתי 
משתתף בכל המחנות ותמיד חוזר עם עיניים 
נוצצות וחיוך שלא סר מהשפתיים זמן רב. אני 
יושבת מול המחשב ומנסה לתאר את המחנה 
בלי להישמע מליצית, משתפכת ודביקה אבל 
מתקשה בכך. מדוע המחנה כה מיוחד וכיצד 
הם מצליחים ליצור השפעה כה גדולה בזמן 
אבל  בראשי  צפות  תשובות  שלל  קצר?  כה 
ברוח  באנשים,  מתחיל  שהכול  היא  האמת 
של  המרפא  ובכוחה  והנתינה  ההתנדבות 

קבוצת השווים, במיוחד בגיל ההתבגרות.

ומאתגר,  מבלבל  שלב  הוא  ההתבגרות  גיל 
שבו יש התחברות והתקרבות לקבוצת הגיל, 
של  בחינה  מההורים,  והיפרדות  התרחקות 

העולם המוסרי וגיבוש הזהות. ההורה מהווה 
ההורה  אובדן  בו.  למרידה  וגם  לחיקוי  דמות 
הדורשים  ורגשות  לבטים  שאלות,  מעלה 
של  מחודש  ועיבוד  מיוחדות  התמודדויות 
אינם  החניכים  מרבית  היומיום  בחיי  האובדן. 
כדי  אלו  במחשבות  חבריהם  את  משתפים 
כראוי,  יובנו  שלא  מחשש  וגם  להתבלט  לא 
וכמובן, אינם ממהרים לשתף את המבוגרים. 
אלו,  לקשיים  בדיוק  מענה  נותן  המחנה 
קבוצת  של  הטיפולי  כוחה  ידי  על  אם  בין 
השווים ובין אם על ידי שיחות עם המדריכים 
הקרובים לגיל הנערים. את חשיבות המחנה 
“’עוצמה’  המשתתפות:  אחת  לתאר  מיטיבה 
מקום  שלי.  השנייה  המשפחה  משפחה,  זה 
שווה  מרגישה  אני  בו  המקום  שלי,  הבריחה 
בין שווים, המקום בו אני צוחקת ומשתוללת. 
במחנה לא צריך להסביר איך זה להיות יתום, 
להיחשף  אפשר  יודעים”.  פשוט  האחרים 
להיתפס  מבלי  וציני  שחור  בהומור  לצחוק 
בו-זמנית  ולבכות  לצחוק  רגישות,  כחסר 

ולקבל תשובות ממי שחווה את הדרך כמוך.

איש  נחומסון,  שלומי  מוביל  התוכנית  את 
כשאיתו  משמע,  תרתי  ומעלה  משכמו  חינוך 
ואנשי  מדריכים  של  ומוכשר  נהדר  צוות 
בהתנדבות  הפועלים  המדריכים  כל  צוות. 
מלאה לאורך כל השנה, נבחרו בקפידה, והם 
מגויסים ומוכשרים על ידי הארגון. המדריכים 
החניכים  את  ועוטפים  ומעלה,  משכמם  הם 
והעובדה  ובמסירות,  בהכלה  באהבה, 
השנה  כל  לאורך  המתקיימת  שפעילותם 
ההערכה  את  מעצימה  התנדבותית  היא 
את  ומלווים  פוגשים  המדריכים  אליהם. 
בין שני טקסי מעבר  לאורך השנים  החניכים 
משמעותיים בחברה הישראלית: בר-המצווה 
והגיוס לצה”ל - טקסים בהם נוכחות ההורה 
שאת.  ביתר  מורגשת  האב(  )לרוב  החסר 

מהווים   שהמדריכים  האישית  הדוגמה 
ונכונותם לתרום מניסיונם האישי לא תסולא 
בפז. את קבוצתו של בני הדריכה סטודנטית, 
שהיא עצמה יתומת צה”ל: “הבנתי שאני באה 
כדי שיידעו שיש להם אוזן קשבת, ויותר מזה: 
בדיוק  לא  שיודע  אותם,  מבין  שקצת  מישהו 

אבל בערך”. 

נוצרת  השיתופית  הרגשית  החוויה  מלבד 
של  האופקים  את  להרחיב  הזדמנות 
סביב  שמתחילה  ההיכרות  החניכים. 
הנערים  את  חושפת  המשותף  המכנה 
ונוצרות  שונים,  לערכים  שונות,  לאוכלוסיות 
של  הפיזי  במפגש  ומיזוג  מפגש  נקודות 
- ערבים  וחילונים  - דתיים  היהודים  הנערים 
במעגל  ובדואים.  דרוזים  נוצרים  מוסלמים, 
שהם  המדריכים  את  פוגשים  הם  השני 
את  יותר  הרחב  ובמעגל  סטודנטים,  לרוב 
החניכים  נחשפים  בנוסף  מחו”ל.  התורמים 
המתנדבים,  המדריכים  מצד  הנתינה  לרוח 
התנדבות  ופעילויות  מחו”ל  התורמים 
המשובצות במהלך המחנה. יש חשיבות רבה 
דווקא  סופגים  שהם  הערכים  של  להשפעה 
מתגבשות  בו  גיל  שהוא  ההתבגרות,  בגיל 
התפיסות הערכיות והמוסריות שלהם. נראה 
יוטמעו  יחד  חווים  שהם  והחוויה  שהערכים 

בדמות המבוגר שהם שואפים להיות.

ככל  חשובים  כאן,  שפירטתי  ההסברים  כל 
העובדה  אלמלא  עובדים  היו  לא  שיהיו, 
לכלל  ומעניק  כיפי  נהדר,  פשוט  שהמחנה 
הורים  מדריכים,  חניכים,   – המשתתפים 
שייכות,  תחושת   - “עוצמה”  קהילת  וכל 
הנתינה  מרוח  והתפעמות  משפחתיות 

הישראלית החפה מכל ציניות.

אילנה כרסנתי
אלמנתו של רב סרן דוד כרסנתי ז”ל, 
אמא של יונתן )ט’( יובל )ו’ הרצוג( ונועה )ד’ 1(

חניכי ומדריכי עוצמה
פסח 2013



?מה השאלה  בית ספר “קשת” – ציפיות ומציאות

מה מסמל נחש הנחושת?
ישראל  בני  באים  וצמאים  רעבים  עייפים, 
בטענות ובתלונות לה’. כעונש שולח בהם 
האל מכת “נחשים ׂשרפים” המפילה בהם 
חללים רבים. כשם שהנחש הקדמוני פיתה 
יוצא  הממית  והארס  פיו,  באמרי  חוה  את 
לקבל  בקושי  ישראל  בני  חטאו  כך  מפיו, 
לפיהם את המזון שנתן להם ה’, ובתלונות 
שיצאו מפיהם. לאחר שה’ שיסה בהם את 
הנחשים, מתחרטים בני ישראל ומבקשים 
יוצר משה  את עזרת משה. בפקודת האל 
מוט   - “נס”  על  אותו  ומעלה  נחושת  נחש 
גבוה. וה”נס” הוא שכל אדם שננשך על ידי 
הנחשים ומביט למעלה אל נחש הנחושת 

נרפא. 
הנחש  להכנת  הנחיות  קיבל  לא  משה 
ורש”י מסביר: “אלא אמר  דווקא מנחושת, 
אעשנו  ואני  נחש,  קוראו  הקב”ה  משה 
ממשיך  לשון”.  על  נופל  לשון  נחושת,  של 
ואומר:  לשון  בענייני  אריאל  עזריאל  הרב 
ה’נחשיות’  את  להפוך  העם  ילמד  “למען 
מסתכלין  ישראל  שהיו  ובזמן  ל’נחישות’. 
כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם 
שבשמים - לפעול בנחישות רבה לתיקונו 

של עולם - היו מתרפאים”. 
ניחוש,  במילה  מופיע  הפולחני  הנחש 
ְּבנֹו  ֶאת  “ְוֶהֱעִביר  זרה:  לעבודה  שנחשב 
ָּבֵאׁש ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוָעָׂשה אֹוב ְוִיְּדֹעִנים, ִהְרָּבה 
ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’ ְלַהְכִעיס” )מלכים ב’ 
כא ו(. ואכן, בימי חזקיהו הפך נחש הנחושת 
שכינוהו  עצמאי  חפץ  לפולחן,  מושא 
“נחושתן” ואותו עבדו, לכן השמידו חזקיהו 
האמונה  והיטשטשה  הלכה  מאז  המלך. 
עד  הנחש  של  והמאגי  הפלאי  בכוחו 
ומחיה?  ממית  נחש  “וכי  נאמר:  שבמשנה 
אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי 
לאביהם  ליבם  את  ומשעבדים  למעלה 
היו   – לאו  ואם  מתרפאים,  היו   – שבשמים 
נמוקים” )ראש השנה ג ח(. כלומר, נשיאת 
הוא  הנחש,  אל  ולא  שמים  כלפי  העיניים 

מעשה המבטא אמונה שבכוחה להציל. 
גם בתרבויות אחרות מופיע הנחש כדמות 
היו  תכונותיו  פולחני.  וכסמל  מיתולוגית 
תכונות  לו  ויוחסו  חולים,  להבריא  בעיקר 
של  סמלו  וחוכמה.  חיים  כוח  פריון,  של 
מטה  הוא  אסקלפיוס,  היווני  הרפואה  אל 
שסביבו כרוך נחש - סמל המופיע עד היום  
מרקחת,  בתי  חולים,  בתי  של  בסמלים 

ארגוני רופאים, חיל הרפואה ועוד.

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

כמו  כי  “מעורב קהילתי”(  182, מדור  )גליון  בם”  ב”ודברת  לפני כשנתיים  כתב  הירשפלד  אסף 
שישנם בתי ספר המתמחים במדעים, אומנויות וכדומה, “קשת” הוא בית ספר המתמחה ביהדות.

חשבתי לעצמי, מילים כדורבנות. באותה תקופה בתנו הגדולה הייתה בכיתה א’ והבינונית בגן 
“קשת”. אלו היו ימי שלהי השנה הראשונה שלנו ב”קשת”, וניסינו לעשות מאזן תקופתי.

ומצאו את עצמם בקהילה, מכיוון שלקהילה לא  בית הספר  אנו מאלה שהגיעו ל”קשת” בגלל 
התחברנו בפועל, ניסינו לבחון האם בית הספר הגשים את ציפיותינו.

כשבאנו לראות את בית הספר, קידם את פנינו הסלוגן “לחיות ולהתחנך ביחד”. באותה עת היינו 
ממה שמצאנו. הקצנה  מיואשים  היינו  ודי  הכללית  של מערכת החינוך  כבר אחרי חריש עמוק 
ריח של אנרכיה מול בתי ספר חסרי מעוף  בורות מרצון, בתי ספר דמוקרטיים עם  דתית מול 

המחנכים לאמת אחת. 
מבחינת  הלימודים  תכנית  מהי  להבין  ניסינו  ללחיינו.  הצבע  חזר  הקשתי,  הסלוגן  עם  במפגש 
הציר  כי  התרשמנו  שקיימנו  בשיחות  נעימה.  הפתעה  לנו  ציפתה  שם  וגם  היהדות  מקצועות 
מדרשים,  בפרשנויות,  פתוח  באופן  התעסקות  תוך  היהדות,  ציר  הוא  הספר  בית  של  המרכזי 

“שקלא וטריא”, ומפגש עם הסקלה הרחבה של היהדות.
קבוצות  את  ורואה  בצהריים  הספר  מבית  בנותיי  את  לאסוף  בא  שאני  פעם  שבכל  מאלה  אני 
הילדים עם כיפות ובלעדיהן, המנהלות שיחות בלהט, ילדים שמשחקים, רבים, מציעים חברויות 
)כן לפעמים זה קורה כבר בכתות ב’, וג’...( באופן הכי טבעי ו”עיוור” - אני לא יכול שלא להתרגש. 

בישראל של היום מראה כזה, שבעיניי הוא הכי טבעי והגיוני, הוא לצערי חריג בנוף.
זו אין ספק שמדובר בהצלחה מרשימה מאוד, אך עם כל הכבוד מבחינת בית  כן, מבחינה  אז 
נגרמת  זו(  מבחינה  שרק  וחבל  דתית,  )מבחינה  המבורכת  ההטרוגניות  נתון.  מצב  זה  הספר 
בצד  הוא  הספר  בית  מבחן  זו.  מבחינה  פסיבי  הוא  הספר  בית  ההורים.  החלטת  של  כתוצאה 
ייחודית  חינוך  מערכת  ליצירת  וממנף  הקיים  המגוון  את  מנצל  הוא  כיצד   - דהיינו  האקטיבי, 
מבחינה תכנית, או אם לחזור לדבריו של אסף - האם בית הספר מממש את מטרתו כבית ספר 

המתמחה ביהדות?
שבית  היא  התחושה  לא.  היא  מבחינתי  התשובה  היום  וגם  שנתיים(  שלפני  )במאזן  אז  לצערי 
)“בניין עדי עד”...(. הרבה מילים  הספר והמנגנון מסביבו נמצאים בתהליך של בנייה מתמשכת 
יהדות,  שיעורי  תפילה,  של  המציאות  במבחן  אך  אחרים...  ספר  לבתי  חניכה  מנשרים,  גדולות, 
פרשת שבוע, נושאים חברתיים במשקפיים של יהדות מתחדשת, ִאתגור החשיבה היהודית ועוד, 

בית הספר אינו מצליח להרים את הכפפה.
לדעתי יש לכך הרבה סיבות, החל מתחושת הראשוניות הגורמת לארעיות קבועה, חוסר במערכי 
שהגיעו  טובים  מורים  יהודיים,  תכנים  עם  מינימאלית  היכרות  של  רף  העדר  מתאימים,  לימוד 

מבחינתם לבית ספר שהייחודיות שלו זה עוגה קנויה ביום הולדת ועוד.
להבנתי, הנהלת בית הספר הנוכחית קוראת את המפה היטב ומודעת לנטל שעליה להרים. יחד 
עם זאת, מניסיון העבר, יש חשש כי במקום לבנות תוכנית ברורה ולפעול על פיה, נחזור לימי 
הדיונים והשיח המתמשך. לעיתים נדמה כי ה”שיח” מחליף את העשייה, ובכל מקרה יוצר אשליה 

של מערכת תוססת ופעילה, מצג נוח בהרבה מעשייה בפועל.
גם מאיתנו, חברי העמותה, נדרשות להבנתי החלטות בשאלה: האם אכן מודל של שתי קבוצות 
זהות מובחנות ומופרדות עדיין מוצדק בשלב זה, ובנושאים נוספים הנגזרים בין היתר מהחלטות 

עבר, שכיום אולי יוצרים נטל על המערכת.
טוב היה אם דווקא בשלב זה של השנה המוגדרת בדרך כלל כ”עונת המלפפונים” יתקיימו דיונים 
וחוזר  החגים,  אחרי  השנה,  לתחילת  זה  את  לדחות  להתפתות  ולא  אלה,  בנושאים  והחלטות 

חלילה למסמוס שנה נוספת )כי הרי ברור שלא משנים תוך כדי שנת הלימודים(.
זיו

 

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

מקריאים ספרים בהמשכים, וכל כך נהנים. תודה למשפחת לנדאו.לילד שיודע לקרוא, וגם להורים שלו. היום הילדים קוראים המון, ועדיין אנחנו לספר לחבר’ה: בעצם, למה להפסיק? הקראת סיפור היא חוויה נעימה גם ובהדרגה הפסקנו להקריא להם. חברים חלקו איתנו אז חוכמה שאני רצה כשילדינו למדו לקרוא, התחלנו לעודד אותם לקרוא ספרים בעצמם, 
חגית קראוס



ופשרו                 חודש תמוזחודש 

מי אני או מה אני?

ילדים מציירים

שם  על  בבלי  הוא  החודש  הפריחה שם  אל  שהיה  “דומוזו” 
תמוז וההתעוררות ומלך בחודשי האביב  בחודש  וסיוון(.  אייר  )ניסן, 

עם כמישת הצמחים בטבע מת האל תמוז. סביב מותו התנהל פולחן שבו 
הנשים היו מבכות את יום מותו. כנראה שגם נשים יהודיות אימצו פולחן זה, 
ים  ִשׁ ם ַהָנּ ה ָשׁ כפי שמשתמע מדברי הגינוי של הנביא יחזקאל באומרו: “ ְוִהֵנּ
ִּתְרֶאה  ָּתׁשּוב  עֹוד  ֶבן-ָאָדם;  ֲהָרִאיָת  ֵאַלי,  ַוֹּיאֶמר  ּמּוז,   ַהַתּ ֶאת  ְמַבּכֹות  בֹות  יְשׁ

ּתֹוֵעבֹות, ְּגֹדלֹות ֵמֵאֶּלה..” )יחזקאל ח פסוקים י”ד-ט”ו(.
הייתה  זה  אליל  של  עבודתו  דרך  המלב”ם(  )רש”י,  המקרא  פרשני  על-פי 
)ביחס  נמוך  בחום  שניתכת  מתכת  עשויות  שהיו  ועיניו,  הסקה,  באמצעות 

למתכת שממנה נעשה גוף הצלם(, היו נמסות, וכך נראה הפסל כבוכה.
עלינו  שבהם  חודשים  שלושה  מבין  אחד  הוא  תמוז  חודש  הקבלה  פי  על 
“ותצפינהו  נרמז בפרשת שמות בפסוק  ושעליהם  לנהוג בזהירות מופלגת 
שלושה ירחים”, אשר הזוהר מגלה כי שלושת הירחים הם תמוז, אב וטבת, 
אלו  כלומר,  בעולם.  דין  של  כוח  יש  ובתקופתם  השכינה  מוצפנת  שבהם 

חודשים בהם ישנם כוחות ביקום שגורמים ללחץ ולסכנות.
שם החודש ב”לוח גזר” הוא ירח זמר, שבו בוצרים וזומרים את הגפנים.

שורשו האטימולוגי של השם תמוז במונח האכדי ָתמֹּוִזי )Tamuzi(, המבוסס 
ָדמּו-ִזיד )Damu-zid( והגרסה  העתיקה  השומרית  הגרסה  על 
יותר  מאוחר  דּומֹּו-ִזיד )Dumu-zid(, שהפכה  יותר  המאוחרת  השומרית 

לדּומּוִזי )Dumuzi( באכדית.
בביתא ישראל החודש נקרא תמוס. תמוז הוא גם השם הערבי לחודש יולי 

בלוח השנה הגרגוריאני.
היוונית,  ובמיתולוגיה  סרטן  החודש  של  מזלו 
כדי להפריע להרקולס  הרה  ידי  על  נשלח  הסרטן 

במלחמתו נגד ההידרה.
הרקולס,  את  שנאה  לזאוס  נשואה  שהיתה  הרה 
התמותה  מבת  זאוס  של  חוקי  הלא  בנו  שהיה 
חייו.  ימי  כל  אותו  ורדפה  עזה  שנאה  אלקמנה, 
בהיותו בוגר, הרה הכתה את הרקולס ברוח טירוף 
- הוא ביצע רצח נורא עליו היה לכפר בשנים עשר משימות. משימתו השניה 
היתה המלחמה בהידרה, יצור מים דמוי נחש בעל תשעה ראשים. הרקולס 

ניצח את הקרב, אך כהוקרה לסרטן קבעה אותו הרה בכוכבים.

אבי אביטל
אבא של עמרי )ח( שחר)ז( זוהר )ב( והדר

דרושים מתנדבים 
לעריכה, 

ריכוז כותבים, 
כותבים, 

איסוף מבית הדפוס 
והפצה בבתי ספר ובגנים.

בואו לשים את 
טביעת האצבע שלכם 

בעיתון הקהילתי.

מעוניינים? שלחו מייל ל: 
vedibarta12@gmail.com

מערכת ודברת בם
נערכת לעוד שנה

היום, לפני 37 שנים )על פי התאריך העברי( – התרחשתי.
מוכר  אני  אולם  הרעם”,  כדור  “מבצע  לי  קראו  אמנם 
בו  המקום  שם  על  אחד   – האחרים  שמותיי  בשני  יותר 
התבצעתי, והשני על שם מוביל הכח שחייו קופדו באותו 

היום.
שאירוע  העובדה  הכיפורים  יום  מלחמת  שלאחר  בימים 
ימים  מעשרה  פחות  בתוך  להתרחש  יכול  שכמותי 
ובמרחק של כ-4000 קילומטר מארץ ישראל, השיב את 

הגאווה לרבים מיושבי הארץ.
לנחות  שבמקום  וישראלים  יהודים  נוסעים   105 בזכותי, 
ללא  כמעט  שוחררו  אפריקה,  ליבשת  הגיעו  בצרפת 

נפגעים.
שחוברו  ולשירים  לסרטים  גם  השראה  עורר  האירוע 
אליגון  ידי תלמה  על  חובר  )אולי( מביניהם  הידוע  סביבי, 

רוז וכולל את המילים הבאות - 

 “בחצי הלילה הם קמו 
 והיכו בקצה העולם 

 כבני רשף חשו הרחיקו עוף 
 להשיב את כבוד האדם 

 אל ארץ צבי 
 אל דבש שדותיה 

 אל הכרמל והמדבר 
 אל עם אשר לא יחשה 

 שאת בניו לא יפקיר לזר, 
 אל ארץ צבי שבהריה 

 פועמת עיר מדור לדור 
 אל ארץ אם לטבורה 

קשורים בניה בטוב וברע.“
ציירה: דבורה שרה דב”ש )ג 2(


