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ודברת בם
המקום שלי חוף סיני

- תקבל משהו דומה לפיתה,  אם תזמין שם פלאפל 
ואם תזמין שם חומוס – תקבל פלאפל שרוף אבל רק 
תתחשמל  שבמקלחת  סיכוי  יש  שעות.  חמש  אחרי 
מהמים, והמזרונים בחושות מלאים הפתעות ואורחים 
לחזור  בשביל  משהו  נותן  הייתי  זאת  למרות  אחרים. 

לשם: החוף של סיני.
וכשאני כותב כאן על סיני אני לא אנין טעם: תביאו ביר 
סוויר, תביאו ראס א-שטן, גם טרבין הולך, דהב סבבה, 

וראס נסרני עליי – כל זה מרוב געגועים.
כן  אם  אלא  תפספס,  שתמיד  לזריחות  געגועים 
למים  החוף,  על  המסעדה  של  הכריות  על  ישנת 
לשקיעה  באזורנו,  שיש  ביותר  הנמוכות  האדוות  עם 

הזאת שצובעת את ההרים ממול בסגול, למים הקרים 
לנינוחות,  לבטלה,  מהם,  כשתצא  מיד  שיתייבשו 

לאנשים וגם לאוכל המיוחד שהוזכר לעיל.
זמני.  אם  גם  סוף,  היה  לזה  גם   – דבר  לכל  כמו  אבל 
אירועי 2000 והפיגוע ב”הילטון טאבה” לא היטיבו שם 
עם מצב הביטחון. התיירות הישראלית לסיני, שנדמה 
ֵהֵנץ  עת  סנוקרת,  עוד  חטפה   - ראש  שמרימה  היה 

עלינו האביב הערבי.
אחרים,  רבים  כמו  לשם,  נוסע  הייתי  לא  היום  אז 
אבל – ואולי בגלל – זה המקום שלי: מקום עם הרבה 
נוסטלגיה, מקום של זיכרון מתוק וגעגוע לבלתי מושג. 
שלומי פלג

מהיפות  היא  אורחים  הכנסת  מצוות 
אנו  לחברו.  אדם  שבין  במצוות  והחשובות 
פרטים  ולפרטי  לראשונה  בה  נתקלים 
אברהם  א-ח(.  יח  )בראשית  וירא  בפרשת 
מילתו,  לאחר  בלבד  ימים  שלושה  אבינו, 
שבדיעבד  זרים  אורח  עוברי  שלושה  מארח 

נודע לו כי מלאכים המה. 
ישנו גם סיפור על אביו של הבעל שם טוב, רבי 
אליעזר, שהיה משלם לשליח שיעמוד בפאתי 
בביתו.  להתארח  אורח  עוברי  ויזמין  הכפר 
האם  לבדוק  החליט  השטן  זאת  ראה  כאשר 
לאו.  או  מצווה  לשם  זאת  עשה  אליעזר  רבי 
בכדי לבצע את המשימה נשלח אליהו הנביא 
עובר  נווד  ליהודי  מחופש  ובעצמו,  בכבודו 

אורח כשהוא מחלל את השבת בהפגנתיות.
רבי אליעזר לא נרתע, הזמינו לסעודה, נתן לו 
מתי  בביתו  להתארח  הזמינו  ואף  בביתו  ללון 
שיזדמן לו. בעקבות אותו מאורע נתברך רבי 
נודע  שלימים  זכר  בבן  זקנתו  לעת  אליעזר 

כבעל שם טוב.
מנת  על  נשלח  אברהם  עבד  אליעזר  כאשר 
אחד  אבינו,  ליצחק  מתאימה  אישה  למצוא 
פיהם  על  ביותר  החשובים  הקריטריונים 
האימהות  לאחת  תהפוך  שלימים  מי  נבחנה 
את  תקבל  בה  הדרך  הייתה  ישראל,  עם  של 
עם  יחד  אורח  עובר  כיהודי  אליעזר  של  פניו 
ידיעתה  ללא  מבחן  באותו  שעמדה  מי  גמליו. 

בצורה מופתית הייתה רבקה אימנו.
אירחתי  אני  גם  הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל 
בחיי לא מעט אנשים, כנראה שאף אחד מהם 

אברהם  אצל  כמו  רשמי  בתפקיד  היה  לא 
אבינו אך לכל אחד מהם כך אני מאמין חלק 
אותן  גם  כך  בחיי.  אחר  או  כזה  משמעותי 
פעמים בהם אני התארחתי אם במולדת ואם 

בניכר.
משנה  ולא  הערבי  המגזר  עם  עובד  כשאני 
כל  קודם  מקבל  אני  תמיד  הסיטואציה,  כלל 
קרים  מים  כוס  ולצידו  מר  חזק  שחור  קפה 
ורק אחר כך ניגשים לעסקים. אצל הבדואים 
ורמת  הל  עם  לרוב  קפה  כוס  מקבלים 

מתיקות גבוהה. 
יתנהל  כיצד  ידעתי  כדורגל  שופט  כשהייתי 
הקבוצה  של  הפנים  קבלת  פי  על  המשחק 
המארחת ולרוב לא טעיתי. אם קבלת הפנים 
שהשרתה  כזאת  וידידותית  חמה  הייתה 
הקבוצה  על  וגם  השופטים  צוות  על  ביטחון 
ללא  חלק  עובר  היה  המשחק  אזי  האורחת 

קשר לתוצאה.
הייתי  האחרון  השבועות  בחג  אחר,  במקרה 
בית  ולשמחתי  עבודתי  במסגרת  בהולנד 
המלון בו התאכסנתי היה צמוד לבית כנסת 
קטן וצנוע שנפתח רק בחגים ובר מצוות של 
בתפילה  להשתתף  כשבאתי  המקומיים. 
מהאורח  המקומיים  הופתעו  החג  בערב 
ההיכל.  בבימת  לשבת  מייד  אותי  והזמינו 
התכוונתי  שלא  מכיוון  נבוך  הייתי  אחד  מצד 
להיות מסמר הערב, אך אני מודה ששמחתי 
מהשאר  יותר  גבוה  מעט  במקום  לעמוד 
מרקיע  שגובהם  במקומיים  כשמדובר  בטח 

שחקים.

אורחים די  קבועים בביתנו, הם ההורים שלי 
ושל רעייתי ובכל זאת, הערב הכי מתוח הוא 
הערב לפני שהם מגיעים לביקור. רגע אחרי 
וניקיון  לישון מתחיל סידור  שהילדים הולכים 
שמזכיר מסדר מג”ד רגע לפני יציאה לקרב. 
הניקיון  לרמת  נשתווה  לא  שלעולם  כמובן 
זה  אם  אך  גדלנו,  אנו  בהם  בבתים  והסדר 

גורם להם הרגשה טובה יותר אזי גם לנו.
אנו  אלא  אקראיים  אורחים  שאין  מאמין  אני 
לחיינו  להיכנס  אופן  באיזשהו  אותם  מזמנים 

ולכן עלינו תמיד להיות ערוכים לקבלם. 
אריק בן חביב 

תרגישו בבית

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים זֹו ֹלא ַרק ִמיָלה, 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים זֹו ְזכּות ְגדֹוָלה. 

ְלָאֵרַח יֶפה ֲחֵבִרים אֹו ִמְשָּפָחה
ֶזה ֵּכיף ְלכּוַלם 

ְוֶאת ַהֵלב ְמַמֵלא ִׂשְמָחה.
ַנְזִמין ְלֵביֵתנּו ֶאת ֹּכל ִמי ֶשָּבא.

ַנְזִמין ְלֵביֵתנּו ֶאת ֹּכל ַהְסִביָבה.
ַגם ֲחתּוִלים, ְוַגם ְּכַלִבים, 

ַנְזִמין ֶאת ֹּכל ַּבֲעֵלי הָחִיים. 
ַגם ַאְבָרָהם ְּכֶשָהָיה ֵּבן ֵמָאה,

ִהְכִניס אֹוְרִחים ֹּכל יֹום ְוָשָעה.
ַאז ּבֹואּו ִנְלַמד ְּכַלל ָחשּוב ַלַחִיים

ְלָאֵרַח אֹוְרִחים ֶזה טֹוב ְוָנִעים. 

יָתה ג’1 ָּכַתב: ִיְפַתח ַאְבָרָהם ְלָבנֹוִני, ִכּ



“סליחות”  לפרשה:  לי  שמתחבר  שיר 
)באת אלי את עיני לפקח...( 

מאת לאה גולדברג בביצוע יהודית רביץ

פרשת  “וירא” פרשת השבוע למשפחה
 “ַוִּיְפַקח ֱא-ֹלִהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא...”

פרשת השבוע מלאה בסיפורים שאחד המוטיבים המרכזיים בהם הוא 
ה’  הפרשה.  בשם  שרמוז  כפי  התגלות,  סיפורי 
מגלה )מראה( לגיבורי הפרשה דברים חשובים 

לגבי חייהם שגורמים להם לפעול בדרך נכונה. 

התגלות המלאכים לאברהם ולוט
מתבשרים  ושרה  אברהם  הפרשה,  בתחילת 
ע”י מלאכים על לידת בן לאחר שנים רבות של 

עקרות. 
סדום  לעבר  פונים  המלאכים  מכן  לאחר  מיד 
בכדי להודיע ללוט בן – אחיו של אברהם  על כך 
מעשי  רוע  בגלל  ה’  ע”י  להיחרב  עומדת  שעירו 

אנשי העיר ועל לוט ומשפחתו לנוס משם.
בשני  הגילוי.  בסיפור  דומים  הסיפורים  שני 
הסיפורים אברהם ולוט רואים אנשים שזקוקים 
וזקוקים  רחוקה  מדרך  שבאים  אנשים  לעזרה, 
מיד  הם  ולמנוחה.  לשתיה  למזון,  למחסה, 

פועלים להכניסם לביתם, ולדאוג למחסורם.

לוטאברהם

א ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים  “ַוִּיׂשָּ
ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם...” 

)בראשית י”ח ב’(.  

“ַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה 
ָּבֶעֶרב ְולֹוט ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹם ַוַּיְרא 

לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים 
ָאְרָצה” )שם י”ט א’(

“ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן 
ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך: ֻיַּקח 
ֲענּו  ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשָּ

ַּתַחת ָהֵעץ: ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו 
ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם 
ַעל ַעְבְּדֶכם ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר 

ִּדַּבְרָּת:” )שם י”ח ג’-ה’(

“ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא ֲאדַֹני סּורּו ָנא ֶאל 
ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינוּ ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם 

ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְּכֶכם” )שם 
י”ט ב’(

שצוחקים  מי  ישנם  ה’  דבר  מתגלה  כאשר  הסיפורים  בשני  כן,  כמו 
נצלים  שלא  לוט  של  חתניו  גם  וכך  צוחקת  שרה  הבשורה.  למשמע 

לבסוף בגלל זה.

לוטאברהם ושרה

“ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי 
ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואֹדִני ָזֵקן” )שם 

י”ח , י”ב(

“ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו 
ֹלְקֵחי ְבֹנָתיו ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן 

ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ַמְׁשִחית ה’ ֶאת 
ָהִעיר ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו” 

)שם י”ט, י”ד(

חלום אבימלך
את  לאישה  שלקח  גרר,  מלך  אבימלך,  על  מסופר  הפרשה  בהמשך 
שרה אשת אברהם וזאת לאחר שאברהם ושרה מספרים שהם אחים, 
כי הם חוששים מכך שבארצו של אבימלך, יכולים להרוג את אברהם 
בגלל אשתו היפה כדי לשאת אותה לאישה. לאבימלך מתגלה בחלום 

שנישואיו עם שרה אינם מוסריים כי היא כבר נשואה, אבימלך מחזיר 
את שרה לאברהם וכך הוא ניצל מלחטא. גם בסיפור זה ה’ מגלה לאדם 
נסתר  שהיה  במציאות  רובד  שמים  יראת  בו  שיש 

לו. )שימו לב לקשר בין המילים יראה וראיה(.

קולות מן השמים
לבסוף מגיעים לשני סיפורים דומים על ישמעאל 
ויצחק שגם בהם יש התגלות של מציאות נסתרת. 
הגר  את  משלח  אברהם  ישמעאל,  על  בסיפור 
וישמעאל מביתו. הם נודדים במדבר עד שנגמרים 
הגר  למות,  עומד  ישמעאל  והנער  המים  להם 
מן  קול  שומעת  היא  ואז  להצלה  לה’  מתפללת 
השמים שמבשר לה שישמעאל יחיה ואף ממנו יצא 
עם גדול. באותו רגע “נפקחו עיניה” והיא רואה באר 

מים.
ציווי  מקבל  אברהם  יצחק,  עקדת  על  בסיפור 
להעלות את בנו יצחק לקורבן לה’. הוא מבצע את 
הציווי באומץ ובאמונה שלמה ללא פקפוק וברגע  
שהוא עומד להניף את הסכין על בנו, אז ממש כמו 
בסיפור על הגר וישמעאל נשמע קול מהשמים שעוצר אותו מלעשות 
יצחק  של  במקומו  שמועלה  כבש(  )זכר  איל  לפניו  רואה  כשהוא  זאת 

לה’.
 

הגר וישמעאלעקדת יצחק

ַמִים ַוֹּיאֶמר  “ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה’ ִמן ַהׁשָּ
ם ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני: ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרָה

ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער ְוַאל ַּתַעׂש לֹו 
א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא  ְמאּוָּמה ... ַוִּיׂשָּ

ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו ַוֵּיֶלְך 
ם ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה  ַאְבָרָה

ַּתַחת ְּבנֹו” )שם כ”ב י”א – י”ג(

“ַוִּיְׁשַמע ֱא-ֹלִהים ֶאת קֹול ַהַּנַער 
ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱא-ֹלִהים ֶאל ָהָגר 

ַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלְך  ִמן ַהׁשָּ
ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱא-ֹלִהים 

ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם: 
קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי 

ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו:  
ַוִּיְפַקח ֱא-ֹלִהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא 

ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת 
ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשקְ ֶאת ַהָּנַער:” 

)שם כ”א י”ז – י”ט(

מה אנו לומדים?
לסיכום, אנו למדים בפרשה זו שה’ מגלה לאנשים שונים נסתרות. זה 
לאנשים  גם  אך  כאבימלך,  מלך  או  כאברהם  חשובים  לאנשים  קורה 
בעקבות  באה  ההתגלות  לפעמים  שפחה.  שהיתה  כהגר  פשוטים 
בעקבות  ולוט  אברהם  שנוהגים  אורחים,  כהכנסת  מצווה  של  מעשה 
לפעמים  נסתרות.  להם  מראה  ה’  הזולת,  צרכי  את  רואים  שהם  זה 
באה  ההתגלות 
תפילה  בעקבות 
של  במקרה  כמו 
בחלום  או  הגר 
כמו אצל אבימלך. 
מה שמשותף לכולם הוא הנכונות לשמוע את דבר ה’ ולפעול בהתאם, 

אפילו שלפעמים הגילוי אינו נתפס כהגיוני וגורם לשומע לצחוק.
שבת שלום,
עדי טפליה

אברהם ושלושת המלאכים - גוסטב דורה



בתור חברה בקבוצת הפייסבוק של הפדלחושיו”ת )גם אני פמיניסטית 
דתייה ללא חוש הומור(, אני בדילמה קשה סביב שאלת המכנסונים. 
אל מול הצורך לכבד את כללי המסגרת קמה בי התנגדות קלה. הרי 
כשמדברים על מכנסונים, מדובר בחובת צניעות שמטילים על בנות. 
אז נכון שעכשיו מדברים על שוויון בקוד הלבוש בין בנים ובנות, אבל 
ובנות  ספגטי  גופיית  או  מכנסונים  עם  הולכים  לא  הרי  בנים  תכלס, 
כן - אז איפה פה השוויון? המגבלה נותרה אצל הבנות. מסיבה זו אני 
מתנגדת לקוד הלבוש השוויוני כאילו, כיוון שאין שוויון כשהמגבלה על 

בנות נותרת זו שמצריכה את הוויתור הגדול יותר.
אז מה אני מציעה? אני מציעה לחנך לצניעות. כן כן, שמעתם אותי טוב, 
אחיי הדתיים והחילונים. קוד לבוש מגביל את ההתלבשות בכבוד לזמן 
בו התלמידים נתונים במסגרת בית הספר, לכאורה כדי ללמוד במקום 
ממשיכים  הספגטי  וגופיות  אך המכנסונים  ברורים.  וגבולות  כבוד  של 
רק  קשורה  אינה  הבעיה  ובעיניי  הלימודים,  שעות  אחרי  גם  להתקיים 

להימצאם בחצר בית הספר אלא לעצם היותם חלק מרפרטואר 
הלבוש שבנותינו בוחרות בו. נראה לי חשוב שנגדיר איך אנו 

את  לחנך  מעוניינים  יהודית  הומניסטית  בקהילה  כאנשים 
ההשפעה  את  להבין  להן  לאפשר  לגופן,  לכבוד  בנותינו 

הגוף  על  אחריות  לקחת  הרבים,  ברשות  לבוש  של 
נשימה  ובאותה  שישדר.  שרוצים  מה  את  שישדר 

אגיד, יש לי חברות בקהילה שברור לי שהן מתחלחלות 
הדודות  אחרונת  את  ודאי  להן  מזכירה  אני  דבריי.  את  בקוראן 

מהאולפנא שדיברה איתן על צניעות. מבחינתן המילה צניעות הייתה 
ונותרה נושא כאוב, פרי האובססיה של בתי ספר דתיים, שגרמה לרצון 
לפרוק עול ולהרגיש טוב וחופשי עם הגוף. אז דעו שאני זוכרת את זה 
זו כוונתי. אם נצליח לדבר על צניעות ממקום  כשאני כותבת פה ולא 
מעצים ולא ממקום משפיל, אם נתפנה ממדידת הסנטימטרים לחידוד 

הערכים, הילדים שלנו יוכלו להרגיש עם זה אחרת. מה דעתכן?
אפרת נצר-וייס

מה, לא ברור שלכל מקום יש את קוד הלבוש המתאים לו?
שלושה  ולחליפות  טוטו  לחצאיות  ים,  לבגדי  מקום  אין  ספר  בבית 

חלקים עם עניבת פרפר.
דומה שהמונח “מכנסונים” הפציע לאחרונה בחיינו ודווח שיש בתי ספר 

שמודדים את גובה המכנס עם סרט מדידה.
זה מיותר. לטעם הטוב יש גבול ברור ולא צריך יותר מדי סרגלים כדי 

להבחין במכנסיים שנראים כמו תחתונים.
לגבי  כנ”ל  הספר.  בבית  המקובל  הלבוש  מקוד  חורגים  פשוט  אלה 
גופיות חסרות שרוול וחולצות בטן, שהחולצה האחידה פטרה מללבוש 

אותן.
כנ”ל לגבי כפכפי אצבע או כל כפכף. למה? כי כל הפרטים שהזכרתי 
פנאי,  או  בית  נופש,  חופשה,  הקרויים  אחרים,  למועדונים  שייכים  כאן 
ויציאה מגבולות השגרה והרצינות, דברים  או במילים אחרות: שחרור 

הנדרשים בכל זאת מבאי מוסד חינוכי.
המקובל,  הקוד  ובמסגרת  הגבולות  בתוך 
אם  עצמי.  לביטוי  אפשרות  עדיין  נותרת 
בנות,  לגבי  רק  תופס  הנ”ל  הלבוש  קוד 
זו אפליה בוטה חסרת כל שחר. טעות 
הוצאת  את  לתלות  היא  חמורה 
“בגדי  למדף  מחוץ  הבוקסר  תחתוני 
לתחום  והעברתם  הספר”  לבית  קיץ 
המוסרי-מיני. לטעמי אין קשר. אפילו לא בכיתות 
שווה  גזרה  ישנה  לבוש  בקוד  הספר.  בית  של  הגבוהות 

לבנים ולבנות.
כי  ידוע  ככלל:  לחינוך  אאוט  זום  וניקח  הלבוש  מעניין  לרגע  נצא  אם 

החופש שבתוך הגבולות הוא החופש שממנו צומחים.
גדולים וחכמים ממני מדמים חופש מוחלט ללא גבול להתרוצצות על 

גג חסר גדר ומעקה. לא בריא. לא מומלץ.
איילת אסקוזידו

מכנסוניםראש          בראש

עדכון מֶצֶוות תיכון

צוות היתכנות תיכון בחן בשנה החולפת מספר אפשרויות להצמחת 
בנושא,  קהילתי  שיח  התקיים  התהליך  במסגרת  “קשת”.  תיכון 
אדומים,  )כפר  תיכונים  הצמחת  שיזמו  קהילות  עם  נפגש  והצוות 
מקימת  להבי,  רותי  עם  שיחות  התקיימו  בנוסף  רחובות(.  אמי”ת 
להן  שיש  רשתות  ועם  שלו,  הראשונה  והמנהלת  ירושלים  “קשת” 
“ברנקו  החינוך”,  לקידום  “האגודה  )“ַדְרָּכא”,  תיכונים  על  בעלות 
וייס”(. כמו כן נערכו פגישות עם “יחד” מודיעין, עם אנשי חינוך ועם 
“קשת”  תיכון  נציגי  עם  לקהילה  ערב  התקיים  בהמשך  המועצה. 

ירושלים.
 

בעקבות השיח הקהילתי שהתקיים ופגישות לצורך בחינת היתכנות 
החלופות להצמחת תיכון, גיבש צוות התיכון המלצה להוביל לקבלת 
ולייצר  )ז’-י”ב(,  שש-שנתי  “קשת”  תיכון  עבור  נוסף  מוסד  סמל 
ייצור  זה  בין בית הספר היסודי לתיכון השש-שנתי. מהלך  הפרדה 
לכל בית ספר מנהל וחדר מורים נפרד, שיאפשרו למקד מאמצים 

בחינוך היסודי והעל-יסודי.
גביית  לרבות  נפרד,  באופן  כספית  מבחינה  יתנהל  ספר  בית  כל 

הכספים.
והן את  בין בתי הספר תעצים הן את בית הספר היסודי  ההפרדה 

החטיבה והתיכון ותהווה פתרון מיטבי לקהילה ולילדים.

ברשת  צורך  יש  מוסד  סמל  לקבל  מנת  על  פורמאלית,  מבחינה 
שתיקח בעלות על התיכון )הרשת למעשה לוקחת אחריות כספית 
על בית הספר(. משמעותה של קבלת סמל מוסד ממשרד החינוך 

פירושה קבלת תקצוב לבניית כיתות לשכבות ז’-י”ב.

על  החינוך”  לקידום  “האגודה  ועם  “דרכא”  רשת  עם  נפגש  הצוות 
להקים  מעוניינות  הן  אם  ולבדוק  התיכונים  נושא  את  ללמוד  מנת 
בתי  מספר  שבבעלותה  החינוך”,  לקידום  “האגודה  התיכון.  את 
ספר, ביניהם תיכון “בויאר” והתיכון המשותף בכפר אדומים, הביעה 
רצון ונכונות להקים את התיכון שלנו. מניתוח שעשו לאחר פגישות 
איכותי  תיכון  להצמיח  פוטנציאל  רואים  הם  המועצה,  עם  לימוד 

משלב במזכרת בתיה.
בשבועות  תיבחן  החינוך  ממשרד  מוסד  סמל  לקבלת  ההיתכנות 
הקרובים.  הצוות מקווה שתמיכת שר החינוך, הרב שי פירון, בחינוך 

המשלב תסייע לקבלת סמל המוסד.

כשתהליך ההיתכנות יבשיל לכדי אופציות קונקרטיות, יובא הדבר 
לדיון קהילתי.

ללי זינגר



משפחה יוצרת – משפחת גרינברג

ָמדֹור ָתֵתף ַבּ ִמְׁשָּפחֹות ַהְמעּוְנָינֹות ְלִהְשׁ
 yehuda75@gmail.com  ר ְלֵתאּום נֹוֵׂשא מּוְזָמנֹות ִליצֹור ֶקֶשׁ

הדף האחורי
ת “ַוֵיָרא” הּוא ִסיּפּור ֹלא ָּפׁשּוט ִמְתִחיָלתֹו ְוַעד סֹופֹו.  ִסיּפּור ֲהִפיַכת ְסדֹום ְּבָפָרַשׁ
ל  ֶאָחד ַהֵאירּוִעים ַהֵמְרָּכִזִיים ְוַהְדָרָמִטִיים ְּביֹוֵתר ַּבִסיּפּור הּוא ֶרַגע ַהְּבִריָחה ֶשׁ
ם ְוֶנֱאַסר ֲעֵליֶהם ְלָהִּביט ְלָאחֹור אֹו  ַּפְחתֹו. ֵהם ְמצּוִוים ָלנּוס ַעל ַנְפַשׁ לֹוט ּוִמְשׁ
ְוגֹוְפִרית  ֵאׁש  ָמַטר  ְּכֶשׁ ּבוְרִחים,  ֵהם  ֶשׁ ִּבְזַמן  ֹזאת,  ַלְמרֹות  ִּבְמנּוָסַתם.  ַלֲעצֹור 

ת לֹוט ַמִּביָטה ְלָאחֹור ּוִמַיד הֹוֶפֶכת ִלְנִציב ֶמַלח.  ְמַכֵלה ֶאת ַהֵאזֹור, ֵאֶשׁ
יָטה ְלָאחֹור, ַלְמרֹות ַהַאְזָהָרה ֶׁשַצַעד ֶזה  ת לֹוט ִהִבּ ָׁשַאְלנּו ָמה ֵהִביא ְלָכְך ֶׁשֵאֶשׁ

ְיַסֵּכן ֶאת ֲחֵייָה.
ת לֹוט ָחָיה ְּבתֹוְך ְסדֹום, ֹזאת  יָתה ה’2( ִדיְּבָרה ַעל ָּכְך, ֶׁשִמׁשּום ֶׁשֵאֶשׁ ַאָיָלה )ִכּ
ם. ַרֲעיֹון  ה ִלְראֹות ֶאת ַהרֹוַע ַהָקַים ָשׁ ַהְמִציאּות ֶׁשִהיא ַמִּכיָרה ְוָלֵכן ִהיא ִמְתָקָשׁ
נֹוַסף ֶׁשֶהֱעְלָתה ַאָיָלה הּוא ֶׁשָאְמָנם ַהַמְלָאִכים ִהְבִטיחּו ֶׁשֲעִזיַבת ַהָמקֹום ָתִציל 
ָלּה ִנְמָצִאים ִּבְסדֹום - ִמְשָּפָחה, ֲחֵבִרים, ַּבִית - ְוָלֵכן  ֶאת ֲחֵייֶהם, ַאְך ֹּכל ַהָחִיים ֶשׁ

ֹּכל ָּכְך ָקֶשה ָלּה ַלֲעזֹוב.
ת לֹוט רֹוָצה ְמאֹוד ְלִהיָׁשֵאר ְּבֵביָתּה ְוֹלא ַמְצִליָחה  יֹוָאב )ִּכיָתה ב’1( ָאַמר, ֶׁשֵאֶשׁ
ְלִהיָּפֵרד. ִהיא ַמִּביָטה ְלָאחֹור ִמתֹוְך ִתְקָווה ֶׁשְּבׂשֹוַרת ַהַמְלָאִכים ֵאיֶנָנה ְנכֹוָנה 
ְלָאחֹור  ּוִמְסתֹוֶבֶבת  ֶׁשָעְזָבה  ַעל  ִמְתָחֶרֶטת  ֶׁשִהיא  ַגם  ִיָתֵכן  ֶנֱהָרס.  ּוֵביָתּה ֹלא 

ְּבַמָטָרה ַלֲחזֹור ְלֵביָתּה. 
ְׁשִליִלי,  ת לֹוט ְּבאֹור  ֵאֶשׁ ְלָהִאיר ֶאת ְדמּוָתּה ֶׁשל  ַהַּפְרָׁשנּות ַהָמסֹוְרִתית נֹוָטה 
ה. ִהיא ְמתֹוֶאֶרת ְּכַפְחָדִנית ְוַקְמָצִנית,  ּה ַהָקֶשׁ ַּכִנְרֶאה ְּבִניָסיֹון ְלַהְצִדיק ֶאת עֹוְנָשׁ

ְּבִניגּוד ְלַאְבָרָהם ֲאִבינּו ֵסיְרָבה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני אֹוְרֵחיָה ַהַמְלָאִכים. ְוֶשׁ
צּוָרה  ְבּ ְדמּוָתּה  ֶאת  ְלָהִאיר  ּבֹוֵחר  ֶאִליֶעֶזר  ְדָרִּבי  ְּבִפְרֵקי  ַהִמְדַרׁש  ְלֻעָמָתם, 
נּות ֶׁשל ַהְיָלִדים: “ִנְכְמרּו ַרֲחֵמיָה ַעל ְּבנֹוֵתיָה ַהְנׂשּואֹות  דֹוֶמה ַלַּפְרָשׁ ִחיּוִבית, בְּ

ִּבְסדֹום, ְוִהִּביָטה ֲאחֹוֶריָה ִלְראֹות ִאם ָהיּו הֹוְלכֹות ַאֲחֵריָה ִאם ָלאו”.
ִּבנָיִמין גִרינֶּברג

הּו ָּבא ֵאֵלינּו ְלַׁשָּבת?  ִמיֶשׁ
הּו ָּבא ֵאֵלינּו ְלַׁשָּבת?” ַמִּכיִרים ֶאת  “ִאיָמא, ִמיֶשׁ
ְּביֹום  ַהְיָלִדים  ֵמַאַחד  ֶׁשִנְזֶרֶקת  ַהזֹו  ֵאָלה  ַהְשׁ
ַלְתׁשּוָבה  יבּו  ַהְקִשׁ ַאז  ַהָצֳהַרִיים?...  י אחר  יִשׁ ִשׁ

ֶׁשל ִאיִמי:
הֹוָדָעה  ָשַלח  ְּכָבר  ֶׁשָלנּו  ַהרֹוּבֹוט  ַׁשַחר,  “ֵּכן 

ָּפַחת ָׂשׂשֹון”. ְלִמְשׁ
ְּבבֹוֶקר  ְלָמֳחַרת  ַּבֵלב.  ְלַעְצִמי  ָאַמְרִתי  “ֵיׁש!” 
ְקֵפי  ִמְשׁ ֶאת  ְוִהְרַּכְבִתי  ִראׁשֹוָנה  ַקְמִתי  ַׁשָּבת 
ֶׁשֹלא  הּו  ָמֶשׁ ָמַצאִתי  ֹלא  ַאְך  ֶׁשִלי  ַהְסָפִרים 
ַהֵמָכאִנִיים,  ַהְסָפִרים  ַלֲארֹון  ָהַלְכִתי  ָקַראִתי. 
ָקַראִתי  ָׁשם  ַהְסָפִרים  ֹּכל  ֶׁשֶאת  ִהְסָתֵּבר  ֲאָבל 
ּוָמַצאִתי  ָעמֹוק  ְוִחיַּפְׂשִתי  ִחיַּפְׂשִתי  ָלַאֲחרֹוָנה. 
ְלִאיָמא,  ִלְצעֹוק  ָעַמְדִתי  מּוָזר...  הּו  ָמֶשׁ ִּבְפִנים 
ֲאָבל ִנְזַּכְרִתי ֶׁשָהְלָכה ִליׁשֹון ְמאּוַחר, ְוֹלא ִצייָתה 
ֹלא  ִליׁשֹון.  ַּכב  ִלְשׁ ָמַתי  ֶׁשאֹוֵמר  עֹון  ַלרֹוּבֹוט-ָשׁ
ָיַדעִתי ָמה עֹוִׂשים ִעם ַהֵסֶפר ַהֶזה, ֵאיך ּפֹוְתִחים 
אֹותֹו. ֲהֵרי ַּבְסָפִרים ֶׁשִלי ַמֲעִביִרים ָמֵהר ֵעיָנִיים 
ַהֶזה  ַּבֶסֶפר  ֲאָבל  ִנְפַתח,  ְוהּוא  “ַהַדף”  ְלִסיַמן 
ֶׁשִלי  ֶׁשִאיָמא  ֶדֶרְך  ִניִסיִתי  ִסיַמן.  ׁשּום  ָהָיה  ֹלא 
ַעל  ָהֶאְצַּבע  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ִמְזַמן,  אֹוִתי  ִליְמָדה 
ִנְזַּכְרִתי  ִלי.  ָעַבד  ֹלא  ֶזה  ַאְך  ַהִמְׁשַטח,  ְּפֵני 
ּפֹוֵתַח  ֶׁשִאיׁש  ִהיְסטֹוִרי  ְּבֶסֶרט  ָרִאיִתי  ֶׁשָּפַעם 
ְוֶזה ִהְצִליַח! ָרִאיִתי  ִניִסיִתי  ַּבַיָדִיים!  ֵסֶפר ַמָמׁש 
ׁשֹוֲאִלים  ְּבַוָדִאי  ַאֶתם  ַיד.  ִּבְכַתב  ְמֵלִאים  ַדִּפים 
הֹוַרי  ֲאִפילּו  ֲהֵרי  ֶזה,  ֶאת  ִלְקרֹוא  ִהְצַלְחִתי  ֵאיְך 
ַּכמּוָבן  ָאז  ַיד”...  “ְּכַתב  ְלַפֲעֵנַח  יֹוְדִעים  ֹלא 
ֶׁשֶהֱעִבירּו  ֶׁשִלי  ַהסֹוֵרק  ְּבִמְׁשְקֵפי  ֶׁשֶנֱעַזְרִתי 

ִלְכַתב ָּברּור )ַיֲחִסית(:

ָּבִאים אֹוְרִחים, )ַוֲאִני  ה ֶשׁ “יֹוָמִני ַהָיַקר, ַּכָמה ָקֶשׁ
חֹוֶׁשֶבת ִלי: ַּכָמה ָקֶׁשה ֶזה ָיכֹול ִלהיֹות ְלָהְכִניס 
י  אֹוְרִחים! ַהרֹוּבֹוִטים ַאְחָרִאים ַעל ַהּכֹל...(. ִאיִשׁ
ָהאֹוֶהל  ְלַיד  ַּבֶׁשֶמׁש  ְמָחֶּכה  ַהיֹום  ֹּכל  ַאְבָרָהם 
ִלי  ַלֲעזֹור  ָיכֹול  ֹלא  ְוהּוא  אֹוְרִחים,  ִאים  ֶׁשָבּ ַעד 
ָלֶצאת  ְיכֹוִלים  ֹלא  ֲאָנְחנּו  ַהַּבִית!  ַּבֲעבֹודֹות 
ַלַנַחל  ָלֶלֶכת  ְסָתם  אֹו  ַּפְחִתי  ִמְשׁ ֶאת  ְלָבֵקר 
ַהָקרֹוב. )ֵמֵאיֹפה ַהיֹוַמן ַהֶזה? ֵּבן ַּכָמה הּוא? ֵאיְך 
חֹוֶדש  ִלְפֵני  ְוַאז  ַהַּביָתה?...(  ֵאֵלינּו  ִהִגיַע  הּוא 
ֶׁשָׁשַחטנּו  ַּכמּוַבן  אֹוְרִחים.  ֵאֵליּנו  ָּבאּו  ְּבֶעֶרך, 
ַּכָמה  ַּבָמקֹום.  ְלַחִמים  ְוֲאִפינּו  ַלְׁשנּו  ֶּכֶבׂש, 
ָלנּו  ְוִהְבִטיחּו  ֶנֱהנּו...  ָׁשתּו,  ָאְכלּו,  ֵהם  ֲעבֹוָדה! 

ַהְבָטָחה מּוָזָרה... ִנְתָרֶאה ָמָחר! ָׂשָרה.
ֲאִני ֹלא ְמִביָנה ֶאת ַהיֹוַמן ַהֶזה, ֵאיֶזה מּוָזר הּוא... 
לֹוֶחֶצת  ֲאִני  אֹוֶכל?  ִּבְׁשִביל  ֶּכֶבׂש  ׁשֹוֵחט  ִמי 
ַּבָאייפֹון 723 ַעל ַאְּפִליַקְצַיית ַהמּבּורֶגר, ּוְלַאַחר 
ְוֶלֶחם  לֹוַח...  ַהִמְשׁ רֹוּבֹוט  ַמִגיַע  ָדקֹות  ַּכָמה 
ְלָהִגיד  ַמְסִּפיק  ף-רֹוּבֹוט,  ַהֶשׁ ְלַבד  ֵמִכין  ִּבְכַלל 
ָעה ֵיׁש ֶעֶׂשר  “ֶלֶחם ִׁשיפֹון ֵזיִתים” ְוַאֲחֵרי ֶרַבע ָשׁ

ִּכיָּכרֹות ְטִריֹות ַּכֵאֶלה ַעל ַהׁשּוְלַחן!
ְמַצחֵצַח  רֹוּבֹוט-ַצחַצח  ֶאת  ָׁשַמעִתי  ֵּבינָתִיים 
ְוָׁשַאְלִתי,  ֵאֶליָה  ַרְצִתי  ַהִׁשיָנִיים.  ֶאת  ְלִאיָמא 
ַהֶחֶפץ  ֶאת  ָלּה  ְוֶהְראיִתי  ֶזה?”  ַמה  “ִאיָמא, 

ַהְמַענֵיין ֶׁשָמַצאִתי.
ַחר! ַמה ֶזה, ֶזה ִנְרֶאה ְמזֹוַהם, ֵאיֹפה ָמָצאת  “ַשׁ

ֶאת ֶזה?”
“ַּבֲארֹון ַהְסָפִרים ַהֵמָכאִנִיים,” ֲעִניִתי ְּבַאְכָזָבה.

ֵיַדע”.  ֶּבַטח  הּוא  רֹוּבֹוט-ַמָדע,  ֶאת  ֲאִלי  “ַשׁ
ַאְלִתי ְוהּוא ָעַנה ֶׁשֶזה יֹוַמן ָעִתיק ְּביֹוֶתר ְוהּוא  ָשׁ

לֹוְמִדים  “ִמֵמנּו  ְלדֹור.  ִמדֹור  ְּבִמְׁשַּפְחִתי  עֹוֵבר 
ִמְצַוות  ִהיא  ְוָקָׁשה  ֲחׁשּוָבה  ַּכָמה  ְּבִמְׁשַּפְחֵתְך 
ַהרֹוּבֹוט  רֹוּבֹוט-ַמָדע,  ָאַמר  אֹוְרִחים,”  ַהְכָנַסת 

ים ָקָטן. ְּפִשׁ ֶהָעִתיק ֶׁשָקָנה ָסב ָסִבי ּבׁשּוק ִּפְשׁ
ְלַהְכִניס  ַקל  ֲהֵרי   - ְמבּוְלֶּבֶלת  ִתי  ִהְרַגְשׁ
ַמה  יף.  ְוֵכּ ְמַענֵיין  ֶזה  ָּבִאים,  ֵהם  אֹוְרִחים... 

ַהִמְצָווה ֹּפה? ַמה ָהֶאְתָגר? 
ּבֹוֶקר  ִחיּבּוק  ִלי  ָנַתן  ִהְתעֹוֵרר,  ַאָּבא  ֵּבינָתִיים 
טֹוב, ְוָאַמר ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ָלנּוַח ִלְפֵני ֶׁשַהאֹוְרִחים 
ִלְפֵני  ָלנּוַח  ָצִריך  ָלָמה  ַאָּבא,  “ֲאָבל  ָּבִאים. 
יָנה...”  ִמֵשׁ ַקְמָת  ַּכֶרַגע  ָּבִאים?  ֶׁשַהאֹוְרִחים 
ֶאת  ָחַטף  א,  ַאָבּ ִלי  ָעַנה  ָתִביִני,”  ִתְגְדִלי  “ְּכֶשִׁ
יָנה. ָׁשַאְלִתי ֶאת רֹוּבֹוט- ַהֶסֶפר ְוָרץ ַלֲחַדר ַהֵשׁ

ְּבַהְכָנַסת  ַהֶאְתָגר  “ַמה  ְלַיִדי,  ֶׁשָהָיה  ַמָדע 
ַהַסְבָלנּות,”  ֶאְתָגר  הּוא  אֹוְרִחים?””ַהֶאְתָגר 
ֲעִתיִקים  ְסָפִרים  ְּבִציטּוט  ַּכָרִגיל  ְוִהְמִׁשיְך  ֲעָנה 
ָאָדם  ֹּכל  ְמַקֵּבל  “ְוֱהֵווי  ַּבִזיָּכרֹון:  לֹו  ֶׁשְׁשמּוִרים 
ט”ו(.  א’,  ָאבֹות  )ַמֶסֶכת  ָיפֹות”  ַּפִנים  ְּבֶסֵבר 

ְבִתי ֶׁשִסֵיים ֲאָבל הּוא ִהְמִׁשיְך: ָחַשׁ
ַהַמָתנֹות  ֹּכל  ַלֲחֵברֹו  )ָאָדם(  ָנַתן  ֶׁשִאם  “ְמַלֵמד 
טֹובֹות ֶׁשַּבעֹוָלם ּוָפַניו ְזעּומֹות ּוְכבּוׁשֹות ָּבָאֶרץ, 
כלּום.  לֹו  ָנַתן  ֹלא  ְּכִאילּו  ַהָּכתּוב  ֲעַליו  ַמֲעֶלה 
ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֶסֶבר  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהְמַקֵּבל  ֲאָבל 
ַהָּכתּוב  ֲעַליו  ַמֲעֶלה  כלּום,  לֹו  ָנַתן  ֹלא  ֲאִפילּו 
ֶׁשַּבעֹוָלם”  טֹובֹות  ַהַמָתנֹות  ֹּכל  לֹו  ָנַתן  ְּכִאילּו 

)ָאבֹות ְדָרִּבי ָנַתן(. 
ֶׁשֲאִני  ִלי  ִנְרֶאה  יו  ַעְכָשׁ ַאְלִתי.  ָשׁ “ִסַייְמָת?” 
אֹוֶהֶבת  ֶׁשֲאִני  ַמָזל  ַהֶאְתָגר.  ַמה  ְמִביָנה 

ָּפַחת ָׂשׂשֹון ָּבִאים...  ֶׁשִמְשׁ
ָנֳעִמי ִּבינשטֹוק, ִּכיָתה ג’1
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