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הוא  ואחיו  יוסף  של  סיפורם 
סיפור על עיוורון. לא הם ראו 
בהם  הבחין  הוא  לא  אותו, 
ולא  “וישנאו אותו –  ובכעסם. 
חוסר  לשלום”.  דברו  יכלו 
היכולת לדבר, ליצור תקשורת 
שמוביל  זו  הוא   – בסיסית 
כל  שנאה.  של  לתהומות 
בלהט  אם  גם  מדברים,  עוד 

נסתם  הוא  לתיקון.  פתח  קיים  ובחריפות, 
בשלב שבו אין יכולת או רצון לעסוק בבעיה, 
רואים  לא  ואילך  זה  משלב  עליה.  לדבר 
מבשרם,  בשר  כאדם,  יוסף  את  האחים 
לשנאתם  מושא  ערטילאית,  כישות  אלא 
הם  שבה  בטרמינולוגיה  גם  כך  וקנאתם. 
נוקטים. הוא אינו יוסף עוד, אחיהם האדם, 
אלא “בעל החלומות הלזה”. יוסף גם הוא 
את  רואה  אינו  הוא  דומה.  בעיוורון  לוקה 
שנאת האחים אפילו אחרי שהתריסו כלפיו 
“המלוך תמלוך עלינו”, וממשיך לספר להם 
את חלומו השני. בעולמו שברא הם כבר לא 
אחיו, אנשים בעלי תחושות ומאוויים, אלא 

סמלים בתוך חלום – כוכבים, אלומות.

להכיר את האדם מאחורי התיוג
מורכבותו,  על  שלם,  אדם  אינו  כשהזולת 
שטוחה  ישות  אלא  ועולמו,  אישיותו 
הרי  בדמיוני,  שבראתי  מה  את  המסמלת 
הבלתי  המעשה  בו.  לפגוע  יותר  שקל 
יוסף  אחי  אצל  הופך  אח,  רצח  נתפס, 
לאפשרי. כשמולי רק תיוג: חרדי, מתנחל, 
ערבי, אני מתקשה לראות את מי שמאחורי 
התיוג. להכיר את עולמו השלם, המרובד, 
או  זה  למגזר  שייך  להיותו  שמעבר  זה 

הראייה  הזו,  ההיכרות  אחר. 
שמביאה  זו  היא  הזולת,  את 
לאהדה כלפיו, לגילוי אנושיות. 
היא גם הצעד הראשון בבניית 

חברה סובלנית.

מעבר מראייה לקבלה
זהו האתגר החינוכי הגדול של 
החברה הישראלית המקוטבת. 
באמת,  הזולת  את  לראות  תדיר  להתרגל 
ילדינו. בשלב הראשון  ולחנך לכך גם את 
סקרנים  להיות  לראות.  לרצות  לחנכם   –
לתור  לעולמם.  שמחוץ  אנשים  כלפי 
דולק  נר  עם  ההולך  דיוגנס  כמו  לחפשם, 
אדם.  בני  לחפש  כדי  היום  בצהרי  בשוק 
בני  לחפש  בנרות,  לאחוז  צריכים  ילדינו 
אדם מזהויות שונות ולנסות לפגוש אותם 
בפתיחות, בצניעות, בהקשבה. השלב הבא 
פירושה  אין  לקבלה.  מראייה  מעבר  הוא 
עם  בהכרח  הסכמה  האחר  קבלת  של 
עמדותיו או אורח חייו, ובוודאי לא טשטוש 
הזהות העצמית שלי במפגש איתו. קבלה 
היא מתן מקום גם למי ששונה ממני, מבלי 
מבלי  לשנוא,  מבלי  אותו.  לשנות  לרצות 

לבטל. 
נרות  להדליק  הזדמנות  הוא  האורים  חג 
שיאירו לא רק את חיינו פנימה אלא גם את 
חייו של הזולת שאיננו מכירים. סביב נרות 
איתנו  שחיים  האנשים  על  נשוחח  החג 
צוהר  ולמשפחתנו  לנו  ונפתח  בארץ,  כאן 

לעולמם. נהיה בחג הזה לאנשים רואים.

*הכותב הוא מנכ”ל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית
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שמובא  מעשה  הוא  השמן  פך  נס 
שבת  במסכת  הבבלי  בתלמוד 
כאחת הסיבות לחג החנוכה. סיפור 
בית  שחרור  לאחר  התרחש  הנס 
והוא  החשמונאים,  במרד  המקדש 
קיבול  )כלי  פך  נמצא  כיצד  מתאר 
שכמותו  טהור,  שמן  לנוזלים(  קטן 
להדלקת  להספיק  הייתה  אמורה 
ולמעשה  אחד,  יום  למשך  המנורה 
עם  כן  על  ימים.  לשמונה  הספיקה 
במשך  חנוכה  נרות  מדליק  ישראל 

שמונה ימים.
יהי רצון שלכל אחד ואחת מכם יהיה 

נס קטן שיאיר לכם עד בלי די,
שבת שלום וחג חנוכה שמח!

יחיאל מלכה

לכל בית ישראל

עלון “שיחת השבת” מאחל:

וחג חנוכה שמחשבת שלום

מה בעלון?
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פינת הילדים

רגע היסטורי

פנינים ואוצרות
חברה והלכה

ברל כצנלסון

יונתן שמואל אוחנה

רועי לחמנוביץ’
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“מיתרים”
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גיליון מס’ 8
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

יונתן שמואל אוחנה-כפר חב”דפנינים ואוצרות

שבו כ לעולם  נולד  יהודי  תינוק  ל 
בהכחדתו,  חפצים  בעולם  אומות 
בהר  לעם  נהיינו  מאז  ובעצם 
במצרים  כבר  עלינו.  שנאה  ירדה  סיני 
פרעה התחיל את מלאכת ההשמדה. דור 
לשואה  עד  לכלותינו  עלינו  קמו  דור  אחר 
של  בעיצומו  אנו  אלה  בימים  האחרונה. 
העם  שבו  הגדול,  הנס  חג  החנוכה,  חג 
היהודי ניצל מהיוונים. והנה עם ישראל חי 
ומתעצם, ומכאן רק יעלה בע”ה. מהו אם 
כן הסוד? מה החזיק את יוצאי מצרים? מה 
האש?  בכבשן  אבינו  אברהם  את   החזיק 
על  לגבור  חשמונאי  מבית  המכבים  את 
היוונים? את אנוסי ספרד ואת העם היהודי 

בתופת האחרונה? האמונה!
איתה צעד דוד המלך וקיבל כוח לחבר שיר 
יוסף  צעד  איתה  מהמוות.  הבריחה  בעת 

ולמושיעם  למלך  והפך  למצרים  הצדיק 
המכבים  לחמו  האמונה  עם  ישראל.  של 
בגבורה מעוררת השתאות, ובודדים הביסו 
“מעצמת על”. בהדלקת נרות נתבונן באור 
סביב  הגנוז,  מהאור  שיורד  ובאור  הנרות, 
אור הנרות נתחבר להשראה מהאור הגנוז. 

למכבים. לאמונה ולזעקה מי לה’ אלי.
מספרים כי בתקופת השואה נמצא בקבוק 
שבו כתוב בדם: “אלוקים יכולת לקחת את 
ילדיי, לקחת את הורי, גם אותי תוכל לקחת, 

אך את האמונה לא... אני מאמין בך”. 

כוחה של אמונה
הקדוש  “בלי  אמר:  מלכוביץ’  מרדכי  רבי 
מפתן  את  לעבור  אפשר  אי  הוא  ברוך 
הבית, ועם הקדוש ברוך הוא אפשר לבקע 

את הים” )פתגמים נבחרים דף ל”ה(. 

הבעל שם טוב ואהבת ישראל

שבכוח  טוב  שם  הבעל  של  פתגם  יש 
על  מטפחת  להניח  יהודי  יכול  האמונה 
ולחצות אותו, שכן האמונה למעלה  הנהר 
ונחתום  ר”ג(.  דף  הבעש”ט  )נזר  מהטבע 
ישועה  צריך  אדם  כל  ישראל:  באהבת 
את  מחפשים  וכולנו  בחיים,  שלב  בכל 
והשאלה  שמיים,  את שערי  לפתוח  הדרך 
איפה המפתח? הבעל שם טוב מגלה שיש 
מפתח שלא עולה כסף ואין תור לקבלו ויש 
מספיק מפתחות לכל יהודי, והדרך להשיגו 
קבלת”.  “אהבת  ישראל”,  “אהבת  היא 
המה  הן  ישראל  “אהבת  הבעש”ט:  אמר 
הרחמים,  היכלות  מנעולי  לכל  המפתחות 
)פניני  ופרנסה”  ישועה  הרפואה,  היכלות 

הכתר, ח”ב דף 9(.

חברה והלכה

רשת “וישב” היא פרשה של חידוד פ
מותר  של  מחדש  הגדרה  גבולות, 
ואסור, ניסוח מחודש למה שאפשר 
רק לחשוב עליו ולמה שאסור להוביל אותו 
מציב  הראשונה  בפעם  מעשה.  לכלל 
השנייה  ובפעם  אבינו,  יעקב  הוא  הגבול 
מציב הגבולות וקובע מחדש מה אסור ומה 
מותר הוא ראובן. בפתיחת הפרשה אנחנו 
פוגשים שני חלומות של יוסף שהם בעצם 
חלום אחד, המבטאים ציפייה כמוסה שלו. 
השמש, הירח והכוכבים משתחווים ליוסף, 
לאלומה  משתחוות  בשדה  האלומות  וכל 
מבטא,  החלומות  בין  השילוב  יוסף.  של 
ומקיפה של  כוללת  דעתי, חשיבה  לעניות 
יוסף מן “השמיים” )כוכבים( ועד “הארץ” 
תפיסת  את  המבטאת  בשדה(  )אלומות 
העצמי כנישא ורם מעל יתר בני משפחתו. 
לאופן  מודע  בנו,  דברי  את  שומע  יעקב 
שבו יתר אחיו תופסים את בעל החלומות, 

ומבקש לעשות לדבר סוף. יעקב שואל את 
נראה  מתאר,  שאתה  “מה  בשפתנו:  יוסף 
היה  לא  שכנראה  יעקב  רק  הגיוני?”  לך 
ביחס  הפסיכולוגיסטיות  לתיאוריות  מודע 
לחלומות, אינו מזהה שזו ציפייתו הנסתרת 
באותה  אך  שהתגשמה,  ציפייה  בנו.  של 
הנקודה מבקש יעקב להציב ולהציג גבול. 

ראובן.  כאמור,  הוא,  השני  הגבול  מציב 
תוכניות  את  שומע  ראובן  של  בניו  בכור 
האחים להרוג את יוסף, ומציב להם גבול. 
הוא אומר להם: “את הרצון הזה תשאירו 
יוסף  את  נמכור  בואו  שלכם.  בפנטזיה 
נרוויח  לפחות  הבסיסית:  לתועלת  )פונה 
ונדמה את מותו”.  משהו אם נמכור אותו( 
של  וזו  יעקב  של  זו  הללו,  הקריאות  שתי 
לא  יוסף  ההסלמה:  את  עוצרות  ראובן, 
ואילו  הזה,  הסוג  מן  חלומות  עוד  משתף 
יוסף,  של  ההרג  את  למנוע  מצליח  ראובן 

והאחים מסתפקים במכירתו. 

השבועות  של  הישראלית  במציאות 
האחרונים עסוקים כולם בסוגייה שמעורבים 
ובעיקר  מציאות  חלום,  אחת  בכפיפה  בה 
ותיחומים - סוגיית היישוב עמונה,  גבולות 
מציאות  בחזיונם  שראו  חולמים  קבוצת 
עבורם  והגדיר  בית המשפט  הגיע  אחרת. 
את המציאות מחדש. לא פסקו החולמים 
שיגדירו מחדש  וגייסו מחוקקים  מחלומם, 
כעת  להם.  כמותאמת  המציאות  את  שוב 
אינה  המציאות  שבה  זמן  בנקודת  אנחנו 
תומכת יותר בחלום, ואף יתכן שכל המסע 
להסדרת המציאות יקרוס לחלוטין. הלקח 
החשוב מפרשתנו הוא שאת מציב הגבול 
האחרון, אחרי כל הניסיונות,  בשום מקרה 

לא עוברים. מי יתן בימים ההם בזמן הזה.

*הכותב הוא מרצה במחלקה לתקשורת, 
אוניברסיטת “בר אילן”

עמונה-הצבת גבול

האמונה!

רועי לחמנוביץ’-שהם
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כיצד נראה ערב שבת בביתך?  
ערב שבת הוא אחד הרגעים השמחים ביותר בבית. כבר משעות אחר 
הצהריים מתחיל זמן האיכות שלי עם אשתי טס ובני עידו. זה הזמן השבועי 
נוהגים לצאת לטייל בשדות שליד הבית, בפארק  ואנחנו  שלי עם עידו, 
מדליקה  טס  השבת  בכניסת  יחד.  ספרים  קוראים  שאנחנו  או  הציבורי 
נרות, ואנחנו מתיישבים לארוחת שישי יחד, ולאחריה אנחנו נהנים מערב 
רגוע. זה דבר לא שגרתי באורח החיים שלי כחבר כנסת, ולכן אני מנצל 

כל רגע בסופ”ש להיות עם המשפחה בבית.
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

ראש  כיועץ  בישראל,  הציבורית  במערכת  נמצא  חייו  שמרבית  כמי 
מודה  אני  האחרון,  בעשור  כנסת  וכחבר  בעבר  שרון  אריאל  הממשלה 
שאני מתרגש במיוחד מהתפילה לשלום המדינה. התפילה הזאת מכילה 
בתוכה את כל הערכים עליה קמה מדינת ישראל: שאיפה לשלום, זכותנו 
ביהדות  והראייה  ישראל  לארץ  שלנו  החיבור  אמיתי,  ולביטחון  להגנה 
התפוצות כחלק בלתי נפרד מאיתנו. כל אלה מזכירים לי מדוע בחרתי 

בחיים הציבוריים.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

אין ספק שכשהייתי חבר כנסת צעיר ורווק יכולתי לעבוד מסביב לשעון 
ולא היו לי שיקולי בית. היום אני משתדל לאזן בין הדברים. אבל אני לא 
רואה את עצמי כחריג בעניין הזה, כי מרבית ההורים הצעירים בישראל 
נאלצים לעבוד מסביב לשעון באופן שפוגע בזמן האיכות עם הילדים. גם 

בכנסת יש עיסוק שהולך ומתגבר בסוגיית ההורות בעידן המודרני.
ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.

ובבית סבי, שהיה רב בתוניסיה  הרבה מאורחות חיי ספגתי בבית הוריי 
כי הקירות היו מכוסים  וכילד אהבתי מאוד להגיע לביתו בראשון לציון, 
ספרים. לימים הבנתי שאת האהבה שלי לקריאה ספגתי שם, כשהייתי 

מבקר אותו וגם קורא ולומד יחד איתו.
על איזו הצעת חוק ופעילות הינך שוקד בימים אלו בכנסת?

רבים  בגנים  הילדים.  בגני  החול  לבעיית  פתרון  מחפש  אני  אלה  בימים 
ישנם משטחי חול בארגז ומחוצה לו, לגננות אין יכולת לשמור על החול 
הולם  פתרון  למצוא  מנסה  אני  ומחלות.  בגירויים  נדבקים  והילדים  נקי, 

לבעיה, יחד עם ראשי רשויות ואנשי משרד הבריאות.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה? 

)מזון,  ובעיניי חמשת המ”מים  ז’בוטינסקי,  בבית מדרשו של  גדלתי  אני 
מעון, מלבוש, מורה ומרפא( הם הבסיס הסוציאלי לפיו אמורה המדינה 
קרוב  למודל  לחזור  חייבת  שישראל  ברור  היום,  של  במושגים  לפעול. 
הרבה יותר למדינת רווחה, שמאפשרת לדור הצעיר לרכוש דירה, לקבל 
תמורה הולמת למיסים שהוא משלם ולחיות לפי הרף הגבוה של העולם 

המערבי.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

מדובר  בעיניי  כי  בהרחבה,  בנושא  שתעסוק  שדולה  השקתי  לאחרונה 
בסוגיה המהותית ביותר להמשך חיינו כאן. האיזון בין היהודי לדמוקרטי 
הוא תכלית קיומה של ישראל, ואם נוותר על צד אחד – נאבד את מדינת 

ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה ורוצים שתהיה.

מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ? 
אני מאמין שהפתרון הביטחוני  רבות,  עוד שנים  ויהיו לצערי  יש  איומים 
יגיע רק מתוך הסדר בינינו לפלסטינים, שיאפשר לנו להיפרד מהם סופית 
ולבצר את גבולותינו. האיום הדמוגרפי הפלסטיני, והסכנה שתקום מדינה 
מפצצה  יותר  הרבה  ממשי  איום  הוא  פלסטינים,  מיליוני  עם  יחד  אחת 

איראנית או מדאע”ש. זאת הסכנה הקיומית עלינו.

כיצד נראה ערב שבת בביתך?  
לערב  שבוע  בכל  ממתין  אני  מצוות,  ושומר  דתי  וכאדם  משפחה  כאיש 
יום עם חשיבות עליונה עבור משפחתי  שבת. יום השבת הקדוש הוא גם 
היא  אנו ממעטים להתראות מאחר שאשתי  ועבורי, שכן במהלך השבוע 
אשת חינוך, ילדיי ונכדיי מתגוררים באזורים שונים ברחבי הארץ, ואני כידוע 
משמש כסגן שר הבינוי והשיכון, כך שכולנו עסוקים מאוד בעשייה וממתינים 
בקוצר רוח למפגש המסורתי סביב שולחן השבת. קצת לפני כניסת השבת, 
מתכנסים בביתי בני המשפחה, כולנו מתנתקים מהעבודה, מתלכדים סביב 
והטובים  הנעימים  הרגעים  אלו  המשפחה,  בחיק  ומבלים  השבת  שולחן 

ביותר בשבוע, הנותנים לנו כוחות רבים לקראת השבוע שיבוא. 
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

ביום הקדוש  כי  ביותר. העובדה  הן התפילות המרגשות  יום הכיפור  תפילות 
בשנה כל עם ישראל מתאחד ושר את התפילות בעוצמה מצמררת נותנת להן 

גוון מיוחד ביותר. 
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

הם  הרבה.  המשפחתית  לתמיכה  הודות  מתאפשר  השילוב  כי  ספק  אין 
נמצאים תמיד עבורי בכדי להעיר או להאיר, לחזק ולכוון, לתת עצה טובה 
ולהסביר. החשיבות שלהם אדירה, כי אני יודע שהמשפחה שלי נמצאת 

שם בשבילי בכל עת וללא תנאי.
ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.

קן חם ואוהב שהשריש והטמיע באחיי, אחיותיי ובי יסודות רוחניים, דתיים 
וערכיים. בזכות הורינו היקרים, הבית בו גדלנו היה בסיס  לעיצוב אופיינו 

ולעשייה לה אנו אחראים בימים אלו.
על איזו הצעת חוק ופעילות הינך שוקד בימים אלו בכנסת?

בימים אלו אני מוביל את פרויקט שיקום שכונות, פרויקט הדגל של משרד 
עבורי  גלנט.  והשיכון,  הבינוי  שר  עם  בצוותא  יזמתי  אותו  והשיכון,  הבינוי 
הפרויקט מיוחד עוד יותר מאחר שאני סוגר מעגל ומשיב לחיים את הפרויקט 
ארבעים שנה אחרי שאבי, דוד לוי, הוביל אותו בממשלת בגין. למעט פרויקט 
זה, אני ממשיך לסייע לעתיד ופיתוח הפריפריה במגוון רב של נושאים ותכניות 
דוגמת רכבת העמק, שאותה יזמתי בצוותא עם רוה”מ ושר התחבורה, ושרק 
לפני תקופה קצרה עלתה על הפסים ויצאנ לדרך. הרכבת תביא לרווחתם 

של אוכלוסיות רבות, ותסייע ביכולת תנועה ונגישות בין הערים”.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה? 

המצב הכלכלי במדינה טוב מבעבר. חלו שינויים מהותיים בתחומים רבים בכדי 
לשפר את המצב ולסייע לאזרחים. יחד עם זאת אני מצפה שממשלת ישראל 
תגביר את הסיוע בנושאים חברתיים, זוהי חובתנו. על תכניות מבורכות דוגמת 
תכנית הצפון עלינו להילחם ולעשות כל שביכולתנו בכדי להוציאם לפועל. זהו 
עוד צעד גדול לחיבור הפריפריה לערים הגדולות, זהו מנוף כלכלי רחב היקף, 

ואני מקווה שנהיה אנשי בשורה ונודיע על צאתנו לדרך כבר בקרוב.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

חרף המתיחות שמובילה לא אחת להתנגשויות, עלינו לשמור על המרקם 
בינינו, לתת את חופש הביטוי והבחירה לכל אדם באשר הוא. אי הסכמה 
את  לכבד  שנדע  וחשוב  בדמוקרטיה,  אינטגרלי  חלק  הם  שונות  ודעות 
הדברים  שלנו.  עם  אחד  בקנה  עולות  לא  הן  אם  גם  האחר  של  דעותיו 

המאחדים בינינו, גדולים וחזקים מאלו העלולים להחליש ולהפריד בינינו.

מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ? 
הדופק  על  האצבע  עם  להיות  עלינו  מאוד.  מורכב  במצב  נמצאים  אנו 
ולגלות עירנות בכל עת בכדי שנהיה ערוכים לכל התפתחות מסוג שהיא. 
אל לנו להיכנס לשאננות, ולהיות מוכנים להבהיר לכל מי שרוצה שברעתנו 
“ארץ  ז”ל  בגין  מנחם  של  הנודע  למשפט  כוח  לתת  ולנצח.  כאן  אנו  כי 

ישראל, לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות”.

ח”כ  ז’קי לוי
 )סגן שר הבינוי והשיכון-הליכוד(

ח”כ יואל חסון
)סגן יו”ר הכנסת, המחנה הציוני(
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סיפור ה של  היחפה  קריאה 
יעקב ובניו מעוררת בי השראה 
חינוכית  עבודה  על  למחשבה 
החינוכי  הליווי  מגוונת.  ילדים  בקבוצת 
שהעניק יעקב ליוסף, מדגים את הדרך 
למימוש  ילד  כל  לליווי  בעיניי  הנכונה 
יעקב  חלומותיו.  ולהגשמת  חוזקותיו 
את  לו  ונותן  עולה,  כוכב  ביוסף  רואה 
שכישרונותיו  כדי  והאמון  האהבה  כל 
סוגטה  ויתממשו.  יפרצו  החבויים 
חינוכית  לטכנולוגיה  פרופסור  מיטרה, 
שזכה בפרס טד על הניסוי שלו בחינוך 
אומר  עצמאית,  למידה  סביבת  ליצירת 
הוא  צריך  בעולמנו  שילד  מה  שכל 
סבתא אחת, שתאמר לו פעם ביום כמה 
הוא נפלא וחכם, ותעודד אותו להתקדם 
הלאה הלאה. בניסוי שהוא עשה, הוכיח 
מיטרה כי עידוד זה העלה את עקומת 
נראה   .20% ב-  הילדים  של  הלמידה 
יוסף  של  הילדות  חווית  הייתה  שזו  לי 
שנתנה  היא  בכוחו.  ואמונה  הערכה   -
הקשיים  עם  להתמודד  היכולת  את  לו 

הרבים שחווה בדרך למימוש חלומו. 
קרה  מה  לראות  שלא  קשה  זאת,  עם 
בסיפור  בצל  הנמצאים  האחים  לשאר 
בצל  ההימצאות  “וישב”.  בפרשת 
של  רגשות  ומולידה  צפופה  מחלישה, 
התנהגויות   נקמנות,  שנאה,  קנאה, 
במערכות  הישרדותיות.  ואף  לעומתיות 
סרגל  לפי  נמדדים  ילדים  בהן  חינוך 
אלה  יהיו  מעטים  הצלחה,  של  אחד 
השאר  ביטוי.  יקבלו  שחוזקותיהם 
בחולשתם  מתוסכלים  בצל,  יישארו 
ונעדרי מימוש לתחומי מצוינותם.  סוגיה 
זו  ניבטת יפה בסיפור המשנה במסכת 
אבות, על  כיתת החוזקות של רבן יוחנן בן 
זכאי )אבות פרק ב משנה ח(: “חמישה 
זכאי... הוא  בן  יוחנן  היו לרבן  תלמידים 
היה מונה שבחן: רבי אליעזר בן הורקנוס 
רבי  טיפה,  מאבד  שאינו  סיד  בור   -
יהושע - אשרי יולדתו, רבי יוסי - חסיד, 
ורבי  ירא חטא  רבי שמעון בן נתנאל - 
אלעזר בן ערך - מעין המתגבר”. לכל 
ייחודיות  יוחנן ישנה  ר’  ילד בכיתתו של 

מוגדרים  יוסף  אחי  ומוכרת.  מדוברת 
שאחד  מאמינה  אני  כקבוצה.  כאחים, 
כאנשי  שלנו  המרכזיים  מהתפקידים 
חינוך הוא לאפשר, לכוון ולא לוותר לכל 
אחד מן הילדים בבית ספר למצוא את 
רבות  הייחודיות  האישית שלו. פעמים 
כותנות  בהרבה  מכוסה  הזו  הייחודיות 
חוסר  של  מחוויות  ומוכתמות  קרועות 
אמון, חוסר הצלחה, חוסר באהבה, ואז 
עבודת הקילוף והגילוי היא אתגר ארוך 
ודורש הרבה כוחות. אך רגע הגילוי הוא 
כל  על  אור  ושופך  מחמם  מרגש,  כה 

הסובבים.
השונה  עם  המפגש  המשלב  בחינוך 
זהותי  הוא ערך המאפשר את הרחבת 
הדגשת  האחר.  מן  ולמידה  העצמית 
השוני מזמנת ומברכת על יציאה לדרך 
ייחודיותי  לחוויית  וחיפוש  חשיפה  גילוי, 
“נר  והקהילתית.  המשפחתית  האישית, 

לאחד נר לרבים”.
*הכותבת היא מנהלת ביה”ס 
המשלב “מיתרים טבעון”, טבעון

חוזקות וחלומות לפרשת “וישב”

חברה והלכה

אל- פ פרשה  היא  “וישב”  רשת 
עוסקים  אנחנו  לכאורה,  זמנית. 
ואחיו.  יוסף  של  הידוע  בסיפור 
חלומות  את  מגלה  הראשונה  המערכה 
הגדולה של יוסף, השואף לכוח מעל לכל 
מה שיכול להיות צפוי במאהל המשפחתי 
הזחוחה,  להתנשאות  בתגובה  יעקב.  של 
המוטחת בפני אחיו הגדולים, יוסף “זוכה” 
אביו-  מצד  צמוד  ומעקב  האחים  לשנאת 
יוסף נזרק לבור, ועושה את  אוהבו, יעקב. 
המסע הארוך מהבור בעמק דותן עד לבור 
במצרים, רגע לפני העלייה מבירא עמיקתא 
לאיגרא רמא. על הדרך אנחנו קוראים את 
לגבי  קושיה  המעורר  ותמר,  יהודה  סיפור 

“השתלתו” בפרשת “וישב”.
מבט מעמיק יותר מגלה שיש כאן אמירה 
יש שני דגמי  לעתיד לבוא. בספרות חז”ל 
יוסף  בן  משיח  “משיח”:  דגמי  מנהיגות, 

הדגם  הוא  יוסף  בן  משיח  דוד.  בן  ומשיח 
ניהול. כוח אוניברסלי  הפרקטי. מופת של 
בעולם. הוא המכין את הקרקע לבואו של 
המחובר.  הרגשי.  יהודה.  מזרע  המשיח 

המחבק.
הדמויות  שתי  על  נסמכים  הדגמים  שני 
שנאה  אהבה-  יחסי  המקיימות  הללו, 
יוסף  אחריה.  הבאות  ובאלה  הזו  בפרשה 
מומחה בסימון יעדים ובהשגתם. במונחים 
עכשוויים, הוא אינטלגנט באופן בלתי רגיל 
בכל הנוגע לניהול, תכנון ותכלול. הוא חלש 
בהרבה באינטליגנציה רגשית. כך הוא עולב 
באחיו, שלא מדעת. הוא מסבך את סיפור 
מביא את  והוא  ביניהם,  המפגש המחודש 
תושבי מצרים להיות צמיתים חרופים של 

שלטון מרכזי, שלא היה כמוהו עד אז.
יהודה הוא איש של רגשות עזים. הוא מלא 
באינטליגנציה רגשית. היצרים שלו מסבכים 

אותו עם תמר. היצרים מביאים להגנה על 
בנו השלישי. היצרים מביאים אותו למפגש 
היצרים  לקדשה.  המתחפשת  תמר,  עם 
וגם  שריפתה,  על  להורות  אותו  מביאים 
להודות בטעותו ולקחת חסות על בניו, ילדי 
מתחיל  פרץ,  הבנים,  אחד  לשעבר.  כלתו 
דוד,  להולדת  המביאה  השושלת  את 
הצאצא הישיר של יהודה, שמזכיר את סב 

סבו הגדול בדרכים רבות כל כך.
השילוב בין הדגמים יכולים לגלות לנו מהן 
התכונות הרצויות למנהיגות. דבקות “קרה” 
אותה  לשלב  יש  מספיקה.  איננה  ביעדים 
ואחריות  בטעות  להודות  יכולת  רגש,  עם 
ביחס  גם  יהודה  שמגלה  )כפי  עמוקה 
להיות  ונדע  יתן  מי  יותר(.  לבנימין, מאוחר 
ראויים למנהיגות שלמה, עמוקה ומחברת.

*הכותב הוא גבאי בית הכנסת בקיבוץ 
ברור חיל

אבי דבוש-קיבוץ ברור חיל

התכונות הרצויות של מנהיג



החסידות ת איתה  שהביאה  טוב”  ה”עשה  פיסת 
מגדירה מחדש את שלטון הכוח והמלחמה ברשע. 
בחוסר  לגאולה  לחכות  לא  מציעה  הזו  התפיסה 
ו”לבזבז”  בחושך  להילחם  לא  וגם  מעשה,  ובאפס  אונים 
את כוחותינו במניעתו, אלא פשוט להרבות אור. כמו המשל 
והשמש, מי תצליח לגרום  המפורסם על התערבות הרוח 
להלך לפשוט את מעילו. הרוח הגיעה בשיא כוחה וגרמה 
להידוק המעיל, ואילו השמש הגיעה בדרכים נינוחות ושלחה 
את קרניה בנעימות, וחיש קל פשט האיש את מעילו. אנחנו 

עסוקים רוב הזמן במלחמה, בהדיפת הרע, בא הבעל שם 
טוב ומציע לדבר בשפה אחרת. לנסות לשים את ה”שונה” 

והזר בצד, ולהתמקד במכנה המשותף ובנקודות האור. 
גם  כאן  יש  בחושך,  פני המלחמה  על  האור  לריבוי  מעבר 
זריקת עידוד מדהימה: לא חייבים פרוז’קטורים רבי עוצמה, 
גם נר אחד קטן, גם פסיעה קלה של רצון טוב, דוחה הרבה 
בצעד  מתחיל  קילומטרים  אלף  של  מסע  גם  החושך.  מן 

אחד.

גאים בכם! עלו והצליחו. 
הרב מיכאל מלכיאור,

 אילנה מושקין, רנית בודאי-היימן 
וכל צוות מיתרים.

רשת מיתרים מברכת את בית הספר העל יסודי מיתרים רעננה 
על הזכייה המרשימה בפרס החינוך של ארגון המורים.

מיתרים-לומדים לחיות ביחד.

משפט הלכה ומורשת ישראל
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מאת: מלכי רוטנר

“מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך” )הבעל שם טוב(

להבין ל כדי  את ההפטרה  לקרוא  עלינו  קרובות  עיתים 
השבוע  לפרשת  ורבותינו  מורינו  שייחסו  הכוונה  את 
אשר אליה היא נלווית. לא תמיד עולה כוונה זו מהפשט 
של הפרשה, אבל למסר שמציבה בפנינו ההפטרה יש תמיד 

משקל גדול.
היא  יוסף.  במכירת  השאר,  בין  עוסקת,  שלפנינו  הפרשה   
כוללת תיאורים קשים של שנאת אחים, של נטישתו ומכירתו 
של יוסף הצעיר, של הונאת האב, של מעשה יהודה ותמר, של 
הטרדתו של יוסף בידי אשת פוטיפר, של מאסרו של יוסף ושל 
פועלו כפותר חלומות. כל מרכיב מאלה ניתן לחקירה ודרישה, 
וכך אמנם היה לאורך הדורות. אולם ההפטרה מפתיעה אותנו 
בכך שהיא מתמקדת כבר בראשיתה במכירת אדם: הרובד 
שלושה  “על  עמוס,  ספר  לפי  הוא,  יוסף  מכירת  של  העמוק 
פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק 

ואביון בעבור נעליים”. 
הרי לנו ההקשר המתבסס על מכירתו של יוסף הצדיק, ואשר 
ממשיך את הדיון המוסרי לעבר מכירתו של צדיק אחר: עני 
אלמוני שלא פשע, אשר עשירים “מוכרים” אותו ואת טובתו 
בעבור כסף. ראוי לשים לב לכך שהנביא עמוס איננו מסתפק 

בביקורת לגבי העוני, אלא שהוא מטיל את האחריות למצב זה 
על האומה כולה: מוכרי הצדיק והאביון הם בוודאי העשירים 
אטומי הלב, ולא כל העם; אבל בסופו של דבר מדובר ב”פשעי 

ישראל”.
עובדיהם  בזכויות  מקפידים  שאינם  המעסיקים  בדורנו:  וכן 
בוודאי אחראים למצבם הקשה, אבל גם לכלל החברה והמדינה 
יש חלק בכך. אנחנו שאיננו עוזרים לחלש או למוחלש, אנחנו 
המוסרית  למגמתן  בהתאם  המפלגות  את  שופטים  שאיננו 
והחברתית. כמעט טבעי הדבר בעינינו שהממשלה מחשבת 
להישבר וליפול בגלל מיקומה של עמונה, אולם איננו מתפלאים 
על כך שגורלן של האוכלוסיות החלשות או המוחלשות איננו 
על  הקבלן,  עובדי  של  מצבם  על  הסיפים.  אמות  את  מניע 
גורלם של אלפי הנושרים ממערכת החינוך, על אפלייתם של 
יוצאי אתיופיה, על זכויותיהם של לא יהודים הנחשבים בעיני 
רבים לבני אדם סוג ב’: על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה 

לא אשיבנו.
*הכותב הוא מנהל קריית החינוך 
על שם בן-גוריון בעמק חפר ויושב ראש ועדת החינוך 
של מרכז רבין

“וישב”: עם הפנים אל העניים
עו”ד אריה ברנע-מבשרת ציון



סיפור לשבת
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נס השמן של ר' שלוימל'ה

שלוימל'ה ב ר'  כסלו,  חודש  ראש  כשמגיע  שנה  כל 
מתחיל להיות טרוד, ולמה? הרבה סיבות יש לו, ולא 
גיליתי  סיבות  שתי  אבל  לגלות.  הצלחתי  כולם  את 
באקראי, ומתוך שהייתי קרוב אליו עד כדי שמיעת אנחותיו 

התמידיות בעת תפילה או כל קיום מצווה שאליה התבקש.
זך  זית  שמן  השגת  הייתה  שהטרידתו  ראשונה  דאגה  ובכן, 
לנרות חנוכה. אבל לא סתם זך, אלא שבעל עץ הזית יהיה 
לאיסוף  ייכשל  לא  שחלילה  בארץ,  התלויות  מצוות  שומר 

הזיתים, כיבוש וסחיטה מעץ שלא נח בשמיטה כדת וכדין.
את מסיקת הזיתים הקפיד לעשות בעצמו, וזאת כדי לעמול 
הזית להדלקת  ולעשות לכבודה של מצוות השימוש בשמן 
צפורה  הייתה אשתו  כלל מהשמן שנותר,  בדרך  חנוכה.  נר 
מדלקת נרות שבת וחג. וכך היה מנהגו בכל שנה: היה חוקר 
ודורש היכן יוכל למצוא עץ רצוי, וברגע שמצא עץ כזה, סגר 
ומתחייב  אגרת  על  וחותם  ובמילים  בדמים  הבית  בעל  עם 

בתשלום כמוסכם, ומרגע זה הוא טרוד עד לחנוכה הבא.
מבקר את העצים כאילו היו בניו הקטנים. היה בא אל העץ 
ומנענע  בלבו  ואומר  דמעות,  זולגות  ועיניו  עליו  מסתכל 
בשפתיו - ריבונו של עולם, שאזכה לעשות אור אמת בשמן 
על  ומביט  העץ  את  מלטף  היה  הזה.  העץ  מפרי  שאפיק 
ענפיו כמסתכל על כלה אהובה, ודמעותיו יורדות וזולגות על 
ומבקשות להרוות את צימאון שרשי הזית לעשותן  האדמה 

לטיפות של שמן זית זך, להעלות בהן אור קודש.
ואהבתו  התמימה  אמונתו  שום  על  שלוימל'ה  בר'  דבקתי 
את האדם ואת הטבע, ובכל פעם כאשר היה מבקש ממני 
להסיעו אל עצי הזית, הייתי עוזב עצמי מכל עיסוקיי ומסיעו 
אליהם. בסוף חודש שבט היה בא אלי עצור ושבוי בידי פריחת 
העתידים  הזית  בפרחי  לראות  עמו  לבוא  ומבקשני  העצים, 
להיות לזיתים עמוסי שמן. כשהגענו קרוב אל פרחי עץ הזית, 

היה נסגר אל תוך עצמו, עיניו סגורות וממלמלות שעה קלה. 
יהיה  ואמר: "בע"ה, הפרח  עיניו, הסתכל על הפרחים  פקח 
הקרקע  פני  על  שנשרו  הפרחים  רובד  על  והצביע  לפרי", 
ואני  זכו הפרחים האלו להיות לפרי,  ולחש בצער: "אה, לא 

לא זוכה שיהיו לי לפירות".
פסק  לא  והוא  הרכב,  בהנהגת  הייתי שקוע  הביתה  בשובנו 
מלהתבונן במקומות של שדות, והיה אומר: "ראה כמה יפה 
ארץ ישראל. ראה כמה מיני עצים ופירות היא מצמיחה לנו. 
זכה הקב"ה ויש לו מי שמוכן למסור נפשו על ארץ הבחירה 
ומתפעל  חוזר  היה  בנויים,  לאזורים  כשהגענו  ולהפריחה". 
והיה אומר: "כמה וכמה בניינים שלא היו אשתקד ישנם היום, 
ובני  גדולים  יותר, משתרעים על שטחים  גבוהים  יותר  יפים 
יפה המראה, מה  ושוחקין. מה  אדם רבים מהלכים, עמלים 
יאה המחזה", והיה נרדם ושוקע בתרדמה עמוקה עד שהגענו 

חזרה למחוזנו.
עצרתי את המכונית, התבוננתי בפניו וראיתי חוטים של חסד 
ואהבה משוכים עליהם, ופחדתי להעירו שלא יינתקו החוטים 
היפים והזוהרים. כעבור זמן ממושך יותר מזמן הנסיעה היה 
"יפה,  לי:  ואומר  ביתו,  ליד  עצמנו  ורואה  מאליו,  מתעורר 

'קפיצת הדרך' עשית לנו, כל כך מהר הגענו?"
עלה הוא אל ביתו ואני אל ביתי עמוס מחשבות וקנאה באיש 
הזה. בלב התפללתי שהלוואי גם אני אזכה ביום מן הימים 
שלוימל'ה  שר'  ממאה  אחד  לפחות  ולחוש  לאהוב  לראות, 
וסיפרתי לרעייתי את אשר עבר  זוכה. הרגעתי עצמי מעט, 
עלי ואשר עובר עלי, ומיד נרגעתי ביודעי שבעוד זמן שוב נצא 

לדרך לראות את הזיתים בגידולם.

)נכתב על ידי: גבש הירושלמי, מתוך "נר החנוכה של 
מעיין", תשס"ט(

חדש 
בחנויות 
הספרים

כאן חיים יחד מספר לראשונה את סיפורם 

סיפורי  את  ומתאר  השיתוף,  אנשי  של 

המשברים  את  גם  אך  המוצלחים  השילוב 

האלה. הקהילות  את  שמלווים  והמתחים 

סיפורן של 
מסגרות החינוך המשלב 

והקהילות המשותפות

אלישיב רייכנר מאת 
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הפינה לילדים
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מאת: אליסף תל אור

www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

ב” ֶשׁ ת “ַוֵיּ ָרַשׁ ָפּ
ין יֹוֵסף  ְׂנָאה ַהּשֹׂוֶרֶרת ֵבּ ְנָאה ּוַבִשּ ִקּ ֲאָוה, ַבּ ַגּ ַחת ַבּ ב” ִנְפַתּ ֶשׁ ת “ַוֵיּ ָרַשׁ פָּ
ַיֲעֹקב  ל  ֶשׁ ֻיֶחֶדת  ַהְמּ ַאֲהָבתֹו  ֶאת  ְמָתֶאֶרת  ה  ָרָשׁ ַהפָּ ַיֲעֹקב.  ֵני  ְבּ ְוֶיֶתר 
ְוִהיא  ָהַאִחים,  ֶיֶתר  ל  ֶשׁ ְנָאה  ַהִקּ ֶאת  ה  ַלָבּ ְמּ ֶשׁ ָאֲהָבה  יֹוֵסף,  ִלְבנֹו 
ַעְצמֹו  ְוֹרֶאה  ֶאה  ִמְתָגּ הּוא  ֶהם  ָבּ יֹוֵסף,  ל  ֶשׁ ֲחלֹומֹוָתיו  ַעל   ֶרת  ְמַסֶפּ
ְׂנָאה  ַהִשּ ה  ֶאת  ַלֶבּ ְמּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ָחה -  ָפּ ְשׁ ַהִמּ ֵני  ְבּ ֶיֶתר  ְלָכל  עֹוֵמד ֵמַעל 

יו. ַלָפּ ל ָהַאִחים כְּ ֶשׁ
ֵהם ְמַתְכְנִנים  ל יֹוֵסף מֹוִבילֹות ְלָכְך ֶשׁ ל ָהַאִחים ֶשׁ ְׂנָאה ֶשׁ ְנָאה ְוַהִשּ ַהִקּ
ִליכּו אֹותֹו ְלבֹור  ְשׁ ַיּ יַע ֶשׁ ַלֲהֹרג אֹותֹו. ַאְך ְראּוֵבן מֹוֵנַע ֹזאת ֵמֶהם, ּוַמִצּ

ְלָבד. ִבּ
ּיֹוְרִדים  ֶשׁ ְמֵעאִלים  ִיְשׁ ֶרת  ֶיּ ַשׁ ְבּ ים  ּפֹוְגִשׁ ֵהם  ֶשׁ ְכּ ְיהּוָדה,  ל  ֶשׁ ֲעָצתֹו  בַּ
יֹוֵסף  יַע  ַמִגּ ְוָכְך  ֲאִחיֶהם,  ֶאת   ָלֶהם  ר  ִלְמֹכּ ַמֲחִליִטים  ֵהם  ְלִמְצָרִים, 
הּוא  ְרֹעה. ְלַאַחר ֶשׁ ִריֵסי ַפּ ֶעֶבד ְלַאַחד ִמָסּ ר ְכּ ם הּוא ִנְמַכּ ְלִמְצָרִים, ָשׁ

ַהר.  ית ַהֹסּ ָלְך ֶאל ֵבּ ְפרּו” לֹו, הּוא ֻמְשׁ ”תָּ ָמה ֶשׁ ַאְשׁ ם ְבּ ֶנֱאַשׁ
ְוַשׂר  ָהאֹוִפים  ַשׂר  ְרֹעה,  ַפּ ל  ֶשׁ ָשִׂרים  ֵני  ְשׁ ֵרת  ְלָשׁ ִנְדַרׁש  הּוא  ם  ָשׁ
ים ִמּיֹוֵסף  ִשׁ ִׂרים ֲחלֹומֹות, ּוְמַבְקּ ֵני ַהָשּ ְך חֹוְלִמים ְשׁ תֹוְך ָכּ ִקים. ְבּ ְשׁ ַהַמּ

ׂר  תֹו ִמַשּ ָשׁ ָקּ ר אֹוָתם. יֹוֵסף ּפֹוֵתר ֶאת ֲחלֹוֹמֵתיֶהם, ַאְך ַלְמרֹות ַבּ ְפֹתּ ִיּ ֶשׁ
ְרֹעה, ַשׂר  יר ֶאת ִעְנָינֹו ִלְפֵני ַפּ הֹודֹות ְלִפְתרֹון ֲחלֹומֹו ַיְזִכּ ִקים, ֶשׁ ְשׁ ַהַמּ

ִקים ֵאינֹו ֹעֶשׂה ֹזאת ְוׁשֹוֵכַח אֹותֹו. ְשׁ ַהַמּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ה  ָמּ ַכּ ַעד  ִליָלה  ׁ ַהְשּ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ִדים  ְמַלְמּ ְוֶאָחיו  יֹוֵסף  ל  ֶשׁ ִסּפּוָרם 
ְנָאה  קִּ ַלּ ֶשׁ אֹוָתנּו  דּו  ִלְמּ ֲחָכִמים  ַאְך  ִליִלית.  ְשׁ ה  ִמָדּ ִהיא  ְנָאה  ַהִקּ
ְבִלי,  )ָבּ ָחְכָמה”  ה  ְרֶבּ ַתּ  – “ִקְנַאת  סֹוְפִרים  ים:  ִחּיּוִבִיּ ְצָדִדים  ם  ַגּ
ר ִלְלֹמד ִמן  ם ֶאְפָשׁ ַגּ ִפי ֶשׁ ף כ”א, ע”א(, ְכּ א בתרא, ַדּ ָבּ ֶכת ַבּ ַמסֶּ

א:  ּפּור ַהָבּ ַהסִּ
ַאְרצֹות  ַמֲעָצמֹות:  י  ֵתּ ְשׁ ין  ֵבּ ֵמרֹוץ  ִהְתַנֵהל  ָנה  ָשׁ ים  ׁ ֲחִמִשּ ִלְפֵני 
ִנים, ֵאָלא  ל ַאָצּ ִרית ּוְבִרית ַהּמֹוָעצֹות. ֲאָבל ֹלא ָהָיה ֶזה ֵמרֹוץ ֶשׁ ַהבְּ
ִדיָנה  ְהֶיה ַהְמּ ָרה: ִמי ִתּ ָטּ ָעִנים ְוַאְסְטרֹוָנאּוִטים. ַהַמּ ל ַמְדּ ֵמרֹוץ ֶשׁ
ַהְתָחָלה  ְתחּום ֶהָחָלל. ַבּ דֹוִלים יֹוֵתר ִבּ ִׂגים ְגּ ְצִליַח ְלָהִביא ְלֶהֵשּ ַתּ ֶשׁ
ר  ֵגּ ְלַשׁ ִהְצִליָחה  ֶשׁ ְכּ רֹוץ,  ֵמּ ַבּ הֹוִביָלה  ֶשׁ ִרית ַהּמֹוָעצֹות  ְבּ זֹו  ָהְיָתה 

ֲחָלִלּיֹות ֶאל ִמחּוץ ָלַאְטמֹוְסֵפיָרה. ַאְך ַאְרצֹות  ָלִבים ַבּ ִראׁשֹוָנה ְכּ
ִהְצִליָחה  ֶשׁ ְכּ רֹוץ  ַהֵמּ ֶאת  ְוָתה  ְוִהְשׁ ֵמָאחֹור,  ֲאָרה  ִנְשׁ ֹלא  ִרית  ַהבְּ
ִהְצִליָחה   ֶשׁ ַנת 1969 ָלְקָחה ֶאת ַההֹוָבָלה, ְכּ ְנזֹות, ּוִבְשׁ יְמַפּ ר ִשׁ גֵּ ְלַשׁ
ִניל  ַהַאְסְטרֹוָנאּוט  ָיָצא  ה  ָנּ ּוִמֶמּ ֵרַח,  ַהיָּ ַעל  ֲחָלִלית  ְלַהְנִחית 
“ַצַעד  ְוִהְכִריז:  ֵרַח,  ַהָיּ ַעל  ַעד  ָצּ ֶשׁ ָהִראׁשֹון  ָהָאָדם  ַאְרְמְסטרֹונג, 

דֹול ָלֱאנֹוׁשּות!” ָקָטן ָלָאָדם  –  ַצַעד  ָגּ

ֵרַח,  יַע ַלָיּ ה ָוֹכה ָהיּו ַמְצִליִחים ְלַהגִּ ין ֹכּ ִמים ֵבּ יֹום ִמן ַהָיּ ְבּ ְרֶאה, ֶשׁ ִנּ כַּ
ַהְמָצַאת  ִלְפֵני  עֹוד  ַמֵהר,  ְך   ָכּ ל  ָכּ ִהְתַרֲחׁשּו  ָבִרים  ַהְדּ ֶשׁ ֶזה  ַאְך 
ל “ִקְנַאת  ָחּה ֶשׁ ְרֶאה ִמֹכּ ִנּ ֶלאפֹון - נֹוַבַעת ַכּ י אֹו ַהֶפּ ב ָהִאיִשׁ ְחֵשׁ ַהַמּ

ה “ִקְנַאת ַהַאְסְטרֹוָנאּוִטים”. ְקֶרה ַהֶזּ ִמּ ַהּסֹוְפִרים” אֹו ַבּ

ִחיָדה 
ה: ַלֲחֻנָכּ
ן, זֹו ֹלא  ֵכּ

ר  ָטעּות. ֵיׁש ֶקֶשׁ
ה  ין ַחג ַהֲחֻנָכּ ֵבּ
מּוָנה  ְלֵבין ַהְתּ

ַהּזֹו. ַמה 
ר? ֶשׁ ַהֶקּ

לפרטים ומועדי סדנאות:
www.yarok-bair.co.il | 050-441-7144

הצטרפו לסדנא לגידול ירקות בבית ללא אדמה 
ב”ירוק בעיר” חוות החקלאות העירונית שעל גג 
דיזנגוף סנטר

חקלאות עירונית - גידול מזון בעיר בשיטות חדשניות 
ללא ריסוס כימי ובניצול מקסימלי של מקום. 
קרוב לצלחת, בריא, טעים, טוב לסביבה ולחברה! 

בואו ללמוד כמה פשוט לגדל בעיר!
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שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   חוברות ועלונים   פירסום ושיווק

בוברויסק ב בעיר  נולד  כצנלסון  רל 
רוסיה(  יהודי  של  המושב  באזור  )עיר 
 )25.1.1887( תרמ”ז  בטבת  בכ”ט 
תש”ד  באב  בכ”ד  בירושלים  לעולמו  והלך 
)13.8.1944(. את פעילותו הציבורית החל מיד 
של  במסגרת   1909 בשנת  ארצה  עלייתו  עם 
יהודים-חלוצים. ראשית  וקהילות של  קבוצות 
של  להקמתן  בסיוע  התרכזה  בארץ  פעילותו 
הראשונות.  החקלאיות  הפועלים  הסתדרויות 
חתר  החברתית-ביקורתית  מתפיסתו  כחלק 
לשפר את מצבו של החקלאי והפועל. “בחברה 
תרבויות:  לשתי  מקום  אין  הנבנית,  העברית 
של  ולתרבות  העליון  המעמד  של  לתרבות 
כולה צריכה  היצירה התרבותית  שפלי-הרוח. 
ממנה  להיזון  העם,  חי  יצירת  בתוך  להיות 

ולהזינה”, אמר.

תרומתו להקמת מוסדות 
ומפעלים טרם קום המדינה

בזמן  הבריטים  על-ידי  הארץ  כיבוש  לאחר 
ל”גדוד  ברל  התנדב  הראשונה,  העולם  מלחמת 
הארצישראלי” ושם חבר לדוד בן-גוריון ויצחק בן-
צבי. עם תום המלחמה היה שותף מרכזי בהקמת 
מפלגת “אחדות העבודה”. ברל נמנה על מקימיה 
וראשיה של “ההסתדרות הכללית של העובדים 
בהתוויית  בעיקר  התמקדה  פעילותו  העבריים”. 
המדיניות ובעבודה רעיונית ותרבותית, והוא סירב 
לקבל על עצמו תפקידים ביצועיים או פוליטיים 
פורמאליים. עם זאת, היה שותף לכל ההכרעות 
החשובות ולהקמתם של מוסדות ומפעלים רבים 
)מבנק הפועלים, דרך המשביר לצרכן ועד סולל 
כעורכו  שימש  בו  “דבר”,  העיתון  בהם  בונה( 

הראשון, והוצאת הספרים “עם עובד”. 
אף שלא היה בעל מעמד מנהלי רשמי במוסדות 
לבעל השפעה  נחשב  הציונית,  ובתנועה  היישוב 
מכרעת בזכות מעמדו המוסרי. מתוקף כך הייתה 
סמכותו מקובלת גם על ראשי ההגנה. כצנלסון 
דרש הפניית משאבים והתרכזות בחינוך הנוער, 
וציין שזניחת הפעולה החינוכית פוגעת במטרות 
הציונות. כך אמר: “לא נעמוד בייעודנו בלי תנופה 
רוחנית גדולה, בלי לימוד שקדני להכרת העולם 

וכוחותיו, בלי מאמצי נפש ושכל... ]צריך[ מבקשי 
אמת בכל מחיר, בודקי דרכים”. 

זיקה לישראל וחתירה לשלום
לצד  לארץ  עמוקה  זיקה  ביטא  כצנלסון  ברל 
וגרס  חזר  הוא  לפשרה.  ונכונות  לשלום  חתירה 
וחזרתו לארץ תלויה  שביטחונו של העם היהודי 
את  הכיר  הוא  והערבים.  היהודים  בין  בשלום 
על  ועמידה  התייצבות  ודרש  נכוחה,  המציאות 
מתינות  תבע  זאת  עם  יחד  הביטחון.  משמר 
נשקנו  יהי  משמע:   - “הבלגה  הכוח.  בהפעלת 
טהור”, אמר. “אנו לומדים אנו נושאים נשק, אנו 
רוצים  איננו  אך  עלינו,  הקמים  בפני  מתייצבים 

שנשקנו יוכתם בדם נקיים”.
בשטח:  פעולה  של  החשיבות  את  הדגיש  הוא 
בהתיישבות, ביצירת כוח המגן ובפיתוח המשק. 
והפעולה  האישית  הדוגמה  את  העדיף  הוא 
הכרזות  פני  על  במציאות  הפועלת  המגשימה 
ראה  לא  הציונות  בהגשמת  מילים.  ומשחקי 
לאומית  מהפכה  אלא  בלבד  ארצה  עלייה  רק 
יחיד:  כל  של  במהפכה  המתבטאת  ותרבותית 
בלתי  תהליך  שהם  חדשים  רוחניים  חיים  בניית 
פוסק של הגשמה עצמית. את תפיסתו הפוליטית 
והחברתית כינה “קונסטרוקטיביזם סוציאליסטי” 
שעיקרו הגשמת מטרותיהם ויעדיהם החברתיים 
עם  ביחד  והחקלאים  הפועלים  של  והכלכליים 
לא  “הציונות  אמר:  כך  לאומית.  חברה  בניית 
הייתה קמה – ולא תקום – בעולם שכופר בצדק, 

לא  והיא  בצלם.  הנברא  לכל  ובחירות  במשפט 
תתכחש לערכי-אדם אלה, כי בכך היא מוציאה 

את גזר-דינה על עצמה”.
כצנלסון גרס קשר ישיר ועמוק בין הציונות, ערכי 
והמועדים  היהודית  המסורת  העבודה,  תנועת 
תנועת  שחניכי  לאחר  יצא  קצפו  המקודשים.  
נוער קיימו טיול בט’ באב. בעקבות כך פרסם שני 
מאמרים שהיכו גלים ביישוב: “מקורות לא אכזב” 
ויוצר  “דור מחדש  ותלישות”. הוא כתב:  ו”חורבן 
ירושת הדורות...  זורק אל גל האשפה את  איננו 
אכן ישראל ידע לשמור את יום אבלו, יום אובדן 
חירותו, מכל שיכחה. וביום זה ראה כל דור ודור, 
וכל אדם מישראל, כאילו עליו חרב עולמו. ובכל 
יום זה בשנה נשפכו דמעות רותחות, ודור לדור 

מסר את מכאובו”.
עד פטירתו היה ממנהיגיה של תנועת העבודה, 
היסודות  ומיוצרי  היישוב  של  דרכו  ממובילי 
למדינת ישראל העתידית. ראוי היום לזכור דברים 
מעולם  הייתה  לא  שלי  “הציונות  שאמר:  אלה 
המאמינה  אנושית,  ציונית  אם  כי  ערטילאית, 
בקדושת חיים עם וחיי אדם, המבקשת לחנך את 
לכבוד  ויצירה,  עבודה  למאמצי  מישראל  האדם 

אדם, לחירות ולשלום עמים”.

קרן ברל כצנלסון
קרן ברל כצנלסון נוסדה ב-1944, זמן קצר לאחר 
פטירתו של כצנלסון. הוטל עליה התפקיד להקים 
את  ולהגשים  כצנלסון,  ברל  ע”ש  בית-מדרש 
חלומו להקים בית מדרש תנועתי-חינוכי מרכזי. 
הרעיוני-חינוכי  המרכז  נוסד  שנה  כ-30  לפני 
כיום,  כצנלסון.  ברל  קרן  של  החינוכית  כזרוע 
לחשיבה,  רעיונית,  לפעילות  מוקד  הוא  המרכז 
פעילות  ולהעצמת  וקהילתית  חברתית  לעשייה 
ופעילים חברתיים. מאז הקמתו של המרכז ועד 
היום לימד והכשיר המרכז הרעיוני-חינוכי אלפי 
ומכל שכבות  תחומים  ממגוון  מקומיים  מנהיגים 
עובדים,  ועדי  נשים,  ארגוני  נוער,  בני  החברה: 
גמלאים ומובילים שונים בקהילותיהם ובמגזריהם. 
עלון “שיחת השבת”, שאתם אוחזים בידכם, יוצא 
לאור בתמיכת “קרן ברל כצנלסון” ובאותה רוח 

ציונית, חברתית ודמוקרטית שבה גדל.

ברל כצנלסון

ריקי : 052-4816150
מלי : 050-5554153

שלי פתרונות
מתמחה בבדיקת 

התיק הביטוחי.
מבצעת הוזלה/הרחבה 

של התיק הקיים.
מייל ליצירת קשר: 

shelipitronot123@gmail.com


