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יום משפחה שמח!

קראו  הגדול  לאח  אחים.  שלושה  היו  ָהֹיה 
אלימלך. הוא היה שען. הייתה לו חנות קטנה 
בשכונת  שעונים  תיקן  ובעיקר  מכר  שבה 
השני  לאח  בחיפה.  התחתית  בעיר  “הדר”, 
לשיר  ואהב  מורה  היה  מאיר  מאיר.  קראו 
במקהלת בית הכנסת באותה שכונה בחיפה. 
שלושת  יעקב-אהרון.  קראו  הצעיר  לאח 
למשפחה  פולין,  בוורשה,  נולדו  האחים 
שלושתם  מצגר.  משפחת  אדוקה,  חסידית 
ניצלו מהשואה. אלימלך ומאיר עלו לארץ רגע 
לפני המלחמה ויעקב-אהרון ברח לארגנטינה 
)ולימים יעלה גם הוא לארץ(. אלימלך )השען( 
שלושתם  ילדים,  שלושה  לו  ונולדו  התחתן 
)המורה(  מאיר  הליטאי.  מהזרם  חרדים 
דתיות  שתיהן  בנות,  שתי  לו  ונולדו  התחתן 
לאומיות, ויעקב-מאיר )הצעיר( התחתן ונולדו 

לו שני ילדים, שניהם חילוניים.
 - בנושא  מעניין  דיון  כאן  לערוך  אפשר  היה 
משפחה אחת, שלושה זרמים ביהדות...-  אך 

הפעם אני בעניין אחר.
יונה מצגר הוא בן-דוד ראשון  וידוי קטן: הרב 
של אימא שלי. אבא של הרב אלימלך - ואבא 
של אמי - סבא מאיר - היו אחים. כילדים וגם 
על  משפחתית  גאווה  בנו  הייתה  כבוגרים 
לכל  מגיע  היה  הוא  יונה מצגר.  לרב  קרבתנו 
ברגעים  גם  שם  והיה  במשפחה  השמחות 
הפחות משמחים. הוא היה עבורנו – “הסלב” 

של המשפחה.
שקטה,  לא  אני  שנעצר,  מאז  לאחרונה, 

והזיכרון שלי עובד שעות נוספות.
משפחה  משפחתית.  מטפלת  אני  במקצועי, 
זה המקצוע שלי, ה”מומחיות” שלי. ועל החיים 
משפחתיות.  משקפיים  דרך  מסתכלת  אני 
קרוב  שלי,  משפחה  קרוב  הוא  הרב  והרי 
משפחה די קרוב, אז מה זה אומר עלי? ומה 
ומה  באתי?  שממנה  המשפחה  על  אומר  זה 
אותם  שהם  משפחתי,  שורשי  על  אומר  זה 

השורשים של הרב יונה מצגר?
במשפחה(:  כאלו  קולות  )ויש  שיגידו  יש  אז 
אומר  לא  זה  אלייך...  קשור  לא  זה  “שטויות, 
עלייך שום דבר”. אך בהנחה שהמשפחה היא 
מתעצב  הוא  שבתוכו  אדם,  של  גידולו  בית 
ובהנחה שהרב יונה מצגר לא הפך ביום אחד 
לאדם עם נורמות מוסריות בעייתיות לכאורה, 
“מה  השאלה  את  ולשאול  להתעקש  בחרתי 

זה אומר עליי ועל המשפחה שממנה באתי”?

ואז הגיח קול קטן בתוכי, קול שאינני קשובה 
גם  תיתממי,  “אל  בי:  והטיח  כלל  בדרך  לו 
יונה מצגר... גם את מרמה לפעמים!”  בך יש 
סימוכין  ולהביא  לגדול  החל  הקטן  והקול 
לא  שאת  ב”ווייז”  שכתבת  “זוכרת  לטענותיו: 
הנהג בשעה שנהגת?? זוכרת שקנית ספרים 
בחנות והיה נראה לך שלא החזירו לך עודף 
אמרת  ולא  לטובתך(  היה  )ושזה  במדוייק 

כלום???”
אירועים  מיני  בכל  להיזכר  התחלתי  ואז 
אירועים  יושרה,  הייתה  לא  שבהם  מהילדות 
גילי  את  מורידים  שבהם  כאלו  קטנים 
בכניסה  עליי  לשלם  לא  כדי  בשנתיים 
לא  מעולם  הזה  היושר  וחוסר  ועוד.  למוזיאון 
דובר, לא ביני לבין בני משפחתי ולא ביני לבין 

עצמי!
והציף  יונה מצגר  ואז הגיע המעצר של הרב 

כל אחד וה”יונה מצגר” שלו
להקשיב  והתחלתי  שבתוכי  הזה  הקול  את 
לו. הקול הזה החל לסמן לי מתי אני נמצאת 
החל  ואף  יושרה  לחוסר  שמתקרב  באזור 
אז  לא?(.  )מקורי,  מצגר  יונה  לי  לקרוא 
התחלתי להקשיב לו ולראות שאני לא ישרה 
לא  טובה,  לא  אני  שלפעמים  כמו  לפעמים. 
מדי...(  ארוכה  )הרשימה  חזקה  לא  חכמה, 
“חינכה”  שלי  ושהמשפחה  ברצף.  ושמדובר 
הרצף  על  לזוז  “מותר”  שלפעמים  אותי 
יונה מצגר, לכאורה, הרחיק  ושהרב  ולרמות. 

מדי לכת על הרצף.
אולם עבורי זוהי הזדמנות להתבונן בתופעה 
זו שנמצאת בתוכי, ובעיניי רק מהמקום הזה 
של התבוננות כנה ואמיתית - אפשר לעשות 

שינוי ולהיות בן-אדם טוב יותר!
מיכל שור - הרטמן

קטיף משפחות בשילר
בבוקר שמשי של דצמבר, יצאה כמדי שנה קבוצת  משפחות מהקהילה לקטיף 
מטעם עמותת “לקט ישראל”. בהסבר שקיבלנו לפני שהפשלנו שרוולים נדהמנו 
לשמוע שכ- 60% מהמזון בארץ לא מגיע לצלחת מסיבות שונות, בין השאר בשל 
מחסור בידיים עובדות, שבגללו נשארת תוצרת חקלאית בשדות. חדורי מוטיבציה 
הסתערנו על עצי הקלמנטינות, ילדים, הורים וגם סבתות נמרצות. בשעה וחצי של 

עבודה נקטפו למעלה מ-700 ק”ג קלמנטינות! הילדים קיבלו “טעימה” 
מעבודה בחקלאות, למדו על מצוות לקט, ִשכחה ופיאה, וגם על הפרשת 

ַמֲעֵׂשר, בעיקר חווינו כולנו חוויה משפחתית. 
תודה לצוות “תרומה לקהילה” 

על היוזמה, הארגון והחוויה המשמעותית!



פרשת “משפטים”, אקטואליה ויום המשפחהפרשת השבוע למשפחה

מי בתמונה? 
מה הקשר שלה ליום המשפחה? 

)תשובה במהופך(

חידה

הנרייטה סאלד )1860-1945( מחנכת וסופרת, ממייסדות 
ארגון “הדסה”. עמדה בראש ארגון “עליית הנוער”. בישראל 

צוין “יום האם” ביום ל’ בשבט, תאריך פטירתה, )אם כי 
למעשה, היא נפטרה לאחר השקיעה, בא’ באדר(, כהוקרה  

להיותה “אם” לבני הנוער היהודיים שבהם טיפלה. בשנות 
התשעים הונהג לקרוא ליום האם בשם-”יום המשפחה”.

איך?  ואקטואליה,  השבוע  פרשת 
מהגרים- נשאו  זו  מפרשה  פסוקים 

פליטים בהפגנותיהם.

יום  זה  איך?   ויום המשפחה,  פליטים 
שהם לא יחגגו בסהרונים, בחולות, או 

במתקנים אחרים. 

במהגרים-פליטים  נוגעת  משפטים  פרשת 
משני הבטים, ציווי על היחס לגר, והציווי, “ֹלא 
ְּבַאְרְצָך.” בשניהם המפרשים חלוקים  ֵיְׁשבּו 
במי מדובר. אנסה להציג את הדעות השונות, 

ולהציע על הנכון לנו.

גרים  כי  בהקשר:  פעמים   4 הגר  על  צוונו 
זו,  בפרשה  פעמיים  מצריים,  בארץ  הייתם 

במסר הולך ומתעצם:
ֵגִרים  ִּכי  ִתְלָחֶצּנּו,   ְוֹלא  תֹוֶנה  ֹלא  “ְוֵגר 

ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים.“ )שמות כב כ(.
ֶנֶפׁש  ֶאת  ְיַדְעֶּתם  ְוַאֶּתם  ִתְלָחץ,  ֹלא  “ְוֵגר 
ִמְצָרִים.”  ְּבֶאֶרץ  ֱהִייֶתם  ֵגִרים  ִּכי  ַהֵּגר, 

)שמות כג ט(.
ְּבַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו אֹתֹו.   ֵּגר  ִאְּתָך  ָיגּור  “ְוִכי 
ִאְּתֶכם,  ַהָּגר  ַהֵּגר  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִמֶּכם  ְּכֶאְזָרח 
ְּבֶאֶרץ  ֱהִייֶתם  ֵגִרים  ִּכי  ָּכמֹוָך,  לֹו  ְוָאַהְבָּת 
יט  )ויקרא  ֱאֹלֵהיֶכם.”  ְיהָוה  ֲאִני,  ִמְצָרִים,  

לג – לד(.
א  ִיּשָׂ ֹלא  ֲאֶׁשר  ְוַהּנֹוָרא,  ַהִּגּבֹר  ַהָּגֹדל  “ָהֵאל 
ָיתֹום  ִמְׁשַּפט  ֹׁשַחד. ֹעֶׂשה  ִיַּקח  ְוֹלא  ָפִנים 
ְוִׂשְמָלה.   ֶלֶחם  לֹו  ָלֶתת  ֵּגר  ְוֹאֵהב  ְוַאְלָמָנה, 
ְּבֶאֶרץ  ֱהִייֶתם  ֵגִרים  ִּכי  ַהֵּגר,  ֶאת  ַוֲאַהְבֶּתם 

ִמְצָרִים”. )דברים י יז- יח(.

שהיינו  הגרים  כמו  לכאורה  הגר?  ומיהו 
בארץ מצרים, זרים מארץ אחרת.  וכן נאמר 
ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי  ֵּתַדע  “ָיֹדַע  לאברהם: 
ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם.” )בראשית טו יג( ושוב, גרים 

הם אלו בארץ לא להם.    

גר,  לשון  “כל  כ(:  כב  )שמות  רש”י  לפי  אכן 
בא  אלא  באותה מדינה,  נולד  שלא  אדם 
מסכימים  ועמו  שם,”  לגור  אחרת  ממדינה 
הרמב”ן, מנחת חינוך, ור’ אברהם בן הרמב”ם 

)שחולק כאן על אביו(.  

שלא  הגר  יקבל  “כאשר  עזרא:  האבן  לפי 
וכך  בארצך,”  תונוהו  לא  עכו”ם,  לעבוד 

מכילתא על שמות, כ”ב, כ’.

תורה  שקיבל  צדק,  גר  מפרש,  והרמב”ם 
ומצוות, ועמו ספרא קדושים ג’, בבא מציעא 

נ”ח ע”ב.
 

מדובר  לרמב”ם,  שההלכה  מקבלים  רבים 
גרים  “כי  את  להבין  קשה  אך  צדק.  בגר 
צדק  גרי  היינו  לא  מצרים.”  בארץ  הייתם 
מתנים  ואנו  לגר,  היחס  על  צוונו  ועוד,   שם. 

שיקבל את דתנו? זאת עשו לנו!

“ֹלא  העלילה מסתעפת עם המשך הפרשה: 
ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצָך” )שמות כג לג(. רוב המפרשים 
רואים התייחסות ל-7 העמים יושבי הארץ, אך 
הלכה  י’,  פרק  זרה  עבודה  )הלכות  הרמב”ם 
“בזמן שיד  ט’( משליך על כל עובד אלילים. 
אסור  העולם,  אומות  על  תקיפה  ישראל 
בינינו;  זרה  עבודה  עובד  גוי  להניח  לנו 
אפילו יושב ישיבת עראי, או עובר ממקום 
עד  בארצנו,  יעבור  לא  לסחורה,  למקום 
שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נוח 
לפי  אפילו  ְּבַאְרְצָך”,  ֵיְׁשבּו  “ֹלא  שנאמר 
הרי  מצוות,  שבע  עליו  קיבל  ואם  שעה.  
זה גר תושב.  ואין מקבלין גר תושב, אלא 
בזמן שהיובל נוהג; אבל שלא בזמן היובל, 

אין מקבלין אלא גר צדק בלבד”.  

וחלילה,  חס  להבין,  אנשים  מביאה  זו  פסקה 
לגור  רשאים  צדק  וגרי  יהודים  רק  שהיום 

בארץ. וחשוב לבאר:
בינינו,  זרה  עבודה  עובד  גוי  להניח  לאיסור 
ולא  מצאנו  לא  “זאת  מסתייג:  הראב”ד 

שמענו מעולם!” 
בזמן  שלא  תושב  גר  מקבלים  שאין  לגבי 
יובל )וכך גם הבבלי, ע”ז ז עב( אין זה שאדם 
שקיבל 7 מצוות לא יגור בארץ כשהיובל אינו 
נהוג, אלא, יגור, אך אין עורכים טכס בבית דין 

)הכסף משנה(.

מדוע זה רלבנטי? כי בתלמוד, “נוצרי לדברי 
עב(   ז  )ע”ז,  אסור.”  לעולם  ישמעאל  רבי 
עובדי  “הנוצרים  וכותב:  מקבל  והרמב”ם 
אידם  יום  ראשון  ויום  הן,  זרה  עבודה 
הוא” )הלכות ע”ז ט ד( ומשתמע, חס וחלילה, 
בכניסה  אסורים  דנים  אנו  בהם  שהפליטים 

לארץ, ומכאן הלהט של רבים לגרשם.
א(  ב  עז  הבחירה  )בית  המאירי  לפי  אך 
המוזכרים  עתיקים  לשבטים  מכוון  התלמוד 
ְרָחק,”  ַהֶמּ ֵמֶאֶרץ  ִאים  ָבּ “ֹנְצִרים  בירמיהו, 
נבוכד-נצר,  שם  על  נוצרים  טז(,  ד  )ירמיהו 

ולהם יום ראשון היה חג.  
www.hashefa.co.il/( שטייזלטץ  הרב 

את  מצטט   )document/68686,0,18.aspx
המהר”ל שהנוצרים של ימינו אינם עובדי ע”ז 
איסור  אין  כלומר  הדת,   בעיקרי  ומאמינים 

שיגורו אצלנו.
גרים- כשהיינו  ומה  אצלנו.  לֵגרים  כאן  עד 

את   “ודרשו  ירמיהו:  ראו  אצלם?  פליטים 
שמה  אתכם  הגליתי  אשר  העיר  שלום 

יהיה  בשלומה  כי  ה’  אל  בעדה  והתפללו 
“ואדרבא,  וכן המהר”ל:  ז(.  )כט  לכם שלום” 
הזהירו אותנו חכמים לקבל עלינו מלכות 
השם  שגזר  אחר  האומות,  וממשלת 
עלינו  ראוי  רשותם,  תחת  שנהיה  יתברך 
לקבל ממשלתם.” )באר הגולה, באר 7 פרק 

1(. ואין באלו התייחסות לדתם.
כלומר, עלינו לחיות עם אומות העולם, לקבל 

אותם כדי שיקבלו אותנו. 
היינו עם נע ונד, ועתה זכינו למדינה שמושכת 
פליטים זרים. בתוכינו עדין ניצולי שואה, מהם 

ניצלו בזכות עמים אחרים.

והרמב”ן  לאחרים?  לעזור  תורינו  זה  האין 
כותב )שמות כב כ(: “כי אתה ידעת שהייתם 
הלחץ  את  וראיתי  מצריים,  בארץ  גרים 
ועשיתי  אתכם,  לוחצים  המצרים  אשר 
בהם נקמה, כי אני רואה דמעת העשוקים 
ואני  כח,  עושקיהם  מיד  מנחם  להם  ואין 

מציל כל אדם מיד החזק ממנו.”

עינת מלניק 
)ותודה לג’ף על הציטוטים ומראי המקומות(



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

בשעת  מתות  נשים  עבירות  שלוש  “על 
ובחלה  בנידה  זהירות  שאינן  על  לידתן: 

ובהדלקת הנר” )שבת פרק ב, משנה ו(.

מסכת שבת היא כמובן המסכת שדנה בדיני 
יום השבת. המקרא אינו מפרט הרבה על מה 
לאיסור  מעבר  השבת,  ביום  לעשות  שאסור 
תות  ַּבִכּ מלאכה”.  כל  תעשו  “לא  כמו  כללי 
התפתחו  השני  הבית  בתקופת  השונות 
רוב  השבת.  שמירת  של  שונים  מנהגים 
איסורים.  מיני  בכל  מאוד  החמירו  הִּכתות 
היה נפוץ בתקופה זו לשמור על טהרה ביום 
אוכל בכלל בשבת עצמה  לא להכין  השבת, 
מהבית,  לצאת  לא  יום,  מבעוד  רק  אלא 
שבת  כל  לצום  שהקפידו  כאלה  אפילו  ויש 

ולהקדיש את היום לתפילה וללימוד.
סדרי  ששת  בכל  הארוכה  היא  שבת  מסכת 
השבת  מדיני  וחלק   - פרקים   24  - המשנה 
מסכת  שלאחריה,  במסכת  לדון  ממשיכים 
עירובין. כיוון שמוסד השבת הוא עתיק מאוד, 
על  למשנה  מחוץ  רבים  מקורות  בידינו  יש 
כללי  שמירת השבת הקדומה. לחז”ל באופן 
לעומת  השבת  באיסורי  להקל  נטייה  הייתה 

הִּכתות האחרות באותה תקופה.
רוב דיני השבת הם איסורים, אבל יש גם מעט 
היא  שבהן  המרכזית  השבת.  לקיום  מצוות 
מצוות הדלקת הנר בכניסת השבת. כבר בימי 
האישה,  של  נחלתה  זו  מצווה  הייתה  חז”ל 
למרות שהסיבה לכך לא ברורה. ייתכן שכיוון 
שכל מלאכות הבית היו בחזקתן של הנשים, 
הייתה  בלילה  הבית  את  להאיר  הדאגה  גם 
סיבות  מופיעות  בתלמודים  נשית.  מטלה 
שלא  מה  האישה,  בגנות  רובן  אבל  נוספות, 
“פרס”  קיבלה  שהאישה  זה  עם  מסתדר 

להיות אחראית על קיומה של מצווה חשובה. 
באחריות  היו  מיוחדות  מצוות  כלל  בדרך 

הגברים, למשל, הדלקת נר של חנוכה.
בתקופת  שכיח  מאוד  דבר  היה  בלידה  מוות 
עדיין  ה-20  המאה  תחילת  עד  אפילו  חז”ל. 
מתו נשים רבות בלידתן )עד 1940 היו בערך 
 100,000 כל  על  נשים  של  מוות  מקרי   500
לידות. היום מדובר על מקרי מוות בודדים על 
כל 100,000 לידות(. הסיכון הגדול ביותר היה 
כמובן  חז”ל  שונים.  ודימומים  מזיהומים  מוות 
לשכיחות  הרפואית  הסיבה  את  הבינו  לא 
הטרגדיה  שכיחות  את  וניצלו  בלידה,  המוות 
שישנם  אומרת  המשנה  ודתי.  חברתי  לתיקון 
שאינן  נשים  בלידה:  למוות  גורמים  שלושה 
אינן  כלומר  הנידה,  טומאת  על  מקפידות 
קיום  לפני  שצריך  כמו  טהרה  על  מקפידות 
להפריש  מקפידות  שאינן  נשים  ִקרבה,  יחסי 
להינתן  שאמור  מהעיסה  )החלק  חלה 
מקפידות  שאינן  ונשים  לכהנים(,  כתרומה 

להדליק נרות בערב שבת.
האישה  בתפקידי  זה  שוביניסטי  דיון  אגב 
)טוב, זה היה לפני אלפיים שנה( יש לחז”ל גם 
השקפות על תפקידי הגבר, ודוגמה לכך אנו 

מוצאים בפרק השישי של מסכת שבת....
לא ייצא האיש לא בסיף, ולא בקשת, ולא 
בתריס, ולא באלה, ולא ברומח. ואם יצא, 
חייב חטאת. רבי אליעזר אומר, תכשיטין 
אלא  לו  אינן  אומרים,  וחכמים  לו.  הן 
ְלִאִּתים,  ַחְרבֹוָתם  “ְוִכְּתתּו  שנאמר  גנאי, 
ו,  פרק  )שבת  ְלַמְזֵמרֹות”  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם 

משנה ד(.
כלשהו  משא  עם  לצאת  איסור  יש  בשבת 
אם  מחלוקת  יש  הרבים.  לרשות  מהבית 

משולחן ועד העמותה
בתאריך  שנערכה  הכללית  באסיפה 
31.12.13 נפרדנו משני חברי ועד פעילים, 
אפרת רוזנברג-שפירא וגיא ברלינר. חברי 
הוועד מודים להם מקרב לב - על תרומתם 
העמותה  לקידום  האחרונות  בשנתיים 
ועד  חברי  שני  נבחרו  במקביל-  והקהילה. 
קבוצת  נציגת  לב-רן,  אלישבע   - חדשים 
תפילה והלל שיש, נציג קבוצת מפגש. אנו 
לפעילות  הצטרפותם  על  אותם  מברכים 

הוועד.
התקציב  על  דיון  נערך  האסיפה  במהלך 
והוצג מידע אודות כמות  הנוכחי )תשע”ד( 
בפעילות  משקיעה  שהעמותה  השעות 
שהוצג  המידע  הספר.  בבית  ה”קשתית” 
על ידי, יו”ר הוועד אלי רבל, הוא פרי עבודה 

הספר  בית  מנהלת  עם  הוועד  של  משותפת 
לאחר  העמותה,  של  ההשקעה  מהות  לגבי 
הוועד על כך  דיונים שכללו עמידה של  מספר 
בלבד,  “קשתיים”  לנושאים  מיועד  שהכסף 
הלימודים  לתוכנית  הקשורים  לנושאים  ולא 
היקף  לגבי  הסכמה  הושגה  הממלכתית, 
עוררו  באסיפה  שהוצגו  המספרים  ההשקעה. 
דיון רחב, הן באסיפה גופא והן במיילים שנכתבו 
הנדרשת  ההשקעה  למהות  בנוגע  מכן,  לאחר 

של העמותה בבית הספר, ולגבי אופייה. 
“אני  בדיון:  אמרה  רוזנברג-שפירא  אפרת 
מה  על  בית”  “בעלי  הרגשנו  שבעבר  מרגישה 
הרגיש  אחד  כל   – ובעמותה  בקהילה  שקורה 
שהחזון  רצון  לו  ויש  לו  שייך  כאן  שיש  שמה 
“לחיות ולחנך ביחד” יצליח ויהי מה. כך שאפילו 

האמת,  על  נודה  )ובואו  ביקורת  הייתה  אם 
מתוך  נאמרה  היא  ביקורת(  הייתה  תמיד 
נקודת מוצא של שותפות ורצון לתקן ביחד. 
היום, יש הרגשה של “תרבות של צרכנות”. 
שאנו  התמורה  “מה  הוא  הרווח  השיח 
לעמותה”,  משלמים  שאנו  לכסף  מקבלים 
וצריך  מותר  רגל.  פשיטת  של  סוג  יש  ובכך 
ולהעביר  אפילו,  נוקבות  שאלות,  לשאול 
גם  )ומותר  לנו  שכואב  מה  על  ביקורת 
להגיד מילה טובה על מה שמוצא חן בעינינו 
להמשיך  רוצים  אנחנו  אם  אבל  לפעמים...( 
לחיות בקהילה סולידרית, סובלנית ותומכת, 
אנחנו צריכים ‘לעשות חושבים’ על המקום 

הזה שאליו הגענו”.
רון וולף

מותר  ואם  לא,  או  משא  נחשבים  נשק  כלי 
כלי  אליעזר,  רבי  לפי  לבית.  מחוץ  לטלטלם 
את  מייצג  אליעזר  רבי  תכשיטים.  הם  נשק 
עד  מסוימים  במקומות  הקיימת  התרבות, 
מכובד  איש  של  מהלבוש  חלק  בה  היום, 
לחימה  איזו  לצורך  לא  שלו.  הנשק  כלי  הם 
בהם  להתכבד  כדי  אלא  ברחוב,  לו  שמחכה 
רומאיים  בפסיפסים  אגב,  הבריות.  בעיני 
רומא,  נכבדי  מתלבשים  כך  מהתקופה, 
חכמים  יש  לעומתו  עליהם.  נשקם  כלי  עם 
ההיפך  הם  נשק  כלי  זו.  גישה  על  החולקים 
מתכשיט – הם גנאי. הם מצטטים את הפסוק 
תקופת  על  ד’(  פסוק  ב’,  )פרק  מישעיהו 
הנשק  וכלי  המלחמות,  ייפסקו  בה  הגאולה, 
לפני  האנושות.  לתועלת  לכלים  יהפכו 
מהתרבות  חלק  גם  חז”ל  היו  שנה,  אלפיים 
של  בשיאה  השוביניסטית-מיליטריסטית, 
גלדיאטורים  המלאה  הרומית,  האימפריה 
ניצוצות  היו  פעם  ִמִיֵדי  טרף.  בחיות  שנלחמו 
הם  נשק  כֵלי  בו  יותר,  טוב  לעידן  תקווה  של 

גנאי, ונשים אינן מתות בשעת לידתן.

אריאל ידין

דברים שאין להם שיעור



שקט, המורה 
מדברת!

דברים לפתיחת ערב משותף להורים 
ומורים “מהחזון אל תכנית הלימודים”

בבית  ארוך  מיום  כשחזרתי  שעבר,  בשבוע 
תלמידת  הבכורה,  בתי  לי  חיכתה  הספר, 
בירושלים,  “קשת”  הספר  בבית  י”א  כיתה 
אין  כאן  עד  ברכיה.  על  הנייד  המחשב  עם 
שאנחנו  לי  הודיעה  היא  דופן.  יוצא  דבר  כל 
מחר  שמתקיים  למבחן  יחד  ללמוד  צריכות 
את  בלעתי  לרמב”ם”.  פרקים  “שמונה  על 
אימא  )ֲהִיי  האחרון?!”  ברגע  “למה  הנזיפה 
ונרתמתי  בצאתך(  ספר  בית  ומנהלת  בביתך 
זו  הייתה  הרבה  עייפותי  למרות  למשימה. 

חוויה מרוממת נפש עבורי.
בין  בחופשיות  נעה  היא  איך  לראות  שמחתי 
משלבי  את  ומבינה  מזהה  הטקסט,  רובדי 
מן  הפסוקים  שברי  את  השונים,  הלשון 
מספרות  המשפטים  חלקי  את  המקרא, 
והארכאית  המתורגמת  העברית  ואת  חז”ל 
היא  הפילוסופים,  כשנזכרו  הרמב”ם.  של 
לבין  הרמב”ם  עמדת  בין  בהשוואה  פתחה 
הספר,  בבית  שלמדה  הקלאסיות  הטרגדיות 
הדיון  עבר  מכאן  ו”אנטיגונה”.  “אדיפוס” 
לשאלת התורשה והסביבה שנלמדת במגמת 
קפקא,  של  ל”הגלגול”  והתגלגל  הביולוגיה, 
ספרות.   שיעורי  במסגרת  אלו  בימים  שנלמד 
היא ידעה לענות היטב על השאלה המכשילה 
באותה  חיו  ואריסטו  הרמב”ם  האם  שלי 
בהשכלה  הבור  על  שוב  בי  ונזפה  תקופה 

השיחה  כשהגיעה  שלי, 
שהן  כפי  אלו  לסוגיות 
בספרי  ביטוי  לידי  באות 

“הארי פוטר”.
חייה  כל  למדה  בתי 
“משלבים”,  ספר  בבתי 
היסודי  הספר  בית 
חטיבת  חורון,  בבית 
מודיעין  “יחד”  הביניים 
ירושלים-   “קשת”  ותיכון 
החינוך  ובזכות 
לה,  שהוקנו  וההשכלה 
היהודי  הספרים  בארון  לשוטט  מסוגלת  היא 
ולהמשיך ממנו לארון הספרים האוניברסאלי 

בחופשיות ובלי חשש.
מדובר  שמא  מליבכם  חשש  להסיר  כדי 
מלווה  הייתה  ששיחתנו  הרי  חריגה,  בנערה 
“קפקא  תיכון:  לתלמידת  היאים  בקיטורים 
משעממת”;  הזאת  “המורה  מרדים”;  זה 
וכהנה.  כהנה  ועוד  צודק”;  לא  במבחן  “הציון 
של  השפעה  היא  זאת  כל  כי  תאמרו  אם 
החינוך בבית, אודה באשמה. על פי המסורת 
ההורים:  על  היא  החינוך  חובת  היהודית 
ָּבם”  ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם  “ְוִלַּמְדֶּתם 
)דברים,י”א, י”ט(, אומר הפסוק המפורסם. אך 
לקפקא  לסופוקלס,  לרמב”ם,  החשיפה  את 
בתי  חייבת  מנדל,  של  התורשה  ולחוקי 
לתוכנית הלימודים בבית הספר. ואני אסירת 
וביטוי  השלמה  מהווה  זו  שתוכנית  על  תודה 

לערכים שאנו שואפים לחנך אליהם.
בחרתי לפתוח את דבריי בערב זה, שנתנו לו 
את הכותרת “מהחזון אל תוכנית הלימודים”, 
בחוויה זו כהורה, כדי להדגיש את החשיבות 
כמורה  זה,  לאתגר  מייחסת  שאני  הרבה 
בשנת  הספר  לבית  כשהצטרפתי  וכמנהלת. 
בנמצא  אין  כי  מצאתי  הקודמת,  הלימודים 
חזון.   – מותאמת  מסודרת  לימודים  תוכנית 
ספר  לבתי  אופייני  זה  מצב  הופתעתי,  לא 
של  הכיסאות  בין  הנופלים  שלנו,  מהסוג 
הממלכתי-דתי,  והזרם  הממלכתי  הזרם 

ומחייבים אותנו ליצור יש מאין תכנית וחומרי 
לימוד, המותאמים לחזון הייחודי. לנוכח מצב 
זה הגדרתי כיעד מועדף, כתיבה של תכנית 
רכז  אליסף,  את  למלאכה  וגייסתי  לימודים 
תוְכֵני קבוצת תפילה, ואת גלית, המלווה את 
מטעם  הספר  בבית  היהודי  החינוך  תחום 
התוכנית  כתיבת  במהלך  “מיתרים”.  ארגון 
שהצטברו  והניסיון  החומרים  על  התבססנו 
הפערים  את  מילאנו  כה-  עד  הספר  בבית 
חופשת  במהלך  וחידושים.  שינויים  והכנסנו 
תוכנית  הכוללת  לתוכנית  נוספה  הקיץ 
לימור,  בהובלת  הבוקר,  למפגשי  ייחודית 
שמונתה רכזת תֹוְכֵני מפגש, הודות לתמיכה 

של העמותה בבית הספר. 
תהליך גיבוש התוכנית העלה סוגיות מוכרות 
כמו - איכות מול כמות, לימוד מסורתי לעומת 
בין  והמבדיל  המשותף  ביקורתי,  לימוד 
הלימוד בקבוצות הזהּות, תפקידו של המורה 

כמתווך ועוד.
אנו מבקשים להציג את התוכנית,  זה  בערב 
אך מעבר לכך, נפתח חלון ליישומה בשטח. 
עצמם  על  לקחו  הספר  בית  ממורי  מבחר 
לצוות  ועמיתים  מתעניינים  הורים  לשתף 

ההוראה בחווית הלימוד בכיתה. 
הורים  המשתתפים,  כל  את  מזמינים  אנו 
פה  ובעל  בכתב  אותנו  לשתף  ומורים, 
ובדגשים  בשאלות, בהסתייגויות  ברשמים, 
לשפר,  שאיפה  תוך  הערב,  במהלך  שיעלו 

להעמיק ולהרחיב את העשייה.

צוות  אנשי  כשלושים  השתתפו  בערב 
למשוב  מודים  אנו  הורים.  וכשבעים 
ומקווים  שקיבלנו  והאוהד  המכבד 
נוסף בשותפות  יהווה נדבך  זה  שמפגש 
לקהילת  הספר  בית  בין  העמוקה, 
בית  מקימי  של  החזון  וביישום  ההורים 

הספר “קשת”.

שלומית יחיא
מנהלת בית הספר

צילום: מרים תל אור


