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הארי פוטר )1939-1920( - פה קבור הקסם

אילו הייתי  זמזם

הדיבר 
השלישי

ות
עשרת הדיבר

השם, האחד והיחיד
אמרת שנשאתי את שמך לשווא

ואני את שמך לא ידעתי, כה נשגב
- לאונרד כהן  -

ברמינגהם  ליד  נולד  פוטר  הארי  טוראי 
ולֶנַצח  למדי,  קצרים  חיים  חי  שבאנגליה, 
יהיה קבור ברמלה. כשהתגייס לצבא הבריטי 
למצוא  עלול  שהוא  פוטר  ידע   1938 בשנת 
ורחוקה  עתיקה  בעיר  מהרה  עד  מותו  את 
מביתו כמו חברון, כפי שאכן קרה. הוא ודאי 
יהפוך  וקברו  יבוא  שיום  בנפשו  שיער  לא 
חמושים  צעירים  של  עצמי  פולחן  לאתר 
לא  אשר  קדמית,  מצלמה  עם  בסמארטפון 
או  לפייסבוק  לשווא  שמו  את  לצלם  יהססו 
לאינסטוש.  אגב, בבית הקברות הבריטי בהר 
הצופים בירושלים טמון עד היום חייל בריטי 
אחר בשם וויליאם שייקספיר. אך קברו ניצב 
יש  איש  "לכל  זלדה בספרייה הציבורית.  כמו ספר שירה של  ועזוב  בודד 

שם," כתבה המשוררת, ולכל שם עט - את עיתו.
רגע  ובן  לראשונה,  שפגשנו  אדם  שואלים  אנחנו  לך?”  קוראים  “איך 
שהוא  בשם  משהו  יש  משה”.  אני  להכיר,  “נעים  זרים.  להיות  מפסיקים 
ואולי אף מעצב  בסיסי מאוד,  עלינו משהו  הוא מעיד  כמו חלק מאיתנו. 
זוג  בידי  לנו  ניתן  הזה  הרי השם המחייב  בעיניי,  מוזר  זה  אותנו במקצת. 
הורים שבקושי הכיר אותנו. עם יד על הלב, כולנו בחרנו את שם ילדינו לפי 
משאלות ליבנו, ובדרך כלל לפני שבכלל יצאו לאוויר העולם. במקרה שלי, 

בידי אחותי בת החמש שהייתה מאוהבת עד מעל לראשה  לי  ניתן  שמי 
בבן של השכן למשך חודשיים תמימים )“הוא כבר היה בכתה א’!”(. סיפור 
האהבה הנועז נקטע באיבו רק בגלל שהשכן עקר במפתיע לעיר אחרת 
כולל הנסיך הקטן שיועד  ובאנוכיות אין קץ לקח עימו את כל משפחתו, 
לאחותי. כפי שאתם מנחשים, בסיפור הזה לוהקתי על ידי אחותי לתפקיד 
“חפץ המעבר”, וכך נקראתי בשמו של יפה הבלורית בן השש – “גיל”. אני 
במקרה מחבב את שמי, בעיקר את העובדה שהוא מורכב מהברה בודדת, 
ויותר מכול את החיריק המתנוסס מתחתיו ומחייב את כל מי שהוגה אותו 
אני מספר  שואלים,  שתמיד  מחו”ל,  מודע. לאנשים  ובלתי  קטנטן  לחיוך 
אותה בעיקר  שמוצאים  אבל  “שמחה”,  היא  המילה בעברית  שמשמעות 
בספרים ופחות בשפה יומיומית. לרוב, אני גם מצליח להסתיר תוך כדי את 

החיוך הסימבולי בליבי. 
וכי למה שנסתפק בשם אחד כל כך מחייב אשר ניתן לנו בטרם ידענו את 
דוגמה  ניקח  הבה  לשווא?  חייו  כל  שמו  את  יישא  שאדם  מדוע  נפשנו? 
ו”אל  סמכות,  להפגין  לו  כשחשוב  “אדוני”  לעצמו  קורא  הוא  מאלוהים: 
קנא” בכל פעם שהוא רוצה ְתׂשּומי, והרבה! ועכשיו!!!. “צבאות” זה השם 
וכשהוא  לידו.  לעמוד  כדאי  שלא  הללו  לרגעים  מתאים  הכי  מצא  שהוא 
“שמעתי,   - לילדיו  פאסיב-אגרסיב  מסר  שולח  הוא  י”,  ּדַ “ׁשַ לעצמו  קורא 

די!”. זה מתוחכם. זה גאוני. וזה גם יכול להיות מאוד מבלבל, אני מודה. 
מגיבוש  כחלק  האישי  שמו  את  מחדש  בוחר  היה  אדם  שכל  לכם  תארו 
כלת  או  חתן  סביב  מתגודדים  היינו  כולנו  איך  לעצמכם  דמיינו  אישיותו. 
שאנו  כפי  ממש  לעצמם,  שבחרו  החדש  השם  את  לשמוע  כדי  המצווה 
עושים כיום בטקס הברית. כי השם, ממש כמו אלוהים, הוא הדרך עצמה 
ְוא”? נשמע טוב.  ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ ולא השלט המבשר עליה. “לֹא ִתּשָׂ

בעזרת השם, גם לא את שמנו אנו.
גיל עטר 

לפני כמה שבועות, אחרי שהילדים התלוננו שקשה להם מאוד בשבת בלי 
יּוסתוֹר  )אללה  נייד  טלפון  או  )וייזמיר!(  מחשב  ישמור!(,  )השם  טאבלט 

ולהקתו!(, הכנתי את עצמי נפשית ופיננסית לביקור ב”הפיראט האדום”.
חיפשתי משחקי קופסה שיעניינו את הילדים מספיק כדי שאולי, לכמה 
מנוחה.  בשבת  האסורה  הטכנולוגיה  תענוגות  על  לחשוב  יפסיקו  דקות, 
חידשנו את ה”מונופול”, הוספנו קצת “סיכון”, משחק זיכרון לתיבול ועדיין 

לא היה לי די.
עליי  האהוב  המשחק  של  לילדים  הִגרסה   - צעיר”  “טאבו  על  נחו  עיניי 
בילדותי. מיהרתי והוספתי אותו אל רשימת הקניות ההולכת וגואה, וכן, זה 
כי בכל זאת בחרתי משחקים פופולריים  יותר ממה שרציתי,  עלה הרבה 

ויקרים להחריד.
בשבת שלאחר הרכישה, פתחתי ברוב גאון את המשחק, הסברתי לחבר’ה 
מהצפצפה  נכון,  בעיקר?  התלהבו  הילדים  ממה  והתחלנו.  החוקים  את 
המעצבנת. כל פעם שמישהו אמר מילה שקשורה איכשהו למילה שאמורים 
לנחש - הזמבורה הרעימה. הקטנה כמוהם השתלטה על הצפצפה בכל רגע 
נתון והוציאה את כולנו משלוותנו, אבל רוב הזמן הצפצפה שמרה על ייעודה 

המקורי: להתריע כשאומרים את המילים האסורות.
זאת  בכל  שהם  והחליטו  ויתרו  הילדים  במשחק,  ניסיונות  כמה  לאחר 
מעדיפים “מונופול” או “סיכון”, מה שגרם לי לחשוב עד כמה באמת אנחנו 
שלנו  המילים  את  שוקלים  אנחנו  האם  מדברים;  שאנחנו  לפני  חושבים 

תמיד, לפעמים או לעיתים רחוקות ממש. 
בתור ילדים ברור לי שאין מצב שהם חושבים על מה שהם אומרים. הכול 
יוצא החוצה בלי פילטרים, אבל גם בתור מבוגרים, לא מעט פעמים אנחנו 
מתחרטים על קללה ש”בורחת” לנו מהפה, היגד כלשהו לגבי אדם שלישי 

שהילדים עלולים לחזור עליו בפני אדם אחר, ועוד כהנה וכהנה.
אפשר  אבל  לשווא  השם  שם  נשיאת  על  מדבר  אמנם  השלישי  הדיבר 
לפרש אותו גם לכיוון אחר: לחשוב טוב טוב לפני שאומרים משהו שעלולים 
להתחרט עליו מיד אחר כך, פן יפגע במישהו אחר או יחשוף משהו שעדיף 
היה שיישאר חסוי. אולי אם היה לנו זמזם פנימי שמתריע על זה היה לנו 
נוח יותר אבל מה לעשות, אלוהים לא בנה אותנו ככה. אופס! נשאתי את 

שמו לשווא...
נעמי רביע



עשרת הדיברות - הדיבר השלישי
מֹו  א ֶאת ׁשְ ר ִיּשָׂ ה ה' ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא,  ּכִ ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ "לֹא ִתּשָׂ

ְוא" )שמות כ ו(. ָ ַלּשׁ
מטבע  השם.  חילול  על  חמור  באיסור  עוסק  אשר  השלישי,  הדיבר  זהו 
הדברים ניתנו לדיבר זה מספר פירושים, ועם הזמן הפך האיסור, שעיקרו 
באיסור על שבועת שווא, לאיסור על שבועה בכלל ואף על ִאזּכּור שמו של 

השם. 
מעניין לראות כיצד דיבר זה השפיע הלכה למעשה על חיי היום יום, וכיצד 
הוא בא לידי ביטוי במשפט הישראלי, אשר ככלל אינו חופף ואינו מכפיף 

עצמו לדין העברי. 
שווא.  שבועת  על  איסור  הינו  לדיבר  ביותר  והבסיסי  הראשוני  הפירוש 
לוקח את  על שמו של הקב"ה. בשבועה, למעשה, אדם  נשענת  שבועה 
משווה  הוא  השבועה(,  )אגב  השם  ִאזּכּור  ובעצם  לדבריו,  כערב  הקב"ה 
בין דבריו שהוא מבקש להוכיח כאמת לכבוד שהכול רוחשים לשם, שאינו 

מוטל בספק ולא ניתן להפריז בעוצמתו. 
איסור שבועת שווא כולל: איסור על שבועה בדבר שאינו נכון עובדתית, כמו 
שבועה שהיום הוא לילה; איסור על שבועת שווא בקשר לדבר שידוע לכול, 
היינו שבועה מיותרת דוגמת שבועה שיום הוא יום; איסור שבועה על דבר 
שלא ניתן לקיימו, דוגמת שבועה לא לישון במשך ארבעה ימים; וכן איסור 

על שבועה לביטול מצווה, דוגמת שבועה לבטל את המצווה לישב בסוכה. 
על פי האמור בפסוק, האיסור אינו על שבועה בכלל אלא רק על שבועת 
שווא. כך, למשל, שבועה של פלוני לקיים דבר מה או לנהוג באופן מסוים 
)שבועת ביטוי(, אינה אסורה, לכאורה. ואולם בעצם השבועה יש התחייבות 
של אותו אדם לקיים את ההתחייבות לעד. כשם שהקב"ה הינו נצחי, קיים 
לעד ולא משתנה, כך ההתחייבות, בשעה שנעשית בשבועה, משמעותה 
בבית  או  הדין  בבית  שבועה  גם  כך  ממנה.  לחזור  או  לשנותה  שאסור 
המשפט במסגרת תביעה בין אדם לחברו: אם אינה שבועת שקר, לכאורה 

אינה אסורה. 
אם  גם  כן  ועל  חולשות,  להם  יש  מטבעם  אדם  בני  לכאורה?  רק  ומדוע 
ברגע מסוים נשבעו לקיים דבר מה מתוך כוונה ברורה ובביטחון מלא שכך 
יעשו לעד, ייתכן ובזמן כלשהו בעתיד יפרו את השבועה בשוגג או מפאת 
ואכן, התורה, שמכירה בחולשותיו של אדם, מתירה להתיר  אי מסוגלות. 

נדרים ושבועות על פי כללי התרת נדרים. 
גם אדם שנשבע שדבר מסוים הוא אמת, למשל בתביעה בין אדם לחברו, 
עלול להיכשל בשבועת שווא - אם לא דייק בפרט מסוים, אם לא שם לב 
לטעות,  האדם  בחולשת  מכירים  אנו  אם  כך,  ואם  וכיו"ב.  כלשהי  לדקות 
לחזור בו מהבטחות ועוד, ניתן להבין כיצד ומדוע הפך האיסור על שבועת 
תהפוך  שבועה  שכל  חשש  מתוך  כללי,  באופן  שבועה  על  לאיסור  שווא 
לשבועת שווא, ובתור שכזו תהווה חילול השם, שהינו חטא חמור בתורה 

ה".  שעליו השם "לֹא ְיַנּקֶ
להשביע  הישראלי  במשפט  נהוג  היה  בעבר  כי  זה,  בהקשר  לציין  מעניין 
לא  שמצפונו  מי  או  דתי  אדם  ואולם  המשפט.  בבית  שהעידו  לפני  עדים 
התיר לו, לא היו חייבים להישבע, ואלו נדרשו להצהיר "בהן צדק". נדמה 
שיש ב"הקלה" זו כלפי אותם עדים הנחה סמויה ששבועתם עלולה להיות 
בבית  בעייתית  זו  הנחה  לה.  נדרשים  אינם  כן  ועל  אסורה  שווא  שבועת 
המשפט אשר אמון על גילוי האמת ועל עשיית משפט צדק. יחד עם זאת, 
הנחה זו מתיישבת עם העובדה הברורה, לפיה שופטים אינם בוחנים כליות 
ולב והאמת המתבררת בבית המשפט היא אמת משפטית העולה מחומר 

הראיות ולא אמת עובדתית שאותה לא יכול בית המשפט לברר, בין אם 
יישבעו העדים לפניו ובין אם לאו. 

וביטול  עד  )אזהרת  הראיות  דיני  לתיקון  חוק  נחקק   1980 בשנת  ואכן, 
את  והותיר  בשבועה  השימוש  את  ביטל  החוק   .1980 תש"ם  שבועה(, 
כדי  בשבועה  יהיה  כי  המשפט  בית  סבור  בהם  למקרים  אך  השבועה 
לסייע לבירור האמת. חוק זה, למעשה, קיבל במלואו את הנהוג במשפט 
העברי, אשר על פיו הדיינים נמנעו בכל דרך מלהשביע ֵעד ומצאו פתרונות 
שקר  עדות  בחומרת  העד  על  איום  ובפרט  זו,  דרישה  לעקוף  יצירתיים 
אנשים  שלגבי  נאמר,  לחוק  ההסבר  בדברי  מכך.  הנובעות  ובתוצאות 
אין  ממילא  השבועה,  בחומרת  ומאמינים  התורה  במצוות  המדקדקים 
השבועה רלוונטית, שכן הם מצהירים ב"הן צדק" ולא נשבעים; ואילו לגבי 
השבועה  ובהשלכותיה,  השבועה  בחומרת  מאמינים  אינם  שכלל  אנשים 
ממילא אינה מהווה  כלי יעיל לבירור האמת..עוד מעניין לציין, כי גם פקודת 
צבא ההגנה לישראל התש"ח - 1948, קובעת בסעיף 3 כי כל אדם המשרת 
ואולם  ולצבא.  לשלטונות  ישראל,  למדינת  אמונים  להישבע  חייב  בצה"ל 
חיילים דתיים או מי שצו מצפונו אינו מאפשר לו זאת, אינם נשבעים אלא 
מצהירים. גם כאן ההסבר הינו האיסור שבשבועה, ואולם על בסיס האמור 
שבועתו  את  שיקיים  באדם  לבטוח  ניתן  לא  כי  היא  ההנחה  האם  לעיל, 
וסמכות השלטונות, או שמא מי שאינו  ולקבל את מרות  לשמור אמונים 
עדיף  ולכן  לשבועתו,  משמעות  אין  ממילא  השבועה  של  בכוחה  מאמין 

שיצהיר אמונים? 
את האיסור על שבועה באופן כללי )ולא רק שבועת שווא( ניתן להסביר 
באופן נוסף. הרמב"ן הרחיב את הדיבר השלישי, וכלל בו איסורים נוספים 
הנובעים ממנו על דרך הפשט. וכך כולל הדיבר לא רק איסור לומר את שם 
הקב"ה לחינם, אלא גם להיזהר בכבודו ולא לחלל את כבודו של הקב"ה 
על  אם  כי  שבועה,  על  רק  אינו  שהאיסור  מכאן  בשמו.  מיותר  בשימוש 
ִאזּכּורו של השם בכלל. הרב יובל שרלו )אתר "כיפה" 7002.2.8( אף מרחיב 
לִאזּכּור שמו של הקב"ה, אלא להתנהגות המתחזה  רק  את האיסור לא 
לשאת את שמו של הקב"ה. כך מסביר הרב, כי אדם המצהיר על עצמו 
כיפה,  כגון חבישת  פי קודים חברתיים דתיים,  ונוהג על  שהוא אדם דתי 
עשיית תפילה, אך בד בבד נוהג בתחומים אחרים בחוסר הגינות ובחוסר 
יושרה, שאינם מתיישבים עם אורח חיים של מי שנושא את שם הקב"ה - 

אדם כזה מחלל את שמו של הקב"ה. 
הרחבה זו מעוררת שאלות, וניתן להקשות ולשאול, אם ִאזכור השם באמת 
ישות שניתנת לתפיסה,  אינו  ודם,  אינו בשר  חילול. הקב"ה  בו משום  יש 
ובוודאי שאינה נושאת שם )כינוי(. הכינוי לקב"ה משמש את האדם דווקא 
כדי להנכיח את הרעיון המופשט של האלוהות בחיי היום יום. ואם כך מדוע 
בִאזּכּור השם באחד השמות בו מכנים אותו יש משום חילול? ואם יש בו 
חילול, האם בעצם "תפיסת" הרעיון המופשט של האלוהות כשם מושגי 
וגשמי אין משום חילול? ואם אמירת שמו של הקב"ה לשווא הינו חילול 
האם גם המחשבה על הקב"ה בחיי היום יום, גם בעניינים פעוטים שברגע 
מסוים נראים לנו הרי גורל או שלפלוני ייראו כזוטות ולאלמוני כעניין חורץ 
כיפה  חובש  אדם  והאם  השם?  חילול  משום  יש  בכך  גם  האם  גורלות, 
שלם,  בלב  ואמונתו  פרשנותו  פי  ועל  עיניו  כראות  המצוות  את  שמקיים 
הלכות  פי  על  פועל  ולא  מצוות  תרי"ג  את  מקיים  שלא  כזה  אדם  האם 

ופסיקות של רבנים מסוימים - ייחשב כמחלל השם? 
שירלי מחלב-חפץ

מקביה בחטיבה
ביום שישי האחרון התקיימה המקביה.

 המקביה הופקה על ידי מועצת התלמידים 
שהשקיעה מאמץ רב בהפקת אירוע שיהיה בעל 
תוכן, כיף, מגבש ומחזק את קהילת התלמידים 
ואת היחסים בין השכבות. האירוע היה הצלחה 

מסחררת, הן מבחינת התוכן והן מבחינת הארגון 
ומגיע יישר כח גדול לאורית, לבני ודורון מורי 
החנ״ג, למועצת התלמידים ולכל התלמידים 

שסייעו במרץ.



קול משמים

בעשרת 
הדיברות 

ביקשתי מכם במפורש 
“ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ַלָּׁשְוא”, אבל איפה זה ואיפה אתם. 
כל היום קוראים לי בשמי. שמע, ישראל, 

הגזמתם לאללה 

Star Wars-היהדות ו

בני ובנות “קשת” מזכרת בתיה היקרים,
כותב בעלון קטן  נוכחותי בעולם,  אני. מצמצם את  צנוע  אני  תראו אותי, 
)אמנם משובח( ומשתדל לא לפלוש לכם למרחב הפרטי. לא עומד לכם 

מזכיר  ולא  בשיחות  ומתערבב  למשרד  נכנס  לא  ומצלצל,  בדלת 
פשוט  אתם  אתם?  אבל  שעתיים.  כל  ככה  סתם  אתכם 

נוטיפיקציות.  לי  מקפיצים  היום  כל  מפסיקים.  לא 
אלוהים אדירים )מה?(, השם ירחם )כן, מה?(, 
למען השם )נווו... מה?!??( הו, מיי גאד )מה, 

מה, מממההההה?!?!( זה לא נגמר! 
מכם  ביקשתי  הדיברות  בעשרת 
ם ה’ ֱאלֶֹהיָך  א ֶאת ׁשֵ במפורש “לֹא ִתּשָׂ
אתם.  ואיפה  זה  איפה  אבל   – ְוא”  ָ ַלּשׁ

שמע, ישראל, הגזמתם לאללה. 
יקום  לומר  שלא   - עולם  לנהל  מנסה  אני  תשמעו, 

צריך  אני  מה  ועם   - ומתרחב  הולך  שרק  גלקסיות  מלא 
לי  היום קוראים  כל  זה פה, עוטף עזה?!  להתעסק? התראות שווא. מה 
בא  לא   – בכדור הארץ  באג  לא  זה  אם  בטלפון, אבל  אותי  רוצים  בשמי, 

בחשבון! תעזבו אותי באימא שלכם )חווה(.
על  קצוץ  שמים  גם  שאתם  הוא  הזה  העניין  בכל  לי  מוזר  שהכי  ומה 
ר  ה ה’ ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ הסנקציות שעומדות נגדכם. הרי אמרתי במפורש “ּכִ
ְוא”. זה אמור להפחיד אתכם, שלא תקראו לי סתם ככה  ָ מֹו ַלּשׁ א ֶאת ׁשְ ִיּשָׂ
מתי שבא לכם, או שאתם פשוט לא מבינים את הלשון התנ”כית? כאילו, 

ה” זה לא יעשה לכם פאנלים? מה חשבתם, ש”לֹא ְיַנּקֶ

אני יודע שזה נופל עליכם ככה כרעם ביום בהיר. הרי אתם, עם הפרשנויות 
א” קשור בכלל ִלְשבּועֹות. למשל,  היצירתיות שלכם, החלטתם ש”לֹא ִתּשָׂ
לעשות  להישבע  או  נכון,  לא  שהוא  לכולם  שידוע  דבר  על  להישבע  לא 
משהו שאי אפשר לעשות אותו, או דברים כאלה. איך הגעתם לזה? אין לי 

מושג, נשבע לכם.
להתחיל  לכם  שגרם  שמה  להניח  רק  יכול  אני  שכן,  מה 
היא המחשבה המאוסה שלכם שלפיה  לחפש פרשנות 
שלא  מאיתנו  יבקש  שאלוהים  הגיוני  לא  “זה 
לקרוא בשמו, אז צריך להבין למה הוא התכוון 
באמת”. מכיר את השטיק. כל פעם שמשהו 
לא נראה לכם, אתם מפעילים את ה”היגיון” 
שלכם ומגיעים לפרשנויות מוזרות. אני אומר 
ׁשֹו” ואתם מחליטים  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  מֹור ֶאת  “ׁשָ
שאסור לצאת מהבית עם צרור מפתחות )מה?(, אני אומר 
ֲחֵלב ִאּמֹו” ואתם מגיעים למסקנה שאסור לאכול  ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ “לֹא ְתַבּשׁ
ואתם  האישה  שיער  כיסוי  על  כלום  אומר  לא  אני  )איך?(,  בשר  עם  דג 

מחליטים לעטוף אותו בשביס עם בובו )אה?! מה זה בכלל בובו?(.
בניי ובנותיי היקרים, אם אתם כל כך אוהבים ללכת לפי ההיגיון שלכם, הרי 
א ֶאת  שהייתם צריכים להבין שהפירוש האמיתי של הדיבר הזה “לֹא ִתּשָׂ
ְוא” הוא לא לקרוא בשמי בכלל. כי אתם יכולים לקרוא לי  ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ ׁשֵ

אלף פעם, ואני מצידי עושה מה שבא לי. אנוכי ה’, הרי.
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

מתחילה  הפילוסופיה  לפיה  הוגים,  בקרב  רווחת  דעה  ישנה 
ממנו  להינצל  היכולת  וחוסר  מהמוות  הפחד  כלומר,  מהמוות. 
הם הגורמים המרכזיים לכך שאנשים מבקשים להבין את סוד 
זה, לא רק הפילוסופיה הקלאסית, הרציונלית,  הקיום. במובן 
פרי פיתוחה של יוון העתיקה, היא ניסיון התמודדות עם תופעת 
חילונית,  אם  בין  דתית  אם  בין  שהיא,  הגות   כל  אלא  המוות, 
באופן  מיסטית.  מזרחית  אם  בין  רציונלית  מערבית  אם  בין 
סוגיה  אלא  המוות”,  “בעיית  אינו  בדתות  הבעיה  ניסוח  כללי, 
להסביר  אפשר  איך  לאמור,  הרוע”,  “שאלת  ששמה  נלווית 
ורחום?  טוב  אל  ידי  על  שנברא  בעולם  והסבל  הרוע  את 
בהכללה מהירה, ניתן לחלק את ההוגים הדתיים לשני סוגים, 
לפחות בנוגע לסוגיה הזאת: הסוג הראשון הוא הפילוסופים 
היהודי  נציגם  ספק  ללא  הוא  שהרמב”ם  הרציונליסטים, 
הוא  אלה  פילוסופים  של  הטיפוסי  הפתרון  ביותר.  הבולט 
לשלול את קיומו של הרוע. יש מה שקיים, והיעדר הקיים, 
ו…  נקי,  אלגנטי,  פתרון  רוע.  לו  קוראים  שאנחנו  מה  הוא 
תעזור  לא  זו  גישה  לו,  שרע  שלאדם  משום  מספק.  לא 
לשנות את הגדרת מה שעובר עליו: הוא עדיין סובל. וכאן 
 - כללי  באופן  השני.  מהסוג  האנשים  לתמונה  נכנסים 
המיסטיקנים, ובגרסה היהודית - המקובלים. ואם לדבר 
דידם,  שלגבי  לומר  אפשר  מסוימת,  בהכללה  פה  גם 
לרע יש מעמד מכובד לא פחות מאשר לטוב. כשם שיש 
דברים בעולם שאפשר לתת להם את התואר “טוב”, כך 
ישנם דברים שמתאים להם התואר “רע”. במבט ראשון, 
יותר את הניסיון האנושי. אבל  זו תואמת הרבה  תפיסה 
טוב  אל  של  הבסיסית  השאלה  את  פותרת  לא  היא 
שבורא רע. התשובה שהמיסטיקנים נותנים היא שהטוב 
או  פנימי  בעולם  מקום,  באותו  מקורם  בעולמנו,  והרע 

עליון, שבו אין הבדל מהותי בין טוב ורע. טוב ורע הם מופעים הפוכים 
אחרא  סטרא  נקרא  זה  הקבלה,  במונחי  עצמו.  הדבר  אותו  של 
מצידה  אבל  אלוהית,  מערכת  כלומר,  בעברית(.  האחר,  )הצד 
הרע. ומה זאת אומרת? איך זה עובד? מי שהיטיב להמחיש זאת 
 Star הוא מקובל גדול בשם רבי ג’ורג לוקאס, בסרטיו הקלאסיים
 .The Force הכוח,  הרי  הוא  העולם  את  שמניע  מה   .Wars
במהותו, מדובר בדבר טוב, שאפשר לבנות ולבצע הרבה 
אנוש  חולשות  וכל  הפחד  הכעס,  אבל  בעזרתו.  דברים 
 The dark עלולים להעביר אותו לצד האפל של הכוח. 
side of the Force, הוא עדיין הכוח, לא משהו מחוצה 
ולהרוס  לנתץ  מבקש  בעודו  גמור,  בהיפוך  אבל  לו, 
 The dark נכון, עכשיו הבנתם,  ולנטוע.  במקום לבנות 
side of the Force, הוא הסטרא אחרא של המקובלים. 
“לֹא תישא את  הוא בסימן הדיבר  זה  גיליון  כבר  ואם 
פיתוח  האם  לשאול:  ניתן  לשווא”,  אלוהך  ה’  שם 
רע,  וצד  טוב  צד  האל,  של  הופעות  כגון  מושגים 
עדיין  האמנם  לשווא?  שמו  נשיאת  משום  בזה  אין 
שהמונותאיזם  ומושלם  יחיד  אל  באותו  מדובר 
לחוץ  מהשפה  במונותאיזם  מדובר  שמא  או  מחייב 
ליותר  ואולי  אחר,  לאל  האמיתית  כשהכוונה  בלבד 
מאחד? ובכן, זהו ויכוח בלתי מתפשר בין פילוסופים 
רציונליסטים לבין מקובלים מיסטיים. אבל זה כבר 
נושא למאמר בפני עצמו. ועד שזה יראה אור, הריני 
 Star להזכירכם שיצא לאחרונה הפרק השמיני של
Wars, אז רוצו לראות אותו. אם אינכם חובבי מדע 
במחשבת  מעניין  בשיעור  תזכו  לפחות  בדיוני, 

ישראל. 
בן לנדאו



יום לפני חג החנוכה שוחחתי עם קבוצה מילדי גן “ארז” 
המתוקים: אלומה, עלמה, יאיר, רוני, נטע וגבע

שלום ילדים, שמעתי שאתמול הייתה לכם בגן מסיבת חנוכה. איך היה?
כולם: כיף! אכלנו סופגניות.

של  אחד  ועוד  מתתיהו  של  אחד  ריקודים,  שני  עשו  הבנים  וכל  יאיר: 
מתתיהו.

ואיזה ריקודים עשו הבנות?
נטע: הבנות עשו ריקודי בטן. וכתר של כד, ולקחו מפית, ובאמצע היה כד 

ענק.
גבע: וחנוכייה!

עלמה: והיו מטפחות לבנות.
אלומה: וכתרים.

נטע: אמרתי את זה.
יאיר: את לא יודעת כמה היה שם כיפי, אפילו סבא שלי בא.

אלומה: וגם קיבלנו שקית והכנו חנוכייה עם דמי חנוכה. וסביבון.
רוני: אני הכנתי ביי-בלייד סביבון.

עלמה: קיבלנו סוכריות והבאנו לגננות ואנחנו נקבל היום.
התפרסמת  “וואו,  תאמר:  והיא  העיתון  את  תראה  שלי  אימא  אולי  גבע: 

בעיתון?!”
מה עושים הערב )נר ראשון( בבית?

נטע: מדליקים נר אחד.
אלומה: היום אני טסה לרומניה.

יורד שם שלג,  יאיר: אחרי חנוכה אני אטוס לפריז, למגדל אייפל. עכשיו 
הכול קפוא וקריר.

גבע: היום תהיה לאחותי התינוקת יום הולדת, וגם יש לי חוג קפוארה אחרי 
הגן.

כיף לכם. ומה עושים הערב שקשור לחנוכה?
אלומה: מדליקים חנוכייה ומשחקים בסביבון ואוכלים סופגנייה.

רוני: אבא שלי יקנה לי סביבון חשמלי.
נטע: את יודעת שאני מכירה את כל השירים ואני שרה אותם כבר בעל פה?

אני: את השירים של המסיבה?
נטע: כן )שרה “סביבון סוב סוב סוב”(.

התאמנתם הרבה למסיבת חנוכה?
כולם: כן, מלא.

רוני: אני התאמנתי בבית.
גבע: עשיתי לאימא הפתעה. כשהיא שאלה מה למדתי בגן אמרתי: “לא 

זוכר, לא זוכר”, כי זאת הייתה הפתעה.
כמה נרות מדליקים היום בחנוכייה?

כולם: אחד.
ׁש. ּמָ אלומה: אחד ואת הׁשַ
וכמה נרות יש בחנוכייה?

ׁש. ּמָ גבע: תשעה ביחד עם הׁשַ
ׁש. ּמָ רוני: שמונה בלי הׁשַ

ובשביל מה צריך את הַׁשָּמׁש?
גבע: בשביל שכל הנרות ידלקו

עכשיו בואו נדבר קצת על העונה שאנחנו נמצאים בה. 
באיזו עונה אנחנו עכשיו?

חלקם עונים חורף וחלקם סתיו.
אני: הסתיו כמעט נגמר והחורף מגיע.

יאיר: בחורף יש קצת עלי שלכת.
רוני: והמון חלזונות.
מה עוד יש בחורף?

כולם: גשם.
אלומה: ואפילו בחורף לוקחים מטרייה ומעיל.

מה אתם הכי אוהבים בחורף?
יאיר: אני אוהב הכי הכי שוקו חם.

רוני: אני אוהבת לתפוס טיפות עם הלשון.

גבע: אני הכי הכי הכי אוהב שוקו חם וגם תה חם.
עלמה: וגם אנחנו שמים צעיף וכפפות וכובע.

נטע: אבל הדבר שאני הכי הכי אוהבת זה ללכת לגן בחורף.
יש פה מישהו שלא אוהב את החורף?
גבע: אני הכי הכי הכי אוהב את החורף.

נטע: אני לא אוהבת, כי תמיד ההורים שלי אומרים לי ללבוש דברים חמים 
ואני לא רוצה.

אני  אני לא אוהבת את החורף.  אני אוהבת רק את הגשם אבל  אלומה: 
אוהבת את האביב.

אני: מה את אוהבת באביב?
רוני: לאכול ארטיק!
יאיר: לא, זה בקיץ.

אני: אוכלים ארטיק בקיץ או באביב?
יאיר: בשניהם.

למה צריך ללבוש בגדים חמים בחורף?
נטע: כדי לא להתקרר.

ולא  גרון  כאב  לי  היה  חולה.  הייתי  כבר  אני  חולים,  נהיה  ושלא  אלומה: 
אכלתי כלום, רק דברים רכים.

רוני: גם אני הייתי חולה.
נטע: הייתי חולה כבר שתי פעמים.

לי  יש  יאיר: רק שתדעו שיש מלא מחלות לחלזונות. אני הרופא שלהם, 
קופסת רופא ואני מטפל בהם.

שתלתם משהו בגינה לכבוד הסתיו?
כולם: כן!

גבע: גזרים ועגבניות שרי.
רוני: אני שתלתי אפונה וגזר.

אלומה: שתלנו גם רקפות ועוד פרחים בכניסה.
יאיר: אני שתלתי גזר ועגבניות שרי.

עלמה: גם אני שתלתי גזר ועגבניות שרי.
ומשהו כבר צמח?

רוני: מלא דברים.
אלומה: אפילו צמחו הרקפות והן לא נובלות כי אנחנו משקים אותן.

באים  הדודים  בני  כל  וגם  לסבתא  הולכת  אני  שהיום  יודעת  את  רוני: 
להדליק את הנר הראשון?

יאיר: מחר אני הולך לסבא וסבתא שלי לבד. אפילו אני אדליק את הנר 
הראשון לבד.

עלמה: פעם בגרון שלי היה חיידק.
רוני: לי מותר להדליק את הנרות לבד.

ראיינה: נועה שחר



השנה עמד חג החנוכה בחטיבה של קשת בסימן "מעגלים של אור".
כל תלמיד בחר מעגל עליו הוא רוצה להשפיע אור - בית ספרי, קהילתי, יישובי, ארצי ועולמי.

כהכנה להתנדבות שמעו כל התלמידים "הרצאת השראה" על פי הנושא שבחרו ועשו עבודת הכנה להתנדבות

ביום שני 11/12 יצאנו כל שכבת ו' לכנסת ישראל. הגענו לכנסת בסביבות 
בדיקה  לאחר  הכנסת  למשכן  נכנסנו  בוקר.  ארוחת  אכלנו  ושם   9:45
ביטחונית ומשם הלכנו לכנס שציין עשור לחוק החינוך המשלב. בכנס היו 
היא  ומדוע  למידה משלבת  על  לנו  והסבירו  כנסת שדיברו  מיני חברי  כל 
ונעמי בינשטוק  ינאי בורוכוביץ   – חשובה לתלמידי ישראל. חברי שכבתנו 
עלו לבמת האודיטוריום ובירכו את הרב מלכיאור בתודה על כך שהלך נגד 

הזרם בכדי שהמדינה והתלמידים שבה יוכלו לדעת לקבל את האחר.
לאחר שיצאנו מהכנס שחררו אותנו להפסקה בה הצטלמנו עם כמה חברי 
כמה  בין  סיור  אותנו  שהעבירה  מדריכה  הגיעה  ההפסקה  אחרי  כנסת. 

תחנות. מגילת העצמאות שבה ראינו העתק מדויק של מגילת העצמאות.
בו ראינו שטיחי קיר מופלאים של שאגאל המעידים על  טרקלין שאגאל 

עבר, הווה ועתיד.
ואולם המליאה. באולם המליאה ראינו היכן יושב יו"ר הכנסת, היכן יושבים 
הכבוד.  ואורחי  הנשיא  הממשלה,  ראש  הציבור,  יושבים  ואיפה  החכ"ים 

לאחר מכן הצטלמנו כל השכבה ליד הכנסת וחזרנו למזכרת בתיה.
עמליה וייס ודנה בלונדר כיתה ו'2

לחקיקת  לרגל עשור  בכנס  והשתתפו  לכנסת  ט׳  כיתות  עלו  בבקר 
חוק החינוך המשלב. בכנס השתתפו שר החינוך נפתלי בנט, ראשי 
הרב  עזריה,  רחל  וח״כ  הרצוג,  בוז׳י  ח״כ  משלב  לחינוך  השדולה 
מלכיאור נשיא רשת מתירים יוזם החוק ואנשי חינוך ותלמידים מבתי 

ספר משלבים רבים.
לאחר מכן המשיכו התלמידים לבית ספר קשת ירושלים שם פגשו 
בירושלים  היום  ומלמד  א׳  מחזור  את  אצלנו  שחינך  רוט  אמיר  את 
י״ב שספרו להם על כמה מהמאפיינים של בית הספר  עם תלמידי 
שהוא מעין ״בן דוד״ בוגר שלנו לאחר מכן נפגשו התלמידים עם שתי 
בוגרות המחזורים הראשונים של תיכון קשת, יחד עם חן רבל ממחזור 
א׳ שלנו שסיפרו על החווייה המתאגרת ובעיקר המעצימה שכרוכה 

בלהיות מחזור ראשון של בית ספר משלב.

כנס עשור לחוק החינוך המשלב

מעגלים של אור 

במעגל העולמי עסקו התלמידים במיון בגדים בחנות יד-שנייה של רוטרי והכינו 
חבילות של בגדי חורף לילדים שיועברו לילדי פליטים על ידי עמותת אליפלט.

במעגל הבית-ספרי תלמידים 
הקימו תשתית של מחזור פסולת 
אורגנית ולא-אורגנית. תלמידים 
אחרים סקרו במושבה את הרגלי 
הנהיגה של המבוגרים על מנת 

להעביר פעילות זה"ב בבית הספר.

במעגל הקהילתי העבירו 
התלמידים פעילות לחנוכה 

לכיתות א-ב.

במעגל היישובי יצאו 
התלמידים מצויידים בכיסאות 

גלגלים לפעילות של מיפוי 
מצב הנגישות במושבה.

במעגל הארצי יצאו התלמידים לקטיף ירקות 
בשדה של לקט ישראל, כאשר הירקות יועברו 

למשפחות נזקקות.



מסע ומתן
ריאיון פילוסופי עם רוני רוזנברג

מסעות ושיטוטים בעקבות אנשים שנותנים

להבין  מנסות  שלנו,  במסע  ממשיכות  אנחנו 
שמצטרף  למי  מעצמם.  נותנים  אנשים  למה 
שלנו  הראשונה  שהתחנה  נספר  עכשיו  אלינו 
ההנהגות  של  היוצאים  היו”רים  אצל  הייתה 
בתחנה  ואריאל.  חמוטל   - הבית-ספריות 
השנייה עצרנו אצל מיכל חלמיש ומירי גרינבוים, 
ששמענו  אחרי  כעת,  “הקבוצה”.  מנהלות 
מקרוב על סיפורים של נתינה ונחשפנו לאופנים 
אל  מגיעות  אנחנו  שלה,  ולמשמעויות  שונים 
לנו להבין  יהיה זה שיעזור  הפילוסוף. אולי הוא 
רוני  את  פוגשות  אנחנו  נתינה.  מהי  יותר  טוב 
למשפטים  דוקטור  ופילוסוף,  משפטן  רוזנברג, 
בעולם  ועסוק  ומלמד  שכותב  ולפילוסופיה 

הרעיונות.
אז איך אתה עם כל הנושא הזה של הנתינה? 

נותן  הייתי  אם  שמח  שהייתי  נאמר  בואו  רוני: 
קצת יותר... אני אוהב לתת במקומות שאני טוב 

בהם, כמו להעביר שיעורים או לכתוב.
למה אנשים נותנים מעצמם? האם זה מתוך 
נעלה  מוסרי  צו  איזה  מתוך  זה  האם  צורך? 

שהם מבקשים ללכת על פיו?
רוני: ניתן לחלק את השאלה על נתינה לשניים: 
השאלות  מוסרית.  ושאלה  פסיכולוגית  שאלה 
מה  נותנים?  אנשים  למה  יהיו:  הפסיכולוגיות 
המוסרית  והשאלה  לתת?  האדם  את  מניע 
ותנסה  אותה  תבחן  הנתינה,  לעצם  תתייחס 
תהיה  שהנתינה  כדי  להיות  צריך  מה  לבדוק 
מהי  תשאל:  ואולי  ראויה?  נתינה  מהי  שלמה. 

נתינה נעלה?
איך היית מגדיר נתינה? 

נותן מעצמי למישהו אחר,  כל דבר שאני  רוני: 
בין אם מוחשי בין אם רוחני.

האם  מעצמי”  כ”נותן  זאת  מגדיר  כשאתה 
שחייב  בפעולה  שמדובר  לומר  מתכוון  אתה 

להיות כרוך בה ויתור/מאמץ? 
רוני: הייתי אומר שזו שאלה פילוסופית שאינה 

אם  זה  בנתינה  שמעניין  מה  לכלום...  מובילה 
היא נעשתה מתוך כבוד לאדם אחר. יש מדרש 
שנתן  אחד  אדם  שראה  ינאי  רבי  על  המספר 
שלא  “מוטב  לו:  ואמר  בפרהסיה  לעני  מטבע 
אפשר  וביישתו”.  לו  שנתת  מעכשיו  לו,  נתת 
לחשוב מנקודת מבט של הנותן ומנקודת מבט 
שעלינו  הוא  זה  במדרש  והדגש  המקבל  של 
המקבל.  את  נבייש  שלא  הנתינה  בעת  לחשוב 
מדרש אחר אומר, למשל: “הווי מקבל כל אדם 
יפות?  פנים  סבר  זה  מה  יפות...”  פנים  בסבר 
אומר המדרש, שאם אדם נתן לחברו כל מתנות 
שבעולם עם פנים חמוצות זה לא נחשב לכלום, 
ומצד שני, אם אדם מקבל את חברו בסבר פנים 
יפות, גם אם לא נתן לו דבר, מעלה עליו הכתוב 
המדרש  מבחינת  ומלואו!  עולם  לו  נתן  כאילו 
דהיינו,  ה”מה”,  על  ולא  ה”איך”  על  הוא  הדגש 
אם אני צריך להתאמץ ואני מראה זאת למקבל 
זה לא שווה... אבל החיים הם לא שחור או  אז 
לבן אלא מורכבים קצת יותר, ועניין הנתינה הוא 
אישי. יש אדם שצריך להתאמץ לתת וזה בסדר, 
ראוי  וזה  המידות  על  עובד  שהוא  אומר  זה 

להערכה. 
אומר  היה  קאנט  ביותר  החשוב  הפילוסוף 
שדווקא נתינה שבאה מתוך מאמץ היא הנתינה 
המוסרית, ואם זה בא מתוך רגש טבעי, זו נתינה 
נוטה  אישי  באופן  אני  מוסרית.  לא  אך  רגשית 

יותר לגישה המדרשית. 
איך זה פוגש אותנו בחיי היום יום?

רוני: מתנות לאנשי ציבור למשל – ההסתכלות 
המשפטית היא מאוד חשדנית הן כלפי המקבל 
הנותן  כלפי  הן  בתמורה(  משהו  לתת  )שצריך 
אותי,  ל”מתנה”(.  בתמורה  משהו  )שרוצה 
למשל, מעסיקה השאלה האם קיים הבדל בין 
פסיכולוג  להשקפתי,  הייטק?  ליזם  פסיכולוג 
לא יכול לראות לנגד עיניו את הכסף, וזה משום 
שמה  ראוי  לא  ולכן  נפשות,  בדיני  עוסק  שהוא 

זאת לעומת  והשכר.  יהיו התשלום  שיניע אותו 
יצרניים- בעניינים  עסוק  שמלכתחילה  יזם 

יותר.  לגיטימי  זה  ולכן  יצירתיים(,  )גם  כספיים 
אני יודע שלא כולם יסכימו איתי כאן...

מהי נתינה ראויה?
רוני: נתינה ראויה מכול היא נתינה בה הנותן לא 
מצפה לקבל תמורה כלשהי, וזה השדר שעובר 

גם למקבל. 
האם זה בכלל אפשרי? האם קיים דבר כזה? 

לדעת  רוצה  אני  כמקבל  שכן!  מאמין  אני  רוני: 
להרגיש  רוצה  אני  להחזיר.  צריך  לא  שאני 
רצון  מבלי  חינם  אהבת  מתוך  הגיעה  שהנתינה 
תרומה  פרשת  בתחילת  בתמורה.  משהו  לקבל 
רּוָמה”, ונשאלת השאלה  למשל נאמר “ְוִיְקחּו ִלי ּתְ
התניא  בעל  לי”?  “וייתנו  ולא  לי”  “וייקחו  למה 
מתוכך  חלק  ממש  לקחת  צריך  שאתה  מסביר 
אינו  הנתינה  של  המובן  אחר.  למישהו  ולתת 
בנתינה החומרית אלא ברצון לתת מתוך שמחה. 

אז האם יש כלל שיכול להסדיר אופן כזה של 
נתינה?

מגיע  זה  אז  ואהבה.  שמחה  מתוך  נתינה  רוני: 
מכל הלב, לא כרוך במאמץ ובדרך כלל מתקבל 

טוב. 
שרוני  זה  על  וחושבות  מהריאיון  יוצאות  אנחנו 
נתן מעצמו גם עכשיו בריאיון הזה... לא פשוט 
לשתי  החיים  מרוץ  בתוך  פנוי  זמן  למצוא 
בם”...  “ודברת  מהעלון  חופרות  עיתונאיות 
והמסר  החוויה  את  לעצמנו  אוספות  כשאנחנו 
מהמפגש הפילוסופי הזה אנו מגלות שעם כל 
הפילוסופיה שבו, בסופו של דבר המסר דווקא 
זו  תהיה  תמיד  ראויה  נתינה  רוני  פי  על  פשוט. 
מדבר  זה  שמטעינה.  נתינה  מאהבה,  שנובעת 
הלב  תשומת  פנימי.  סדר  קצת  ועושה  אלינו 
הרצון  לבירור  נתונה  להיות  אולי  צריכה  שלנו 

והאהבה. נראה שמשם תבוא נתינה אמיתית...
נעמה ריבל וורדה בלונדר

היינו  להורים  שהפכנו  לפני  איך  זוכרים 
ואומרים  אחרים  של  ילדים  על  מסתכלים 
שלי  הילד  יקרה,  לא  בחיים  זה  “לי  לעצמנו: 
יצרח ככה בקניון; אין מצב שהילדה  בחיים לא 
שלי תשב מול מסך כשאני חוטפת לי רבע שעה 
ובחיים  מצוין  יסתדרו  שלי  הילדים  מנוחה;  של 
לא יכסחו אחד את השני”. אז ידענו להגיד את 
ש”דברים  וגילינו  להורים  שהפכנו  עד  זה,  כל 

שרואים מכאן לא רואים משם”... 
כאלה  הבטחות  לעצמי  הבטחתי  אני  גם 
רובוטים  ולא  ילדים  לי  נולדו  אז  אבל  ואחרות, 

והתקוות התבדו בזו אחר זו... 
ובכל זאת דבר אחד הצלחתי )והם הצליחו( לקיים: 

צמד המילים “בא לי” לא נכנס אלינו הביתה.
ללקסיקון  נכנס  הזה  המילים  שצירוף  מאז 
שיש  הרגשתי  ישראל,  ילדי  כל  )כמעט(  של 
עד  הבנתי  לא  ואפילו  אליו,  קשה  אלרגיה  לי 
בפעם  ובאמת,  לי.  מפריע  כך  כל  מה  הסוף 
לו  שבא  לי  הודיע  מילדיי  אחד  שכל  הראשונה 
משהו )באופן טבעי זה קרה קצת אחרי שנכנסו 

“בא  אומרים  לא  שאנחנו  לו  הבהרתי  לגנים(, 
בבקשה”...  “אפשר,  או  רוצה”  “אני  אלא  לי”, 
מאוד  מהר  והתרגלו  הפנימו  אכן,  והם, 
שומעת  אפילו  ואני  אחרות  במילים  להשתמש 
אותם מתקנים חברים לפעמים ומסבירים להם 

שזה לא מנומס להגיד “בא לי”...
אחרים  הורים  שומעת  אני  הזה  הזמן  וכל 
שמעודדים את השימוש בביטוי כשהם שואלים 
את הילדים מה בא להם, ומישהי שאני מכירה 
שה”בא  לי  ואמרה  לעשות  הגדילה  ומעריכה 
שהילדים  אוהבת  והיא  בעיניה  חמוד  הזה  לי” 
להסביר  הצלחתי  ולא  בו.  משתמשים  שלה 
לעצמי עד הסוף למה לי כל כך קשה עם זה. כן 
רוצה”  ל”אני  בניגוד  לי”  ש”בא  להסביר  ידעתי 
נשמע יותר גחמתי ויוצר תחושה של רצון שיש 
לספקו כאן ועכשיו, אבל מצד שני זו רק צורת 
דורש את  הילד  איך  כבר משנה  זה  ומה  דיבור 

הדרישות שלו?
לי  מפריע  כך  כל  מה  הבנתי  סוף  סוף  ואתמול 
הזו,  להבנה  להגיע  כדי  הרבה  צריך  היה  לא   –

“בא  להורים שלו  ילד אומר  בסך הכול שמעתי 
אצל  מחליף  לי”  “בא  והבנתי:  לשירותים”,  לי 
הילדים לא רק את “אני רוצה” אלא גם את “אני 
ויוצר אצלם בלבול בין שני המצבים. אף  צריך” 
הרצון  לשירותים.  ללכת  רוצה  סתם  לא  אחד 
לבקר בשירותים נובע מהצורך להיות שם. אבל 
“בא לי לשירותים” איננו כמו “בא לי שתקנו לי 
את הצעצוע שבחנות”. הוא צריך את הצעצוע 
הזה? לא, הוא רוצה אותו, אולי הוא רוצה אותו 
מאוד, אבל הוא לא צריך אותו כמו שהוא צריך 
ללכת לשירותים או צריך נעליים לחורף ובגד ים 
לקיץ. בלי להיכנס כאן לדיון על תרבות הצריכה, 
בין  להבדיל  לפעמים  קשה  כמבוגרים  לנו  גם 
ואנחנו מוצאים את עצמנו לעיתים  לצורך  רצון 
קנינו  כי  בארון,  יושבים  רוכשים חפצים שסתם 
זה קורה  ואם  ואנחנו לא באמת צריכים אותם. 

לנו למה שזה לא יקרה לילדים שלנו? 
אז שיגידו “בא לי”, כי לא כל ההורים אלרגים לזה 
כמוני, אבל שיידעו להבחין מתי באמת בא להם 

ומתי יש להם צורך אמיתי במה שבא להם...
נועה שחר

בא לי



שבעים שנה למדינת ישראל כתב חידה - שבע חידות לשבעה עשורים
בכל ר"ח, מראש חודש חשוון ועד לראש חודש אייר,יתפרסם כתב חידה כאן בגליון "ודברת בם" ויופץ במייל.  

כל כתב חידה יוקדש לעשור אחר בתולדות מדינתנו בסדר עולה, הפתרון- קוד בן 3 ספרות...
פתרתם? הקוד הוא המפתח למנעול של תיבת אוצר, התיבה מחכה לכם במבואת בית הספר, כל שעליכם לעשות הוא לפתור את החידה, 

לגשת לתיבת האוצר , לסובב את המנעול על פי הקוד, לשלוף הפתעה המחכה לכם, )אחת מחמש עשרה( לסגור שוב את המנעול
ולאפשר לתלמידים נוספים )15 הפותרים הראשונים( לנסות את מזלם. החידה מיועדת לכל המשפחה, כל אחד מוזמן לתרום את חלקו לפתרון.

בהצלחה ולתפארת מדינת ישראל!



משפחת קרמר משפחה מבוקשת
עינט )40(, שמוליק )43(, שחר )12.5(, שקד )11.5(, נווה )8(, ניתאי )5(

במקור,  טובה”.  “עין  של  תיבות  ראשי  שזה   – בטי”ת  עינט  לי  קוראים   - עינט 
נולדתי  יותר מעשרים שנה אני כותבת רק ככה...   כמובן, נקראתי עינת, אבל כבר 
בין  אמצעית  ילדה  שכזה.  עקיבא”  “בני  דתי-לאומי,  בחינוך  ברחובות  וגדלתי 
בהמשך  והמשכתי   ,)8200 )מודיעין  תלפיות  בחמ”ן  הייתי  בצבא  ילדים.  שלושה 
כדי  תוך  רגע.  כל  שנאתי  שבע.  בבאר  תקשורת  מערכות  הנדסת   - הטבעי 
באותה  שהוקם  סביבתי  סטודנטים  ארגון   – ירוקה”  ל”מגמה  הצטרפתי  התואר 
הפכה  הזו  ההתנדבות  החברה.  בגלל  יותר  אידיאלים,  מתוך  ממש  לא  תקופה, 
חלקי  בין  בחיבור  שעוסק  עברי”  “טבע  ארגון  הקמת  חיים:  למפעל  בהמשך 
לאורך  חברתית-סביבתית.  ולעשייה  לטבע  חיבור  דרך  הישראלית  החברה 
מיזמים  )למן  שונים  גודל  בסדרי  פרויקטים  העמותה  במסגרת  הובלתי  השנים 
סביבה  של  שונים  ובתחומים  הארץ(,  כדור  בפסגת  ישראל  ייצוג  ועד  קהילתיים 
“הרטמן”.  מכון  עם  בשיתוף  פלורליסטיים  זהות  מסעות  מובילה  היום  וחברה. 
מארצות  חדשים  לעולים  ילדים,   5 בין  בכור  בן  בירושלים,  נולדתי  שמוליק 
עברה  כשהתבגרתי  ברסלבר.  בתור  הישנה  בקטמון  גדלתי  ומאנגליה.  הברית 
ללמוד  הספקתי  השנים  לאורך  דתית.  ציונית  להיות  והפכה  לעפרה  המשפחה 
את  העברתי  )לשם  בירושלים  “הימלפרב”  ובתיכון  “חורב”  ספר  בבית  בחיידר, 
14(. בעקבות סמינר של “גשר”, שבו באופן עקבי עניתי את התשובות  עצמי בגיל 
למסע  ויצאתי  הקלאסית  הדתית  לזהות  מתחבר  לא  שאני  הבנתי  נכונות”,  ה”לא 

אני  ומאז  שבע  בבאר  מכונות  הנדסת  למדתי  כשחזרתי  הברית.  ארצות  את  חרשתי  כך  ואחר  בשריון  הייתי  בצבא  ובכלל.  זה  בתחום  עצמי  לגילוי 
יושבות ומדברות  היכרות שתי אחיות שלנו גרו בעמונה באותן שנים, ומצאו את עצמן  וביצוע של מערכות תשתית לפרויקטים גדולים.  עוסק בתכנון 
מוזיקאית.  “פלך”.  ז’,  כיתה   - שחר  ילדים  היסטוריה.  והשאר  בינינו,  להכיר  אותן להחליט  הוביל  גלוי  נס  על האחים הלא שגרתיים שלהן בבאר שבע. 
ניתאי  נווה - כיתה ב’, “קשת”. עף על הדמיון בחוג מבוכים ודרקונים.  ו’, “קשת”. בשלנית מעולה ואוטודידקטית.  שקד - כיתה  כותבת, מלחינה ושרה. 
ביתנו.  ובנינו שם את  בגליל,  יישוב מעורב  עלינו לאשחר,  לפני עשר שנים  בתיה?  מזכרת  ל”קשת”/  הגעתם  איך  בעולם.  הכי חמוד  “ארז”.  גן   -
הרבה דברים טובים היו לנו שם, וכמה דברים חסרו לנו מאוד. כשהחלטנו לחזור למרכז הכנו רשימה של דברים שלא נתפשר עליהם בסיבוב הזה: חינוך 
 משלב לילדים. מניין משתף לנו )ולילדים(. משפחה בקרבת מקום. מכולת. בלי עליות )נסו לגור עשר שנים על הר(. מפה לשם עברנו למזכרת בתיה :(. 

תחביבים אנחנו קוראים )המון(, מטיילים )בכיף(. עינט מקפידה תמיד ללמוד תורה )והשנה לרגל שנת ה-40 לחייה לומדת “זוהר”(, ושמוליק מנגן על 
מגוון כלים ומאזין למוזיקה. עינט רצה כל בוקר, ושמוליק גילה לאחרונה את השחייה )בכל זאת, ירושלמי במקור...( והתמכר. בילוי משפחתי מועדף 
תמיד מוצאים זמן לטייל, לשבת ליד מעיינות ולישון בחיק הטבע. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים בלי הילדים? טרק בשמורת טבע שווה 
במיוחד ברחבי הגלובוס. מה לא הייתם עושים בחיים? שמוליק: נוסע לאומן.  עינט: לומדת כינור. משהו מפתיע לגלות עליכם יש לנו שפת סתרים 
משפחתית. חוויה משפחתית משמעותית המעבר למזכרת בתיה. הסיבובים עם אוהל שמיטה ישראלית. השבת שלנו מקפידים מאוד על ה”ָזכוֹר”. 
לצד הטקסים המסורתיים יש לנו טקסים משפחתיים: בהדלקת הנרות בשבת אנחנו מודים לה’ על כל הטוב והשפע שהיו לנו בשבוע שחלף. בשבת 
בצהריים עושים “סבב תודות משפחתי” לבן המשפחה שעשה לי טוב במיוחד השבוע. מוטו משפחתי להאמין בטוב ולעשות טוב. מה המשפט שאתם 
אומרים הכי הרבה פעמים ביום? שמוליק: אני לא רוצה לצעוק. עינט: סבבה לגמרי. תרומה לקהילה: באשחר החזקנו גמ”ח אירוח של פלאטות, 
שלוש מילים על: טלוויזיה: עזבו, אתם לא רוצים  מיחמים, כלים כשרים, עגלות וכו'. הגמ”ח “עשה עלייה” למזכרת בתיה, ומקווים להפעילו בקרוב. 

שאתחיל. צמחונות: מקווים להיות שם. מסיבות ימי הולדת: מעדיפים לחגוג בצניעות. חלומות לעתיד שלום עולמי.

משאירות  השפעת,  עונת  בשיא  בשנה,  פעם 
הילדים  עם  זוגן  בני  את  באל”י  צוות  חברות 
להתרעננות,  שנה,  לסיכום  ונפגשות 

להתחדשות, וכן, גם להפקת לקחים.
בכל שנה מלווה הצוות את יולדות “קשת” ודואג 

ולארוחות  לסיוע  להן 
נעשות  אשר  חמות, 
כולן על ידי מתנדבות 
ומתנדבים מהקהילה 
ובשמחה  באהבה 
צוות  חברת  כל  רבה. 
ליולדת  “משתדכת” 
אותה  ומלווה  אחת 
שבועיים  למשך 

מול  התיאומים  את  עושה  הלידה,  מרגע 
המתנדבים, מדגישה את ענייני הכשרות והחד-

חד-פעמי!...(  בכלי  להביא  חשוב  )מאוד  פעמי 
פעם  שצריך.  כמו  מתקתק  שהכול  ומוודאת 
למסורת,  מכבר  זה  שהפך  באירוע  בשנה, 

מפליאות  והן  תודה,  להשיב  היולדות  בוחרות 
הצוות  את  ומפנקות  הקולינריים  בכישוריהן 

בפינוקים מכל טוב. 
 – חשוב  והכי  כול,  קודם  היקרות.  באל”י  “צוות 
ובכלל  לי  גם  והדאגה,  הסיוע  על  תודה  תודה! 
שאתן  נדמה  לקהילה.   –
תחושת  של  החנית  חוד 
והִקרבה  החום  השייכות, 
וחברים  שאופפת חברות 
מלא  חנוכה  בקהילה... 
שאתן  ושהאור  אור 
גם  ויקרין  ישוב  מפיצות 
מרים,  כתבה  עליכן,” 
בשם היולדות של השנה 

החולפת.
צוות באל”י מלווה את חברי הקהילה בשמחות 
בטראומות  קשים,  בזמנים  גם  אבל  ובלידות 
מלווה,  תומך,  הצוות  תדעו.  שלא  ובמחלות, 
מסייע בכל מה שהוא יכול, והכול בדיסקרטיות 

מלאה תוך שמירה לא מתפשרת על כבודה של 
המשפחה ועל זכותה לפרטיות. 

הוא  הזה  שהצוות  רבל  גילי  אמרה  בכדי  לא 
ושהעשייה  בקהילה,  ההדדית  הערבות  עיקר 
מעורבות  של  קשרים  ועוד  עוד  יוצרת  שלו 

קהילתית – הן כמקבל והן כנותן. 
לאוזן.  מפה  בעיקר  עוברת  הצוות  פעילות 
על  הקהילה  מחברי  עדכונים  לקבל  נשמח 
לידות ושמחות וגם על מקרים פחות משמחים 
שבהם הקהילה יכולה לתת יד. מכירים משפחה 
כזאת? בקשו את אישורה שנוכל לפנות אליה. 
ובצורה  הֵמרב,  את  לעשות  מבטיחות  אנחנו 

האדיבה ביותר.
מספר  בוואטסאפ(,  )עדיף  לרקפת  לפנות  נא 

.050-6998697
והגברים? מה עם הגברים? גברים שמעוניינים 
להצטרף לצוות ולתרום את חלקם מוזמנים גם 

הם לפנות לרקפת ולקחת חלק פעיל בצוות.
יפעה בנר

אימא, בא לי!


