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 ראשון לציון
 

לצד הרבנים הראשיים לישראל 

, ון לציוןמכהן תמיד הראש, האשכנזיים

מבלי להתייחס . הרב הראשי הספרדי

, לכפילות המוסד עם הבעיתיות שבדבר

כדאי לעיין קצת בתולדות שלושת 

הרבנים הספרדיים ובראשם הראשון 

הרב : שכיהן בתפקיד עם קום המדינה

ג "הוא נולד בי. בן ציון מאיר חי עוזיאל

אינו . 1880 במאי 23, מ"סיוון התר

וספק אם , ניידוע כלל בציבור החילו

לפחות זה , הוא בעל שם בציבור הדתי

בניגוד לתפיסות הלאומיות . האשכנזי

המפורסמות מאוד של רבנים כמו קוק 

לא זכתה תורתו של הרב , או גורן

זו ללא . עוזיאל להיות נודעת ברבים

נשום שייתכן כי תפיסותיו , ספק החמצה

הליברליות היו יכולות לשנות את מפת 

וכך . ת ובין מגזריםהיחסים בין עדו

: כתוב בצוואתו של הרב עוזיאל

מרו מכל משמר את שלום העם יש"

האמת והשלום ... ושלום המדינה

 ".אהבו

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

  :לישי וקשרהת
6040704 - 052  

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

   )מא, א עד טו, במדבר יג (פרשת שלח

  

  )'ל, ג"במדבר י ("עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"

  

  :נושאי הפרשה

 .פרשת חטא המרגלים .1

 .קרבן פר העלם דבר, הפרשת חלה,  ציצית–מצוות שונות  .2

 .פרשת מקושש העצים .3

  

  ,שבת שלום

מתוכם נתמקד , ן עם הילדיםבפרשתנו מגוון נושאים מרתקים לדיו
  . השבוע בסיפור המרגלים

דמיינו פיל ונמלה שרואים : פעילות לילדים לפני קריאת הפסוקים
,  איך כל אחד מהם היה מתאר את הגרגר–בפעם הראשונה גרגר אפונה 

 ענק –דונו עם הילדים בסיפור הבסיס של גוליבר . המחיזו את דבריהם
 המציאות עשויה –ומכאן למסקנה . בארץ הגמדים וגמד בארץ הענקים

האם . הכל תלוי בנקודת המוצא ובהקשר, להיראות שונה במצבים שונים
יש סימוכין למסקנה שלאנשים שונים יש מבט שונה על " קשת"גם ב
  ?העולם

ה מבקש ממשה לשלוח אנשים שיתורו את ארץ כנען בחשאי "הקב
 במדבר על וידווחו לעם המזדחל, בטרם העם נכנס לנחול את הארץ

ראיות , המרגלים שבים עם דיווחים סותרים. יתרונות וחסרונות הארץ
כלב בן (מהצד האחד סיפורי בלהות ומהצד האחר . שונות של המציאות
  :תשבחות נרגשות) יפונה ויהושע בן נון
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  :שאלות לדיון

אחימן "התורה מספרת בעצמה שבארץ כנען ישבו  �
חטאו , כן-אם, מדוע. "ששי ותלמי ילידי הענק

 ? המרגלים בספרם על הענקים

מדוע לדעתכם העם מאמין למרגלים ולא לכלב  �
 ?מה זה מלמד על אופי העם? ויהושע

נסו להשוות בין סיפור הצרעת של מרים בסוף  �
נקודות . הפרשה הקודמת לסיפור חטא המרגלים

 .תגובת משה, תגובת האל, סוג החטא: להשוואה

  

 משה –ה "מובהקות של הקבשתיים מבחירותיו ה
 מוכפשות בסמיכות –שליחו וארץ ישראל נחלתו 

ניתן . על שתיהן מלעיזים ומוציאים דיבה. פרשיות
לסווג בקלות את החטא של מרים ואהרון כלפי משה 

אך איזה מין חטא ". בין אדם לחברו"בקטגוריה של 
אם נסתכל על הפסוקים ? הוא הוצאת דיבה על מקום

וגם " בין אדם לחברו"ם רכיב של נראה שיש כאן ג
  ". בין אדם למקום"רכיב של 

רוחו של דור המדבר הייתה נמוכה לכל אורך הדרך 
  .פעם אחר פעם מטילים ספק בתוחלת המסע, ממצרים

אוכלת "התיאור המוגזם של הענקים ושל הארץ כ
מערערים עוד יותר את אמון העם ומציתים " יושביה

אחיו ניתנה ראש ונשובה ויאמרו איש אל  "–מרד בעם 
 עד כדי רצון לרגום את כלב ויהושע –" מצרימה
ההיסחפות של העם אחרי המרגלים תוך . באבנים

  רמיסה של הדעה השנייה יכולה להעיד עד כמה דור 

במובן .  באופיו"נוח למניפולציה"המדבר היה תבוסתן ו
) תחבולתית(זה חטא המרגלים היה הונאה מניפולטיבית 

 ,כמובן שדברי המרגלים, מעבר לפן זה. של דעת העם
 סותרים ,"לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו"

ה לעם להושיבם בארץ "רה את הבטחתו של הקבלכאו
כלב ויהושע מזהים . ובכך הם חוטאים לאל, בביטחה

מבקשים מהעם לבטל ' את שני רכיבי החטא ובפסוק ט
,  בין אדם למקום–" אל תמרודו' אך בה: "את שניהם

 –" ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם"
  .  בין אדם לחברו–האמינו בעצמכם ולא בכזבים 

 השוו את סיפור המרגלים שלנו –אתגר למעוניינים 
המופיע בספר , לסיפור המרגלים שיהושע שולח

האם המרגלים של יהושע דומים . 'פרק ב, יהושע
  ?)כלב ויהושע(משבחים למכפישים או ל

  ,שבת שלום

  יהודה זלצברג

  קשתגן בה לתלמידאב



  
  

 
 

"What did you learn in school 
today dear little boy of mine?"  

  
שלוש תמונות . מעטים' זיכרונות הילדות שלי מכיתה א

ההליכה הארוכה לבית הספר : התקבעו אצלי בזיכרון

 דקות הליכה 20מרחק של . ביום הראשון ללימודים

הזיכרון השני הוא של . דבר שהיה מקובל בזמנו. לבד

ילד שאינני זוכרת את פרצופו , האלימות בבית הספר

והזיכרון האחרון . עד שיצאה ממקומה, משך לי בזרוע

הוא כשגילו שיש לי כינים בבית הספר ושלחו אותי 

  . תספורת קצרה במיוחד, הביתה להסתפר

מאבחון לא מדעי של שלושת הזיכרונות היחידים שלי 

אפשר להיווכח שכולם קשורים בחוויה ', מכיתה א

רגשית בעלת עוצמה ואף אחד מהם לא קשור למה 

. הכיתה או לחוויה הלימודית הראשוניתשנעשה בתוך 

קרוב לוודאי ? האם זה מפני שלא הייתי ילדה סקרנית

  . שלא זאת הסיבה

היא צריכה , כדי שחוויה תיחקק בזיכרון ארוך הטווח

, כלומר. להיות בעלת משמעות עבור החֹוֶוה אותה

הדרך ללימוד משמעותי צריכה להיות בעלת תוכן 

  .משולבת בחוויה רגשית, שאנחנו מזהים אותו כחשוב

איך בכל זאת אנחנו קוראים וכותבים ומשתמשים 

? בפעולות חשבוניות למרות ששכחנו שלמדנו את זה

כנראה שהכלים שאנחנו רוכשים נמצאים איפה שהוא 

במחסן הזיכרון ומכיוון שאנחנו לא מפסיקים להשתמש 

, עם זאת. הם לא נמחקים מזיכרוננו, בכלים האלו

 נשאר כאשר אין לו שום משמעות התוכן הנלמד לא

  .רגשית

השאלה הגדולה היא איך לייצר משמעות רגשית עבור 

והן שהשפיעו " מיני טראומות"אני חוויתי ? התלמיד

, אבל האם אפשר לייצר לקבוצת ילדים גדולה, עליי

חוויה רגשית חיובית , בעלי מבנה אישיותי משתנה

בפעילויות העשרה בבית הספר ? שתתאים לכולם

מתקיים ניסיון להגיע לאינטליגנציה הרגשית המגוונת 

שני ימצא את עצמו , אחד יצליח בכדורגל, של הילדים

בציור ושלישי יחווה עוצמה רגשית בטיפול בבעלי 

  . חיים

למרות כל זאת ולמרות שבתי הספר התפתחו מאז שאני 

לא בטוח , )מי זוכר(אולי בהצטיינות ' סיימתי כיתה א

תשאיר את הרושם הרצוי בהארד שהחוויה הרגשית 

  

  .כלומר לא בטוח שנזכור אותה,  שלנודיסק

  

צריך לשים במתכון ההוראה בכדי שטעמו , אם כן, מה

של התבשיל יישאר גם שנים רבות לאחר שסיימנו 

מורה שחי . צריך מורה עם מעורבות רגשית? לאכול

, מסתקרן בעצמו, את החומר שאותו הוא מלמד

. לומד ואוהב את עולם הידע שלו ואת תלמידיו, מתחדש

, רגשימורה כזה יצליח להעביר את תלמידיו מסע 

שיישאר בזיכרון גם שנים רבות אחרי שהתלמיד סיים 

  .את לימודיו

נהוג לחשוב שעבודה בבנק או עבודה כמהנדס לא 

דורשת מהאדם העוסק בה משאבים רגשיים והוא יכול 

אך מניסיון . לעבוד גם אם העבודה לא מסקרנת אותו

החיים הקצר שלי גיליתי שגם מנהלת חשבונות 

, )ה להמליץ לכם על אחת כזויכול(שעובדת עם רגש 

עושה עבודה שונה בתכלית ממנהלת חשבונות 

  .שמתייחסת לעבודתה ככורח

הבעיה המרכזית בתחום כמו הוראה היא שמאפייני 

שעות שמתאימות להורות ולחופשות עם , העבודה

שחווית , הילדים מביאים לפעמים למקצוע כוח אדם

  . ההוראה היא לא הסיבה המרכזית להיותם מורים

  

"What did you learn in school today dear 

little boy of mine?"  

בשירו הוא  . שר זמר המחאה האמריקאי פיט סיגר

בודק עם הילד שלו מה הוא למד בבית הספר במשך 

בכך . ומגלה מערכת חינוך שמרנית וצבועה, היום

מבקר סיגר את מערכת החינוך האמריקאית על ערכיה 

במובן הזה פעמים רבות . שמרנייםהחסודים ומסריה ה

אנחנו נוטים להתייחס לתכנים הלימודיים כעיקר בכל 

ואכן לתכנים הלימודיים יש , מה שקשור לחינוך

חשיבות בעיצוב האדם הבוגר של מערכת החינוך אך 

לא רק , לא פחות חשובה החוויה הרגשית לימודית

אלא , בזמן הלימוד עצמו, במובן זה שיהיה טוב לתלמיד

גם יזהה את הלימוד כחוויה רגשית משמעותית ש

  .   במהלך חייו הבוגרים

  

  

 

  

  כהן-גלית כספי
   קשתכיתת בה לתלמידםא

 בית הספר בן גוריון



  
  

 
 

    

  חטא המרגלים 

  

  
האירוע החשוב ביותר בפרשה הוא ללא ספק סיפור 

זוהי .  כל העםסירובם להיכנס לארץ ואיתם, המרגלים

נקודת שיא השפל אחרי הפסגות הרוחניות של ספר 

ספר במדבר רצוף בתלונות של עם ישראל על . שמות

לאחר ביקור המרגלים , מצבו ובתקריות שיובילו אותם

, לכאורה. לארבעים שנות נדודים במדבר, בארץ כנען

מדובר בסיפור של חוסר אמונה לקראת המלחמות 

אך הקריאה של אותו . ץהצפויות עם כניסתם לאר

טקסט על פי חכמי התלמוד יכולה להביא אותנו להבנה 

  .אחרת לגמרי

  

מרגלים על שם ": אומרת הגמרא , על רשימת המרגלים

סתור , ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, מעשיהם נקראו

מיכאל , ה"סתור שסתר מעשיו של הקב, בן מיכאל

ברים על הד. )ב, ד"מסכת סוטה ל" (שעשה אותו מך

יש צורך האם : "האלה מעיר הפילוסוף עמנואל לוינס

די ? להבין את משמעות השמותכלשהי מסורת ב

להתבונן בהם להבין את משמעותם של שמות כמו יגאל 

חייבים להבין את [...] בן יוסף או פלטי בן רפוא 

ומתוך " ?הקריצה שבאה לרמוז שהמרגלים היו טהורים

 המפתיעה של שלל ההסברים האפשריים לפרשנות

מעלה לוינס את האפשרות , ל לטקסט המקראי"חז

, אולי בהלתם של המרגלים הייתה מוסרית: "הבאה

אולי תהו אם יכולים הם לכבוש מה שנבנה על ידי 

וישבו מתור הארץ מקץ "ועל הפסוקים " ?אחרים

 )ו"כ-ה"כ, ג"במדבר י..." (וילכו ויבואו, ארבעים יום

מה ביאה בעצה , לביאהמקיש הליכה : "אומרת הגמרא

עצה רעה : "ומסביר לוינס, "רעה אף הליכה בעצה רעה

שמטיל ספק בציוויו של . של מצפון שרוצה להישאר נקי

כך (אלוהים או משום שאנחנו לא מספיק חזקים פיסית 

או משום שאנחנו לא מספיק שפלים ) עולה מהפסוקים

כפי שהסבר הגמרא בא (מוסרית לעשות עוולה כזאת 

  )".לרמוז

  

מנסה כלב , לאחר סיפורם המפחיד של עשרה מרגלים

: בן יפונה להרגיע את העם ולעודד אותו וכך כתוב

ויהס כלב את העם אל משה ויאמר שלה נעלה וירשנו "

ושוב נתבונן בהבנתה של . )ל, ג"במדבר י" (אותה

  הגמרא

  

  

  

  

אמר להם וכי זו ": הגמרא את הנאמר על ידי כלב

[...] ? )כלומר משה(ה לנו בן עמרם בלבד עש

הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והאכילנו את המן 

, סולמות ועלו לרקיע וכי לא נשמע לו ואם יאמר עשו

 וממשיך לוינס בקו ".עלה נעלה וירשנו אותה

, אם הוציא אותנו משה ממצרים: "המחשבה שלו

האם אתם מאמינים שאנחנו , ועשה לנו נסים ונפלאות

כים לכבוש את הארץ הזאת כמו שכובשים הול

, אנחנו הולכים לשם לעלות לרקיע[...] ? קולוניה

וזו , אנחנו הולכים לשם לבנות חברה צודקת

כל , תאמרו לי, אבל. המשמעות של לקדש את האדמה

אחד יכול לטעון שהוא בונה חברה צודקת ובכך 

? םמקדש את הארץ וכתוצאה מכך מעודד קולוניאליז

 לקבל את התורה זה לקבל קיום נורמות :והתשובה

הדבר הראשון שהיהדות מלמדת . של צדק אוניברסלי

. אותנו הוא שדברים מסוימים צודקים יותר מאחרים

, חברה בה בני אדם שווים, חברה בלי ניצול בני אדם

 עומדת, חברה כפי שרצו אותה מייסדי הקיבוצים

בשם הצדק . סתירה מובהקת ליחסיות המוסריתב

  ".ניברסלי הזה טוענים ישראל לארצםהאו

  

תמונה , בעקבות חכמי התלמוד, וכך משרטט לוינס

אחרת לגמרי מהתקרית בסוף השנה הראשונה למסעי 

קו עדין עובר בין הכוח הרומס . בני ישראל במדבר

של כובשי ארץ לבין הסירוב להתלכלך תוך כדי 

, איפה אנחנו.  לבנות עולם צודק ומתוקןתהניסיונו

הן שאיפותינו אחרי שהגענו לארץ ושהמציאות ומה 

יענה , כמובן, כל אחד? לא תמיד תואמת את החזון

, העיקר. לשאלות אלו בהתאם לנתונים האישיים שלו

ולא להתייאש , לא להירדם על המשמר מחד גיסא

  .מלהשיג את המטרה מאידך גיסא
  
  
  
  

  בן לנדאו
  אב לתלמידה בכיתת קשת
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