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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  יולי13 * ז" תשסז בתמוז"כ   פרשת השבו

   

  החופש
  

שנת לימודים חלפה לה ואיתה עשייה 

יומיומית סביב חינוך ילדינו ותקווה 

בה הם לעתיד טוב יותר להם ולחברה ש

בגן , לצד האירועים בקהילה. חיים

" ודברת בם"ניסה , ובבית הספר

להעשיר את כל המשפחה בנושאי 

, חגי ישראל, ציונות, פרשת השבוע

  . רבים ומגוונים, ובנושאים אחרים

עלון איכותי זה הוא פועל יוצא של 

רוח התנדבות : הרוח הנושבת בקהילה

, ורצון לקבל מהשונה אך גם לתת לו

יתר לתת רעיונות ונקודת מבט בין ה

  . שונה

. גיליון זה הוא האחרון לשנה הנוכחית

, העלון יחזור להופיע בשבת בראשית

אחרי "כלומר בתקופה הידועה בשם 

אתם תהיו מוזמנים לתרום את ". החגים

בצורת , שלכם לשיח המתפתח פה

, ועד אז. מאמרים או תגובות על הנאמר

  חופש מהנה

  .ל.ב

  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 

   )יג, ב עד לו, במדבר ל (מסעי-פרשת מטות

  

  :הנושאים המרכזיים בפרשה

 התרת נדרים •

 נקמת ישראל במדין •

 בני גד ובני ראובן" הסכם" •

 רשימת מסעות בני ישראל •

 גבולות הארץ •

 ודיני רוצח בשוגג, ערי הלויים •

  

  סולידריות

סולידריות ?  המוזרה הזו בכותרתהאם אתם יודעים מה המילה, ילדים
.  פירושה איחוד ושיתוף הנובעים ממטרות משותפות ואחריות משותפת

הכיתה של . ולא הגיע לבית הספר כמה ימים, יגאל חלה בשפעת: לדוגמה
יגאל החליטה שכל יום תלמיד או תלמידה יאספו ויסכמו את החומר 

  .ים את מה שהחסירכדי שיוכל להשל, ויעבירו ליגאל, שנלמד באותו יום

במדבר (קיראו עם ההורים את הפסוקים הבאים הלקוחים מן הפרשה 
 ):לב

ֶאֶר�  ָעצ�� ְמאֹד ַוִ�ְרא� ֶאת ָגד  �ִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְרא�ֵב
 ְוִלְבֵניא
ְבֵני ָגד �  ַוָ�בֹא� ְבֵניב.  ֶאֶר� ִ!ְלָעד ְוִהֵ ה ַהָ�ק�� ְמק�� ִמְקֶנה ַיְעֵזר ְוֶאת

.  ְנִ%יֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר ֶאְלָעָזר ַה$ֵֹה
 ְוֶאל מֶֹ#ה ְוֶאל ְרא�ֵב
 ַו�ֹאְמר� ֶאל

 ְוֶאְלָעֵלה �ְ%ָב� �ְנב� �ְבעֹ
ג� ד.   ֲעָטר�ת ְוִדיבֹ
 ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְ#&

וא ְוַלֲעָבֶדיָ- ֶאֶר� ִמְקֶנה ִה ִלְפֵני ֲעַדת ִיְ%ָרֵאל' ָה*ֶר� ֲאֶ#ר ִהָ$ה ה
ָה*ֶר� ַה0ֹאת  י/ַ.
 ֶאת ָמָצאנ� ֵח
 ְ&ֵעיֶניָ-  ַו�ֹאְמר� ִא�ה.  ִמְקֶנה

0ָה  1ל   .ַהַ�ְר2ֵ
 ַ.ֲעִבֵרנ� ֶאת ַלֲעָבֶדיָ- ַלֲאח/

 שנה 40אחרי , בעבר הירדן, בני ישראל נמצאים לפני הכניסה לארץ
וע השבטים אלה מד? מה מבקשים השבטים גד וראובן ממשה. במדבר

  ?אינם רוצים לעבור את הירדן

ָגד ְוִלְבֵני ְרא�ֵב
  ַה1ֵחיֶכ� ָיבֹא� ַלִ�ְלָחָמה ְו1ֶ.�   ַו�ֹאֶמר מֶֹ#ה ִלְבֵניו
  .ֵ.ְ#ב� פֹה

בני ישראל צריכים , כדי להתישב בארץ. משה גוער בשבטים גד וראובן
גד וראובן במה משה חושב שבני . להלחם בעמי כנען ולכבוש אותה

  ?אינם רוצים להשתתף

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  
 



  
  

 
 

  
  

, בשעה שבע.  ענת באה אחר הצהריים לשחק עם ּבְתָיה
בתיה ביקשה מענת . הגיע אבא של ענת לאסוף אותה

לעזור לה לאסוף את המשחקים לפני שהיא הולכת 
היא כבר היתה , לענת לא כל כך התחשק לעזור. הביתה
  .עייפה

 ?האם ענת צריכה לעזור לבתיה, מה דעתכם •

, ספרו להורים על מקרה שבו נטלתם אחריות •
 .ושיתפתם פעולה עם חברים

 ? האם קרה פעם שהתחמקתם מאחריות •

האם יתכן   ? האם כל אדם אחראי רק על עצמו •
 ?שאדם אחראי גם על משפחתו וחבריו

בני גד ובני ראובן מחליטים שהם אחראים גם לשאר 
  :שבטי ישראל

ְ!#� ֵאָליו ַו�ֹאְמר� ִ!ְדרֹת צֹא
 ִנְבֶנה ְלִמְקֵננ� 4ֹה  ַוִ�טז
ִ#י� ִלְפֵני ְ&ֵני ִיְ%ָרֵאל יז.  ְוָעִרי� ְלַט4ֵנ�  ַוֲאַנְחנ� ֵנָחֵל� ח/
ְמק�ָמ� ְוָיַ#ב ַט4ֵנ� ְ&ָעֵרי  ֲהִביאֹנ/� ֶאל ַעד ֲאֶ#ר ִא�

�ַעד  ָ&ֵ.ינ� א ָנ#�ב ֶאל לֹיח.  ַהִ�ְבָצר ִמ4ְֵני יְֹ#ֵבי ָה*ֶר
�  .ִהְתַנֵחל ְ&ֵני ִיְ%ָרֵאל ִאי# ַנֲחָלת

מדוע בני גד ? מה מתחייבים בני גד וראובן לעשות
, וראובן צריכים להשתתף במלחמה על כיבוש הארץ

  ?אפילו שהם לא רוצים לגור בה

  גבולות הארץ

מוזכרים הגבולות של הארץ שבני , פרק לד, בפרשתנו
הגבול המתואר . ידים לכבוש מהכנעניםישראל עת

  .מסומן במפה בעמודה משמאל

  

  :פעילות

לזהות את המקומות הבאים על , יחד עם ההורים, נסו
  .ניתן להיעזר באטלס.  המפה

  
 ים המלח .1

 מעלה עקרבים .2

 נחל צין .3

 ")קדש ברנע("ניצני סיני  .4

 בני עצמון .5

 )הים הגדול(ים תיכון  .6

 )?אולי הר ההר(רכס רמים  .7

 )חמת(נון בקעת הלב .8

 )?"מקדם לעין("החולה  .9

 ")כתף ים כנרת קדמה("ים כנרת  .10

  נהר הירדן .11

" ודברת בם"על  ו שעמלמיתודה מקרב לב לכל 

   :ואלה שמותםעלון כל כך מוצלח ובזכותם ה

  

גלית ורונן , ישי דויטשמן: צוות הכותבים המסור

ישי ואיילת , שי מונזון, אריאל וטובי ידין, כהן-כספי

, בן לנדאו, אסף הירשפלד, יהודה זלצברג, להמן

ליאת , שרון בר, רנה וירון נשר, אילת אסקוזידו

    .לריסה וטלי, עירית, בן יהושע-יוספסברג

  !כה לחי      

  

  אסקוזידואילת ו ורד מחאני,  ידיןאריאל: עיצבו

  אילת אסקוזידו: קונספט גרפי והגהה

  

סבם של , מרדכי ליבנהר "יבוא על הברכה הד

ל מאמריו המאלפים ע, הילה ושמוליק זלצברג

  ללימוד עם הילדים

  

  יישר , גוריון-מנהלת בית הספר בן, רותי כוכביל

  )המשך בעמוד הבא(

  

  

  ,שבת שלום

  ל ידיןאריא

  קשתגן בה לתלמידאב



  
  

 
 

  
 
 

  ...אין לנו ארץ אחרת, יוני

  
אלדד ואהוד . היום לפני כשנה נחטפו שלושה חיילים

  .בדרום, גלעד ברצועת עזה, בצפון

מעים מקומות כל כך נש, הזירה הצפונית וגזרת הדרום

 קילומטרים 450. של מדינה כל כך גדולה, מרוחקים

למרות שמעולם לא יצא לי לבדוק , מפרידים ביניהן

  .זאת

  

. לבחירי העם, לממשל, עיני האומה נישאו לירושלים

  ,מלחמה. זעקו הקולות" קיסוס בלי"

עם כמות , בספרים ייכתב שזו המלחמה הארוכה ביותר

יקראו לה " לבנון השנייה. "רההרוגים הקטנה ביות

החלטות , ועדות יכונסו, ספרים יכתבו. אחרי כחצי שנה

  ). או שלא(ממשלות תיפולנה , יתקבלו

.  אחת המלחמות המתוקשרות ביותר שידענוהזו היית

מגיוס חייל המילואים ועד מבצע , כולם, האירועים

סוקרו בצורה , מורכב של פינוי פצועים תחת אש

שידענו , הייתה תחושה של שליטהו, שקופה מתמיד

 הערוצי הטלוויזי. למה ומתי, איפה, תמיד מה קורה

את , התמודדו ביניהם מי ישדר ויביא את האייטם הבא

כולם רצו . את הסקופ, את ההפתעה, החדשה הטרייה

את האדם , את ניצחון הטוב על הרע. לשדר את הניצחון

. כולנו רצינו לשמוע את אותו הדבר. על האכזר

  .קונצנזוס הוא דבר טוב

  .שונה, זו הייתה מלחמה אחרת,  משפחות156בעבור 

  

  

לאחר , ביום ראשון. וחחתי עם יוני ביום שני בצהריים

ישבנו איתו , שסיים אימון בבסיס האימון הפיקודי

. שלומית ואני, נעמה, רעות, אמא. לארוחת צהריים

  .יוני נהרג, ו באב"ט, ביום רביעי

נגד טנקים חדר למבנה בו שהתה הפלוגה של טיל אחד 

הטיל השני תפס . בהם יוני, ופגעה במספר חיילים, יוני

את חבריהם לנשק מנסים לפנותם מהבית והחריף את 

, תשעה לוחמים נהרגו בבית בכפר דאבל. הפגיעה

זו ', יוני היה מפקד מחלקה בפלוגה ב. עשרות נפצעו

  .שהייתה בקומה התחתונה

  

. כשהייתי בת שנתיים, 1976 בנובמבר 10-יוני נולד ב

  . אחריו נולדו רעות ונעמה

  

על אהבתו לריח . יש כל כך הרבה לכתוב על יוני

אהבתו . לציפורים ולחיות, השדות לצבע הפרחים

, אפילו על הרומנטיקה שבו. אתגרים, סנפלינג, לטיולים

, אבל יוני היה בעיקר אח יקר. אפשר לכתוב ספרים

יוני אהב את שביליה .  ואת מולדתושאהב את משפחתו

, כל סלע, וידע להעריך כל אבן, של המדינה הקטנה הזו

שידע ליהנות מכל , האיש הפשוט. כל קוץ וכל פרח

עד היום אני מנסה לשחזר רגעים . דבר שהיה סביבו

רק על התכונה . לא היו כאלה. שחיוך לא היה על פניו

  .והיה ללמוד ממנ, היה לקנא בו, הנפלאה הזו
את תעודת . למד והצטיין בפיזיקה, איש ריאלי היה אחי

קיבלנו לפני כשבוע בטקס צנוע בבית ,  שלוMBAה 

  .כרגיל, גם בזה הוא הצליח. הורי

  

יחד עם עשרות לוחמים נוספים , יוני נתן את חייו

בניסיון להחזיר את חיילנו החטופים ואת כבוד , למעננו

לגבי המשימה . נכשלנו, במשימה אחת. האומה הביתה

  .אני כבר לא. כנראה עוד ימשיכו להתווכח, השנייה

  .ועשה זאת באהבת אין קץ. יוני עשה כל מה שידע

  

אני יודעת כי חובתנו להנחיל , שנה אחרי, בעיקר היום

את חשיבות הנאמנות לארצנו , לילדינו את אהבת הארץ

  .כי אין לנו ארץ אחרת, ומולדתנו

  
  בילי ולנסי  

   קשתכיתת לתלמיד בםא
 בית הספר בן גוריון

כוחך על ההתגייסות ועל התמיכה בנו שכללה גם 

  לחדר המורים" ודברת בם"את הכנסת 

  

 שמתוך מאיר דהןרב תודות לראש המועצה מר 

בי לתוש" ודברת בם"התמיכה בקהילה דאג להפצת 

  המושבה דרך אתר המועצה והדיוור השבועי

  

קצרה היריעה מלתאר עד כמה אנחנו אסירי תודה 

ת גשר "ולמנכלי, ששון-מאירי בןל קשת מר "למנכ

על תמיכתם הכלכלית , שושי בקרגברת 

  והאידאולוגית בדרכנו להגשמת החזון

  

קרמר -טובה אביחיתודה ל, ואחרונות חביבות

דול כל כך סיפקו אשר במאמץ ג, חוה ליאוןול

. לאורך כל השנה חומר למחשבה לכל המשפחה

  ! שאו ברכה

  



  
  

 
 

  סיכום אמצע המסע

 

 ִיְ%ָרֵאל ֲאֶ#ר ָיְצא� ֵמֶאֶר� ִמְצַרִי� ֵא6ֶה ַמְסֵעי ְבֵני

 ַוִ�ְכ.ֹב מֶֹ#ה ֶאת .מֶֹ#ה ְו1ֲהרֹ
 ְ&ַיד  ְלִצְבאָֹת�

 ְוֵא6ֶה ַמְסֵעיֶה� '4ִי ה ַעל מ�ָצֵאיֶה� ְלַמְסֵעיֶה�


 ַ&ֲחִמ7ָה ַוִ�ְסע� ֵמַר .ְלמ�ָצֵאיֶה��ְעְמֵסס ַ&חֶֹד# ָהִרא#


� ִמָ�ֳחַרת ַה4ֶַסח ָיְצא� ְבֵני ָעָ%ר י�� ַלחֶֹד# ָהִרא#

  .. .ִמְצָרִי� ְלֵעיֵני ָ$ל ִיְ%ָרֵאל ְ&ָיד ָרָמה

$ֹת ַוִ�ְסע� ְבֵני  ...ַוִ�ְסע�. ִיְ%ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ַוַ�ֲחנ� ְ&ס/

במדבר " (...ַוַ�ֲחנ� ...ַוִ�ְסע� ...ַוַ�ֲחנו ...ע�ַוִ�ְס ...ַוַ�ֲחנ�

  )לז;א' לג

מדוע מפרטת התורה את כל . פרשה זו תמוהה ביותר

אם ידועים נקודת המוצא ונקודת , מסעות בני ישראל

הסיום מדוע לא היה זה מספיק לומר שעם ישראל יצא 

 מדוע מפרטת התורה כל? ממצרים והגיע לערבות מואב

  ?איזה לקח טוב באה התורה ללמדנו? עמסע ומס

בעולם המודרני . שאלות אלו מאוד רלוונטיות לימינו

ועל כולם , לעיתים נדמה כי חשובה השורה התחתונה

ממהרים ,  אנו מסמנים מטרה.לחסוך זמן כי זמן זה כסף

  .ויש משיח עכשיו, יש הרוצים שלום עכשיו, להגיע

  

 או שכל מטרת 'היום'האם בימינו יש חשיבות עצמאית ל

האם בכדי ? היום הוא בכך שהוא מקדם את המחר

האם ? להשיג את המטרה ולהגיע לקו הסיום הכול מותר

  ?המטרה מקדשת את האמצעים

  

  :תנחומא' י בתחילת הפרשה מביא את מדרשו של ר"רש

משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק 

ה כל התחיל אביו מונ, ן שהיו חוזריןוכיו. לרפואתו

שת שכאן ח, נו וכאן הוקרנונכאן יש: אמר לו, המסעות

  .'את ראשך וכו

  

מדוע האב מראה לבנו את כל המקומות בהם עברו עד 

, שהאב רוצה להראות לבנו, הסיבה לכך היא? שהחלים

 , חשובה–  העובדה שהבן הבריא–שלא רק התוצאה 

  . אלא גם התהליכים חשובים

  

טן ככל שאפשר ובלי על הרים יש לטפס מתוך מאמץ ק"

האמת שעל טבעך העצמי להכתיב לך . התלהבות יתרה

, אם אתה נעשה קצר רוח הגבר את הקצב. את הקצב

  יש להעפיל בהר מתוך . אם אתה נעשה קצר נשימה האט
  

  

  

  

  

כאשר הנך , אז. איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימה

 מקדים לחשוב על הדברים מפסיקים צעדיך להיות

וכל אחד מהם נעשה מאורע , אמצעים להשגת המטרה

סלע ,  יש לו קצוות משוננים–מעלה זה . בפני עצמו

אלה דברים שתמיד . חז בהר בצורה רופפת או–זה 

חיים הנחיים רק למען מטרה . יש להבחין בהם

צלעות ההר הן המזינות את . הם חיים רדודים, עתידה

עליהן מתרחשת צמיחה של . ולא פסגתו, החיים

בלא הפסגה לא תוכלנה , אולם כמובן. דברים

הפסגה היא המגדירה את . להתקיים צלעות כלשהן

דרך . עות וכך ממשיכים אנו הלאהמהותן של הצל

  .צעד אחר צעד... אין מה למהר... ארוכה לפנינו

: מאת" זן ואומנות אחזקת האופנוע"מתוך " הרים("

  )רוברט פרסינג

  

הוא הגיליון האחרון " ודברת בם"גיליון השבת של 

להסתכל ולבחון את , לשנה זו וזהו זמן מתאים לעצור

  . בה הלכנו עד כהשהדרך 

ה יצאנו למסע במעלה הר שנקודת הפסגה לפני שנ

הקמת בית ספר שיתחנכו בו ילדים , שלו ברורה

מבתים דתיים וחילוניים ושיהווה עוגן לקהילה 

  . משותפת שתצמח בעקבותיו

  

חינוכית תכלול ילדים הל הבאה המסגרת "בשנה

הקהילה הולכת ', מגילאי טרום חובה ועד כיתה ב

  .  מצמיח עור וגידיםניתן לראות כיצד הרעיון. תיונבנ

  

בה עברנו אני חש גאווה שכשאני מסתכל על הדרך 

אלא גם מכך , שהשגנואלה לא רק מתוצאות 

שהשכלנו ללכת בדרך שמכבדת אותנו ואת הרעיון 

  . שבשמו אנחנו פועלים

  

אני מאחל לנו הן ברמה האישית והן ברמה הקהילתית 

 כשנגיע .הנות מהמסע כל עוד הוא נמשךישנדע ל

 נהיה : ולא פחות חשוב,ף המסע נשמח בתוצאותיולסו

  .גאים בדרך שהביאה אותנו לפסגה

 

  

 
       

  
 

  ישי דויטשמן
   קשתכיתת בה לתלמידבא

 בית ספר בן גוריון


