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  דאחי זרם חינוך
 

קשה . ד נפטר דוד בן גוריון"תשל בכסלו' בו
לחדש משהו ולומר מה שעוד לא נאמר על 

זה האם בכלל ניתן לבקר אדם  .הזקן ומורשתו
משום שניתן , תייובחהתשובה ? ומפעלו

יחד עם זאת דות בגדלותו של האיש ולהו
  . טעויות שעשהדעה על להביע 
נגעה בחוק החינוך , מהקטנות ולא, ןאחת מה

את , לכאורה, הוביל בן גוריון. לכתיהממ
המחולק לזרמים לחינוך  המעבר מהחינוך

ליצור דיו כדי ק ירחהאלא שהחוק לא . אחיד
מבטיח "חוק החוקקה והכנסת , זרם אחד ממש

 בעל שתי, הנהגת חינוך ממלכתי אחיד במדינה

ת ו או במילים אחר". מהן אחת דתית–מגמות 
 לצמצם את הפער לשניהורתה לממשלה 

  . זרמים
יון יאמר שלא נשמעו קולות רלזכותו של בן גו
להתריע על הסכנה הטמונה  אחרים שידעו

אשר אינם בהתעקשות לקיים שני זרמים 
וכך . זה לזה טורחים לברר כל הזמן את זיקתם

התרגלנו לחשוב שלא ייתכן זרם אחיד 
לנית בהתלמידים ברוח סו שישכיל לחנך את

כל תלמיד אך מחדדת את זהותו של , מחד
  . מאידך

. שנה התוצאות ברורות לעין אחרי חמישים
 הכל כך , חובת ההוכחה שהחינוך האחידעלינו
 מציאות תוססת וחלק לא אינו אגדה א,נחוץ

  . מהנוף הישראלי נפרדיתלב

  פרשת ויצא
  

  תקציר הפרשה
, בחלומו נראו מלאכים עולים ויורדים בסולם. בדרכו לָחָרן חלם יעקב חלום

, האל, והוא, ניצב עליו ומברך אותו שהארץ שהוא שוכב עליה תינתן לו' וה
  בתו הצעירה של לבן,יעקב הולך לחרן ופוגש ברחל .ישמור עליו תמיד
 ומציע ללבן שייתן לו את ,ההוא מתאהב ב. על יד הבאר, אחות רבקה אמו

, לבן מַרֶּמה את יעקב. רחל לאישה תמורת עבודה של שבע שנים בעבורה
בע שנות ש. הבת הבכורה, וכשמסתיימות שבע השנים הוא נותן לו את לאה

 רחל העקרה יולדת סוף סוף בן בעוד שלאה .עובד יעקב עבור רחלנוספות 
שתי הנשים וִשְפחֹוֵתיֶהן יולדות ליעקב . הפורייה יולדת ששה בנים ליעקב

בתום עשרים שנה יעקב רוצה לחזור לכנען עם  .אחד,ָעָׂשר בנים ובת אחת
 ורח מבית לבן ב, מצליח להרבות את צאנו באמצעות תחבולההוא. משפחתו

ולאחר חילופי דברים , לבן רודף אחריו. ורחל לוקחת את התרפים של אביה
  .הם משלימים זה עם זה וכוְרתים ברית

  
  אחי רבקה אמו, בקשרים שבין יעקב ולבןבלימוד השבת נתמקד 

  
   שאלות לחשיבה ולשיתוף

 .רכותהמפרשים היו חלוקים לגבי המשמעות של המלה  'ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות'

 ּובֹוָכה, )להינשא לו (=ֶׁשָהְיָתה ְסבּוָרה ַלֲעלֹות ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ֵעָׂשו: "רשי אומר
, ְׁשֵני ָּבִנים ְלִרְבָקה ּוְׁשֵּתי ָּבנֹות ְלָלָבן: ֶׁשָהיּו ַהּכֹל אֹוְמִרים, )על גורל מר זה(=

  ." יפות, נאות": אונקלוס תרגם."  ַלָּקָטן–ְוַהְּקַטָּנה ,  ַלָּגדֹול-ַהְּגדֹוָלה 
  ."עדינות, נאות: "רבי סעדיה גאון

בפרשה זו יעקב מקבל . בפרשה הקודמת יעקב קונה את הבכורה מעשו אחיו
, תהונותן לו אלבן , אולם הוא מקבל אותה במרמה. הבכורה) האחות(את 

ִנים " :למרות שיעקב באופן מאוד ברור מדגיש ַבע ׁשָ ך ֶָאֱעָבְדך ׁשֶ ּתְ ָרֵחל ּבִ ָּבְ

הַּהְק    ."ַטּנָ

ְלִפי ֶׁשּיֹוֵדַע ּבֹו ? ָלָּמה )כל הפירוט הזה(ָּכל ַהִּסיָמִנים ַהָּללּו ": י מסביר"רש
,  ִמן ַהּׁשּוק-ָרֵחל Aֶחֶרת : ְוֶׁשָּמא ּתֹאַמר. 'ְּבָרֵחל'ֶאֱעָבְדָך : ?ַמר לֹו. ֶׁשהּוא ַרַּמאי
,  ְוֶאְקָרא ְׁשָמּה ָרֵחל- ְלֵל?ה ְׁשָמּה Aְחִליף: ְוֶׁשָּמא ּתֹאַמר. 'ִּבְּתָך': ַּתְלמּוד לֹוַמר
   ." ֶׁשֲהֵרי ִרָּמהּו-ְוAף ַעל ִּפי ֵּכן לֹא הֹוִעיל לֹו . 'ַהְּקַטָּנה': ַּתְלמּוד לֹוַמר

 ?יתה לאה עצובהיי ה"למה לפי רש .1

עיינו בפסוק ונסו מתוכו ? איזה מבין ההסברים נראה לכם יותר .2
 ?'תרכו' לגבי משמעות המלה להגיע למסקנה

למה לדעתכם לבן לא גילה ליעקב על המנהג לתת את הבכורה לפני  .3
 ? הצעירה

  ? האם לדעתכם קבל יעקב את המגיע לו בסיפור זה .4

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו
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  פעילות 

 .ציירו את לאה ורחל �

המחיזו את דו השיח בין  �
יעקב ולבן אחרי שיעקב 
מגלה שקבל לאה במקום 

 ?מה עוד אמרו. רחל

מי . תקנו את הסיפור �
? מתי? אומר למי מה

 ?ומה קורה? איך

  
  ) להורים (ולסיום

מוטיב הקנאה שהופיע בין קין 
חוזר , בין יעקב ועשו, והבל

. בפרשה זו והפעם בין הנשים
לאה מקנאה ברחל על אהבת 

רחל מקנאה בלאה על , יעקב
  . פוריותה

עקב בפרשה זו טועם על י
 אולם ,בשרו את טעם המרמה

. לא נראה שהוא לומד מכך
הוא לוקח את נשותיו וחזר 

מלבן לכנען מבלי להיפרד 
רחל לוקחת במרמה את . חותנו

התרפים של אביה ומשלמת על 
  .כך בחייה

למה לדעתכם מוטיב הקנאה 
והמרמה כל כך דומיננטים 

  ?בסיפורי בראשית
  

  
  

אהוד מנור מזדהה עם הכאב 
של לאה בהיותו האחות הלא 
אהובה ומתקן את העוול 

אני "שנעשה לה בשיר היפה 
  ".אוהב אותך לאה

האהבה סיפורי ": לדבריו
כיים ריתקו אותי "התנ

תמיד רציתי להאמין . בילדותי
 ,שיעקב אהב גם את לאה

אהבה שצמחה במהלך השנים 
  "...המשותפות

  ֲאִני א
ֵהב א
ָתְ� ֵל�ה
  ֵאה�ד ָמנ�ר: מילי�

  ְצִביָקה ִ�יק: ַלַח� �ִביצ�ַע
   

�חֶאת א�ת� ַה��ֶקַ�  ,ר לֹא ֶאְ
�ַטַמְנְת רֹאֵ�ְ! ְ�ת�! ַהָ�רֶ�ְ.  

  , א�ר ַהֶ$ֶמ� ַעל ָהא�ֶהל ָנח
  .ְורֹאִ�י ֲהל�� ֵ�יָכר

  
�ָלַחְ�ִתי ְ�א�ְזֵנְ! ֶאת ְ�ָמ)ֶ�ְ,  

  ,ֶאת ָיִדי ,ַסְפְת ְ�ַיד ָקָרה
  ְוִדְמָעה -ַחת ָחָמה

���ת ָיַדי ָנְ�ָרה ֶאלַ.  
  

  ִמי� ַרִ�י� ָחְלפ�ִהֵנה ָי
�ֵתי ָיַדי ָעְייפ�ְ�,  
  , ְוֵעיַנִייְ! ָמה ָיפ�

�ֵעיֵני ָרֵחלְ.  
  

  ,ֲאִני א�ֵהב א�ָתְ! ֵל,ה
  .א�ֵהב א�ָתְ! ֵג,ה

�ח א�ָתְ! ֵל,הַ�  ִא� ֶאְ
�ִמי לֹא ִיְ/ָרֵאלְ.  

  
  ,-ל ֵייַמר ִלֵ�ְ! ַעל ֲאח�ֵתְ!

�  .ִבי�ֵה� ַ�ַנִייְ! ְלִציֵדְ! י�ְ
  -ל 0ְַפִני ִאָ�ה ֶאת ַמָבֵטְ!

�ֹל ֲחל�מ�ַתי ְקר�ִבי�.  
  

  ,ִאְמִרי ִל,ה, ַמה ַ�ָקַ�ֵתְ!
�ַבע ַהָ$ִני� ָחְלפ� ִמְזַמ�ֶ,  

  ְונ�ְתָרה ַרק ע�ד ָ�ָעה 
  .ֶטֶר� ִייָסֵגר ַה�1ַ

  ִהֵנה ָיִמי� ַרִ�י� ָחְלפ�
�ֵתי ָיַדי ָעְייפ�ְ�,  

  , ה ָיפ�ְוֵעיַנִייְ! ָמ
�ֵעיֵני ָרֵחלְ.  

  ,ֲאִני א�ֵהב א�ָתְ! ֵל,ה
  .א�ֵהב א�ָתְ! ֵג,ה

�ח א�ָתְ! ֵל,הַ�  ִא� ֶאְ
�ִמי לֹא ִיְ/ָרֵאלְ.  

  
  שבת שלום

  קרמר-טובה אביחי

 

  ...ויחלום

 ַמִּגיע ְורֹאׁשֹו Aְרָצה ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַוַּיֲחלֹם"

עִֹלים ְויְֹרִדים  ֱאלְֹקים ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ;ַהָּׁשָמְיָמה

   ).יב בראשית כח" (ּבֹו

יעקב את  תנחומא שבחלומו ראה ר מדרשֵּפְמַס

, בבל:  של ארבע מלכויות עתידיותןריהַש

כשם שעלו ש .אדום יוון ורומי היא, פרס

אלו ש. מלכויות אלו ובאו כך ירדו ונגוזו

חשש יעקב שמה  ?עולה למה אין אתה :ה"הקב

 אם היית :ה"אמר לו הקב. ירידה גם לו תהיה

 כיוון שלא עלית .לך ירידה עולה לא הייתה

 בניך יהיו נתונים תחת שעיבודן של ארבעת

שאל יעקב האם השעבוד הוא . המלכויות

אל תירא עבדי יעקב אל תחת : "ונענה לעולם

   ."מרחוק ישראל כי הנני מושיעך

יעקב נכשל כי , ניתן להבין מדרש זה כפשוטו

 ה"להבטחת הקב לא האמין

הנחשב , חכם יהודי צרפתי, )1105-  לערך1040, י"רש (שלמה בן יצחקרבי 
ולאחד מגדולי חכמי ישראל , וד בימי הבינייםלגדול מפרשי המקרא והתלמ

פירושו על המקרא . ך"י פירש כמעט את כל התנ"רש. בכל תקופת הראשונים
יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום : "כפי שכתב בעצמו. הוא פירוש פשט

ואני לא באתי אלא לפשוטו , רבותינו על מכונם בבראשית רבה ושאר מדרשות
".                                             דברי המקרא דבר דבּור על אופניושל מקרא ולאגדה המיישבת 

 גשר-מתוך אתר מקרא

  :בראשית כט
ה )טז( ם ַהְקַטּנָ ם ַהְגדָֹלה ֵלָאה ְוׁשֵ י ָבנֹות ׁשֵ ּתֵ ּ וְלָלָבן ׁשְ ּּ

ַאר ִויַפת )יז(: ָרֵחל  ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ּתֹ
ַבע )יח (:ַמְרֶאה ָ ַויֱֶאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַויֹאֶמר ֶאֱעָבְדך ׁשֶ ּ ּ

ך ַהְקַט ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ּׁשָ הָ י )יט(: ּנָ ּתִ ּ ַויֹאֶמר ָלָבן טֹוב ּתִ
ָבה ִעָמִדי י ֹאָתה ְלִאיׁש ַאֵחר ׁשְ ּתִ ֹּאָתה ָלך ִמּתִ ּ  )כ(: ְּ

ָיִמים  ִנים ַוִיְהיו ְבֵעיָניו ּכְ ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ ַּוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ
ַאֲהָבתֹו ֹאָתה ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ָהָבה )כא(: ֲּאָחִדים ּבְ

י ָמְלאו ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָהֶאת ִאׁשְ י ּכִ ּ ַויֱֶאֹסף )כב(: ּּתִ
ה ּתֶ י ַהָמקֹום ַוַיַעׂש ִמׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָּלָבן ֶאת ּכָ  ַוְיִהי )כג(: ּ

ָּבֶעֶרב ַוִיַקח ֶאת ֵלָאה ִבּתֹו ַוָיֵבא ֹאָתה ֵאָליו ַוָיֹבא ֵאֶליָה ּ ּּ ּ:  
ְפָחתֹו ְל)כד( ן ָלָבן ָלה ֶאת ִזְלָפה ׁשִ ּ ַוִיּתֵ ּ ֵלָאה ִבּתֹו ּ

ְפָחה ה ִהוא ֵלָאה ַויֹאֶמר ֶאל ָלָבן )כה(: ׁשִ ּ ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ
י ִעָמך ְוָלָמה  יָת ִלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדּתִ ַּמה זֹאת ָעׂשִ ְּ ּ ּ

ְמקֹוֵמנו ָלֵתת )כו(: ִּרִמיָתִני ה ֵכן ּבִ ּ ַויֹאֶמר ָלָבן לֹא יֵָעׂשֶ ּ
ִכיָרה ָנה ְלך )כז(: ַּהְצִעיָרה ִלְפֵני ַהּבְ ֻבַע זֹאת ְוִנּתְ ָ ַמֵלא ׁשְ ּ

ַבע  ֲעֹבד ִעָמִדי עֹוד ׁשֶ ר ּתַ ֲעֹבָדה ֲאׁשֶ ַּגם ֶאת זֹאת ּבַ ּ
ִנים ֲאֵחרֹות ֻבַע זֹאת )כח(: ׁשָ ן ַוְיַמֵלא ׁשְ ּ ַוַיַעׂש ַיֲעֹקב ּכֵ ּ

ה ּתֹו לֹו ְלִאׁשָ ן לֹו ֶאת ָרֵחל ּבִ ַּוִיּתֶ ן ָלָבן ְלָרֵחל )כט(: ּ ּ ַוִיּתֵ
ּתֹו ְפָחהּבִ ְפָחתֹו ָלה ְלׁשִ ְלָהה ׁשִ ּ ַוָיֹבא ַגם ֶאל )ל(: ּ ֶאת ּבִ ּ

ַבע  ָּרֵחל ַויֱֶאַהב ַגם ֶאת ָרֵחל ִמֵלָאה ַוַיֲעֹבד ִעמֹו עֹוד ׁשֶ ּ ּּ ּ
ִנים ֲאֵחרֹות   :ׁשָ

  



  

 
 

משועבדים לאותם  שיהיו )ישראל עם (ולכן נענשו בניו

   :ל רצו להעביר מסר אחר"וחז אולם יתכן. ארבע מלכויות

אותן ארבע מלכויות כלעומת  יעקב אבינו מבין מדוע ירדו

 בני אנוש יכולים להוביל ם הוא יודע שאומה שמנהיגי,שעלו

אומה שאין בה , מלכותם למצב של שחיתות שלטונית את

י בסופו של דבר הדד כבודבה חסר וסולידריות חברתית 

יעקב אבי האומה הוא איש של תהליכים ולא של . תיהרס

כאן , לא מאמין בקבלת מלכות יש מאין הוא, דרך קיצורי

מבקש שהאומה הישראלית סופה יהיה אחר  יעקב .ועכשיו

מלכות   והוא יודע שכינונה של, של ארבעת האומותןמסופ

מודד יה וגיבוש שדורש זמן ודורש להתיהוא תהליך של בנ

  .עם מציאות מורכבת של שיעבוד

ייבטל דבר ממנהגו של  ,המשיח אל יעלה על הלב שבימות

אלא עולם  ;בראשית או יהיה שם חידוש במעשה ,עולם

 אין בין העולם הזה לימות. "חכמים אמרו... כמנהגו הולך

 ם הלכות"רמב." (יות בלבדואלא שיעבוד מלכ, המשיח

גם כשיבוא המשיח עולם , כלומר ).יב מלכים ומלחמותיהם

בין בני  כמנהגו נוהג וההבדל הוא תיקון לאומי וביטול הרוע

  .חברתי תיקון – האדם

פסת בעיני רבים המדינה נת שיבת עם ישראל לארצו והקמת

כיום   ואכן אין אנו משועבדים, בדרך לגאולה השלמהצעדכ

. חברתי עדיין משועבדים אנו בשעבוד ,אולם .לאף מלכות

אנו שקועים עד הצוואר בבעיות קשות של חברה משוסעת 

 ,ונראה שהסולידריות הישראלית למצוקות האחר ומפולגת

 היא ,מפוני גוש קטיף ועוד, שדרות תושב, הנכה ,העני

 .האומה  ולא נחלת כללקבוצתיתסולידריות 

העם לשינוי ולתיקון המיוחל  בהעדר מנהיגות שתוביל את

. מאתנו האחריות לשינוי המצב נמצאת בידי כל אחד ואחת

ולקונן על המצב החברתי הקמנו את בית ספר  במקום לשבת

. במזכרת בתיה ואת הקהילה שהתגבשה מסביבו קשת

לדרך במקומות אחרים בארץ  תפינוהפעילות שלנו ושל שו

מי ייתן  .תוביל להסרת השעבוד ולתיקון החברתי המיוחל

עבדי יעקב אל תחת  אל תירא :'ותתקיים בנו הבטחת ה

   .ישראל כי הנני מושיעך מרחוק

  .הרעיון תודה לאריאל ידין שהיה שותף בגיבוש

  קשת' מידה בכיתה אל אב לת,ישי דויטשמן

 בית ספר בן גוריון

   אהבה-קנאה ושיקויי על
השבוע מעניקה לנו שיעור ראשון ברקיחת שיקוי  פרשת
ובמקביל עוסקת הפרשה ביחסי הכאב והקנאה  ופריון אהבה

, משא נפשן בעקבות האחיות רחל ולאההמתפתחים בין שתי 
 רואה ,בכורה של לאה ,ראובן. בטן וזו בפרי אמת באהבת זו

לה  מעניקו, את כאב אמו הבודדה המייחלת לאהבת בעלה
אותו מצא בשדה לרקוח ממנו שיקוי  הדודאים את צמח

 שיקוי חומדת לעצמה את רחל .אהבה שיחמם את לב יעקב
 הדודא צמח .ברחמהחיים  יפיח בתקווה שהוא האהבה

צמח פקעת  הינו, אהוב = דהרפואי צמח האוהבים מלשון דֹו
שנחשב במהלך הדורות כבעל תכונות רפואיות  ישראלי-ארץ
ששורשיה  יתכן זו אמונה. אהבה ומגביר פריון שיקויל

 שמו .גברי טמונים בצורת הפקעת של צמח זה המזכירה גוף

 אמונות ס על מתבס,השטן תפוח – הדודאים הנוסף של צמח

בעת עקירתו מן הקרקע צמח  לפיהן ,הביניים-שמקורן בימי
של כאב המטריפות דעתו של  נוראיות הדודאים צווח צווחות

הסתם שיקוי אהבה עשויים להוביל  מן. כל אדם שפוי
   ...צווחן ללילות לבנים עם תינוק

  בוודאי את סצינת שיעור  מכירים הארי פוטר חובבי
 

 הבוטניקה ואת אטמי האזניים שהתלמידים מנצלים כשהם
 מחקרים. העציצים מן ,דודאים, את המנדרקים שולפים

מרובים של הרעלות קשות העלו כי  מקרים מדעיים בעקבות
 חנקתיות תרכובות, ים אלקלואידיםהצמח מכיל חומר

  .על מערכת העצבים המשפיעות

ומוסרת  מתרצה, רך  לאה שלבה כעיניה.לפרשה בחזרה
יעקב  אוויב": בתמורה לערב בחיק בעלה הדודאים לרחל את

תבוא כי  אלי: ותאמר מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו
 אכן נתנו ריחם הדודאים." שכר שכרתיך בדודאי בני

  .בנה החמישי של לאה הינו השי של אותו ערב ויששכר

 חיות הפרשה מתגלה יעקב כראשון חוקרי פריון בהמשך
 בנוסף. את חלקו בצאן ומרבה כאשר הוא מעשיר המשק

את הנקבות  לכד להסברים הקלאסים כי יעקב למעשה
ת לוז וערמון והמורכב ממוט מתקן ידי המיוחמות על
ב רקח רקיחת  האם יעק:השאלה נשאלת, בשקתות המים

 ?יהיהשת למי פריון סודית אותה הוסיף

   קשת'אם לתלמידה בכיתה א, ליאת יוספסברג
  בית ספר בן גוריון



  

 
 

  

   השבוע בגן קשת

  

  הגינה הלימודית
לכתוב מה היו רוצים שנגדל /לפני כשבועיים התבקשו הילדים לצייר

  .בגינתנו
  :לאחר מכן מיינו את הבקשות לארבעה כיסים

  .תבלינים, פרחי נוי, ירקות, עצי פרי
שוחחנו על כך שלא כל בקשה ניתן למלא מכיוון שעלינו להתחשב בעונת 

  .השתילה
" שתלו", בארגז החול שבחצר" גינה"באופן טבעי וספונטני הקימו הילדים 

  ...ענפים יבשים ועלים ירוקים, כפות ומגרפות
מדי יום . נסורת ואדמה, צמר גפן: טנו בגן זרעים על שלשה מצעיםהנב

  . בודקים הילדים מה השתנה והאם יש הבדל בהנבטה בין המצעים
  .א"גזר ותפו, בצל, גם השרשנו בטטה

השבוע הקמנו גינה בעזרתם הרבה של הורים ואפילו סבא וסבתא של ילדי 
  .הגן

  .צלים והקמנו גינה לתפארתטמנו פקעות וב, זרענו זרעים, שתלנו שתילים
הגינה הלימודית תאפשר לנו לעקוב אחר השינויים החלים בצמחים תוך 

  .סבלנות ואחריות כלפי עולם הצומח, כדי גדילה ולפתח כישורי התמדה
  
  עירית וצוות הגן

 

  

   השבוע בכיתת קשת

  
  "קשת"ראש חודש כסלו בכיתת 

אשר חל ביום , ולמדנו על ראש חודש כסל
ילדי קבוצת בשיעור משותף ל, שעבררביעי 

  . יחד בקבוצת המפגשלהתפילה ו
 לתלמידים מהו מניינו של תחילה הסברנו
כי בימי המקרא , םתומדנו אילחודש כסלו ו
כיוון שאנו ,  החודש התשיעיאחודש כסלו הו

בימינו הוא  ו. ניסןמתחילים למנות מחודש
כיוון שאנו מתחילים למנות השלישי החודש 
   . תשרימחודש

כי לשם של חודש כסלו תלמידים הסברנו ל
  :פירושים שוניםישנם כמה 

 באכדית נקרא החודש – הראשון הפירוש
ואכן . שמן, אשר פירושו עבה" כיסלימו"

בכתב היתדות האשורי הקדום נקרא החודש 
כלומר חודש אשר מרובה  " חודש עבי מטר"

  .בגשמים
זהו השם העברי של " כסיל" – השני ופירוש

קבוצה זו . קבוצת כוכבים הנקראת אוריון
דבר . זורחת בשמים בעיקר בחודש זה

,  הַקָּשת–יר גם את מזלו של החודש המסב
  .שזו צורת הכוכבים

 מרובים הימים :פירוש נוסף לשם החודש
בהם מתערבבים הגשם והשמש ובעקבות כך 

  . נראות קשתות רבות בשמים
רוש אחר אומר כי לפי המסורת נראתה יפ

בחודש זה הקשת הראשונה לאחר המבול 
את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית "

אשר כ). ראשית טב" (ובין הארץביני 
 עוד הכך את הסימן שלא יהיבאלוקים הראה 

 הזכרנו את הברכה .מבול על הארץ
: שאומרים כאשר רואים את הקשת בענן

  ".זוכר הברית"
נו עם התלמידים כיצד שוחח ,בעקבות כך

תופעת טבע : נוצרת הקשת מבחינה מדעית
נפיצה , הנוצרת כתוצאה משבירה, אופטית

של קרני אור הבוקעות ממקור והחזרה 
מטיפות מים רבות בעלות , נקודתי בקירוב
. המפוזרות בחלל האוויר, צורה דומה

כתוצאה מהשתברות זו מוצגת בשמים קשת 
  . צבעונית במגוון צבעים

 על הקשת יצאנו עם  המדעילאחר ההסבר
 ובצענו ניסוי "כיתה הירוקה"התלמידים ל
ת הניסוי נעשה באמצעו. בבועות סבון

שבאמצעותן הכינו , טבעות גדולות ממתכת
קרני את הסבון ועליהן ראינו  את בועות

הילדים נהנו . הקשתמה שיצר את . השמש
   .מהניסוי

  ):מומלץ לנסות גם עם ילדים צעירים יותר(מתכון להכנת בועות צבעונית 
  דלי ) 1(בניסוי תזדקקו ל

 נוזל כביסה או נוזל כלים ) 2(

 חוט תיל גמיש או טבעת סגורה) 3(

 ).מגדיל את הסמיכות והצמיגות של התמיסה(שתיים שלוש כפיות סוכר ) 4(

, וכופפו את התיל בקצה.  מיני צורותכופפו את התיל ללולאות סגורות בכל* 
  .כך שיוצר מתלה

 .הוסיפו סוכר וערבבו היטב, מלאו את הדלי עד למחציתו בתמיסת הסבון* 

הוצאו אותו בזהירות וצפו מול השמש , טבלו את התיל בתוך התמיסה* 
כאשר תמיסת הסבון , שימו לב כיצד הצבעים משתנים. בצבעים שהתקבלו
                                               .     שוקעת כלפי מטה

  
 , בברכת חודש טוב ומוצלח

  לריסה וטלי


