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  : ְ�ִ�ְבְ�ָ� ְ�ֵביֶתָ� �ְבֶלְכְ�ָ� ַבֶ�ֶרְ� �ְבָ�ְכְ�ָ� �ְבק�ֶמָ�ְוִדַ�ְרָ� ָ�
ְוִדַ�ְרָ� ָ�
ְוִדַ�ְרָ� ָ�
ְוִדַ�ְרָ� ָ�
 ְוִ�ְַנָ�
 ְלָבֶניָ�

  

ע למשפחה  2007  יוני22 * ז" תשסבתמוז' ו   פרשת השבו

   

 ממים למים 
 

השנה עם אזכור בעיות המים את פתחנו 

המאבק של יצחק על , יבגיליון השיש(

ומולן אנחנו עומדים גם ) בארות המים

באופן . קרוב מאוד לסוף השנה, היום

עם ישראל , טבעי לעם שנודד במדבר

מוצא את עצמו בפרשה זו במצוקת מים 

במשבר זה . שממנה נובע משבר, קשה

שלאורך , אין זה מקרה. עוסק גיליון זה

הסיפור המקראי חוזרות ומתוארות 

הארץ היא . פקת המיםבעיות באס

סמל . מהעניות בעולם במשאבי מים

המים עובר כחוט השני לאורך 

גם . ההיסטוריה הקדומה של העם

בימינו אנו נודעת חשיבות לאומית 

 ביוני 10, ד"בסיוון התשכ' בל. לנושא

והמחיש , נחנך המוביל הארצי, 1964

את הצלחת המדינה בהפרחת השממה 

לעומת  –ואת פריחתה של ארץ ישראל 

הנודד , מצוקת עם ישראל ההיסטורי

  .במדבר ומשווע למים

  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 

   )א, א עד כב, במדבר יט (פרשת חוקת

  

  ............' ' ' ' המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ההמה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ההמה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ההמה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה

  הנושאים המרכזיים בפרשה

 דיני פרה אדומה •

 מות מרים והפסקת אספקת המים בעקבותיו •

  משה ואהרוןפרשת הסלע וחטאם של •

 סירוב אדום לתת לישראל לעבור דרכו •

 מות אהרון •

 הנחשים נושכים את העם המיואש ומשה מרפא אותם בדרך נס •

 מסעות בני ישראל ושירתם •

 ניצחון נגד סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן •

  

  :ִקראו את הקטע הבא". ֵמי ְמִריָבה"פרשה בשם בלימוד השבת נתמקד ב

  

  ב ז עד י,במדבר כ

ָהֵעָדה �ֶאת ְוַהְקֵהל, ַהַ�ֶ�ה�ַקח ֶאת ח .מֶֹ�ה ֵ�אמֹר�ֶאל, 'ְיַדֵ�ר הַו ז
�; ְוָנַת� ֵמיָמיו, ְלֵעיֵניֶה# ַהֶ$ַלע�ְוִדַ�ְרֶ"# ֶאל, !ָ"ה ְו!ֲהרֹ� �ִחיָ

 ט .ְ�ִעיָר#�ָהֵעָדה ְוֶאת�ְוִהְ�ִקיָת ֶאת ,ַהֶ$ַלע�ְוה)ֵצאָת ָלֶה# ַמִי# ִמ�
 ַוַ*ְקִהל- מֶֹ�ה י .ִצָ-ה-, ַ,ֲאֶ�ר, 'ִמִ�ְפֵני ה, ַהַ�ֶ�ה�ה ֶאתַוִ*ַ(ח מֶֹ�

��ָנא ַה�ִֹרי#�ִ�ְמע- ,ַו*ֹאֶמר ָלֶה#; ְ.ֵני ַהָ$ַלע�ֶאל�� ַהָ(ָהל�ֶאת, ְו!ֲהרֹ�
� ַוַ*ְ� ֶאת ,ָיד)�ַוָ*ֶר# מֶֹ�ה ֶאת יא .נ)ִציא ָלֶכ# ָמִי#, ַהֶ$ַלע ַהֶ/ה�ֲהִמ�

 יב .ַוֵ"ְ�ְ" ָהֵעָדה -ְבִעיָר#, ַוֵ*ְצא- ַמִי# ַרִ�י#; ַ.ֲעָמִי#�� ְ�ַמֵ�ה-ַהֶ$ַלע

 ְלַהְק3ִיֵ�ִני, ֶהֱאַמְנֶ"# ִ�י� ַיַע� לֹא, !ֲהרֹ��מֶֹ�ה ְוֶאל�ֶאל ,'ַו*ֹאֶמר ה

�ֶ�רֲא, ָה�ֶר�5ֶאל ,ַהָ(ָהל ַהֶ/ה�לֹא ָתִביא- ֶאת, ָלֵכ���ְלֵעיֵני ְ�ֵני ִי4ְָרֵאל
   .ָנַתִ"י ָלֶה#

   

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  
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ערב גיבוש לכל חברי ערב גיבוש לכל חברי ערב גיבוש לכל חברי 
   הקהילה יתקייםהקהילה יתקייםהקהילה יתקיים

    בערב  בערב  בערב 4.07.074.07.074.07.07---בבב
   במתחם הבריכהבמתחם הבריכהבמתחם הבריכה

   
   

   פרטים בהמשךפרטים בהמשךפרטים בהמשך
   אל תשכחו לשריין שמרטףאל תשכחו לשריין שמרטףאל תשכחו לשריין שמרטף

 

  :נשים לב לפן הלשוני

פסוקים אלה ודאי שמתם לב למילה שלכאורה אינה ב

מה הקשר ". המוריםשמעו נא : "קשורה לסיפור

כדי לברר ? הוא אומר זאתלמי פונה משה כש? למורים

כאן . 'בפרק כ' ו- 'את העניין נקרא את הפסוקים ב

אנשים באים . מתוארת התקוממות כנגד משה ואהרון

אליהם בתלונות וטוענים שהם לא מנהיגים אותם 

והאנשים שמשתתפים בו , מרילמעשה זהו . כראוי

  .מוריםמכונים כאן 

  

  :שאלות לחשיבה ולשיתוף

לע כאשר אלוקים ציווה מדוע היכה משה על הס �

  ?ולמה היכה אותו פעמיים? לדבר אליו

קשה להבין מדוע משה ואהרון נענשו בסוף  �

מה לדעתכם גרם לכך שנמנע מהם . הסיפור

הסברים רבים : שימו לב? להיכנס לארץ ישראל

. אתם מוזמנים להוסיף את שלכם, ניתנו לשאלה זו

 .אין תשובה אחת נכונה

  

עו מספר רב של הסברים מפרשי הטקסט הצי, כאמור

נלך בעקבות שני הסברים . לעונשם של משה ואהרון

  .מעניינים

. ם"לרמב" שמונה פרקים" הראשון מובא בספר 

, ם מסביר שהטעות של משה היא כעסו על העם"הרמב

  . ולכן הוא היכה על הסלע במקום לדבר איתו

משום , השני מציע שמשה היכה על הסלע פעמיים

  . ממנו יותר מכמה טיפות מיםשבהתחלה לא יצאו 

שני ההסברים האלה אינם סותרים אם כי משלימים זה 

כעס וחוסר סבלנות הם לרוב שני צדדים של : את זה

  .אותו מטבע

  

  :פעילויות

איך : ספרו על הפעם האחרונה שכעסתם �

האם הייתה דרך למנוע את ? הרגשתם אחר כך

  .הכעס או לשלוט בו

 

פעם אחת כפי , סיפרתםהמחיזו את הסיפור ש �

איך השינוי . שהתרחש ופעם שנייה בלי לכעוס

 ? השפיע על סוף הסיפור

ספרו על הפעם האחרונה שמישהו כעס  �

כיצד הייתם ? מה חשבתם באותו רגע: עליכם

  ?רוצים שיגיב במקום בכעס

  

  ולסיום 

,  שנותר בו כוח לבחון את הסיפור הדרמטי שלפנינולמי

ו עם סיפור דומה המופיע מעניין מאוד להשוות אות

בפרק ' ז-'קראו עם הילדים את פסוקים א. בספר שמות

ז בספר שמות וִבדקו יחד אלו מכנים משותפים יש "י

) שימוש במילים זהות, תיאורים דומים(לשני הקטעים 

: הקריאה עשויה לחדד את השאלה. ומה הם ההבדלים

ולתת ? במה פעל משה שלא כשורה בסיפור שלנו

אין תשובה אחת , כאמור. וספים לתשובותכיוונים נ

אלא כיוונים שונים שתוכלו לפתח בהתאם , נכונה

  .להבנתכם

  ,שבת שלום   

  בן לנדאו
  אב לתלמידה בכיתת קשת 
 בית ספר בן גוריון



  
  

 
 

  
  
  

  ..."וישלח משה מלאכים"
  

שזורים , בהמשך לפרשה הקודמת, גם בפרשה שלנו

כחוט השני פרטים גלויים וסמויים המלמדים על דמותו 

  .של משה כאדם וכמנהיג

  

רבות נכתב ונדרש בניסיון להבין מה היה חטאם של 

אשר הצדיק עונש כה כבד כמו מניעת , משה ואהרון

שכן התורה (ניתן רק לדמיין . לארץ ישראלהכניסה 

את עומק , את האכזבה והתסכול) אינה מפרטת לנו

לאחר שעברו עם בני ישראל את התהליך , הכאב שחשו

התמודדו עם , הוציאו אותם משם, הקשה במצרים

הקשיים הפיזיים והרגשיים של העם במדבר וציפו כל 

 – הנפילה הגדולה,  ואז–כך לכניסה לארץ המובטחת 

 ֶהֱאַמְנֶ"#�ַיַע� לֹא, !ֲהרֹ��מֶֹ�ה ְוֶאל�ֶאל, 'ַו*ֹאֶמר ה"

 לֹא ָתִביא-, ָלֵכ��� ְלַהְק3ִיֵ�ִני ְלֵעיֵני ְ�ֵני ִי4ְָרֵאל, ִ�י

פרק (" .ָנַתִ"י ָלֶה#�ֲאֶ�ר, ָה�ֶר�5ֶאל, ַהָ(ָהל ַהֶ/ה�ֶאת

  ).יב, כ

יש מפרשים הסבורים כי החטא הוא בעצם העובדה כי 

: ולא הסתירו זאת, ה ואהרון פחדו מבני ישראלמש

ֶ.ַתח אֶֹהל �ֶאל, ַוָ*בֹא מֶֹ�ה ְו!ֲהרֹ� ִמְ.ֵני ַהָ(ָהל"

  ).ו, פרק כ ("ְ.ֵניֶה#� ַעל, ַוִ*ְ.ל-, מ)ֵעד

וכעסו ,  יש הסבורים כי משום שהוכיחו את בני ישראל

וגם חשפו מידה שאינה ' ובכך שינו מדברי ה, עליהם

  :  הכעס–יג הולמת מנה

נ)ִציא ָלֶכ# , ַהֶ$ַלע ַהֶ/ה�ֲהִמ��� ָנא ַה�ִֹרי#�ִ�ְמע-"

  ).י' פס( "ָמִי#

 על -" נוציא" יש השמים דגש על השימוש במילה 

ולא , יצירת המצג כאילו משה ואהרון הם מספקי המים

ויש הקובעים כי החטא הוא בעצם ההכאה על הסלע . 'ה

ראו את הפער בין  (כפי שנצטוו, במקום הדיבור אליו

ואולי בכך החלישו את הרושם , )א"לפסוק י' פסוק ח

או אולי גילו את חוסר האמונה , שהיה יכול להיווצר

  . שלהם כי די בדיבור לשם הוצאת מים מן הסלע

) וסקרנו כאן רק את חלקן(נראה כי ריבוי הסַברות 

, מעיד על חסרונה של תשובה אחת ברורה ומספקת

  .ש החמור שקיבלוהמצדיקה את העונ

  

מיד לאחר , למרות המהלומה הקשה שסופג משה, אולם

�ֶאל ַוִ*ְ�ַלח מֶֹ�ה ַמְל�ִכי# ִמָ(ֵד�": פרשת מי מריבה

, !ָ"ה ָיַדְעָ", �ִחיָ� ִי4ְָרֵאל, �ַמר  ,ֹה  :ֶמֶלְ� ֱאד)#

  ). פסוק יד (".ְמָצ�ְתנ- ַהְ"ָל�ה ֲאֶ�ר�ֵאת ָ,ל
  

, חכמים למדו מסמיכות פרשיות זו את גדולתו של משה
  :טו, ככתוב בבמדבר רבה יט

תהילים  (זה שאמר הכתוב  : "וישלח משה מלאכי#"

לא עשה לרעהו רעה , ל על לשונולא רג"): ג, טו

בנוהג שבעולם אדם . "וחרפה לא נשא על קרובו

פורש הימנו , עוסק בפרקמטיא עם חברו והקפידו

 אף על פי שנענש על -ומשה . ואינו רוצה לראותו

יקציפנו על "): לב, תהילים קו(שנאמר , ידי ישראל

 לא פרק משאן -  "מי מריבה וירע למשה בעבור#

  ".ישלח מלאכי#ו"אלא , מעליו

למרות . משה ממשיך לדאוג לבני ישראל למרות הכול

למרות שנגזר עליו לסיים , שנענש בעקבות תלונותיהם

הוא ממשיך לדאוג לבני ישראל , את המסע במדבר

הוא מתחנן בפני . לדרך בטוחה ונוחה להיכנס לארץ

, תוך סיפור תלאות בני ישראל במצרים, אדום

הוא שולח , בור בגבולםוכשאדום מסרב לתת להם לע

ויט : "וכשנענה שוב בשלילה, אליו שוב מלאכים

  ".ישראל מעליו

' למרות התלונות החוזרות והנשנות כלפי ה, בהמשך

משלח בעם את הנחשים ' כשה, וכלפי משה באופן אישי

 משה שב ומתפלל בעד -כשישראל מבקשים , השרפים

  .העם

  

 אנו אשר אין, משה משמש דוגמה למנהיגות מיוחדת

 דואג בראש ובראשונה לרווחת –מכירים כמוה 

תלונות בני (מתגבר על הקשיים האישיים שלו , הציבור

מותם של מרים ואהרון , העונש שנגזר עליו, ישראל

תוך שהוא יודע , הכול למען הציבור, )בסמיכות גדולה

 שכן הוא לא יזכה –כי לו עצמו לא יהיה כל רווח 

  .להיכנס לארץ ישראל

 שיהיה זה הדגם למנהיגות גם היום ולעתיד הלוואי

  ...לבוא
  רנה נשר

  קשת כיתת לתלמיד בםא
 בית הספר בן גוריון



  
  

 
 

   במהלך חודש יולי יתקימובמהלך חודש יולי יתקימובמהלך חודש יולי יתקימו

    לילדים לילדים לילדיםגיבושגיבושגיבושחוגי חוגי חוגי 
   
   

    לילדים הנכנסים לגן לילדים הנכנסים לגן לילדים הנכנסים לגן---ימי שני ימי שני ימי שני 
    לילדים העולים לילדים העולים לילדים העולים---ימי חמישי ימי חמישי ימי חמישי 

   '''ובובוב' ' '  לכיתות א לכיתות א לכיתות א

   
   פרטים באימייל ובאתרפרטים באימייל ובאתרפרטים באימייל ובאתר

  בית מדרש
  

  :הפגישה הבאה של בית המדרש
   21:00בשעה , 24.6יום ראשון 

  .2גלמן ' רח,  בבית משפחת ידין
  

  ענווה:  הנושא 
 

:אל תשכחו לבקר באתר הקהילה  
www.gesher-mazkeret-batya.org.il 

  
       
  

  מיהו חילוני
  

קשת עלה כי ' משאלון שנערך בקרב הורי כיתה א
הורים חילוניים רבים מרגישים שקולם החילוני לא 

, טענה זו נשמעת מעט משונה. נשמע מספיק ברור
ל של ילדים חילוניים במיוחד לנוכח מספרם הגדו

  .לעומת קבוצת הילדים הדתית, המאכלסים את הכיתה

למה התכוונו ההורים החילוניים כשקבלו על כך שאין 
האם ? מה היא חילוניות? מספיק ייצוג לקול החילוני

ישנה משנה סדורה שאותה אפשר להעביר הלאה 
האם כל טקסט שנכתב בידי יהודי ואינו ? לילדינו

  ?רבות חילוניתמהמקורות הוא ת

בעבר . המושג יהודי חילוני הוא תולדה של העת הזאת
המתבוללים ראו . היו יהודים דתיים ויהודים מתבוללים

יהודי גרמני . את התרבות שבה הם ישבו כתרבותם
. מתבולל הגדיר את עצמו כיהודי בן התרבות הגרמנית

יהודי זה נשען על מסורת גרמנית רבת שנים שכללה 
לעומתו . אורח חיים ותרבות רוחנית, ותייםקודים התנהג

אין מערכת נורמות , ליהודי החילוני אין מסורת חילונית
אין , מקובלת שמאפיינת את החילוניים באשר הם

טקסטים שהם בבחינת הקאנון החילוני שחייב להופיע 
שמאפיין , הדבר היחיד אולי. בארון הספרים החילוני

. קא לאורח החייםושמאחד רבים מהחילוניים קשור דוו
אורח חיים שמאופיין ברמות גבוהות של חופש 

חופש ופתיחות הם לא , לצערנו החילוניים. ופתיחות
אורח , דבר שניתן ללמד עם טוש ולוח מחיק בכיתה

  .חיים נרכש תוך כדי התבוננות והתנסות

גם בחברה הישראלית הכללית הרגישו חילוניים שאין 
" שינוי" קמה מפלגת לפני לא הרבה שנים. להם ייצוג

. ששמה לה למטרה לייצג את הרוב שקולו לא נשמע
שלמרות שלחילוניים בישראל יש רוב , התחושה הייתה

. אין להם ייצוג הולם בחברה סקטוריאלית כשלנו, ברור
הייתה שעיצוב זהות " שינוי"הבעיה המרכזית של 

החילוני וצרכיו התבססה על הגדרת החילוני ביחס 
ולא בנתה זהות , לאור שנאת האחרבעיקר , לאחר

רבים , כתוצאה מכך. נפרדת מוגדרת לאדם החילוני
כמוני חשו סלידה מבניית הזהות החילונית על בסיס זה 

, והֶדבק שהביא למפלגה מנדטים רבים, של שנאה
התגלה כחלש מכדי לשמר אותה לאורך זמן בפוליטיקה 

  .הישראלית

ות לקשת  הצטרפ, אם נחזור להורי קשת החילוניים
מאפשרת הזדמנות טובה לבחון את המרכיבים השונים 
המעצבים את הזהות שלנו כחילוניים ולהתחיל לייצר 

עצם ההוויה , מטרה זו אינה פשוטה. מסורת חילונית
  החילונית דורשת לתת מקום להרבה מאוד וריאציות של 

אין מקום , כאשר יש מקום לאפשרויות רבות. חיים
שאלות רבות עולות מהצורך לקבע . לקו מנחה אחד

האם התרבות הכללית היא חלק , למשל, את הזהות
אם כן האם אנחנו . מהזהות של האדם החילוני או לא

בכלל מעצבים כאן את הזהות של האזרח המערבי 
  . ו של היהודי החילוניהגלובלי א

בהקשר לאימוץ המנהגים והחגים על פי התפיסה 
למה לא לאמץ את הטקס : "הדתית עולה שאלה נוספת

מצד שני אכילת פיתות " ?עד הסוף וכמו שצריך, כולו
אלא , בפסח לא מייצרת דווקא את האלטרנטיבה

  .נדה הדתית'מגיבה למציאות אותה מכתיבה האג

 של היהודי החילוני תתעצב ככל הנראה בניית הזהות
כפי שרוב המסורות , על פי ההוויה, בסופו של דבר

אנחנו הורי קשת יכולים לנסות בינתיים . נקבעות
  .להכניס את מה שאנחנו רוצים לסל החילוניות
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