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ע למשפחה  2007  יולי6 * ז" תשסתמוז' כ   פרשת השבו

   

  זכות התגובה
  

, דמוקרטיה, חינוך, יהדות, ך"תנ

נושאים ... חילוניות, מלחמה, קהילה

אלה ואחרים הוזכרו ונדונו בעלון זה 

אם לשפוט על פי , ועוררו ענין רב

עד אלא ש. תגובות שהתקבלו בעל פה

לא הגיעה למערכת שום , לא מזמן

תגובה מפורטת ומנומקת למאמר זה או 

תגובה ראשונה , סוף סוף, והנה. אחר

  . התקבלה ופורסמה בשבוע שעבר

אם נדמה לכם שקיים מבט שונה על 

אם נושא שלא הועלה , נושא מסוים

מעניין אתכם והייתם רוצים להביאו 

אם עמדתכם אינה מקבלת ביטוי , בפנינו

 אתם מוזמנים להביע –יק לטעמכם מספ

את דעתכם בכתב וקיים סיכוי טוב 

שהדברים יתפרסמו במוקדם או 

  .במאוחר

כשמו כן , "ודברת בם"חשוב לנו ש

מרחב לדיון ולליבון הסוגיות : יהיה

  . שמעסיקות קהילה בחיתוליה

  

  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "ת החינוךמוסדועל ו

  :לישי וקשרהת
6040704 - 052  

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

   )א,א עד ל,במדבר כב (פרשת פנחס

  

  :הנושאים המרכזיים בפרשה

, ה לפנחס על מעשה הקנאות שעשה"דברי שבח של הקב •

  .והגמול על כך

 הארץ לשבטים על פי החלקנובעקבותיו , המיפקד שנערך לעם •

  .גודלם

. נת בנות צלפחד על זכאות לנחלה למרות היותן נשיםטע •

  .ה"הטענה מתקבלת על ידי הקב

  .רוט כלל הקרבנות שנקבעו לכלל ימי השנה והמועדיםיפ •

  

  ,להורים שלום
הראשון לקוח מתחילתה של פרשת פנחס . לפניכם שני טקסטים קצרים

  :והשני לקוח מתוך ההפטרה לפרשה
  

ֵהִ�יב , ַה!ֵֹה�  ֲהרֹ�� ֶאְלָעָזר ֶ��� ִ�יְנָחס ֶ��. אמֹרֶאל מֶֹ�ה ֵ',  ַוְיַדֵ�ר ה
ִהְנִני : ָלֵכ� ֱאמֹר... ִקְנ
ִתי� ֶאת ַֹקְנאוְ�, ִיְ$ָרֵאל�ֲחָמִתי ֵמַעל ְ�ֵני�ֶאת

ַ+ת , ְוָהְיָתה ) *ְלַזְרע)  ֲחָריו .ָ�ל)(, ְ�ִריִתי�נֵֹת� ל) ֶאת ְ�ִרית ְ!ה,
  .)ג"י�י, ה"כ". (ֵלאלָֹהיוִקֵא  רַ-ַחת ֲאֶ�, ע)ָל(

  
ֶאלהי צבאות כי ',  להקנוא קנאתיויאמר . ויאמר מה ל3 פה אליהו
  )יד�ט יג" י'מלכי( א.... (עזבו ברית3 בני ישראל 

  
ארבע פעמים ". קנא"בשני הטקסטים הודגשו המלים שנגזרות מן השרש 

 השבוע חוזרות מלים אלה בפרשת פנחס וכמו כן הן מופיעות בהפטרת
  . 'הלקוחה מספר מלכים א

  
יחס הפעם לשתי התכונות האנושיות ימלים אלה הן המובילות אותי להת

אינני סבור שהעיסוק בקנאות , מחד". קנאות"ו" קנאה"המוכרות לנו כ
מתאימים לדיון עם ילדים בגילאי הגן , בכלל ובמעשהו של פנחס בפרט

על . ה מיועד למבוגריםלכן כל מה שנכתב בענין ז. או בכיתות הנמוכות
לשוחח עם הילדים ולזה ) וגם כדאי( אפשר בהחלט , מאידך,קנאה
   .יחס בחלק השני של דברייאתי
  
  

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  
 



  
  

 
 

  
  

  על הקנאה

המפורסמים . ך משופע בסיפורים על קנאה"התנ
שבהם הם הסיפור על קין והבל והסיפור על יוסף 

מן הספרות הקלסית . מותואחיו כתונת הפסים והחלו
נאו ינזכיר כאן את הסיפור של סינדרלה שאחיותיה ק

וגם ספר נוסף ראוי להכניס . בה ובגלל זה התעללו בה
הנרי איום : "לרפרטואר הביתי בנושא זה והוא

סיפורים אלה . סקה סימון'שנכתב על ידי פרנצ" ונורא
ודומים להם יכולים לשמש בסיס לדיון עם הילדים על 

  . ת הקנאהתכונ
  

  שאלות שניתן ללבן עם הילדים 

 ?במישהו) קינאת פעם(האם אתה מקנא  �

 ?מי מקנא במי ועל איזה רקע) באופן כללי( �

ואם , את הקנאהולמתן האם אפשר לעדן  �
 ?  איך - אפשר

מתחושתם של הילדים אם הקנאה נובעת  �
מה , שוויוני באופן בלתי מהתנהגשההורה 

ת קן ולשפר אכדי לתכדאי לעשות 
 ? תחושתכם/תחושתם

  
  

  סיכומו של דבר 

  :שני דברים משותפים אני מוצא בקנאות וקנאה
  
. אנוכיות, שתי התכונות נובעות מתוך אגואיזם  .א

קנאה במשהו שיש לאחרים בודאי משדרת תחושה 
" במקום"שהמקנא היה רוצה לדמות או להיות 

גם הקנאות לענין מסוים הופכת . מושא הקנאה
רק אני יודע מה "(ת אישית בהרבה מקרים לקנאו

 "). נכון לחשוב או מה מותר לעשות או לא לעשות

   
על . לשתי התכונות הללו יש גם פוטנציאל חיובי  .ב

". קנאת סופרים תרבה חכמה: "הקנאה כבר נאמר
אפשר לנתב את , אם מקנאים בהצלחתו של האחר

רגש הקנאה לפעילות חיובית של השקעה ומאמץ 
הקנאה . ישגים טובים יותרכך ניתן להגיע לה. יתר

לגבי . במקרה זה יכולה להפוך למוטיבציה חיובית
 אם היא קנאות אמיתית ולגופו של ענין :הקנאות

יכול להיות לה תפקיד  –) ולא לגופו של אדם(
חשוב בבנייתה של חברה ערכית בעלת עקרונות 

 .מוצקים העומדים במבחן הזמן

  
 

שבת שלום, 

מרדכי ליבנה 

  קשתגן בה לתלמידסב

  על קנאות ועל קנאה 
  

. דרת במילון כמסירות קיצונית לענין מסוים מוגקנאות
הקנאות יכולה להביא אדם למצב נפשי שבו הוא מוכן 

ופעמים רבות , להרוג או להיהרג על ענין עקרוני מסוים
  ).קנאים מוסלמים: ראו ערך(קשור הענין לדת 

  
היא צרות עין הנובעת מסיבות , לעומת זאת, קנאה

  : אופנים כדלקמןשונות ויכולה לבוא לידי ביטוי בכמה 
  
  . כאי נחת על הצלחתו של האחר. א
  .כחשד לאפליה על רקע אהבת האחר. ב
  .כחשד לחוסר נאמנות. ג
  ). העדפת האחר(ויון יועל רקע של חוסר ש. ד
  

לא  (ועל אף שלכאורה מדובר כאן בשתי תכונות
לשתיהן יש בעברית שורש , השונות זו מזו) נחמדות
עובדה זו ).  אין זה כך,אגב, בשפה האנגלית(משותף 

מרמזת על כך שלשתי התכונות ישנו בכל זאת משהו מן 
  . המשותף ודבר זה יילמד בהמשך

  
קנאותו של פנחס ומה אנו צריכים להסיק 

  ממנה

  
כבר בסוף פרשת בלק מסופר על פנחס שלקח את החוק 

ואת , נשיא לשבט שמעון, לידיו והרג את זמרי בן סלוא
הפרשה . בת צור המדיניתכזבי , תה זנההאשה שִא
, קרויה על שמו של פנחס) הנקראת השבוע(שאחר כך 

ה רואה בעין יפה "וכבר בתחילתה מבהירים לנו שהקב
כהונת " פרס"את מה שעשה פנחס והוא מבטיח לו כ

  . עולם לו ולזרעו אחריו
  

) לפחות אצלי(המעשה והתגמול מעוררים אצל הקורא 
ואולי (כאורה ניתן הרי ל. תחושה מסוימת של אי נוחות

האם . היה לשפוט את הפושעים בצורה מסודרת) צריך
מישהו היה מעלה על הדעת בימינו לתמוך בפעולה 

הרי לצורך כך קיימים ? םיכזאת שבה נלקח החוק לידי
ם יההשלכות של לקיחת החוק לידי, ובכלל. בתי משפט

יכול קנאי אחר , באנלוגיה למעשה פנחס. היא מסוכנת
לחשוב שהוא שליחו של האל עלי אדמות במקום אחר 

פשעים נגד הפרט או נגד " למענו"ולבצע בשמו ו
 כל אחד מכיר ,וכבר היו דברים מעולם. האנושות

  . מקרים כאלה
  

יחסות היהודית יכדי לנסות ולהבין טוב יותר את ההת
צריך לעיין בפירושים , למעשי קנאות על רקע דתי

כמעט (להבין ובמדרשים הרבים שבלעדיהם לא ניתן 
  . את דעת היהדות בשלמותה ולגווניה) אף פעם

  

 לתלמידבא



  
  

 
 

   במהלך חודש יולי יתקיימובמהלך חודש יולי יתקיימובמהלך חודש יולי יתקיימו

   דיםדיםדים ליל ליל לילגיבושגיבושגיבושחוגי חוגי חוגי 
   

 ימי שני 
 לילדים 18:15 עד 17:30בין השעות 

 הנכנסים לגן דולב
 

 לילדים 19:15 עד 18:30בין השעות 
 הנכנסים לגן ארז

 
 משפחת שמש: הכתובת 

 16המייסדים 
 

 ימי חמישי
 לילדים 18:15 עד 17:30בין השעות 

'העולים לכיתה א  

 
 לילדים 19:15 עד 18:30בין השעות 

'העולים לכיתה ב  

 
 'משפחת אהרונוביץ: ובת הכת

 2הצנחנים 
 

!!!אל תחמיצו אל תחמיצו אל תחמיצו     

  
  

       

  2006קיץ 
  

  שמורת טבע
  

  .בחורשה הזאת באביב ישבנו עם הילדים
הזיעה ניגרת , עכשיו אני נשען על שולחן הפיקניק

  .ץ והאפוד לאדמה היבשה"מבית שיחי דרך השכפ
ועכשיו קבוצה , באביב היתה פה פריחה וזרימה צוהלת

אחד אחד . כולם מביטים אל הפישפש בגדר, של חיילים
נקראים אליו עוברים אותו ונעלמים מעין אל תוך 

  . הערוץ היבש
  .והנה תורי

Beam me up, Scotty  
  .להתראות

  

  ו באב "ט
  

  .את הפצועים פינינו כבר ואת ההרוגים גם כן
ואני מוציא את הבוטנים , הטנקים דוהרים מתחתנו

  .מתרווח בשוחה כצופה במחזה, ממנת המארבים
אורו מתערבב , עיון'  על בקעת מרגהירח המלא עולה

  .בבוהק פגזי הפלשט
אנו כבר עשינו את חלקנו , ישחקו הנערים לפנינו

  .בתיאטרון היומי
את , את הירח אני מכיר מפזמון, אני לוחם פוסט מודרני

  ,הדרך לקרב משיר של עמיחי
ואת הפיצוצים והאורות ואפילו הזעקות מאין ספור 

  .סרטים
פל לא מכבר היה כאורח מוכר אפילו פגז המרגמה שנ

  ".אפוקליפסה עכשיו"מ
, כשהייתי צעיר יותר קראתי בפחד לאלוהים שיגן עלי

  .עכשיו הפחד נעלם ואיתו אלוהים
  

  ערב שבת
  

עיון רובצים ' בחום הלוהט ששוררת בדירה שבמרג
  .נמצא ולא נמצא, חמישים חיילים ואני בינם

חכה מ, מתחפר במזרון, רובץ על המיטה כגולם ענק
  .שוב לשינה שתציל אותי מהרהורי

ממשש את , על הילדים, משתדל לא לחשוב עלייך
  .שטמנתי כהבטחה לשפיות, הקלפים שבכיסי

  
  

  עכשיו חורף
  

  .עכשיו חורף במחנה בו גויסנו
 מסתתרים אנו בסככת הגיוס שבה הסתתרנו מהחום

  .מהגשם
כל הפחדים והתחושות שהגיחו אז והסתובבו בשבילים 

כמו חפרפרות , נעלמו והשאירו רק זכרון קלוש
  .שהשמש הזורחת מבריחה חזרה למחילותיהם

  

  יש להמן
   קשתכיתת לתלמיד בבא

 בית הספר בן גוריון



  
  

 
 

  "בריתי שלום"

  :במדבר כה

ְ�נ)ת �ִלְזנ)ת ֶאל, ַו7ֶָחל ָהָע(; 8ִ9ִ�ַי(,  ִיְ$ָרֵאל ַו7ֵֶ�בא

, ַו7ֹאַכל ָהָע(; ְלִזְבֵחי ֱאלֵֹהיֶה�,  ַוִ-ְקֶראָ� ָלָע(ב. מ);ב

; ְלַבַעל ְ�ע)ר,  ַו7ִָ=ֶמד ִיְ$ָרֵאלג. ַו7ְִ�ַ-ֲחו* ֵלאלֵֹהיֶה�

ַקח , מֶֹ�ה�ֶאל'  ַו7ֹאֶמר הד. ְ�ִיְ$ָרֵאל',  < ה�ַו7ִַחר

; ֶנֶגד ַה9ֶָמ�', ְוה)ַקע א)ָת( ַלה, ָראֵ�י ָהָע(�ָ!ל�ֶאת

�ֶאל,  ַו7ֹאֶמר מֶֹ�הה. ִמ$ְ7ִָרֵאל', ה�ְוָי�ֹב ֲחר)�  <

ַהִ+ְצָמִדי( ְלַבַעל , ִהְרג* ִאי� ֲאָנָ�יו: �ְֹפֵטי ִיְ$ָרֵאל

ֶאָחיו �ַו7ְַקֵרב ֶאל, א ְוִהֵ+ה ִאי� ִמְ�ֵני ִיְ$ָרֵאל ָ�ו. ְ�ע)ר

�ֲעַדת ְ�ֵני� *ְלֵעיֵני ָ!ל, ְלֵעיֵני מֶֹ�ה, ַהִ?ְדָיִנית�ֶאת

,  ַו7ְַראז. ֶ�ַתח אֶֹהל מ)ֵעד, ְוֵהָ?ה בִֹכי(; ִיְ$ָרֵאל

ַו7ָָק( ִמ-)3ְ ; ַה!ֵֹה�,  ֲהרֹ�� ֶ��, ֶאְלָעָזר�ִ�יְנָחס ֶ��

ִיְ$ָרֵאל � ַו7ָבֹא  ַחר ִאי�ח. ַו7ִַ@ח רַֹמח ְ�ָיד), ָהֵעָדה

ָ�ה� ֶאל � ְ�ֵניֶה(�ַו7ְִדקֹר ֶאת, ַה@,�, ֵאת ִאי� ִיְ$ָרֵאל

� ָהִא9ָה ֶאל�ְוֶאתAָפה, ַוֵ-ָעַצר; ֳקָבָתCֵ?ְַ�ֵני , ֵמַעל, ַה

�ַהֵ?ִתי( ַ�ַ?Cֵָפה,  ַו7ְִהי*ט. ִיְ$ָרֵאל�,  ְרָ�ָעה ְוֶעְ$ִרי(

   .;ֶל<

נאי של פנחס נחרט בתודעת עם ישראל מעשהו הק

יותר מאשר אלפי מעשי חסד וצדקה אחרים , לדורותיו

קיבלו , כדרכם של קיצונים ומעשיהם. ך"שנכתבו בתנ

. הדברים הד רחב הרבה יותר מאשר משקלם האמיתי

, להזדהות עם הקנאי, קל הרבה יותר להיות קיצוני

, הלרכוש ראיה עמוק, מאשר לעבוד על מידת הסבלנות

  .מורכבת ואמיתית יותר של המציאות

ובעקבותם גם רוב פרשני , ל בתלמוד ובמדרשים"חז

. מתמודדים עם הבעייתיות במעשהו של פנחס, המקרא

כיצד זה מתיישב . כל התורה בנויה על סדר ומשפט צדק

איש "אמנם . פנחס הוא נבל, לכאורה? עם פנחס המרדן

 של פנחס אך מהיכן שאובה זכותו, הוא חוטא" ישראל

ואז בא ריבונו של עולם ומחדש הוראת ? לרצחו נפש

  :שעה

�ֶאְלָעָזר ֶ��� ִ�יְנָחס ֶ��יא. מֶֹ�ה ֵאמֹר�ֶאל',  ַוְיַדֵ�ר הי

, ִיְ$ָרֵאל�ֲחָמִתי ֵמַעל ְ�ֵני�ֵהִ�יב ֶאת,  ֲהרֹ� ַה!ֵֹה�

�ְ�ֵני�ִכִיִתי ֶאת�ְולֹא; ְ�ת)ָכ(, ִקְנ;ִתי� ְ�ַקְנא) ֶאת

�ִהְנִני נֵֹת� ל) ֶאת: ֱאמֹר,  ָלֵכ�יב. ְ�ִקְנ;ִתי, ִיְ$ָרֵאל

  .ָ�ל)(, ְ�ִריִתי

, מעולם לא הצלחתי להתחבר למעשהו זה של פנחס

במה טוב . יב אלף פעם-גם לאחר שינון פסוקים י

  ?יותר האנארכיזם של פנחס מהנצמדים לבעל פעור

מה - אמנם בדוחק, וראיתי לפרש את כל העניין

, ואפילו כנגד חלק מהמפרשים, מבחינת הכתובים

בדרך היחידה הנראית לי סבירה , דעתי לעניות, אבל

  .ומוסרית

חלוקים רבי אלעזר ורב אשי :) קא, זבחים(בתלמוד 

הראשון סובר שלאחר שהרג : מתי זכה פנחס לכהונה

, רב אשי. עם הרומח זכה לכהונה" איש ישראל"את 

סובר שרק לאחר שהשכין פנחס שלום , לעומת זאת

דובר באירוע שחל בסוף מ. בין השבטים זכה לכהונה

כמעט וניצטת . אחרי כיבוש הארץ, ימיו של יהושע

במקום להפעיל , ופנחס, מלחמת אחים בעם ישראל

ראו עוד . (מוביל את קו השלום בין השבטים, אלימות

  ).ביהושע כב

רבי אלעזר סובר שמעשהו הנורא של פנחס נעשה 

של " אלטלנה"מעין , במשבר עצום, כיוצא מן הכלל

אפילו . לימות הכרחית לעצירת המרד והמֵגפהא. אז

למשה לא היה ברור מה צריך לעשות כדי לעצור את 

 –עובדה .). ראו סנהדרין פב" (ְוֵהָ?ה בִֹכי(: "המרד

ה פוסק שפנחס זוכה למתנה "והקב, המֵגפה נעצרת

  ".שלום: "מיוחדת

רב אשי סובר שאין זה מספיק לדעת לפעול ברגעי 

, ה מזכה את פנחס"אם הקבאפילו . משבר עצומים

האל מעניק לו . עדיין אין זה הופך אותו לראוי לכהונה

, המורכבות,  את המתינות–שחסר לו " השלום"את 

כאשר פנחס , רק בערוב ימיו. ההקשבה והסבלנות

מונע מלחמת אחים בדרכי , משכין שלום בין השבטים

. רק אז מקבל פנחס את הכהונה, שלום וללא אלימות

, ְ�ִריִתי�ִהְנִני נֵֹת� ל) ֶאת: " ברכת האלומתקיימת

  ".ָ�ל)(

להגיע למדרגת פנחס , ראוי לכל אדם לנסות ולהתבגר

ולא ליפול , משכין השלום, השקול, הבוגר

הרואה הכל בשחור , באימפולסים של פנחס הצעיר

 .לבן

  

  

  אריאל ידין

  קשתגן בה לתלמידבא


