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ודברת בם
המקום שלי הודו

על הגאוניות הפשוטה של “שניים מקרא ואחד תרגום” כשיטה ללמוד שפה

המקום שלי הוא הודו. 

זהו מקום שבחלומותי אני נוסעת אליו 
להיזכר  צריכה  וכשאני  משפחתי  עם 
אני נזכרת בו בגעגוע. 11 שנים אחרי- 

הלב רוצה לחזור. למה בעצם?

מפוענחת.  ובלתי  היא מסתורית  הודו 
ימי  והרבה  ביקורים  כמה  אחרי  גם 
חלק  היא  שלה  החידתיות  שהות, 

מקיסמה.

כי  מזיעים  אגרה,  או  דלהי  באמצע   - בריקשה  לשבת  למשל  אפשר 
הציפרניים,  תחת  לכלוך  צופרים,  כולם  צפוף,  הכביש  איומה,  הלחות 
בסארים  עוברות  נשים  מתובלים,  ומאכלים  תבלינים  של  ריחות 
ספר  בית  במדי  ילדים  נדבה,  מבקשים  ומצורעים  קבצנים  צבעוניים, 
אנגליים הולכים על המדרכה, רוכלים וקונים מתמקחים בשוק, ובתוך 
או  למצודה  יפיפה,  למסגד  פתאום  להגיע  אפשר  הסואן  ההמון  כל 
לטאג’ מאהל שפועל עליך קסמים, ויופי שמימי שצץ מתוך כל הזוהמה 

את  עוצר  מסביב  המרתקים  והמראות 
הנשימה ומשרה רוגע אדיר.

את  עוצרת  רועשת,   - הודו  היא  כזו 
מלאת  רוגע,  משרה  גם  אך  הנשימה 
רוחניות ויחד עם זאת צבעונית ומספקת 
בו.  חושקים  והנפש  שהגוף  מה  כל  את 

)מתה על אוכל הודי(

העיניים רוצות לראות עוד ועוד כי בעולם 
הזה נוצרת מציאות שהיא פשוט אחרת. 
מדהימה,  בצבעוניות  שנחגגים  חגים 
ונר  עלי פרחים  )מנחה של  תפילות שמתרחשות בציבור כשה”פוג’ה” 
שריפת  טקסי  ערב.  לפנות  הנהר  אל  נשלחת  דקל(  עלי  של  בסירה 

גופות ומצעדים בכיכרה של עיר.

הודו מאפשרת לך להיות הילד שהעולם חוזר להפתיע אותו, בכל מה 
שהוא לא מן המוכר והידוע- זהו קסמה ולכן אני מתגעגעת אליה כל כך.
אפרת נצר-וייס

מצאנו  צלופח,  זה  מה  יהונתן,  בני,  לשאלת 
“דג  כלומר,   ,”A snake like fish“ במילון, 
דמוי נחש”, אך יהונתן הבין, “נחש אוהב דגים”. 
כאן  מתפקד   ”snake like“ הרצף  אמנם 
לטעות  קל  אך  נחש”,  “דמוי  מורכב,  כתואר 
 ”like”נחש( הוא הנושא, ו( ”snake“ ולהבין כי

)אוהב( הפועל.

גם כשהמילים במשפט בשפה זרה מוכרות,  
תמיד  לא  תואר(  פועל,  עצם,  )שם  תפקודן 
או  שגוי  המשפט  של  הכולל  והמובן  ברור, 
סתום. השיטה העתיקה, “שניים מקרא ואחד 
הכולל,  למובן  תלמידים  חושפת  תרגום,” 
במקרה  לפרושה  מילה,  כל  לתפקוד  וממנו, 
המסוימים,  ומובן  לתפקוד  לרמזים  המסוים, 
ולהיגוי, שלעיתים תלוי במיקום במשפט. היום 
ניתן ליישם שיטה זו בסמארטפון וטבלט. על 

כך ארחיב בהמשך.
  

לתקופה מסוימת לימדתי אנגלית בחוגי שפה 
ופגשתי  אילן  ובר  ת”א  באוניברסיטאות  זרה 
בקשיים ותסכול בלימודים אלו. למשל, בדיון 

כיתתי בבר אילן במשפט,

 High health care costs result in poor“
”,health care for the elderly

)עלויות גבוהות לטיפול רפואי גורמות לטיפול 
רפואי ירוד  עבור אוכלוסית הזיקנה(,

 ”care“ שהנושא  הצביעו  תלמידים   30
)טיפול(, הפועל “costs” )עולה(, ולמשפט אין 

מובן; 
 ”costs“ שהנושא  הצביעו  נערות  שתי 
אך  ל(.  )גורם   ”result“ והפועל  )עלויות(, 
השאר צעקו שהן מטומטמות -  כולם יודעים 

ש”result” זה שם עצם, ואחת פרצה בבכי;
 ”High health care“ כאן  כי  צדקו,  הנערות 

.”costs“ ,הוא תואר מורכב לנושא
כלל  בדרך  מתחילים  בעברית  משפטים 

בנושא, ונדיר שהקורא יתהה מהו. 

כשם  הן  משמשות  רבות  מילים  באנגלית, 
עצם, הן כפועל, והן כתואר, ללא הטיה. האם 
העיר  או  העיר  אורות  פרושו   ”city lights“
ברצף  נפוץ  שימוש  קיים  בנוסף,  מאירה? 
 High health“ כמו  מורכב,  לתואר  מילים 
איפה  לשפוט  וקשה   ”snake like“ או   ”care
ומתחיל  המורכב  התואר  רצף  מסתיים 

כל  תפקוד  את  הופכים  אלו  גורמים  הנושא. 
ועל  רלבנטי.  ללא  המילון  ואת  לחידה  מילה 
כן, גם כשהמילים מוכרות, המובן הכולל של 

המשפט יכול להיות שגוי או לא ברור.

קשובים  הם  מסתדרים?  השפה  דוברי  ואיך 
דקות  ונקודות  יחס  מילות  כמו  לרמזים, 
 “result למשל,  להם.  שנהירים  בדקדוק, 
שם  יהיה   ”result of“ פועל,  להיות  יכול   in”
רב  מגוון  עם  היכרותם  מתוך  בנוסף,  עצם. 
יכולים  השפה  דוברי  מילה,  לכל  מובנים  של 
בשבריר שניה לשקול צירופי פירושים שונים 

ולשלול את אלו שאינם סבירים. 

במפגש מרצים בבר אילן, דנו בחוסר האונים 
ואחד  האנגלית,  בלימודי  הקשיים  נגד 
ודיבר בשבח השיטה העתיקה,  המרצים קם 
זו,  שיטה  לפי  תרגום.”  ואחד  מקרא  “שניים 
הכולל,  למובן  תלמידיו  את  חושף  המורה 
המסוים,  במקרה  מילה,  כל  לתפקוד  וממנו, 
שמעדיפים  לרמזים  זה,  במקרה  לפרושה 
תפקוד ומובן מסוימים, ולהיגוי הנכון. שיטה זו 
ניתן לישמה  התבססה על מורה צמוד. האם 

ללא מורה?



פרשת  “ויחי” פרשת השבוע למשפחה

טבלט,  או  חכם  בטלפון  השתמשו  כן!  היום 
לקריאת   iPhoneב או  באנדרויד  למשל 
ע”י  שלמים,  קטעים  תרגום  עם  זרה  שפה 
ושמוש  המכשיר,  במצלמת  קטעים  צילום 
אחרי  לתרגום.   ”machine translation”-ב
שראיתם את תרגום הקטע, קראו את המקור 
בין  הקשר  את  ולהטמיע  לחזק  כדי  שוב, 
 scanning and“ חפשו  והפרוש.  המקרא 

machine translation” למשל, 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=X2btLJi7uoo,

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
,watch?v=hnd9zIkgRxc ואתרים דומים.

ותטמיעו  בין משפטים,  כך תתודעו להקבלה 
את הרמזים שמעדיפים פירוש זה על אחר.

יכולות  עם  משפחה  בני  לרובינו,  משהו:  עוד 
לשפות,  מחוננים  ילדים   – לשפה  מדהימות 
ורמזים  שונים  פירושים  בקלות  וקולטים 
לנצל  ניתן  איך  שונים.  ומובנים  לתפקודים 

זאת?

קחו CD של סרט אהוב, ואחרי שילדיכם צפו 
בו כמה פעמים, והם מכירים את הדיאלוגים 
בעל פה, כוונו לשפה חדשה. רובם לא ישימו 

לב שהשפה שונתה, ויחשפו לה.
בשעות  עליהם  אהובות  סדרות  הקליטו 
הלילה, אז הן באנגלית, ואחרי שצפו בפרקים 
בעברית, תנו להם לצפות באותם פרקים שוב 

ושוב, באנגלית;
שכבר  ספרים  זרה  בשפה  שיקראו  המליצו 

קראו בעברית, כדי שיחשפו לה ללא תסכול.
בהצלחה
עינת מלניק

ֹראׁש  ַעל  ַוָּיֶׁשת  ְיִמינֹו  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ‘ַוִּיְׁשַלח 
ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש 

ה ַהְּבכֹור’ ה ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנּׁשֶ ְמַנּׁשֶ
בספר  האחרונה  הפרשה  היא  ויחי  פרשת 
שלושת  בקורות  עסק  הספר  רוב  בראשית. 
ויחי  פרשת  ויעקב.  יצחק  אברהם  האבות 
מסיימת את קורות האבות במותו של יעקב. 
אותה  של  מקורותיה  בצער  נפרד  אנחנו  גם 

משפחה שופעת הסיפורים.
יעקב  ברכת  את  בתוכה  כוללת  ויחי,  פרשת 
לבניו של יוסף. הנכדים מתקבלים למשפחה 
אחר  נכדים.  היותם  למרות  המנין  מן  כבנים 
כך, יקבלו הבנים של יעקב את ברכת אביהם 
לפני מותו – למרות שיש לציין שיעקב לא רק 
בסוף  מהבנים.  בחלק  נוזף  גם  אלא  מברך 
בארץ  לקבורה  ומובל  נפטר  יעקב  הפרשה, 
מורכב  די  במסע  המכפלה  במערת  ישראל 
של פמליה מצרית )כזכור יוסף הוא המשנה 

למלך מצרים(.
יוסף  הפרשה.  של  הראשון  בחלק  נתמקד 
מביא את בניו, מנשה הבכור ואפרים הצעיר 
ברכת  את  שיקבלו  רוצה  יוסף  אביו.  ליעקב 
אביו יעקב לפני שהוא נפטר. החלק המרכזי 
הוויכוח  דווקא  אלא  הברכה  אינו  בסיפור 
את  מוביל  יוסף  ליעקב.  יוסף  בין  שמתעורר 
ימין  יד  לצד  יהיה  הבכור  שמנשה  כך  בניו 
של יעקב ואפרים הצעיר לצד יד שמאל של 
יעקב. אבל תגובת יעקב: ‘ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ַהָּצִעיר  ְוהּוא  ֶאְפַרִים  ַעל רֹאׁש  ַוָּיֶׁשת  ְיִמינֹו 
ה ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו  ְוֶאת ְׂשֹמאלֹו ַעל ֹראׁש ְמַנּׁשֶ
ואומר  לאביו  מעיר  יוסף  ַהְּבכֹור’.  ה  ְמַנּׁשֶ ִּכי 
נמצא  הבכור  מנשה  שהרי  טועה  שהוא  לו 
לימינו. יעקב משיב לו, שהוא יודע, ובכל זאת 
הוא נותן את הברכה לצעיר כי הוא זה שנועד 

לגדולות יותר מאחיו הבכור.
הוויכוח בין יעקב ליוסף

ננסה להסביר מדוע ויכוח זה בין יעקב ליוסף 
מקבל נתח כה גדול מהסיפור, מדוע ויכוח זה 

הופך לנושא המרכזי ולא הברכות עצמן.
מופתעים  להיות  אמורים  שאנו  האמת 
כולו  שזור  יעקב  של  חייו  סיפור  הרי  מיעקב. 

בהעדפת ילד אחד על אחר. לאורך כל ילדותו 
אחיו.  עשיו  את  מעדיף  יצחק  אביו  יעקב,  של 
את  לברך  יצחק  רוצה  מותו  לקראת  ואכן 

בעזרת  ורק  עשיו 
יה  ת ו ל ו ב ח ת
אמו  רבקה  של 
את  מרמה  הוא 
אחיו(  )ואת  אביו 
לעשיו  ומתחזה 
את  לקבל  כדי 
כך,  אחר  הברכה. 
הוא  בעל,  בתור 
רחל  את  אוהב 
דווקא  מקבל  אבל 
לאה  אחותה  את 
בתואנה  לאישה  
הבכורה.  שהיא 
אבא  בתור  וכמובן, 
את  מעדיף  הוא 
אחיו.  על  יוסף 

גורמת להתמרמרות של שאר  העדפה אשר 
לעבד  יוסף  למכירת  אותם  ומובילה  האחים 
ליגון  יעקב  את  שהובילה  העדפה  במצרים. 
גדול שמלווה אותו במשך שנים רבות בחשבו 

שבנו האהוב מת.
כיצד זה שדווקא יעקב שסבל לאורך כל חייו 
עשיו  )העדפת  אחר  על  אחד  ילד  מהעדפת 
על פניו, העדפת לאה על פני רחל והעדפתו 
שלו ליוסף על פני אחיו( דווקא הוא שוב חורג 
לבכור  עדיפה  ברכה  של  מה”פרוטוקול” 
ניתן  האישיות?  לפי העדפותיו  לברך  ומחליט 

שני הסברים הפוכים לגמרי.
מיעקב ויוסף ליחס שלנו לילדינו אנו

ראה  חייו  שכל  שמי  יאמר  פסיכולוגי  הסבר 
אחר,  ילד  על  ילד  העדפת  של  הדגם  את 

שזה  והסבל  הצער  למרות 
יתנהג  שהוא  הרי  לו,  גרם 
חלק  דרך.  באותה  בדיוק 
שאנחנו  מהטעויות  גדול 
מההתנהגות  או  עושים 
שלנו  האינסטינקטיבית 

ילדים  בתור  כל  קודם  שחווינו  ממה  נובעת 
יעקב  שלנו.  ההורים  מול  בקשר  ובמיוחד 
כמו  בדיוק  מלהתנהג  להימנע  יכול  לא 
הסבל  למרות  שחווה, 
שהתנהגותו שלו מביאה 
בנו  את  בהעדיפו  עליו 
ואכן,  פני אחיו.  על  יוסף 
מהעדפת  שסבל  יוסף 
חיים  ועבר  אותו,  אביו 
עבד,  בתור  קשים 
המצרי  בכלא  אסיר 
שאיבד  שחשב  ומהגר 
ְקָרא  )‘ַוִיּ אביו  בית  את 
כֹור  ַהבְּ ם  ֵשׁ ֶאת  יֹוֵסף 
ִני ֱאֹלִהים  ׁ ַנַשּ י  ִכּ ה  ׁ ְמַנֶשּ
ְוֵאת  ֲעָמִלי  כָּל  אֶת 
מעיר  ָאִבי’(,  ית  ֵבּ ל  ָכּ
ממנו  ומבקש  לאביו 
את  שוב  להעדיף  לא 

הצעיר.
השני.  מהכוון  הבעיה  לכל  לגשת  ניתן  אבל 
אנחנו נוטים לחשוב, ומרגישים חובה מוסרית 
אבל  המידה.  באותה  ילדינו  כל  את  לאהוב 
כמה  ועד  משלו  חוקים  שלרגש  היא  האמת 
ימצא  הלב  לפעמים  ילדינו  כל  את  שנאהב 
להילחם  ניתן  הילדים.  לאחד  מיוחד  מקום 
ילדינו  בין  לשוויון  החובה  בשם  הזה  ברגש 
לא  יעקב  כך.  לנהוג  שלא  בוחר  יעקב  אבל 
שיתכן  מילדות  יודע  הוא  לרגשותיו.  מתכחש 
כי  אחר,  ילד  והאם  אחד  ילד  מעדיף  שהאב 
כך נטיות ליבם. הוא אהב את יוסף יותר, ולכן 
קנה לו שמלת פסים מיוחדת. על חלק מילדיו 
להביע  חושש  לא  מותו  לפני  ולכן  כועס  הוא 
ראובן,  של  )הפזיזות  מהם  רוחו  מורת  את 
גם  וכך  ולוי(.  שמעון  של  לאלימות  הנטייה 
מעדיף  הוא  לנכדים,  בברכתו 
לא  .יעקב  אפרים  הנכד  את 
מביע  ואף  לרגשותיו  מתכחש 
בכנות  בפומבי  אותם  וחושף 

ובישירות. 
יהודה חסין

שיר שמתחבר לי לפרשה:
הבן יקיר לי )אפרים(

 מילים: מהמקורות 
לחן: שמואל מלבסקי

ביצוע מקורי: להקת הנח”ל

יעקב מברך את אפרים ומנשה, 
יאן ויקטוראס,  1650, מוזיאון בודאפשט



העמותה  אסיפת  התקיימה  כשבועיים  לפני 
החצי שנתית, שעיקר עניינה ומטרתה הייתה 

בחירת ועד מנהל. 

רב  היה  הוודאות  וחוסר  רבים,  היו  החששות 
ידענו  לא  האחרון  שלפני  לרגע  שעד  כיוון 
להתנדב  שנכונים  מועמדים  על  כמעט 

לתפקיד. 

לא  מאוד  הן  לאחרונה  התחושות  בכלל, 
פשוטות של המון חוסר שביעות רצון וביקורת 
נכונות  חוסר  אך  מחד,  העמותה  ניהול  על 
לקחת חלק בניהולה ולעזור לנווטה אל מקום 

טוב יותר מאידך.

סוערת  תקופה  עברנו  ואני  היוצא  הוועד 
האחרונות,  וחצי  בשנה  תהפוכות  ורבת 
החלפת  סיפור  דרך  לתפקיד,  מכניסתי  החל 
המנהלת, הניסיון לבנות את התקציב השנתי 
יתנהלו  איך  לגבי  כבד  וודאות  חוסר  תחת 
משרד  ודרישות  הנוכחית  בשנה  דברים 
עד  התנהלנו  בה  הדרך  את  לשנות  החינוך 
המשלבים  הספר  בתי  שאר  עם  )יחד  כה 

והייחודיים בארץ(.

פרוץ  עם  להתנהל  להמשיך  עלינו  היה 
המלחמה )סליחה, מבצע...( בקיץ, שהקשתה 
יותר  קצת  ומי  בתיה,  במזכרת  מי  כולנו,  על 
קשר  כל  שבלי  השוטף,  בתפקוד  דרומה- 
ידענו,  השנה  כי  להימשך,  צריך  היה  למצב 

תיפתח כך או אחרת. 

היה  נדמה  השנה,  פתיחת  עם  מכן,  לאחר 
ומלא  חדש  מנהל  נכנס  רגיעה,  איזו  שיש 
המורים  לסדר,  לארגון,  לעשייה,  מוטיבציה 
היה  ונדמה  לכיתות,  כולם  חזרו  והתלמידים 

שתהליך  אלא  לרווחה.  לנשום  שוב  שאפשר 
השינוי שהתבקשנו לחולל עדיין לא הסתיים, 
תכנית  התל”ן=  תשלומי  הפרדת  וסוגיית 
היה פשוט  כה  שעד  )מה  הנוספת  הלימודים 
מורי העמותה( טרם הסתיימה והתבררה ולכן 

חוסר הוודאות המשיך ואפף אותנו. 

אנו נמצאים כיום בסיומו של השליש הראשון 
קהילתי,  שיח  בתהליך  פתחנו  הזו,  לשנה 
הגנים  מודל  את  שבוחן  גנים  צוות  הוקם 
לדרך,  יצאה  הקהילה  לנוער  תכנית  הקשתי, 
האירועים  צוות  כתיקונו,  להופיע  חזר  העלון 
שנתית  תכנית  לבניית  התכנס  הקהילתי 
בתחומי  וגם  הענפות,  בפעילויות  כבר  והחל 
כפי  התקדמויות  ישנן  וההצמחה  הבנייה 
לראות  אגב  ניתן  הכל  )את  באסיפה  שדווח 
המלוות  ובמצגות  בפרוטוקולים  ולקרוא 
ישירות  או לבקש  שנמצאות באתר העמותה 
זאת  עם  ויחד  הקהילתי(  המייל  דרך  למייל 
בכלל  ומי  קהילה?  למה  השאלה-  הכל  מעל 
קשת  ספר  בית  הורי  כל  האם  בכך?  מעוניין 
חברי  כל  האם  קשת?  קהילת  חברי  גם  הם 
ספר  בית  הורי  בהכרח  הם  קשת  קהילת 
קשת? ומאיזה גיל ועד איזה? ומה בין הנהלת 
שני  אלו  האם  הספר?  בית  והנהגת  הקהילה 

גופים שונים ומה הקשר ביניהם?

הן  אלה  גורל  והרות  משקל  כבדות  שאלות 
בהן  לעסוק  יידרש  החדש  שהוועד  השאלות 
ולהן  קודם,  אחת  שעה  ויפה  עליהן,  ולענות 
כמובן משמעויות תקציביות הן בבניית תקציב 
העמותה השנתי, ומכאן גם בסכום דמי החבר 

שישולמו בשנה הבאה. 

המון  לאחל  אלא  לי  אין  ועוד,  אלה  כל  על 
האמיצים  האנשים  לחבורת  הצלחה 

את  להציג  כן  דבר  של  בסופו  שהחליטו 
ולהיבחר לתפקיד הוועד המנהל  מועמדותם 

של עמותת קשת ואלו הם:
נוספת,  לשנה  )נשארת  רן  לב  אלישבע 

נבחרה בשנה שעברה( - קבוצת תפילה
רננה גל – קבוצת תפילה

גם  שנבחר  תפילה  קבוצת   - אילוז  גלעד 
לתפקיד יו”ר ועד העמותה
ורד זינגר - קבוצת מפגש
ענר צוק - קבוצת מפגש

אריק בן חביב - קבוצת מפגש
הבית  ההנהגה  יו”ר  שביעי  חבר  איתם  יחד 

ספרית - אסף הירשפלד. 

ושכל  גדולה,  בהצלחה  לכולם  שיהיה 
השינויים יבואו על הקהילה לטובה.

אסיים בציטוט מתוך שירה של עידית פאנק 
)לחן חנן יובל(:

 הימים שעוד נכונו לנו 
 שיהיו נכונים, שיהיו רכונים 

 שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים. 

 ואנחנו שני המינים, 
 נברך עליהם, 

 ובין כפות ידינו 
 ידריכו קשתם כוכבים רחוקים 

 להביט בנו מתוך הלילות, 
 ולא נבוש להיות מוארים בימים, בימים. 

 והאפלה תביא תבונה אל לילותינו 
ועין תהיה בנו זבת דמעות רכות של דבש 

 בחלב, 
 ושבעה מינים, פי שבעה מונים 

 בבגרותו יבשיל ליבנו. 
ללי זינגר

סיקור אסיפת העמותה
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