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הדמות שלי עידו  
תודו שאתם שונאים קלישאות. הן בדרך כלל נשמעות 
לחיים  רלוונטיות  באמת  לא  אבל  בתיאוריה,  אחלה 
 - הרצון”  בפני  העומד  דבר  “אין  למשל,  האמיתיים. 
קלישאה מרגיזה במיוחד! כמה פעמים רציתם משהו 
בכל מאודכם אבל זה לא ממש עזר? מצד שני, אנחנו 
גם אוהבים קלישאות כי הן נותנות לנו שאר רוח בחיי 
היומיום ואיזו מנה של אופטימיות, ולפעמים זה בדיוק 

מה שאנו זקוקים לו. 
את עידו פגשתי לפני עשר שנים במסיבה בתל אביב. התקדמתי עם חבריי 
במרכז  עמד  הוא  הראשונה.  בפעם  בו  הבחנתי  ואז  המועדון  תוככי  אל 
הרחבה, רזה ומעט נמוך, ורקד את הריקוד המיוחד רק לו. גופו התנודד 
לצלילי המוזיקה בצורה שגרמה לי אז להניח שיש לו שיתוק בחצי הגוף. 
היה לי ברור שמשהו “לא בסדר” עם הבנאדם. שאלתי בדאגה את אחי אם 
הוא מכיר הבחור. אולי הוא צריך עזרה? הוא לבד או שיש איתו חברים? 
בהמשך הלילה כבר היה ברור שהבנאדם לגמרי בעניינים, מוקף חברים 
הראשון  ברגע  כלפיו  שחשתי  והסקרנות  הדאגה  בבית.  ומרגיש  וחברות 
התחלפו בהתפעמות אדירה מהביטחון העצמי של עידו – לרקוד במרכז 
הרחבה וליהנות ככה, כמו שאתה. איזה תותח! אם מישהו שם היה צריך 

עזרה, זה בטח לא היה עידו...
בימים שלאחר אותו אירוע עידו לא יצא לי מהראש. מה יש בנו שגורם לנו 
רתיעה מבעלי מוגבלות פיזית? ומדוע המחשבה הראשונה שעלתה במוחי 
כשראיתי את עידו רוקד הייתה מחשבה אלטרואיסטית? הרי ברור שהוא 

לא נזקק לעזרתי!
בילינו  לחברים.  והפכנו  הכרנו  ואני  עידו  בינתיים 
יותר  לעזרתו  זקוק  שאני  והבנתי  מעט  לא  יחד 
גופני  מום  עם  נולד  הוא  לעזרתי.  זקוק  משהוא 
בכל  התחתון.  גופו  בפלג  חלקי  שיתוק  לו  שגורם 
המון  לו  לוקח  למועדון  יחד  נכנסים  שאנו  פעם 
בגלל  לא   - לקצה  מקצה  המקום  את  לחצות  זמן 
ההליכה המיוחדת שלו, אלא בגלל שכל החבר’ה 
ירצו?  שלא  למה  מילים.  כמה  איתו  ולהחליף  שלום  לו  לומר  רוצים 
נכה  גם תו  לו  יש  ומצחיק.  הוא בנאדם חברותי, חכם לאללה, דעתן 
התעשייה  באזורי  להסתובב  במקום  כי  מגניב,  בכלל  שזה  באוטו, 
המפוקפקים של דרום תל אביב ולחפש חניה, אנחנו פשוט חונים מול 
הכניסה. בחלק מהמסיבות עידו הוא גם הדי.ג’יי ואז אני בכלל מסודר. 
הוא לומד באוניברסיטת בן גוריון ספרות אנגלית, עובד בחנות ספרים, 
בחו”ל  ולהופעות  לטיולים  וטס  ירושלים”  “הפועל  של  שרוף  אוהד 
בקצב מעורר קנאה. ויש לו גם Non-traumatic paraparesis. בחור 

רגיל בסך הכול.
ואני בתוכם, עידו הוא קודם כל חבר ואחלה  מבחינת החברים שלו, 
הראשונה  בפעם  מהרהר  כשאני  רחוקות,  לעתים  אבל  בנאדם. 
שאני  הדבר  בדיוק  זה  לפעמים  אופטימיות.  מתמלא  אני  שנפגשנו, 

זקוק לו.
אורי נוי

נקודת המבט הפנימית
פרשת “ויגש” מתארת לנו את המשך הסיפור 
מתוודה  יוסף  ובניו.  אבינו  יעקב  על  המרגש 
שבים  הם  זהותו,  את  להם  מגלה  אחיו,  מול 
תחילה לארץ ישראל להודיע ליעקב ולבסוף 

חוזרים כולם למצרים ומשתקעים בה. 
)ומומלץ(  שאפשר  מרתק,  סיפור  לכאורה 
לילדינו לפני השינה. אך כשאנו באים  לספר 
בספר  הקבלה  חכמת  פי  על  אותו  לפתוח 

הזוהר - אנו מגלים ממד אחר לגמרי שלו.
על פי חכמת הקבלה, התורה ברמה הפנימית 
על  סיפור  גם  אלא  היסטורי  סיפור  רק  אינה 
כשניכנס  נעבור  כולנו  שאנו  והעתיד  ההווה 
בפנימיות  פותחים  כאשר  הרוחני.  לעולם 
התורה, מיד מתבאר לנו, למה שמרנו בקנאות 

כזו שלא תשתנה שום אות בתורה. 
מפתיעה  בצורה  מדבר  הקדוש  הזוהר 
על  העולם,  בריאת  תכלית  על  ומרתקת 
תהליך תיקון העולם ועל מה שמייצג כל פרט 

במציאות הגשמית. 
אחד  כל  עבור  בתורה  שמתואר  התהליך 

 - קבלה  של  ממקום  מעבר  הוא  מאיתנו 
 – הזה  העולם  דהיינו  לקבל,  מנת  על  לקבל 
רוחנית  אל העולם הבא, שהיא דרגת השגה 
בסוד  להשפיע,  מנת  על  נקבל  בה  מסוימת 
ָּכמֹוָך”  ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָּת  בתורה:  הכתוב 

)ויקרא, י”ט, י”ח(.
האדם:  של  תיקונו  תהליך  מתואר  בפרשתנו 
בכדי שיוכל לעלות ולהיות מתוקן עליו קודם 
מצר-ים:  בסוד  שהיא  למצרים,  לרדת  לכן 
השפעה(   – )נתינה  האלוקי  האור  את  מצר 
הנקרא ים, כשהוא נמצא תחת שליטת פרעה 
מנת  על  לקבל  רצון   - פרע–ה’  בסוד  שהוא 

לקבל, תוך כדי פריעת הקשר עם הבורא.
הכירו  כבר  אשר  לאותם  משולים  יעקב  בני 
למצב  להגיע  ורוצים  העליונים  בכוחות 
מערכת  הבריאה,  מחשבת  כך  המתוקן: 
העולם,  את  הבורא  ברא  שדרכה  ההפעלה 
מזמנת את המצב המיוחד הזה המכריח את 
ידי  על  קורה  זה  למצרים.  לרדת  יעקב  בני 
כך שהוא ממעט להם את האור, את תכונת 

ההשפעה שהיו בה. 

במשך שבע-עשרה השנים שבהן חשב יעקב 
את  להעביר  דרך  תהיה  ושלא  מת  שיוסף 
האור העליון לתיקון העולם, נעצב יעקב. והיות 
שאין השכינה שורה אלא במקום של שמחה, 
שבע- היו  אלו  ולכן  השכינה.  ממנו  נסתלקה 

עשרה שנים של סבל. 
קבלה,  לכוח  יוסף  התחבר  זו  בתקופה 
ורכש את הקשר  הנקרא פרעה מלך מצרים 
עם העולם התחתון, שביסודו רצון לקבל את 
ורכש  פרעה  את  שירת  שיוסף  לאחר  האור. 
את הרצון לקבל, הגיע זמנם של בני ישראל 
הראשון  השלב  שכן  התיקון,  את  להתחיל 
בתיקון הוא הכרת הרע הנקרא מצרים, שהוא 

הרצון לקבל. 
בתיקון זה שני שלבים: 

השלב הראשון: שבע שנות שובע, בהן הם היו 
וזאת לשם  בבחינת להשפיע על מנת לקבל 
פרעה, בהיותם רועי צאן בארץ גושן, המקום 
הפורה ביותר במצרים, מקום בו כל הכוחות 
הבריאה  של  החוכמה  אור  של  העליונים 
“מאוד  היה  פרעה  לכן  ומתגלים.  שורים 

פרשת “ויגש”פרשת השבוע למשפחה



שבת  בערב  הלכתי  בשווייץ  בג’נבה  בביקור 
לקח  מועד.  מבעוד  שאיתרתי  כנסת  לבית 
לי זמן לזהות בערבו של יום את בית הכנסת 
הקטן והיפה של הקהילה, ומה שצד את עיני 
היה הפסוק המפורסם מישעיהו שהיה חקוק 
ְּתִפָּלה  ֵּבית  ֵביִתי  “ִּכי  בית הכנסת:  על שער 
ז’(. אבל  נ”ו,  )ישעיה,  ָהַעִּמים”  ְלָכל  ִיָּקֵרא 
השוער  ובעיקר  במידותיו  הקטן  הכנסת  בית 
מקום  אצלי  השאירו  לא  בכניסה  המרתיע 
העמים  לכל  מקום  שאין  רק  שלא  לספק, 
בבית הכנסת אלא שאין בכלל כוונה שכולם 
יבואו בשעריו. בית הכנסת מקבל אנשים רק 

מעם אחד קטן... וזהו.
המקדש  בית  בג’נבה,  הכנסת  בית  לעומת 
המאה  בסוף  הורדוס  ידי  על  שנבנה  השני, 
בית  להיות  באמת  נועד  לפנה”ס,  הראשונה 
המוריה,  הר  את  העמים.  כל  עבור  תפילה 
ואחר  הראשון  המקדש  בית  עמד  שבראשו 
של  עצום  לשטח  הורדוס  הרחיב  השני,  כך 
מאצטדיון  ויותר   2.5 פי  שזה  מ”ר,  אלף   144
המכיל  בברצלונה,  נואו”  “קאמפ  הכדורגל 
יהודה  שמחוז  למרות  איש!   115,000 עד 
הר  נחשב,  ולא  קטן  היה  הרומית  באימפריה 
ביותר  הגדול  המקודש  המתחם  היה  הבית 
בעולם באותה תקופה ונועד לאפשר לרבבות 
ולהיות  אליו  לעלות  יהודים  ולא  יהודים 

בקרבתו של בית המקדש.
להשתתף  הותר  כאחד  ויהודים  יהודים  ללא 

הקורבנות  הקרבת  שהוא  העיקרי,  בפולחן 
מגוונות  היסטוריות  עדויות  וישנן  במקדש, 
הקריבו  הסוכות  בחג  גיסא,  מאידך  לכך; 
של  לשלומם  פרים  שבעים  יהודים  כוהנים 

מדוע  העולם.  עמי 
מתירה  אינה  ההלכה 
אלילים  עובד  ליהודי 
קורבן  להקריב 
היא  בעוד  במקדש 
לגוי  זאת  מאפשרת 
זרה?  עבודה  שעובד 
אלילים  עובד  יהודי  כי 
קירוב  של  בייעוד  בוגד 
באל  להכרה  העמים 
שרוצה  גוי  ואילו  אחד 
מצביע  קורבן  להקריב 
להתקרב  רצונו  על 

לייעוד זה.
שהעובדה  לציין  חשוב 
הבית  להר  עלו  שגויים 
כיפוף  בזכות  היא 

הלכתית  מבחינה  עקרוני,  באופן  ההלכה! 
להר.  לעלות  יהודים  ללא  היה  אסור  טהורה, 
פסוק  אותו  היא  לעלייתם  להיתר  הסיבה 
חכמי  את  שהוביל  לעיל,  שציטטנו  מישעיהו 
להר,  גויים  של  עלייתם  את  לאפשר  ההלכה 
לכל  תפילה  בית  המקום  יהיה  איך  שהרי 

העמים אם אין הם מּוָתרים לעלות אליו?

הזו  המחשבתית  הקפיצה  את  לדמיין  קשה 
בעולם  אחד,  לאל  תפילה  בית  הקמת  של 
היא  אלים  שריבוי  האמונה  ידי  על  שנשלט 
תפיסה נאורה. הרומאים חשבו שהיהודים הם 
לעצמם  בראו  שהרי  עצלים, 
בעולם  בלבד...  אחד  אל  רק 
אלוהים  על  המחשבה  כזה 
הייתה  לכולם  משותף  אחד 
והשאיפה  ומוזרה  חריגה 
ידי  על  לעולם  זאת  להנחיל 
הייתה  עולמי  תפילה  בית 

נועזת.
היהודית  התפיסה  בדיוק  זו 
של תיקון העולם, שבאה לידי 
ביטוי בתפילת שלמה המלך 
הראשון:  הבית  בחנוכת 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהָּנְכִרי  ֶאל  “ְוַגם 
ּוָבא  הּוא,  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַעְּמָך 
ְׁשֶמָך”  ְלַמַען  ְרחֹוָקה  ֵמֶאֶרץ 
)מלכים א’, ח’, מ”א(. כלומר, 
להיות  צריך  כולו  העולם 
הנובע  ובמוסר  אחד  בה’  באמונה  מאוחד 
מאמונה זו, הבאה לידי ביטוי במקדש היהודי 
את  מפרש  שרש”י  כפי  כולו;  לעולם  שפניו 
הפסוק “ְׁשַמע, ִיְׂשָרֵאל: ה’ ֱאלֵהינּו ה’ ֶאָחד” 
– “ה’ שהוא אלוהינו עתה יהפוך להיות ה’ 
ַההּוא  “ַּבּיֹום  זכריה:  הנביא  וכדברי  אחד”, 
ִיְהֶיה ה’ ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד” )זכריה, י”ד, ט’(. 
יואב פרנקל

בית תפילה לכל העמים - לקראת עשרה בטבת 

מרוצה מההסדר”.
רעב  שנות  שבע  בסוד  תיקון  השני:  השלב 
ועשר מכות מצרים, באמצעותן יצאו משליטת 
הנקראת  המתוקנת  לבחינה  והגיעו  פרעה 

רצון לקבל על מנת להשפיע.
מה אנו למדים אפוא מפרשה זו?

“ואהבת  מצוות  לקיים  מנת  שעל  למדים  אנו 
לרעך כמוך”, שהיא כלל גדול בתורה, כלומר 
- לקבל  כולה  מכילה בתוכה את כל התורה 
תחילה  להגיע  עלינו  להשפיע,  מנת  על 

עלינו  ראשון  בשלב  לתיקון.  הרצון  לרכישת 
להגיע להכרת הרע שבתוכנו – הכרת המקום 
בו אנו נמצאים - לקבל לעצמנו ולא לזולתנו. 
רק בהמשך נוכל לקבל את הכוחות להילחם 
משלטונו  לצאת  ממצרים,  ולצאת  זו  בכוונה 
שלנו:  ישראל  ארץ  אל  ולהגיע  פרעה,  של 
על  נקבל  בו  מתוקן  מצב  פירושה  “ישר-אל” 

מנת להשפיע.
“כי יעקב תפארת האבות הוא. והוא עומד 

להאיר על העולם... 

ומשום שהוא מתעלה תוך העולם הבא... 
יוצא ממנו ענף אחד יפה מראה... הנקרא 
יוצאים ממנו,  וכל האורות  ומראה,  ראיה 
וכל שובע, ושמן המשחה, להאיר לארץ... 
הצדיק  יוסף  הוא  הזה,  הענף  הוא  ומי 
חכמה,  הארת  שהוא  שובע.  נותן  שהוא 
ומפני  ניזון...  ממנו  והעולם  העולם.  לכל 
הוא  הכל  שעושה,  מה  כל  הקב”ה,  זה, 
בסוד עליון, והכל הוא כראוי להיות” )זהר 

עם פירוש הסולם, פרשת “ויגש”, מ”ד-מ”ה(.
אייל רגב

מודל בית המקדש הראשון 
במוזיאון המבורג, גרמניה

מנשה  בעקבות  ובפיסול  בציור  עבודות  יצרנו  דיני  המורה  עם  אמנות  בשיעור 
קדישמן.

למדנו שהוא היה רועה צאן ובעקבות זה התחיל לצייר ולפסל כבשים.
למדנו לצייר כבשים בכל מיני דרכים, עם רקעים צבעוניים וגם כבשים צבעוניות.

ישראליות  יראו  שהכבשים  רציתי  צבעוניים.  וזרים  רקע  עשיתי  שלי  בעבודה 
ובגלל זה עשיתי מגן דוד בכתרים ויונה בצד אותה ציירתי בעזרת כף היד שלי.

הציורים והפסלים מוצגים בתערוכה במרחב כיתות ב’ ג’ בבית הספר. 
כדאי לכם לבוא לראות, הכבשים ֶמה-חכות לכם!

ניצן לבון ג2

מנשה קדישמן, כבשים וילדי כיתות ג’

המבורג, גרמניה”הראשון במוזיאון “מודל בית המקדש 



דברים שאין להם שיעור
על  החשודה  לחברתה  אישה  משאלת 
ותנור.  ריחיים,  וכברה,  נפה,  השביעית 
אשת  עימה.  תטחון  ולא  תבור  לא  אבל 
נפה,  הארץ  עם  לאשת  משאלת  חבר 
עימה.  ומרקדת  וטוחנת  ובוררת  וכברה, 
אצלה  תיגע  לא  המים,  משתטיל  אבל 
וכולן,  עבירה.  עוברי  ידי  מחזקין  שאין 
לא אמרו אלא מפני דרכי שלום. ומחזקין 
ישראל.  ידי  לא  אבל  בשביעית,  גויים  ידי 

ושואלין בשלומן, מפני דרכי שלום.
)מסכת שביעית, פרק ה’, משנה ט’(

ביותר  המוצלחים  השיווק  מתרגילי  אחד 
ברצונכם  שאם  הרעיון  הוא  ה-20  במאה 
אבותינו  שחיו  כמו  אותנטית,  יהדות  לראות 
הוא  לעשות  שעליכם  כל  חז”ל,  בתקופת 
או  שערים  במאה  או  ברק  בבני  לבקר 
בברוקלין. אין דבר רחוק יותר מן האמת, ולא 
רק בגלל שחז”ל לא לבשו את מיטב האופנה 

הפולנית של המאה ה-18.
בתקופת חז”ל רוב היהודים בארץ ישראל לא 
הקפידו כל כך בשמירת מצוות. העדויות לכך 
היסטוריים  בכתבים  במשנה,   - מאוד  רבות 
בכך  אין  ועוד.  מתתיהו(,  בן  יוסף  )למשל 
של  חילונית  תנועה  הייתה  לא  אמנם  ספק. 
אתיאיזם אידיאולוגי, אבל כמעט כל השכבה 
מחוקי  חלק  על  רק  שמרה  ה”עממית” 
ההלכה. זה כלל חוסר הקפדה על חלק מדיני 
השבת )!(, אי שמירה על דיני טומאה וטהרה, 
מאכלים  של  כשרותם  בשמירת  פגמים 
ומעשרות(  תרומות  בהפרשת  )בעיקר 
שנת  מהלכות  מוחלטת  כמעט  והתעלמות 
“עם  חז”ל  קראו  בעם  זו  לשכבה  השמיטה. 
הממוצע  האדם  היו  הם  כי  בעיקר  הארץ”, 

ואנשים  חכמים  תלמידי  תקופה.  באותה 
ועל  ההלכות  על  יותר  להקפיד  שהחליטו 
מי  כן  ועל  בחבורות,  התאגדו  ההלכות  פרטי 
נקרא  שצריך  כמו  מצוות  לשמור  שהתחייב 

“חבר”.
היו  הארץ  עם  של  ההלכתיים  חייו  אמנם 
החיים  אבל  החברים,  מבחינת  בעייתיים 
משותפים  היו  בכפר  או  היהודית  בעיירה 
וחברים  ארצות  עמי  ארצות.  ולעמי  לחברים 
התחתנו ביניהם, קיימו קשרי מסחר וחברות, 
הפערים  משותפים.  חיים  חיו  הכול  ובסך 
ובירור  הלכתי  דיון  הצריכו  המצוות  בשמירת 
ועדיין  ההלכה  על  מלעבור  להימנע  כיצד 
להיות בקשר חברי ומשפחתי עם עמי ארצות. 
הלכתי  כערך  מופיע  שלום”  “דרכי  המונח 
בין  מגע  יש  כאשר  פינות  לעגל  שמאפשר 
חבר  שאשת  למרות  ארצות.  לעמי  חברים 
בנפה  תשתמש  הארץ  עם  שאשת  יודעת 
באכילה  האסורות  מחיטים  קמח  לנפות 
השמיטה(,  בשנת  שגודלו  חיטים  )למשל 
הדבר  דומה  הנפה.  את  לה  להשאיל  מותר 
לאדם דתי שהיו מתירים לו להשאיל לחילוני 
“חשוד”  שהחילוני  אף  על  שבוע,  לסוף  רכב 

שישתמש בו בשבת. 
המשנה גם מוסיפה שצריך לשאול בשלומם 
בשנת  בשדה  העובדים  החקלאים  של 
את  מחזקים  לא  אמנם  )באיסור(.  השמיטה 
ידיהם, אבל שואלים בשלומם. חז”ל לא הקימו 
לא  שילדיהם  כדי  לחברים,  נפרדות  שכונות 
יצטרכו לראות עמי ארצות מיטלטלים בשבת, 
או עובדים את שדותיהם בשמיטה. הם שמרו 
על קשרי חברות ומשפחה עימם )נכדתו של 

רבן גמליאל הזקן נישאה לעם הארץ(. הרבה 
לעמי  חברים  בין  ביחסים  עוסקות  משניות 
ארצות, וגם בנאמנות של מי שאינו מקפיד על 

ההלכה כלפי מי שכן מקפיד.
המדיר את חברו שיאכל אצלו, והוא אינו 
שבת  עימו  אוכל  המעשרות  על  מאמינו 
על  מאמינו  שאינו  פי  על  אף  הראשונה, 
מעושרין  לו,  שיאמר  ובלבד  המעשרות: 

הן. )מסכת דמאי פרק ד’, משנה ב’(
פירוש: ראובן מׁשביע את שמעון שיאכל אצלו 
בשבת. שמעון לא סומך על כך שראובן שומר 
לא  למשל  )ראובן  שצריך  כמו  הכשרות  על 
שכאן  מעניין  ומעשרות.  תרומות  על  מקפיד 
אם  ה”חילוני”(.  אצל  שבת  עושה  ה”דתי” 
ראובן אומר לשמעון שהוא מכין לו הכול כשר, 
את  ידחה  לא  ששמעון  רצוי  אף  ואולי  מותר 
ההזמנה. ערך השלום גובר על החשדות של 

שמעון בענייני הכשרות.
אילו היה כך היום – דיינו.

 אריאל ידין

בית מדרש משנה
פועל אחת לשבועיים בימי שלישי 
קריאה “יחפה” במשנה מתוך זווית 

חברתית והיסטורית 
אין צורך בידע מוקדם כלל 

לפרטים:
 ariel.yadin@gmail.com

משולחן ועד העמותה
אחד הפרויקטים המאתגרים העומד בפני 
הקיים  הספר  בית  העתקת  הוא  הקהילה 
כפי  בר-לב,  בשכונת  החדש  למיקומו 
בית  התאמת  לשם  המועצה.  שהחליטה 
לקהילה,  שיש  המגוונים  לצרכים  הספר 
הקהילה,  חברי  של  אד-הוק  צוות  הוקם 
מידע,  אספו  וחשבו,  כימים  לילות  שעשו 
ביצעו סיעורי מוחות, נסעו לראות מודלים 
שעות  ולאחר  אחרים,  ביישובים  דומים 
המהווה  מסמך  בנו  עבודה  של  רבות 
שיוקם.  במבנה  הקהילה  לצורכי  ביטוי 
במסמך בא לידי ביטוי גם הצורך, בחדרים 
נוספים לביצוע פיצולים, שטחים ללמידה 
בקבוצות, ומֵעֶבר לכך אזור תפילה, אולם 
אלה  בימים  ועוד.  לקהילה  התכנסויות 
האדריכלית  שולחן  על  המסמך  נמצא 
כיצד  לראות  כדי  החינוך  משרד  מטעם 
ניתן לשלב את דרישותינו בתוכנית הבינוי 

של  הכספיות  המשמעויות  ומהן  מטעמם, 
תוספות אלה.

זרקור על... צוות אירועים
והוצאה  תכנון  על  אחראי  האירועים  צוות 
אירועים בקהילה. אחת המטרות  לפועל של 
הקהילה  “גיבוש  היא  העמותה  ועד  שהגדיר 
המתרחבת”. לשם כך הגדיר הצוות, שבראשו 
במהלך  אירועים  מספר  דויטשמן,  ישי  עומד 
מהנה  פלטפורמה  ליצור  שמטרתם  השנה 
השנה  מתחילת  הקהילה.  לחברי  ומגבשת 
הרים הצוות מספר אירועים: אירוע סוף הקיץ 
השנה  פתיחת  אירוע  )לילדים(;  הספר  בבית 
המשמעותי  הקהילתי  והאירוע  )למבוגרים(; 
לאחד  שהפך  התורה,  ספר  הכנסת  של 
הקהילתית  האווירה  בזכות  הקהילה,  משיאי 

המיוחדת ששרתה בו. 
הצוות ישמח לקבל מתנדבים חדשים.

כללית  להזכירכם, בקרוב תתקיים אסיפה 
אחד  חדשים,  ועד  חברי  שני  ייבחרו  בה 
ואחד מקבוצת התפילה.  מקבוצת המפגש 
לפי  מועמדות,  להגיש  מוזמן  אחד  כל 

המתפרסם באימייל.
לכתובת  לנו  לכתוב  מוזמנים  תמיד  אתם 
                        .geshermb@gmail.com :העמותה
בשם ועד העמותה: רון וולף

לחני נמיר
המורה של כיתה ג2

לאייל, נטע, הדר וניר

מזל טוב 
להולדת הבת והאחות

מעיין



)אימא  זינגר  ללי  שמי   - להכיר  נעים 
ופלג, אישה לאורי, תושבת  ירדן  לרחלי, 
המושב המעורב הלא רחוק מכאן שפיר(, 
“קשת”  עמותת  את  לנהל  בכבוד  וזכיתי 
שבתפקידי  לאחר  זאת  בתיה;  מזכרת 
עמותת  את  וניהלתי  הקמתי  הקודם 

מרק”ם - רשת הקהילות המעורבות. 
קהילות  חמש-עשרה  חברו  למרק”ם 
יישוביות  קהילות   - הארץ  מרחבי  מעורבות 
מוסד  סביב  קהילות  ועירוניות,  )כפריות( 
חינוכי,  מוסד  סביב  שאינן  וכאלה  חינוכי 
קהילות  וותיקות,  וקהילות  צעירות  קהילות 
שהוקמו מעורבות מלכתחילה וכאלה שהפכו 
את  ללמוד  ניסינו  יחד  בדיעבד.  מעורבות 
מכנים  ולמצוא  מושגים  להגדיר  התופעה, 
על,  ממבט  הנושא  את  לבחון  משותפים, 
והכי  ובעיקר  משותפים,  צרכים  להגדיר 
הרבה - לייצר שיח עמיתים מתמשך ומלמד, 
ידע חדש  ולייצר  הידע המצטבר,  לחלוק את 
ומומחי תוכן ספציפיים לנושא על מנת לחזק 
בקהילות  ולתמוך  הקיימות  הקהילות  את 
להקים  המעוניינות  בקבוצות  או  בהתהוות 

קהילות חדשות מסוג זה. 
במסגרת עבודתי האמנתי כי אחד השדות בו 
היהודית.  הוא שדה ההתחדשות  פועלים  אנו 
שדה זה הינו שדה רחב ומרתק של לא מעט 
ארגונים, שרבים מהם חברו לארגון גג הנקרא 
“פנים” ומאגד ארגונים שונים העוסקים בטווח 
רחב של עשייה - החל בגישור ובמפגשים בין 
המדרש  בבתי  לימוד  דרך  וחילונים,  דתיים 
הפלורליסטיים השונים וכלה בבניית קהילות 
של  המרכזית  ההגשמה  את  המהוות  שונות 
דרך חיים זו, אשר מוצאת את דרכה בלימוד 
עיון  ימי  כנסים,  מפגשים,  משותף,  מקורות 

ועוד. 
תמיד  היווה  יהודית”  “התחדשות  המושג 
הוא  פעמים  הרבה  שכן  מרתיע,  מושג 
שמדליק  מה  הרפורמי,  בקונטקסט  נתפס 
הקהילות  מתושבי  רבים  אצל  אזהרה  נורת 
המעורבות )בין אם הם חברי קבוצת המפגש 
רציתי  זו  ובנקודה  התפילה...(,  קבוצת  או 
מחקר  יצא  ממש  לאחרונה  הפעם:  להעמיק 

 - “מידות”  מכון  ידי  על  בוצע  אשר  נרחב 
של  האפקטיביות  מידת  את  בוחן  אשר  מכון 
“אבי  קרן  ידי  על  והוזמן  חברתיות,  עמותות 
יורק.  ניו  חי”, קרן “פוזן”, קרן “נדב” ופדרציית 
ההתחדשות  תחום  במיפוי  עוסק  המחקר 
העמותות  מגוון  על  בישראל,  היהודית 
חלק  נטלתי  מרק”ם,  כמנהלת  בו.  הפועלות 
והשתתפות  שאלונים  מילוי  ידי  על  במחקר 
וכעת התפרסם  בנושא,  ובכנס  דיון  בקבוצות 
וניתן  רבות,  מעניינות  מסקנות  בדו”ח  הדו”ח. 
בין  “מידות”;  באתר  בהרחבה  עליו  לקרוא 
היתר על כמות הארגונים בתחום )מעל 500!(, 
ועל מידת ההשקעה של  על תחומי העשייה, 

המדינה בתחום )דלה ביותר...(. 
בשם  להתמקד  כרגע  מעניין  אותי  אך 
הרגישות  לאור  יהודית.  התחדשות   – התחום 
חלופות,  מספר  הוצעו  לכן,  קודם  שהזכרתי 
ביניהן: עמיות יהודית, יהדות כתרבות, יהדות 
חילונית,  יהודיּות  פלורליסטית-ליברלית, 
קבעו  דבר  של  בסופו  ועוד.  יהודי,  מימוש 
מדויקים  חלקם  השמות  כי  הדו”ח  מחברי 
למדי, חלקם כלליים וחלקם תופסים רק חלק 
מתיאור התחום, אך השם התחדשות יהודית 
הוא שהפך שגור ומוכר ולכן השימושי ביותר 
כדי לתאר את התופעה )ראו הגדרת התחום 

מתוך הדו”ח(. 
אני  ולמה  זה  על  לדבר  לי  חשוב  למה  אז 
שאני  הראשון  למאמר  כנושא  בזה  בוחרת 

כותבת ל”ודברת בם”? כי לעניות דעתי, תחום 
זה הוא תחום סּוֶּפר חשוב, משפיע ומשמעותי 
חושבת  ואני  הישראלית.  החברה  של  לפניה 
שאנחנו כקהילה מעורבת מהווים חלק בלתי 
לפחד  לא  ושחשוב  הזו,  מהעשייה  נפרד 
משמעותה,  את  היטב  להבין  אלא  מהכותרת 
להמשיך  ולהמשיך.   - בנושא  דעה  לגבש 
כקהילה  שלנו  החזון  עם  שלנו,  הדרך  עם 
ייחודית אך גם כחלק מרשת קהילות, וכחלק 
מתופעה כלל ארצית ישראלית המחדשת את 
המרכיב היהודי בחיינו והופכת אותו למרכיב 
בסולידריות  בזהותנו,  ומרכזי  משמעותי 
החברתית בינינו ובהבנה שהחיים המשותפים 
כאן על אדמת ארץ ישראל אינם מקריים. על 
כן היותנו קהילה משותפת לחילונים ושאינם 
היא  עצמנו(  את  נגדיר  שלא  איך  )או  חילונים 
היהודית  ההתחדשות  ארגוני  של  ההגשמה 

למיניהם. 
אז מה דעתכם?...

שאצליח  משותפת,  הצלחה  לכולנו  מאחלת 
להעשיר,  הקהילה,  את  ולהצמיח  לקדם 
הקהילה  מחיי  מועשרת  להיות  וכמובן 

הקסומה הזו שהוקמה כאן במזכרת בתיה.
דלת משרדי פתוחה תמיד, אני נמצאת מספר 
בבית  העמותה  במשרד  בשבוע  פעמים 
פגישה  איתי  לתאם  כמובן  ואפשר  הספר, 

באימייל או בטלפון:
052-3272842  lalyzin@gmail.com

שלכם,
ללי זינגר

מי מפחד מהתחדשות יהודית?

דו”ח מכון מידות בנושא התחדשות יהודית בישראל
על פי הדו”ח התחדשות יהודית כוללת: “מגוון יוזמות של יחידים ושל ארגונים, 
השגת  לשם  חילוני,  והלא  החילוני  במרחב  פורמאליים,  ובלתי  פורמאליים 
כמה מטרות: א. להכיר, ללמוד ולברר את מאפייני זהותם היהודית של יהודים 
בישראל ואת תרבותם העברית, היהודית והישראלית; ב. להנגיש את היהדות 
– על פניה התרבותיים, החברתיים, הלמדניים, הטקסיים והקהילתיים – לקהל 
הרחב; ג. לאפשר לאנשים הלוקחים חלק בפעילויות אלה לנכס מחדש את 
ולצקת  ליטול אחריות על האופן שבה הם מפרשים אותה  יהדותם, כלומר, 
מחויבות  וללא  מעברה  להתעלם  מבלי  וזאת  לתכניה,  חדשות  משמעויות 

להלכה.
לקריאת הדו”ח המלא באתר מידות:

www.midot.org.il/התחדשות_יהודית_בישראל


