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ע למשפחה  2007  אוקטובר5* ח " תשסג בתשרי"כ   פרשת השבו

   

  בראשית: מילת השבוע 
  

מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים 
ם י בשבעים ושניןם והכניסים זקנייושנ

בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס 
אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי 

ה בלב כל " נתן הקב.תורת משה רבכם
אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת 

הים -אל) בראשית א(אחת וכתבו לו 
  .רא בראשיתב

כפי " תרגום השבעים" זהו סיפור 
הוא מופיע (שראו אותו חכמי הגמרא 

לא בכדי התרגום ). א,במסכת מגילה ט
תלמי המלך לא : לא תואם את המקור

יכול להעלות על הדעת שהתורה 
מתחילה במשהו אחר מאשר איזכור של 

: ולא היא. אלוהים בכבודו ובעצמו
ם התורה מתחילה מבראשית או במילי

זוהי קריאה לנו לא . בהתחלה... אחרות
להיות כתלמי המלך אלא לפתוח את 

כאשר כל אחד , הספר וללמוד ממנו
, מנקודת המבט שלו, יתחיל מהתחלה

פרים סויוכל כך להפוך את ספר ה
נטי לו ולא לעוד ספר מאובק וולרל

תוך ארון הספרים ב עמוק ךמושלה
  .היהודי

  נדאולן 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 

   )ח, א עד ו, בראשית א (פרשת בראשית

  

" אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאדוירא "
  )א"ל', בראשית א(

  

  :הנושאים המרכזיים בפרשה

 .בריאת העולם .1

 .יצירת אדם וחווה וסיפור גן עדן .2

 .סיפור קין והבל .3

 .מניין הדורות שבין אדם לנח .4

 הפסוקים החותמים את –מחשבות שניות על טיב האדם  .5

 .הפרשה

  

  ,שבת שלום

 בראשית בחרתי להתמקד ברעיון מתוך מגוון הסוגיות שמעלה פרשת

  .של יצירה וביקורת

  

  :דונו עם הילדים

מהם ? האם אפשר להשוות בין בניית בניין לבין בריאת העולם �

ריהוט , צבע, חשמל, קומות, יסודות(? השלבים בבניית בניין

נסו להתאים שלבים בבריאה )  כניסת דיירים–ולבסוף , וקישוט

 .לשלבים בבנייה

? אחת-מדוע לא ברא את העולם בבת, יכול-לה הינו כ"אם הקב �

מה לדעתכם לימד אותנו אלוקים על בנייה ויצירה בכך שיצר 

 ?הפעלת בקרת איכות בכל שלב תוך, את העולם בהדרגה

מה ולא - האם אתם יכולים להיזכר במקרה שבו יצרתם דבר �

  com.gmail@vedibartabam: לתגובות
 



  
  

 
 

האם ? מה עשיתם? הייתם מרוצים ממנו

? ניסיתם לתקן או שמא השמדתם את היצירה

 ? תיקון או הרס–איזה פתרון עדיף בעיניכם 

ה לברוא את העולם ברגע "לכאורה אכן יכול היה הקב

יכול להיות המסר בחלוקת , כן-אם, מה. אחד בשלמותו

נדמה לי שכל אופן תיאור הבריאה ? הבריאה לשלבים

בפרק הראשון הוא מעין ספר הוראות ועצות שמנחיל 

תחילה חילק את העבודה לשלבים : ה לאדם היוצר"הקב

 העומס עלול –עשה יותר מידי ביום אחד אל ת. קטנים

נהל יומן שבו אתה רושם לעצמך את הרעיון . לקלקל

שימו לב (היצירתי בשלמותו בטרם תתחיל לממש אותו 

שבכל יום מופיע תחילה פסוק עם תכנית היצירה לאותו 

ואל תשכח את , צור לך שבוע עבודה מתוכנן). יום

ת יצירתך בדוק א. אין חיוני ממנה; המנוחה שבסופו

  ". כי טוב"בתום כל שלב לוודא 

האם מעקב מדויק אחרי העצות הללו מבטיח לנו 

גם , הנה. כמובן שלא? שהיצירה שלנו תהיה מושלמת

  :ה בעצמו לא תמיד מרוצה ממה שיצר"הקב

ֵיֶצר �ְוָכל, ִ�י ַרָ�ה ָרַעת ָהָד� ָ�ֶר�',  ַוַ�ְרא הה

ָעָ%ה �ִ�י'  ַוִ�ָ$ֶח� הו  .���ַה� ַמְחְ בֹת ִל�� ַרק ַרע ָ�ל

',  ַו�ֹאֶמר הז  .ִל��� ַוִ�ְתַעֵ'ב ֶאל; ָהָד� ָ�ֶר��ֶאת

, ָ�ָראִתי ֵמַעל ְ*ֵני ָהֲאָדָמה�ָהָד� ֲאֶ ר�ֶאְמֶחה ֶאת

 ִ�י  :ע�, ַהָ+ָמִי��ֶרֶמ% ְוַעד� ַעד, ְ�ֵהָמה�ֵמָד� ַעד

  .'ְונַֹח ָמָצא ֵח/ ְ�ֵעיֵני ה ח  .ִנַחְמִ.י ִ�י ֲעִ%יִת�

  

. הפרשה מסתיימת בטון עגום של כשלון היצירה

למרות שביעות הרצון הראשונית מבריאת העולם 

ה מחליט להשמיד את יצירתו כמעט עד "הקב, והאדם

. היסוד ולהותיר רק פתח קטן אך חשוב לתיקון הבריאה

הדילמה של תיקון מול השמדה תשוב פעמים רבות 

. ה לאדם"וטיב חוזר בתיאור היחס של הקבבתורה כמ

והבריאה , אך בסופו של דבר מנצח אלמנט התיקון

כאן גם המסר המוגש לנו . נותרת על כנה לאחר התיקון

תוך ,  חשוב ורצוי להפוך ולבחון את מעשינו כל העת–

אך יש לשקול היטב לפני שאנו , תיקונם ושיפורם

א נוכל שכן לעולם ל, משמידים לגמרי את יצירתנו

  .  להשיב את הגלגל לאחור

  
  

  ִמתחו קו בין היום לבין הציור המתאר 

  !בהצלחה.     את הבריאה באותו יום

  זלצברגנועה ויהודה
  

ת שמעשינו השנה יהיו אני מאחל לכל קהילת קש

מעשים של יצירה ותיקון ונוכל להתבונן במה שיצרנו 

  !שנה טובה לכולם". והנה טוב מאד: "ולומר

  
    

  

  

  ,חג שמח

  יהודה זלצברג
  קשת' ובכיתה א גן בים לתלמידאב

 בית ספר בן גוריון



  
  

 
 

  
  
  היום הראשון  

  
במיוחד (רבים ". ויהי ערב ויהי בוקר יו� אחד"

כלומר ויהי , "ויהי ערב: "רגילים לפרש) בציבור הדתי
מכאן הוכחה . כלומר ויהי יום, "ויהי בוקר. "לילה

  . ילהשהיממה מתחילה מהל
משמעו " ערב"שהרי , אולם אין זה פשוטו של מקרא

. משמעותו זמן זריחתה" בוקר"ו, זמן שקיעת השמש
,  יום–ה קרא לאור "שלאחר שהקב, כוונת המקרא היא

ואז ") ויהי ערב("הגיע הערב , ולחושך קרא לילה
") ויהי בוקר("אחר כך הגיע הבוקר . הפסיק ממלאכתו

 היום דווקא מתחיל –אם כן . ואז הושלם יום אחד
  .מהבוקר

  
נכדו של , שמואל בן מאיר' ר(ם "כך גם מפרש רשב

  :וזו לשונו) י"רש
כאן ) לא כתוב(= אין כתיב –" ויהי ערב ויהי בוקר"
שהעריב יום ', ויהי ערב'אלא ', ויהי לילה ויהי יום'

,  בוקרו של לילה–' ויהי בוקר'. ראשון ושקע האור
 יום אחד והתחיל יום הרי הושלם. שעלה עמוד השחר

   .שני
  

פירוש זה מנוגד להלכות הנוגעות לשבתות וימים 
ואכן יצא . לפיהן המועדים מתחילים מהלילה, טובים

והוא , ם"אברהם אבן עזרא על הרשב' קצפו של ר
. כנגד פירושו" איגרת השבת"חיבר איגרת בשם 

באיגרת מתאר אבן עזרא חלום שחלם ואת מעשיו 
  :בעקבות החלום

בליל בחצי הלילה  א"אלפים תתקי' דהי בשנת וי
עומד  ואראה בחלום והנה, ישן ואני הייתי ,השבת

 ויען ויאמר .גרת חתומהילנגדי כמראה גבר ובידו א
  . זאת האיגרת ששלחה אליך השבת, קח: אלי

 בפי כדבש )בתחילה (=ואקראנה ותהי בראשית
כמעט תצא , םהטורים האחרוני ראיו אך בק.למתוק

?  מה חטאתיפשעי  מה:ואשאל את העומד לנגדי. נפשי
את  לעולם אהבתי,  הנכבד'האת כי מהיום שידעתי 

ויען ויאמר ? גרתי ומדוע שלחה אלי זאת הא.השבת
אתמול אל   הגד הוגד לה את אשר הביאו תלמידיך,אלי

ושם כתוב לחלל את ליל , ביתך ספרים פירושי התורה
ת התורה לחם מלחמילה תניךו ואתה תאזור מ.תהשב

  .ולא תשא פני איש, עם אויבי השבת
ויהי " :והנה שם כתוב פירוש, חוצה הספריםהואוציא 

כאשר היה בוקר יום  והוא אומר כי, "רערב ויהי בוק
הלילה  כי, יום אחד שלם) הסתיים (=שני אז עלה

 ינה אתן ש)שלא (=ואדור נדר אם. הולך אחר היום
גרת ארוכה יש עד אכתוב אוי אחר צאת יום הקדילעינ

ולהסיר  להרים מכשול, לבאר מתי ראשית יום התורה
  .פח ומוקש

 

  
 

ם משקף את פשט המקרא יותר מהתלמוד "האם רשב
  ? ומאבן עזרא

בארבעה עשר יו	 לחודש בראשו/ : "ב"שמות י

עד יו� האחד ועשרי� לחודש ,  תאכלו מצותבערב
  ".בערב

יו� הכיפורי� הוא ועינית� את : "ג"ויקרא כ
מערב עד ערב , דש בערבבתשעה לחונפשותיכ� 

  ".תשבתו שבתכ�
. בשני המקומות התורה מצווה להתחיל את החג בלילה

אולם הניסוח שבו משתמשת התורה מוכיח שהיום 
ולא , בפסח נכתב ארבעה עשר בערב: מתחיל מהבוקר

ולא ליל , עשרים ואחד בערב. נכתב ליל חמישה עשר
ביום כיפור נכתב תשעה לחודש . עשרים ושתיים

  .ולא נכתב ליל עשרה בחודש, בערב
  

ם ששבתות וחגים מתחילים "להלכה מסכים רשב
. כפי שציוותה התורה ביום כיפור ובפסח, מהלילה

אז , הגיוני גם שהשבתות והחגים יתחילו מהערב
ואז ראוי להתחיל את השבת , מסתיימת מלאכת האדם

כשהיא , כוונתו בפירושו היא שמבחינת התורה. או החג
היממה מתחילה , לך חיי האדם וסביבתומתארת את מה

  . ביום
, פירושו על פרשת בראשית צונזר ונגנז, למרות זאת

ברוב . וכמעט אין כתבי יד עתיקים שמכילים אותו
רק בשנת . הוצאות הדפוס פירושו מתחיל בפרשת וישב

 יצאה מהדורת דפוס שכללה גם את פירושו 1882
ומטית אדם דתי יאמר אוט, עם זאת. לפרשת בראשית

מוכיח שהיממה מתחילה " ויהי ערב ויהי בוקר"ש
  . ם נמחק מהתודעה הדתית"פירוש הרשב. מהלילה

  
ם נמצא בחברה טובה של חדשנים ובעלי דעות "הרשב

את ספריו . אשר מתחו את גבולות הקונצנזוס, חריגות
ואילו את ספריו של , של אבן עזרא איימו לשרוף

ירו בגדולתו של רק לאחר זמן הכ. ם שרפו ממש"הרמב
  . ם ואבן עזרא"ם כמו גם של הרשב"הרמב

פריצות דרך יצירתיות בכל תחום , רעיונות גדולים
, יכולים להיוולד אך ורק מחוץ לקונצנזוס, שהוא

ההליכה בתלם והחשיבה בתוך . ולפחות בשוליו
מציאת . הקופסה מובילות בהכרח לשימור הקיים בלבד

ת והדעות הקיימים ר הרעיונושימוהאיזון הנכון בין 
היא לא , בחברה לבין עידוד היצירתיות והחדשנות

  .פחות ממעשה אמנות
  

  אריאל סלע
   קשת'כיתה א לתלמיד בבא

 בית הספר בן גוריון



  
  

 
 

  על בראשית והתחלות

 
בכל התחלת שנה הייתי מתייצב ליום הלימודים הראשון 

כל . עם עֵרמה של מחברות עטופות בניירות צבעוניים

בכל התחלת שנה הייתי . המחברות נקיות ומסודרת

השנה אשקוד , נההשנה תהיה שנה שו: מבטיח לעצמי

אהיה גאווה להוריי ומוריי וארגיש טוב עם , על לימודיי

  .עצמי

'  א:בכתב מוקפד הייתי כותב באיטיות בראש הדף 
ומתחת מסכם את דברי המורה ואת "... אלול תשמ

  .שיעורי הבית

, נוכחתי לדעת, בסוף השנה כשהייתי פותח את המחברת

 הרבה שביום למחרת עוד כתבתי את התאריך אבל לא

, ושאר המחברת הייתה מכוסה קשקושים, יותר מזה

עוד שנה . פרצופים מפחידים ושרבוטים חסרי פשר

  .הלכה לאיבוד

אולם הדבר לא מנע ממני לחזור על אותו ריטואל בשנה 

יש בה משהו . שכן זוהי טיבה של התחלה, לאחר מכן

אבל דווקא , משהו שעוד לא מגובש מספיק, מבטיח

. ל ללכת לכל מיני כיוונים מפתיעיםבגלל זה עוד יכו

ההמשך כבר בנוי . בדרך כלל ההמשך הוא פחות מלהיב

, על יסודות העבר ואינו יכול לחרוג מהכללים שנקבעו

  .הופך לממסדי ולשמרני

בתנועות , אפשר לראות זאת במהפכות פוליטיות

למשל . אפשר לראות זאת גם בסאגות. חברתיות ודתיות

. סמת שהגיעה לסיומה הקיץסדרת הארי פוטר המפור

הספר הראשון הוא קליל ומלא הומור ואינו מחויב 

אולם הכרכים הבאים הופכים חמורי סבר הרבה , לכלום

מספר העמודים גדל , יזע ודמעות, מלאים דם, יותר

והמחברת עושה מאמץ נואש כדי לטוות , מכרך לכרך

את כל חוטי העלילה שפיזרה לאורך השנים לסיום 

  .קוהרנטי

פרשת בראשית היא בעיני דוגמה נוספת לכלל שציינו 

במורד הדרך מחכות היווצרות האומה . למעלה

מלחמות , כל פרטי המשכן, ג מצוות"תרי, הישראלית

חורבן , נבואות זעם ונחמה, ִמפקדים מפורטים, דמים

ך הוא עדיין רענן וצלול ולא "אולם כאן התנ. וגאולה

לא תואמות את הקו כל מיני הבלחות ש. מגובש עד הסוף

הרשמי של המפלגה מופיעים כאן ופחות מורגשות 

למשל . מעוררות סימני שאלה מסקרנים, ך"בהמשך התנ

נעשה אדם "הבורא נקרא אלהים שאומר  ' בפרק א

  האם הוא מדבר עם עוד אלים או " (בצלמנו כדמותנו

  

' לה' ואז משתנה שמו בפרק ב, )?שהוא בעצמו רבים

ובהמשך שמו הוא רק , אלהים עם סיפור בריאה שונה

" התנינים הגדולים"בסיפור הבריאה מוזכרים . 'ה

כייצור היחידי הספציפי אולם מיד נעלם , פעם אחת

נתי לעצמי מין דינוזאור או את התנין בתור ילד דמיי(

מופיעות דמויות משנה מסקרנות ולא , )של פיטר פן

, לדוגמה חנוך שחייו נגדעו בעלומיו, מוסברות כל כך

, של כל בני דורו+ 900-לעומת ה,  שנה365בגיל 

ועליו מסופר בניגוד לשאר שהתהלך את האלהים 

ל מעין גרסה מוקדמת ש, ואיננו כי לקח אותו אלהים

או למך שבניגוד לתדמית המודרנית של שמו . אליהו

  .הוא רוצח מסוכן

שבו מסופר ' אותי תמיד סקרנה במיוחד תחילת פרק ו

על בני האלהים אשר התאהבו בבנות האדם ומהם 

נולדו הגיבורים מעולם אנשי השם ולצידם מככבים 

אני מדמיין לעצמי סיפורים שלמים על . הנפילים

 המסקרן בנוסח אבירי השולחן אותם גיבורים ועולמם

  . סיפורים שנמוגו בחשכת העבר, העגול או גיזת הזהב

  

אני . גם לנו ולילדינו בקהילת קשת זוהי תחילת שנה

שנה שכל , מאחל לכולנו שנה שתקיים את הבטחותיה

שננסה להיות בה , יום בה יהיה יום חדש ומבטיח

לא מחויבים למגבלות עבר אם , יצירתיים וחדשנים

שננסה לברוא את עצמנו בכל פעם , נן מועילות לנואי

  . מחדש

  
 

     

  ישי להמן
   קשת'כיתה בבבגן ו ים לתלמידבא

 בית ספר בן גוריון

 מזל טוב למשפחת

 לרגל עליית הבן למצוות' זליקוביץ

  ..."בתינו הומים מתינוקות... מלאו אסמנו בר"

 להולדת יפתח' מזל טוב למשפחת אהרונוביץ

 מזל טוב למשפחת להמן להולדת יואב

 מזל טוב למשפחת מונזון להולדת ענר

 רני להולדת איתי'מזל טוב למשפחת צ


