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ע למשפחה  2007  מאי18 * ז" תשסבסיון' א   פרשת השבו

   

  ל לעם"רמח
  

ם "קיימת הקבלה מעניינת בין הרמב
, )ל"רמח(לבין רבי משה חיים לוצאטו 

 27, ו"תק'ו באייר ה"שנפטר בכ
הבדלי התפיסות על אף , 1744באפריל 
אמנם הראשון ידוע . ביניהם

כרציונליסט והשני פיתח תפיסת עולם 
.  המבוססת על מושגים מעולם הקבלה

אבל שניהם מאוד מקובלים בחוגים 
חיברו , הדתיים בכלל והחרדים בפרט

ספרים שעשויים לעניין את כלל 
אצל , כמובן, הדבר בולט. הציבור
הדבר הרבה , ל"באשר לרמח. ם"הרמב

ביאליק כינה . חות ידוע לכלל הציבורפ
המשורר הראשון של השירה "אותו 

וכתב על ספר " העברית החדשה
מי אשר לא ": ל"המחזות של הרמח

מלא בנעוריו את אוזניו ואת נפשו 
ל ומתרועת בוקרה "משפת חזיונות רמח

 הוא לא ידע מה זה קול עברי נקי וזך -
מומלץ לקרוא את המאמר . ("מימיו

ר אריאל " מאת ד"משוררהמשיח ה"
  ".)הארץ"באתר , הירשפלד

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תהילעל ק

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

  :לאסף וקשרהת
8560804 - 050  

  :או כנסו לאתר
il.org.batya-mazkeret-gesher.www 

   )כ, א עד ד, במדבר א( פרשת במדבר
  

  מגילת רות
  

ְַוַיַען ּבַֹעז ַויֹאֶמר ָלה ֻהֵגד ֻהַגד ִלי כֹל ֲאֶשר ָעִשית ֶאת ֲחמֹוֵתך  ׂ ׁ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּאֲחֵרי מֹות ִאיֵשך ַוַתַעְזִבי ָאִביך ְוִאֵמך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵתך ַוֵתְלִכי  ּ ְּ ְ ְ ְּ ׁ

ֶׁשר לֹא ָיַדַעְת ְתמֹול ִשְלשֹוםֶאל ַעם ֲא ׁ ּׁ ם ה: ּ ּפֳעֵלך וְתִהי ' ְׁיַשּלֵ ְ ָ ּ
ַׁמְשֻכְרֵתך ְשֵלָמה ֵמִעם ה ְ ּ ּ את ַלֲחסֹות ' ׂ ֱׁאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ּבָ ׂ

ַָתַחת ְכָנפיו ּ ּ  
  ) יב- יא,רות פרק ב(
  

  הנושאים המרכזיים בפרשה
 העוסקת השבת אנו קוראים בתורה את הפרשה הראשונה בספר במדבר

רוט יפב ,בייעודם של הלויים, בני ישראל) מפקד(בין היתר במניין 
אולם אנו נקדיש את הלימוד . משימתם ובסדר חניית השבטים במדבר
  . למגילת רות אותה אנו קוראים בשבועות

  

בסוכות ,  שיר השירים– בפסח: חמש המגילות נקראות במועדים הבאים
מגילת .  מגילת איכה–עה באב  מגילת אסתר ובתש– בפורים, קהלת –

המציג את , אידילי, פור שלםירות בת ארבעת הפרקים הקצרים היא ס
  .  דמות אשה רוויית חסד–דמותה של רות 

  

  , להורים שלום
בלימוד השבוע נראה שהשמות של הדמויות במגילה הם בעלי משמעות 

  :לפני הלימוד שוחחו ביניכם. רבה
? כםמו מה משמעות ש שתפו וספר.חשבו על השמות שלכם �

 ?האל מותלמה נקראתם בש

איזה שם אתם ? מדוע? האם אתם אוהבים את השם שלכם �
 ?הייתם בוחרים לעצמכם

? מסוימת) התנהגות(' שליחות'כם עלי' מטיל'האם השם שלכם  �
 ?האם אתם ממלאים שליחות זו

  

 שבעקבותיו אבימלך לוקח את אשתו שני בניו ,המגילה מספרת על רעב
נישאים , מחלון וכליון, הבנים.  לחםאין העיר בה – בית לחםועוזב את 

אלא שהדברים . לנשים מואביות ונראה שהם מתכוונים להשתכן במואב
  . בעלה ושני בניה של נעמי מתים. אינם מתפתחים כמו שהגיבורים קיוו

  ? מה ניתן ללמוד משמותיהם? מה לדעתכם ניתן ללמוד ממותם

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  
 



  
  

 
 

  
  
  

לאחר שהות של יותר מעשר שנים ובעקבות האסונות 
השורש . שפקדו אותה נעמי רוצה לשוב לבית לחם

נסו למצוא .  פעמים11ב חוזר בפרק א מפסוק ח  .ו.ש
  : את הפעלים ולהעמיק בשאלה

  . מנחה בפרק נבחרה מילה זו להיות מלה מדוע
  ? מי לא שב? לאן? מי חוזר

  . נעמי מחליטה לשוב בחוסר כל לבית לחם
 ומדוע היא משנה מתי? מה משמעות השם נעמי

  ? אותו
  

  . עמה לבית לחם' שוב'כלותיה של נעמי מבקשות ל
תה ימהן הסיבות שהכלות בכל זאת רוצות לחזור א

על ו מה ניתן ללמוד על הקשר שביניהן? לארצה
  )פסוק חפרק א ראו (? יוחד הזההיחס המ

 ומה אומרים –ראו איך נעמי מתקבלת בבית לחם 
האם ניתן ללמוד משהו על מעמדה  ?עליה בשובה

  ?של נעמי מאמירה זו
הנאמנות והדבקות של רות בנעמי מתחדדות לאור 

  . מעשיה הטובים ורצונה הטוב של ערפה
 מה דעתכם על –חשבו על שמן של הכלות 

  ? מעשיהן
  

ך פרק ב ניתן ללמוד על האופן שדאגו לאלמנות מתו
הם היו מלקטים תבואה . ולעניים בחברה המקראית

תה ויוצאת ללקט ובפרק זה רות דואגת לחמ. בשדות
  . מרים בשדהו של בועזוע

  ? הסבירו מדוע? כשמו כן הוא בועז
רות סתם נערה זרה הבאה במדוע בועז אינו רואה 

  ? ללקוט
 ?  בריולמי הוא משווה אותה בד

 
  פעילויות
המחיזו את השיחה בין רות לכלותיה בדרך  �

 .ממואב לבית לחם

עם , כתבו יומן של רות בימים הראשונים �
? מה היא רואה מסביבה.  לבית לחםההגיע

 ?איך היא מרגישה? איך מתייחסים אליה

ינו את נעמי מספרת את הסיפור ידמ �
? בנם של רות ובועז, נכדה, המשפחתי לעובד

מה היא משמיטה מן ? בליטהמה היא מ
 ?פוריהס

נסו . משמעות שמה של רות אינו חד משמעי �
 במה –הוסיפו לה שם . לפרש את שמה

  ?מדוע? תבחרו

  ולסיום להורים

   :יצחק שלו כותב 'אוחזת ענף שקד' בספר רותבשירו 

  � ִאי� לֹא ע�ָ�ה ע�ד ָ�	ֶר��ְכמ...
�ֵמי 	ִחיוְ �  ,ְוִאי� לֹא ָ�ַפְ

  . לֹא ָהי� ֵמע�ָל'&%ְח	ב ְוִא$�ב , ְוַקִי!
   ַהָ(ד�ל ֵמָעַמל ְנִבי	יו �ְמָלָכיוָנח ַהָ�ָנְ��ְכמ� 

  ְוֵאיְ�. ַהַ.ְחִמי ְ-מ� ָיַרד ִלְרא�ת ֵאיְ� ִיְקְצר�!&ְוֶאל ְ*ֵדה
  ... ֶאת ִיַ�י ְוִיַ�י ֶאת ָ�ִוד& ז מ�ִליד ֶאת ע�ֵבד ְוע�ֵבד�ַֹע

 

מן הקשיים ' ך נח"התנ' במגילת רות ,כדברי שלו
  . חסדים נעשים במגילה. והמשברים שקורים בו

' חסד'לה יבאיזה הקשר נאמרת המ? על ידי מי? למי
מתי אתם מרגישים ? מה לדעתכם משמעותה? במגילה

  ? שעשיתם מעשה של חסדשעושים אתכם חסד או
  

רות עשתה , בועז עשה את שלו: אמר רבי אליעזר
  . את שלה ונעמי עשתה את שלה

  א� אני אעשה את שלי: אמר הקדוש ברו� הוא
  )רות רבה ז(
  
  

  שבת שלום

  ,וחג מתן תורה שמח

  

 טובה

 



  
  

 
 

  
    

    ...)...)...)...)והוריהםוהוריהםוהוריהםוהוריהם((((הודעה לילדי הגן הודעה לילדי הגן הודעה לילדי הגן הודעה לילדי הגן 
    

    """"ובחג שבועות נעשה לנוובחג שבועות נעשה לנוובחג שבועות נעשה לנוובחג שבועות נעשה לנו""""
 

אבל השנה ממש עומדת , קשה להאמין
ון ללימוד זוכרים את הרעי!  להסתיים

לקח לו זמן להבשיל והנה הוא  ?משותף
 :רישמו ביומנים ובלוחות השנה ,קרב

 
18.5.07 

 .הורים וילדים, בוקר של לימוד משותף
 

נתפצל לקבוצת התפילה  ,8:30-נפגש ב
נתכנס במליאה ממנה   .וקבוצת המפגש

 ...הפעם לקבוצות לימוד, נתפצל שוב

   אל תקרא לי שחור

  

בו מציינים על פי , חג השבועות הוא גם חג מתן תורה
המסורת היהודית את המעמד בו קיבל על עצמו עם 

. שרת הדברותישראל לעשות ולשמוע את המתחייב מע
תהליך מסירת התורה מדור לדור החל אז ונמשך 

משה קיבל : "'ככתוב במסכת אבות א, לאורך הדורות
וזקנים  ,ויהושע לזקנים, ומסרה ליהושע, תורה מסיני

   ".ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, לנביאים

 ,"חקוקה באבן"כיוון שמסורת אינה , מטבע הדברים
סרת מאב לבן בשינויים היא משתנה ומתחדשת ונמ

לאורך  .כאלו ואחרים המתאימים לרוח התקופה והזמן
 הייתה מסורת ישראל רצופה מחלוקות ,הדורות

רעיוניים והם אלו שקבעו במידה רבה את צורתה 
שאת דרכם , פרושיםה, הלדוגמ; לדורות הבאים

המשיכה היהדות לדורותיה או מחלוקות בית שמאי 
,  בית הללבהם קבעה ההלכה בעקרון על פי - ובית הלל

  .ועוד רבות הדוגמאות

הטלטלות הרבות שעברו על היהדות בדורות 
והשבר הגדול שהמיתה , הציונות, ההשכלה: האחרונים

, לון מואצים העם היהודי גרמו לתהליכי חיה עלשואה
בפרט בקרב העולים לארץ בתקופה שלפני הקמת 

אלו ניסו להתנער ממנהגי הגלות ולבנות . מדינת ישראל
להם אורח חיים חדש המתאים לרוח הישראליות 

רבים מהם הקימו בישראל בית שלא דמה . המתהווה
אך עם זאת לא נטשו , במובנים רבים לבית אותו עזבו
 והם ,ע לאמונתם הדתיתאת מורשת בית אבא בכל הנוג

המשיכו לשמור על מצוות רבות ברוח ההלכה ועל 
  .מסורתי- צביון בית דתי

מתבצעת חלוקה דיכוטומית לשתי " קשתי"בשיח ה
הכרה בריבוי הצהרות על למרות ה, אוכלוסיות בלבד
כיצד יתייג :  וכאן אני חשה בקונפליקט,הזרמים והדעות

ינו מרגיש אך לבטח א, עצמו אדם שאינו מוגדר דתי
דומה חלוקה זו בעיניי למערבי המגיע לסין ? חילוני
  .כל הסינים דומים: וטוען

כי גם בין הדתיים רבים הזרמים , ובצדק, יאמר מישהו
ציונות  להחרדיתאינה דומה היהדות : והסגנונות

ואף בין שני יהודים החושבים על עצמם , הדתית
  .כשייכים לאותו זרם יתכנו הבדלים משמעותיים

 'אוכל שרצים' אין דומה חילוני –לטעמי , עם זאת

אך אינו , לכזה שמחזיק באמונה באל, וכופר בעיקר

  .'שולחן ערוך'לפי השומר שבת על כל הלכותיה 

  
  
  

האם על פי ?  מיהו חילוני ומיהו דתיאפואוכיצד נקבע 
האם מקיים היהודי כמחצית : חוק מתמטי כדוגמת

או שמא קיים יחס סדר בין ? אולי יותר? ג מצוות"תרי
עשר או , מרנא, המקיים את המצוות לבין עצמן וזה

או שאולי ? ביותר יתוייג  כהלכה" חשובות"ה, מאה
ולכן מספיקה הצהרתו או , היא שקובעת-האמונה היא

" קשת"האם יכול הורה ב, ואם כן? תחושתו של האדם
למרות " תפילה"להחליט כי ילדו ישתייך לכיתת ה

  ? שמשפחתו אינה מדקדקת בקלה כחמורה

עוד פלטת  של גוונים בקשתלא יתכן שנצהיר על 
מודל . הצבעים העומדת לרשותנו מכילה רק שחור ולבן

ובוודאי זה המתהווה כאן במזכרת בתיה איננו , "קשת"
ולכן עלינו להתאימו לקולות הבאים מן , תורה מסיני

 –ואם שני קולות אינם מספקים את המנגינה . הקהילה
ולו ,  לכל אחדבאמתהבה נרחיב את היריעה ונאפשר 

להשמיע את , ובלנות וקבלת האחררק בשם רוח הס
  .  עמו הוא חש שלם- יהייחודקולו 

  בר-שרון דבדבני
  אם לתלביד בכיתת קשת
  בית ספר בן גוריון



  
  

 
 

  
  
  
 

  הקשת המסורתית

 את זעקתו בר-שרון דבדבניבמאמרה בגיליון זה העלתה 
, טמןעל פי הסקרים שעורך מכון גו. של הציבור המסורתי

. הציבור המסורתי מהווה רוב באוכלוסייה היהודית
הוא אינו זוכה למענה החינוכי התואם את , למרות זאת

השקפת עולמו ואורחות חייו לא בחינוך הממלכתי ולא 
בתי הספר אשר בהגדרתם מחנכים . בחינוך הממלכתי דתי

תגבור (י "לתפיסה המסורתית הינם בתי הספר של תל
 הוקמו על ידי התנועה אלה). לימודי יהדות

שאלת ייצוג . הקונסרבטיבית ובתי הספר של מורשה
מהווה אחד מן האתגרים של " קשת"התפיסה המסורתית ב

בקשת ירושלים הוקם צוות . קשת ירושלים ומזכרת בתיה
למשל (חשיבה בנושא ואף נעשו שינויים במהלך השנים 

יתכן שאף אנו צריכים ). חגיגת הסידור לקבוצת המפגש
  . דון בכךל

הדרוש (לעניות דעתי במודל קשת גם כיום ניתן מענה 
, לתפיסת העולם המסורתית) שיפור בתוך מסגרת המודל

  . למרות שלכאורה מתקיים בו מפגש בין שני קצוות בלבד

הטרמינולוגיה והתפיסה בקשת ירושלים הינה של חלוקה 
ובכל קבוצה יש " קבוצת המפגש"ול" קבוצת התפילה"ל

ראוי שגם אנו ההורים נשתמש בביטויים . יםשלל גוונ
הללו בשיח עם ילדנו ונמנע תיוג של כל ילד לפי 

  .חילוני/ההגדרות הסטראוטיפיות של דתי

ננתח את האופציות העומדות בפנינו על מנת לתת מענה 
  :לציבור המסורתי

/ חילוני/ליצור שלוש קבוצות שייכות דתי .1
 ? מסורתי

 ? לבטל את הקבוצות .2

 ?ורתי להשתייך לקבוצת התפילהלאפשר למס .3

 בגלל ת לא ריאלייתקבוצות השתייכות נראיצירת שלוש 
 ביטול הקבוצות .)' מורות וכיוצ3( מורכבות היישום

מבטל את הקול החילוני שאינו מסורתי ולמעשה מבטל 
את הרעיון של מפגש בין קבוצות השונות בתפיסת עולמן 

מסורתי  לאפשר ל, השלישיתשרות האפ.ובאורח חייהן
להשתייך לקבוצת התפילה הינה אפשרית כל עוד שומרים 

במבחן המציאות אין . על המובהקות של הקבוצה הדתית
של ההנהלה כדי לסווג את התלמידים " דתומטר"צורך ב

המסורתיים בוחרים בחינוך הממלכתי . לקבוצות השונות
 גם .ואינם שולחים את ילדיהם לחינוך הממלכתי דתי

 כאשר הורים מסורתיים התלבטו ,יהבקשת מזכרת בת
 לאחר שהבינו שהחינוך ,לאיזו קבוצה לשייך את ילדיהם

בקבוצת התפילה הינו לזהות דתית המחויבת להלכה 
  . בחרו בקבוצת המפגש,ד"בדומה לממ

השמעת קשת הקולות צריכה לבוא לידי ביטוי במספר 
  :מישורים

מתן האפשרות לילדים להביע את השקפת  .1
ומתן לגטימציה עולמם ואורח החיים בביתם 
  . לאורח החיים שבחרה המשפחה

  .בחירה של מורים המייצגים את כל הקשת .2

, לימודים לקבוצת המפגשהתוכניות התאמת  .3
  .נו מענה לכל הקשת שבתוך קבוצה זוכך שית

כמו בבניית " קורסים"אפשרות לבחירת  .4
  .מערכת שעות באוניברסיטה

 ,תי שיח קהילןזדממסוגיה זו עיסוק באני חושב ש
 ההורים בהנחות היסוד של נויעמיק את ההבנה שלש

הזדמנות יעניק להורים את ה ו,מודל קשת וביישום שלו
  .להשפיע על עיצוב המערכת החינוכית שאנו מקימים

מאמרים ל ל"דואנשמח לקבל תגובות באמצעות ה
  .שאלונים שהועברו להורי כיתת קשתלו

  

  רשפלדיאסף ה

  אב לתלמידה בגן קשת

  

  חכמים בלילה

  

יתקיים , ליל שבועות, 22.5, ביום שלישי
  .ערב לימוד קהילתי

בתכנית לימוד משותף של קטעים שונים 
  .אל תוך הלילה

  

  

 מזרונים כדי שיהיה אפשר להשכיב יהיו �
 .עליהם את הילדים

נא לפנות במייל , מי שמעוניין להנחות קטע �
  :אל

ariel.yadin@gmail.com  

  .לוח זמנים מפורט יתפרסם בהמשך �


