
  
  

 
 

מק ו ר  ש ג ת  ל י תה ו ד ס יו כ ו נ י ח ם  הי י ת ב ת  ר כ ז מ שת  ק    

ם ְרּתָ ּבָ 34   ְוִדּבַ
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ְוִדַ�ְרָ� ָ�
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ע למשפ  2007  יוני29 * ז" תשסג בתמוז"י   חהפרשת השבו

   

?קיום-סטטוס קוו או דו  
 

, 1947 ביוני 19, ז"בתמוז התש' בא

נחתם הסכם הסטטוס קוו בין דוד בן 

בתור יושב ראש הסוכנות , גוריון

ידוע לכל .  לבין אגודת ישראל,היהודית

ששני הצדדים לא הגיעו להסכם כזה 

 בתחושה שהצד השני  אם כי,בלב תמים

, מוכראלא שההמשך . עד מהרהיעלם 

ההתייחסות  שתי קבוצות כאשר, והיום

מאשימות זו את זו בהפרה של אותו 

משמעות ,  חדשות לבקריםהסכם

וס קוו היא מגננה ולא עשייה טהסט

 לא לנסות ,ואף רצוי, אפשר. תיחיוב

לאחוז במצב נתון שלא מספק אף אחד 

כל צד מרגיש שהוא הפסיד ו היות

שלא רואה את הצד מי . לטובת השני

השני נעלם בטווח הנראה לעין יכול 

להשתמש בהבנה הזאת כמנוף ללמוד 

שיח אמיתי מול -סובלנות ובניית דו

  .האחר באשר הוא

  

  
  נים לדעת יותר ימעוני

   "גשר" תעל קהיל
  תפת לדתיים וחילונים המשו

  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו
  :לישי וקשרהת

6040704 - 052  
  :או כנסו לאתר

il.org.batya-mazkeret-gesher.www 

   )ט, ב עד כה,במדבר כב(פרשת בלק 

  

ַׂמה טֹבו אָֹהֶליך ַיֲעקֹב ִמְשְכנֶֹתיך ִיְשָרֵאל ָ ָּ ׁ ּ   )ה, כד (ּ
  ,להורים שלום

  :הפרשה שלנו מעלה שאלות ונושאים מעניינים ויוצאי דופן

 נביאהתואר ('? בני ישראל אומר את דבר הכיצד יתכן שמישהו שאינו מ
 .)ובכלל אינה מופיעה בספר במדבר, אינה מיוחסת לבלעם ולו פעם אחת

ואתון רואה את מה , לקלל עם אחר' נביא'מלך מנסה להשפיע על ה
, לוובנוסף לכ, לא מסוגל לראות) 'המסוגל לשמוע את דבר ה(שבעליה 
  . מדברת

  -הסיפור בקיצור

ומקרבתם של בני ישראל (!) מודאג מאוד מכוחםה, בלק מלך מואב
לאחר . שולח שליחים לבלעם בן בעור שיבוא לקלל את ישראל, לארצו

אומר לבלעם שהוא אינו יכול ללכת עם השליחים ושהוא לא יוכל ' שה
שליחים  .בלעם משלח את השליחים, לקלל את העם כי ברוך הוא

תם בלעם הולך ִאמכובדים יותר נשלחים על ידי מלך מואב והפעם 
' מלאך ה, בדרך ".ֶאת ַהָ�ָבר ֲאֶ�ר ֲאַדֵ�ר ֵאֶליָ אֹת	 ַתֲעֶ�ה"בתנאי ש

חוסם את אתונו של בלעם והיא נעמדת עד שבלעם מכה בה והיא פותחת 
 המשביע אותו לומר ,רק אז רואה בלעם את המלאך .את פיה ומדברת

ם נפרדות הוא בלעם נפגש עם בלק ובשלוש פעמי .יאמר לו' רק מה שה
מגרש , הכועס מאוד, עד שבלק, מברך את ישראל במקום לקלל אותם

  .מעליו את בלעם

ו רשימה של שאלות ותמיהות שעולות עם הכינקראו את הקטע הבא ו
  .הקריאה

  לה -במדבר פרק כב יז

� ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵבית	 ֶ�יח�ֶס!  ַוַ�ַע� ִ�ְלָע� ַו�ֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ִא� ִיֶ
 יט. ֱאלָֹהי ַלֲע�	ת ְקַטָ(ה א	 ְגד	ָלה' ְוָזָהב לֹא א%ַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִ#י ה

� ַהָ-ְיָלה�ֶ. � כ. ַ�ֵ�ר ִע2ִי' ְוֵאְדָעה ַמה �ֵֹס! ה; ְוַעָ�ה ְ�ב% ָנא ָבֶזה ַ/
ָהֲאָנִ�י� ַוָ�בֹא ֱאלִֹהי� ֶאל ִ�ְלָע� ַלְיָלה ַו�ֹאֶמר ל	 ִא� ִלְקרֹא ְלָ ָ�א% 

�� כא. ְו.ְ ֶאת ַהָ�ָבר ֲאֶ�ר ֲאַדֵ�ר ֵאֶליָ אֹת	 ַתֲעֶ�ה; ק%� ֵלְ ִאָ
 ַוִ�ַחר כב. ַוֵ�ֶלְ ִע� ָ�ֵרי מ	4ב; ַוָ�ָק� ִ�ְלָע� ַ��ֶֹקר ַוַ�ֲחבֹ� ֶאת ֲאתֹנ	

ְוה%א ; ָ�ָט� ל	ַ�ֶ�ֶרְ ְל' .! ֱאלִֹהי� ִ�י ה	ֵלְ ה%א ַוִ�ְתַי5ֵב ַמְל.ְ ה
ִנ5ָב '  ַוֵ�ֶרא ָה4ת	� ֶאת ַמְל.ְ הכג .רֵֹכב ַעל ֲאתֹנ	 %ְ�ֵני ְנָעָריו ִע2	

  . ַוַ�ְ; ַ�ֶ�ֶרְ ְוַחְר�	 ְ�ל%ָפה ְ�ָיד	 ַוֵ�ט ָה4ת	� ִמ� ַהֶ�ֶרְ ַוֵ�ֶלְ 6ָ�ֶַדה

.  

: לתגובות
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'  ַוַ�ֲעמֹד ַמְל.ְ הכד. ִ�ְלָע� ֶאת ָה4ת	� ְלַה9ָֹת8 ַהָ�ֶרְ
 ַוֵ�ֶרא כה. ְ�ִמְ�ע	ל ַהְ�ָרִמי� ָ/ֵדר ִמֶ:ה ְוָגֵדר ִמֶ:ה

ַוִ�ָ-ֵח; ֶאל ַהִ>יר ַוִ�ְלַח; ֶאת ' ָה4ת	� ֶאת ַמְל.ְ ה
 ַו�	ֶס! ַמְל.ְ כו.  ְלַה�ָֹת8ַו�ֶֹס!; ֶרֶגל ִ�ְלָע� ֶאל ַהִ>יר

ַוַ�ֲעמֹד ְ�ָמק	� ָצר ֲאֶ�ר ֵאי� ֶ�ֶרְ ִלְנט	ת ; ֲעב	ר' ה
ַוִ�ְרַ�; '  ַוֵ�ֶרא ָה4ת	� ֶאת ַמְל.ְ הכז. ָיִמי� %ְ�מֹאול

�. ַוִ�ַחר .! ִ�ְלָע� ַוַ�ְ ֶאת ָה4ת	� 2ַ�ֵַ>ל; ַ�ַחת ִ�ְלָע
ַו�ֹאֶמר ְלִבְלָע� ֶמה ; ֶאת ִ#י ָה4ת	�' ה ַוִ�ְפַ�ח כח

� ַו�ֹאֶמר כט. ָעִ�יִתי ְלָ ִ�י ִהִ�יַתִני ֶזה ָ�לֹ� ְרָגִלי
ל% ֶי� ֶחֶרב ְ�ָיִדי ִ�י ; ִ�ְלָע� ָל4ת	� ִ�י ִהְתַעַ-ְלְ� ִ�י

 ַו�ֹאֶמר ָה4ת	� ֶאל ִ�ְלָע� ֲהל	א ל. ַעָ�ה ֲהַרְגִ�יְ
ֲאתְֹנָ ֲאֶ�ר ָרַכְבָ� ָעַלי ֵמע	ְדָ ַעד ַה�	� ַהֶ:ה 4נִֹכי 

 ַוְיַגל לא. ַו�ֹאֶמר לֹא; ַהַהְסֵ�� ִהְסַ�ְנִ�י ַלֲע�	ת ְלָ �ֹה
ִנ5ָב ַ�ֶ�ֶרְ ' ֶאת ֵעיֵני ִבְלָע� ַוַ�ְרא ֶאת ַמְל.ְ ה' ה

 ַו�ֹאֶמר לב. ָ#יוַוִ�>ֹד ַוִ�ְ�ַ�ח% ְל.; ְוַחְר�	 ְ�ל<ָפה ְ�ָיד	
ַעל ָמה ִהִ�יָת ֶאת ֲאתְֹנָ ֶזה ָ�ל	� ' ֵאָליו ַמְל.ְ ה

�. ִהֵ(ה 4נִֹכי ָיָצאִתי ְלָ�ָט� ִ�י ָיַרט ַהֶ�ֶרְ ְלֶנְגִ�י; ְרָגִלי
א%ַלי ;  ַוִ�ְר.ִני ָה4ת	� ַוֵ�ט ְלָפַני ֶזה ָ�לֹ� ְרָגִלי�לג

� אְֹתָכה ָהַרְגִ�י ְוא	ָת8 ָנְטָתה ִמָ#ַני ִ�י ַעָ�ה/ַ 
ָחָטאִתי ִ�י '  ַו�ֹאֶמר ִ�ְלָע� ֶאל ַמְל.ְ הלד. ֶהֱחֵייִתי

ְוַעָ�ה ִא� ; לֹא ָיַדְעִ�י ִ�י .ָ�ה ִנ5ָב ִלְקָראִתי ַ�ָ�ֶרְ
ֶאל ִ�ְלָע� '  ַו�ֹאֶמר ַמְל.ְ הלה. ַרע ְ�ֵעיֶניָ %�4ָבה ִ-י

י� ְוֶאֶפס ֶאת ַהָ�ָבר ֲאֶ�ר ֲאַדֵ�ר ֵאֶליָ ֵלְ ִע� ָהֲאָנִ�
  . ַוֵ�ֶלְ ִ�ְלָע� ִע� ָ�ֵרי ָבָלק; אֹת	 ְתַדֵ�ר

  
  :שתפו את בני המשפחה

האם אתם מאמינים שיש ? מהו לדעתכם נביא �
אנשים שיש להם סגולות מיוחדות שאין לבני אדם 

האם יש להם אחריות מיוחדת בגלל ? אחרים
  ? תכונות אלו

ך אתם מסבירים את העובדה שהאתון ראתה אי �
, שיכול היה לשמוע את דבר האל, משהו שבלעם

למה לדעתכם בלעם לא ראה את מלאך ? לא ראה
  ?'ה

? האם לדעתכם בלעם רצה ללכת עם שליחי בלק �
 ?מדוע

  
  פעילויות

 .המחיזו את הקטע של בלעם ואתונו �

. האתון מספרת לחברותיה מה קרה באותו יום �
 ?רה ומה אמרהכתבו למי סיפ

בחרו בעל חיים אחר שהייתם שמים בפיו את דברי  �
 ?איזה בעל חיים הייתם בוחרים ומדוע. 'ה

  ולסיום
של אומות ' קוסם'בפיו של . נפלאות דרכי המקרא

אה את מה העולם שאינו שומע בקול אלוהים ולא רו
מושמות מילות ברכה מהיפות , שאתונו רואה

  )?מה אנו צריכים ללמוד מכך. (ומהנוגעות בכל התורה

  מן הברכה האחרונה שמברךןהמילים בראש דף זה ה

 בלעם את בני ישראל לפני שבלק מתייאש ממנו ומשלח

  גם המילים הפותחות אתןה. אותו חזרה אל ארצו

  פר שכשבא בלעםהמדרש מס. הבוקר בתפילת שחרית

לקלל את ישראל כפי שנתבקש הוא ראה את ילדי 
ישראל יושבים באוהליהם ולומדים תורה ולכן במקום 

בעלי המדרש ראו בלימוד . לקלל יצאה מפיו ברכה זו
שבזכותו טובים ערך מרכזי ) ולימוד תורה בפרט(

  . אוהלי ישראל

עם סיום שנת הלימודים אני רוצה להמשיך ולהשמיע 
יהי רצון שיהיו אוהלינו ומשכנותינו : ו כברכהתפילה ז
טובים על ידי , טובים על ידי מעשים טובים. טובים

טובים על ידי לימוד בכלל , דאגה לעצמנו ולזולת
לעשות , ללמוד על מנת לשמור. ולימוד מורשתנו בכלל

  . ולקיים

באופן מאוד ברור אומר לנו הנביא מיכה בסוף ההפטרה 
מה האל דורש , ) פסוק חבפרק ו(של פרשת בלק 

ִהִ/יד ְלָ 4ָד� " :מה עושה את אוהלינו טובים, מאתנו
�	ֵר� ִמ2ְָ ִ�י ִא� ֲע�	ת ִמְ�ָ#ט ' ַמה 9	ב %ָמה ה

אהבת , עשיית צדק" .ְו.ֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ֱאלֶֹהיָ
צריכים להיות נר  אלה – דאגה לחלש וצניעות ,חסד

  . חברה מתוקנתלרגלנו להקמת

אני רוצה לברך מקרב לב את כל אנשי קהילת קשת 
מזכרת בתיה על העשייה וההישגים המרשימים אליהם 

העבודה . הגעתם עם תום שנת הלימודים הראשונה
 שנרתמו ,המאומצת של כל ההורים העוסקים במלאכה

 נעשתה מתוך אחריות ודאגה לחברה ,לעשייה פעילה
אולם לא פחות , חריצותשלנו בארץ ומתוך נחישות ו

הערכתי הרבה וישר . חשוב במידה נדרשת של צניעות
מנהלת בית הספר ולכל צוות , לרותי כוכביכוח לבבי 

 ועשו אותה היחדשל ' הרימו את הכפפה'בן גוריון ש
מותאמת כל כך , במחשבה מעמיקה ובעבודה מאומצת

כה לחי ושאו ברכות  - אחרונות חביבות . לכף ידם
, שרית, יריתע והגננות לריסה וטליות  המחנכחמות

השקיעו והניבו את הפירות , טרחו,  שלמדונלי ונטע
  . במסגרת קשת מזכרת בתיה השנהןהמיוחלים בעבודת

  ,שבת שלום
  ,וחופשת קיץ נעימה רגועה ובטוחה

 טובהטובהטובהטובה

  

    מקרב לבמזל טוב
  משפחת ולנסילכל 

  נויה לרגל הולדת

   

 

 



  
  

 
 

   מתחילים מחדש– ת הקהילהויחו

, בכל פעם שאירוע קהילתי כזה או אחר עומד בפתח
, האם אתם מקבלים את ההודעה והתזכורות בשמחה

תעזבו ("?  האם אתם מתעלמים?רושמים ועוקבים
ואולי ) כה קלה" delete"האצבע על ה"... אותי

בגלל שרשמנו , מה("? מתחפרים ומתבצרים בהתגוננות
אנחנו חייבים להתחכך בכולם כל , את הילד לגן

 ממה –הרשו לי לתהות ', או ג' אם סימנתם ב") ?הזמן
  ?פחדיםמ בעצם תםא

מכה וסייעה ת, הקהילה של פעם שחיבקה את בני האדם
, "חמולה"המבנה החברתי של .  איננה עוד–בכל דבר 

, צד זה בשכנותלמשפחה מורחבת שבניה חיים זה 
כבר , חולקים חצר משותפת, לפעמים ביחד באותו מבנה

התנכרנו זה לזה יחסית , התרחקנו, התפצלנו. זר לנו
לדרך החיים שנהוגה הייתה עד לפני מאה וחמישים 

  עוד שימרה את מנגנוניההקהילה היהודית. שנה
עד שמלחמת ,  עד אמצע המאה הקודמתהמקרבים

בעצם . העולם השנייה והקמת המדינה טרפו את הקלפים
, עקרנו בכוח ובאנו הנה, חתכנו את השורשים ההם

, זכינו בעצמאות, אכן. חיי דרור, לחיות כאן חיי חופש
 על כך מנוליאבל ש, בניצחון הרוח והחומר, צמהובע

) גם אם בלית בררה(ם העקירה התנערנו ע. מחיר
מהקהילתיות , משפחתיים-מהקשרים המשפחתיים והבין

זנחנו . שאפיינה יהודים כמעט בכל ארצות הפזורה
. באחת את הריטואלים ועכשיו אנחנו חסרים אותם

אולי מנסים , לאט אנו מחזירים לעצמנו מעט-לאט
לשמר , לשחזר טקסים שהיו נהוגים בעדות שונות

להקים מחדש , קודים של התנהגות, שפה, יםמנהג
אלא , לדעתי לא מדובר רק בפולקלור. עבר-מוסדות

קיומי למשוך מן העבר חוטים שניתן -בצורך בסיסי
לטוות ולהשתמש בהם גם היום כדי לחבר וללכד בין 

כי לא . מגנהחדשה כדי ליצור רשת חברתית , אנשים
  . טוב האדם לבדו

לחת זרועות מזמינות מתחילה להיווצר קהילה ששו
יש . לעתים אנחנו נסוגים... ואז, ופותחת מטריה ממעל

הפחד מהשתלטות קודים חברתיים על , והפחד גובר
מהשפעה של נורמות חיצוניות על אלה , חיינו הפרטיים

מהיבלעות וטשטוש , שפותחו בעמל בתוך המשפחה
אנחנו רוצים להיעטף אך נצמדים . הזהות הייחודית

רים או פותחים חלקית את החלון לכדי מסתג, למוכר
,  מחייבת הצגה עצמיתתחברתירשת יצירת . הצצה

במקביל . חשיפה למעגל הולך וגדל של אנשים
, אולי ידרשו ממני לקחת תפקיד, מתגבשות ציפיות

. ..אפילו את עצמי,  משהו או מישהולייצג, להביע עמדה
 בממלכה שבה אני, בטריטוריה הפרטית, יותר נוח בבית

  .קובע את הכללים

והוא זה , אצל כולנו מפעם הצורך הבסיסי בהשתייכות
מגיל צעיר מאוד ילד זקוק לידיעה שיש . שמקשר בינינו

  לתחושה שהוא שייך ללא  , לו מקום במשפחה ובחברה

מאמץ או ניסיון לרכוש לעצמו מקום או , תנאי
, האמן בעצמך: אנחנו אומרים לו. ח שהוא שייךלהוכי

תמצא את מקומך אפילו ש, תשתלבסמוך על עצמך ש
אנחנו . כילד חדש בתוך קבוצת חברים ותיקים

לשלוח משושים , מוכיחים לו שמשתלם להפשיר
והילד שלנו .  להעיז,להשתתף, החוצה ולקחת חלק

  ? מה הדוגמה שהוא מקבל מאתנו. מביט בנו

נחשוש , האם נאמין בקהילה או שמא נחשוד בה
  ? ממנה

ו מחצית שנותיי אבל חלפ, אמנם גדלתי במקום קטן
מאז שעזבתי אותו ואני חשה שחוויית הקהילה 

. אין לי בית כנסת ולא עשיתי לי רב. התרחקה ממני
: דתיים עולות שאלות כמו-אולי בלי קשר לחילוניים

כיצד ניתן להשתייך , היכן עוברים גבולות הפרטיות
מה , לכמה קהילות או קבוצות חברתיות במקביל

התשובות . ילת האם ועודלקה" תתי קהילות"עושות 
  . ככל שמושג הקהילה לובש צורה, מתבררות עם הזמן

היא . זו רכבת שקשה לפספס. אירוע רודף אירוע
גם אם לא עליתם . עוברת כאן כמעט בכל שעה עגולה

אני מאמינה שמי . תמיד יש מקום פנוי, עד עכשיו
, מצא שהקהילה מחזקת את חבריהישמוכן לנסות 

ת מכל אחד ואחד מהם בעת ובעונה מזינה אותם ומוזנ
. בלעהיא לא ת, חליט שגם אם היא תכילבואו נ. אחת

, שגם אם היא תלֵּכד. שגם אם היא תיגע היא לא תפגע
. בצלמנו ובדמותנותיווצר הקהילה . היא לא תלכוד
נסמוך על רק אם . עשה ממנהנאנחנו היא תהיה מה ש

  . לא נפחד כללו, עצמנו
פעילות " הקצר של משה פלאם מאמרואת מומלץ לקרוא 

  :" דבר מדבק-בקהילה 
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  "מיהו חילוני"למאמר  תגובה

, "מיהו חילוני"כחילוני לא הזדהיתי עם המאמר 
 :כהן ולהלן תגובתי-י גלית כספיל ידשנכתב ע

אין מחלוקת , קודם כל חילוניות היא מושג מקובל
לא , של חול, ליברלי, חופשי, אזרחי(לגבי פירושה 

  ). לא דתי, קדוש
למי ? למי חסר זהות, מי ביקש : הזהות החילוניתלגבי

 ? יש צורך לעצב זהות חילונית

זהו (הנני יהודי , הזהות שלי כחילוני ברורה לחלוטין
, ישראלי, )אינני צריך להוכיח אותו לאף אחד, מוצאי
, בעד דמוקרטיה, בעל דעות פוליטיות ברורות, ציוני

ו וויון זכויות וחופש לכל פרט לחיות כרצוניש
 ).'נטיותיו המיניות וכו, דעותיו הפוליטיות, פולחנו(

זהות /להכתיב לציבור החילוני ישות/הניסיון להנחיל
  ,שתהיה דומה לדת ולמסורת של הדתיים אינה במקום

  
  

  אילת אסקוזידו
   קשתגן לתלמיד בםא



  
  

 
 

  
       

  

  הן עם לבדד ישכון

מבין הברכות השונות שבלעם מברך את עם ישראל 

גויים לא הן עם לבדד ישכון וב"נראית האמירה 

 לכאורה זו .לא במקומה) 'ט, ג"במדבר כ" (יתחשב

צטיירת כאן תמונה של עם מתנשא מ, תכונה שלילית

-ומתבדל שמבטל את ההכרה בלאומים אחרים כברי

 ? ומבורכתטובהנחשבה כ תכונה זו דועמאם כן , קיימא

השאלה מתחדדת לאור טענתו של בלעם שאומר את מה 

 אותו -בפי ' ישים ההלא את אשר ("שהאל שם בפיו 

מדוע יבחר האל להבליט ). ב"פסוק י, "אשמור לדבר

תכונה של עם דווקא בנאום המכוון כלפי הגויים 

  ?   ישראל שתעורר את חמתם

הפרשנים מעלים את השאלה ורובם מייחסים אמירה זו 

של בלעם לעובדה שעם ישראל לא מתבולל ולא 

 על מתפתה לאמץ את פולחני האלים שהיו מקובלים

ן בפירושו לפסוק מדגיש "אך הרמב. עמי הסביבה

ואין עמו גוי אחר שיחשב הוא אליו כמו : "נקודה נוספת

, שיתקבצו עמים רבים ואומות שונות להיות מחנה אחת

  אבל אלו כולם תורה אחת ומשפט אחד להם וגוי אחד 

 ...)המשך תגובה(
 ...ואף חילוני לא מחפש אחריה, אינה הגיונית

איננו מחפשים קווים מנחים לתרבות חילונית או ספרים 
 .לארון החילוני

שאר הערכים אינם , פשוט מאוד, י הינו לא דתיחילונ
ייחודיים לדתי או לחילוני והם תלויים בנורמות של 

 .אותו פרט

הסיבה שמפלגה זו קמה היא בגלל  :לגבי מפלגת שינוי
היוותה במשך הרבה שנים לשון , ס"שמפלגת ש

מאזניים בממשלה וניצלה זאת לשם סחיטה של חוקים 
 .של הציבור החילוניונורמות המנוגדות לעקרונות 

, מפלגת שינוי מעולם לא ניסתה לחפש זהות לחילונים
 הפרט ולמנוע הגבלות זכויותאלא ניסתה לשמור על 

 .מצד גורמים דתיים קיצוניים

פתיחת עסקים ( רוב הציבור עדיין רוצה לקנות בשבת
בעלי ועל פי חוקי המדינה בשבת עדיין אינה מותרת 

, תחבורה ציבורית בשבת, ...) קנסותיםהחנויות מקבל
ועוד אינסוף , גירושין, נושאי גיור, חיתון רפורמי

 ! עומדים על הפרקנושאים

אלא הכרה , איני רואה בקשת ניסיון לחפש זהויות
 .ושיתוף בין דתיים לחילונים

 
  אסף סטרינקובסקי
 אב לתלמיד בגן קשת

. פירוש זה מתבונן בהגדרה העצמית של העם". הם

האם היא נובעת מאינטרס משותף שמקבץ יחדיו 

ליציה פוליטית על בדומה לקוא, קבוצות אנשים שונות

או שיש לעם בסיס משותף עמוק , שבריריותה הבסיסית

המושתת על מערכת כללים עליונה שממנה נובעת 

 רק לאחר ההכרה בבסיס זה .יציבותו לאורך השנים

יכול העם לעמוד איתן מול דרישות העמים האחרים 

  .בלי להירתע

, כאשר ההגדרה העצמית של העם מתחילה להתמוסס

דים את המכנה המשותף המאחד אותם האנשים מאב

כפי שקרה בתקופת , ונוצרות כתות הנלחמות ביניהן

המתוארת בספר ) יהודה וישראל(שתי הממלכות 

ההידרדרות הפנימית בעם . מלכים ובדברי הימים

את . הביאה בסופו של דבר לחורבנן של שתי הממלכות

י הבבלים אנו נתחיל לציין השבוע ל ידחורבן יהודה ע

שבו נפרצו , עשר בתמוז- בצום שבעה, שלישיביום

חומות ירושלים בדרך לחורבן המקדש שארע כעבור 

ז בתמוז "הימים שבין י. בתשעה באב, שלושה שבועות

ונוהגים בהם " בין המצרים"באב נקראים ימי ' לט

לא להתגלח ולא , כגון לא להסתפר, מנהגי אבלות

  .להתחתן

)  החדשההקדומה כמו גם בעת(ההיסטוריה שלנו 
 היינו מאוחדים ומלוכדים ןבהשעשירה בתקופות 

אך לצערי גם , מאחורי הרעיון המשותף של עמנו
אני מאחל .  התרבו הסדקים והמחלוקותןהשבבתקופות 

לכולנו שנזכה להיות תמיד בצד החיובי של מטוטלת 
  !התקופות

  יהודה זלצברג
   קשתגן בה לתלמידבא

  

  ,רונן, לסהר
  ,וכל משפחת חיים

  
  מזל טוב להולדת בתכם

 הילה

  
 


