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פרֵ דה
אילו הייתם מחפשים במילון את הגדרתה של המילה " ְפּ ֵרדָ ה" ,מה לדעתכם
הייתם מוצאים בה? האם גם אתם חושבים שפרדה היא הפעולה שאנחנו
עושים כאשר אנו עוזבים מישהו? ואולי הגדרת המושג "פרדה" כוללת גם
את הרגשות שאנו חשים או את המילים שאנו אומרים בשעת הפרדה?
כשבדקנו ,מצאנו במילון את ההגדרה הזאת :פְּ ֵר ָדה – הסתלקות זמנית או
מוחלטת של אדם מבני חברתו) .מילון אבן־שושן המחודש(.
אבן־שושן מתאר פעולה טכנית לחלוטין ,את עצם ההתנתקות בין האנשים.
האם הגדרה זו כוללת את ההתרגשות ,הדמעות ,ההבטחות ההדדיות
לשמור על קשר ועוד? – לא .מתברר שהמטען הרגשי שאנו קישרנו למושג
בעקבות פרדות שחווינו ,או ראינו אצל אחרים ,אינו חלק הכרחי מהפרדה.
אולם ,רבות מהפרדות המתרחשות בחיינו אכן מלוות ברגשות חזקים,
תחושות של סגירת מעגל ,של סיום ,לעתים בעצבות ובצדה בתקווה לשינוי
ולהתחלה החדשה .וכמובן – יש גם פרדות שמחות.
ילדים )וגם מבוגרים רבים( אינם אוהבים פרדות ,משום שהם חשים בטוחים
במוכר ובידוע להם .לעתים ביטחון זה חשוב כל־כך ,שיש הנמנעים מלשנות
ומלנסות דברים חדשים ,גם אם ההווה אינו טוב .אפשר לדבר על הנושא
ולהזמין את התלמידים להביע את דעתם ,שהרי חיינו רצופים שינויים,
פרדות והתחלות חדשות .התלמידים יוכלו להתמודד ביתר קלות עם מצבים
אלו אם נצליח ללמדם לראות בפרדה הצפויה גם התחלה חדשה ולהישיר
לקראתה מבט בתקווה ובשמחה.

במדור בין השורות
השבוע מופיעה במדור התייחסות רבת פנים למושג "סוף" .הכותבת בעצמה מתקשה
להחליט האם "סוף" הוא דבר טוב או רע ,והדבר היחיד שהיא מוכנה לומר הוא ש"סוף
זה תמיד התחלה של משהו אחר" .בניגוד לנטייה "הטבעית" שלנו לראות ב"סוף"
וב"פרדה" סיום )של אירוע ,של קשר ,או של תהליך( ,הכותבת מציעה לנו להסתכל
קצת מעבר לרגע הסיום או הפרדה ,ולראות את התחלתם של הקשרים והתהליכים
החדשים...
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•

על המדרש
חכמים העריכו את משמעותם של רגעי הפגישה והפרדה ,ולכן שמו דגש על הדברים
הנאמרים בהם .פעמים רבות ,המילים שאדם אומר כאשר הוא נפרד מחברו נשארות
חקוקות בלבו ]ובלב חברו[ .גם בפרדה זמנית )למשל פרדה בסוף יום לימודים או עבודה,
כשהחברים צפויים להיפגש שוב למחרת( יש חשיבות לדברי הפרדה .כותב המדרש
מסתמך ,בין השאר ,על הנביאים ,שנבואותיהם ,פתחו בדברי תוכחה ואזהרה ,אך
הסתיימו תמיד בנחמה כדי לסיים בטוב.
שאלות לדיון :האם אי־פעם חשבתם על המילים שאתם אומרים לחברים או לבני
משפחה כאשר אתם נפרדים מהם? האם שמתם לב לְמה שהם אומרים לכם?
הצעה לפעילות :בסוף יום הלימודים ,חשבו על המילים שאתם אומרים לחברים .אמרו
להם משהו נעים או עוצו עצה חכמה לדרך .למחרת בבוקר עשו סבב בין התלמידים
ושאלו – האם אתם זוכרים מה אמרו לכם? האם זה השפיע עליכם?

מה בפרשה
מפקד השבטים בערבות מואב.
דין ירושת הבנות – בדרך של תקדים משפטי
מוצגת בעיה מיוחדת של בעלוּת על נחלה
משפחתית .רצף הבעלות המשפחתית על נחלתו
של צלופחד משבט מנשה היה עלול היה להיפסק
משום שלאבי המשפחה לא היו בנים זכרים.
חמש בנותיו של צלופחד )מחלה ,נועה ,חוגלה,
מלכה ותרצה( טענו שזכותן לרשת את נחלת
אביהן ,ואכן קיבלו אותה .עיקרון קדושת
המשפחה ושמירת הנחלה ָגּ ַבר על עיקרון ירושת
הבנים.
מינוי יהושע – לאחר שהזכיר ה' למשה כי לא
יכנס לארץ ,וציווה עליו לעלות אל ההר ולראותהּ
מרחוק ,ביקש משה מה' שימנה מנהיג במקומו .ה'
ציווה אותו למנות את יהושע ,וכן עשה משה.
סדר הקורבנות – פירוט הקורבנות שעל הציבור
להקריב.
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