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תזריע-מצורע  ויקרא יב, א - טו, לגפרשת השבוע למשפחה
מה בפרשה?

 )2005-1942( מתל-אביב  מאיר  אלתר  ר’ 
כתב את פרשת הנגעים בחרוזים:

אשר  נגעים/  ענייני  התורה  אותנו  לימדה 
שלושה  מהם  באים;  דברים  שבעה  בגלל 
לא קשה הגזרה/ יתר הארבעה עבודה לא 
זעירה; גזל, גילוי עריות ושפיכות דמים/ אין 
אדם נפגש בהם כל הימים; שבועת שווא 
ולשון הרע/ גסות הרוח ועין צרה; אין אדם 
משקיע  אינו  אם  שעה/  בכל  מהם  ניצל 
עיניו  לנגד  אם  אך  קשה;  עבודה  בעצמו 
יראה צרעת/ יחדל מהם כל בר דעת; ואם 
פתאום בביתו יתגלה הנגע/ יוציאו את כל 
כלי הבית באותו הרגע; העונש בא לו על 
צרות העין / לחברו לא השאיל דבר ואמר: 
להינזר/  ידע  לא  אחרים  ואם מממון  אַיִן/ 
וציווה הכהן לפנות הבית וממונו יפזר; נקוט 
אמרו  מידה  כנגד  מידה  הכלל/  זה  בידך 
בדד  לחברו/  איש  בין  הבדיל  הוא  חז”ל; 
ולא  בתשובה  ישוב  זעם/  יעבור  עד  ישב 
יחטא עוד פעם; ואז תימחק העבירה האף 

והעֶברה/ וישוב לבית למשפחה ולחברה.

במעגל  עוסקות  שלפנינו  הפרשות  זוג 

וביתו.  גופו   - האדם  אל  ביותר  הקרוב 
האדם,  של  וטהרה  טומאה  הוא  הנושא 
הבית והמחנה כולו. כדאי לשים לב למילה 
במילה  ּטַהֵר”  “מִּ בפרשה:  ייחודית  אחת 
הפרשות.  שתי  להבנת  המפתח  טמון  זו 
שהאדם  כך  על  מצביעה  מטהר  המילה 

נמצא בתהליך מתמשך של היטהרות. 

ביהדות  וטהרה  טומאה  בהלכות  הייחודי 
מתמיד  בתהליך  שמדובר  העובדה  הוא 
שבני אדם נעים בתוכו כל הזמן. הפרשה 
מתארת לנו מצב מתמיד של שינוי: החיים 
האדם  של  בכוחו  אך  טומאה  מזמנים 

להיטהר שוב ושוב.

אדם טמא הוא אדם שחווה מפגש כלשהו 
אחר(  אדם  הטבע,  )הגוף,  המציאות  עם 
והיא  משמים  גזרה  לא  היא  הטומאה 
ההיטמאות  עם  בבד  בד  זמנית.  לעולם 
הנדרש.  התיקון  תהליך  מיד  לנו  מוצג 
טהרה  יש  כך  לעולם  טומאה  שאין  כשם 
לכל. אין מי שנולד טהור ויישאר כזה, אין 
תהליך  כזה.  יישאר  או  טמא  שנולד  מי 
המעבר מטומאה לטהרה הוא תהליך של 

מה שהופך את העם היהודי לעם ספר הוא לא פחות מאשר עצם ההתייחסות לתנ”ך, היחס המאוד ברור 
להשכלה. התפיסת החז”לית בנושא מופיעה פה על רגל אחת: לאפיקורוס, “דע מה שתשיב” )אבות ב’, י”ז(, 
אבל עם בור או עם הארץ, אין לך שיח. אל תבזבז את הזמן. אליטיזם? ייתכן. אך לא כזה שנשען על תארי 
אצולה או זכות אבות בלבד או כל נתון גנטי אחר. המאמץ האינטלקטואלי הוא חזות הכל. מי שמתעניין, 
מבקש ללמוד, סקרן, רוצה לדעת, הוא בר שיח אמיתי, תלמיד חכם, כפי שהוא מכונה כלומר מי שיש לו תמיד 
מה ללמוד ולא חי מתוך ביטחון כי הנה הוא יודע כל. עד כך מעריכים חז”ל את תאוות הידע והחכמה שבניגוד 

לכל מה אפשר לחשוב בקריאה בתנ”ך הם טבעו ביטוי נוסף: “חכם עדיף מנביא”.

)הטומאה(  המחנה  מן  והתקרבות  הרחקה 
פנימה.  חזרה  הכהן(  ידי  )על  לליווי  ועד 
המילה “מטהר” מצביעה על כך שהטומאה 
היא אירוע מיידי אך זמני. מרגע שהוכרה 
הטומאה האדם הוא בחזקת מטהר - ודרכו 

סלולה חזרה לחיק המחנה. 

כל קהילה יכולה לבחור איך היא מתייחסת 
למי שחורג מן המסגרת. אפשר לטרוק את 
הדלת, ואפשר לראות בכל אחד “מטהר” 

ולהשאיר לו דלת פתוחה.

לדיון והפעלה:
של  הסיפור  את  לדמיין/לספר/לצייר  נסו 
שהוא  הרגע  מן  נגע.  בו  שנתגלה  אדם 
קריאה  כדי  תוך  המחנה  מן  לצאת  נאלץ 
“טמא, טמא” ועד שהכהן יוצא ומחזיר אותו 

בליווי אישי הביתה.
מצב  מתארים  הבית  צרעת  על  הפסוקים 
אפשר  האם  מגיב.  והבית  חוטא  שהאדם 
ללמוד מכך משהו על יחסינו עם הסביבה?

יעל גרוס-רוזן
עמותת קשת ירושלים

מזל טוב ושפע ברכות

הרבה אושר ונחת

למשפחת מרקוביץ’ להולדת הבן
למשפחת ורמוס להולדת הבת

למשפחת גורי להולדת הבן

 גיליון
המאה

www.gesher-mazkeret-batya.org.il

ֵאין ּבור יְֵרא ֵחְטא, 
וְֹלא ַעם ָהָאֶרץ 

ָחִסיד

 )אבות ב’, ו’(



 החינוך המשחרר
מבית מדרשו של פאולו פריירה

מורכבות
שחור לבן ואפור דרך צ’ה גווארה

המחנך הברזיליאי פאולו פריירה יצר משנה 
הדיאלוגית’.  ‘ההוראה  כינה  אותה  חינוכית 
הדיאלוגית  ההוראה  את  כינה  פריירה 
הכוונה  המשחרר”.  “החינוך  בשם  גם 
החשיבה  את  משחרר  כזה  שחינוך  היא 
התייחסותו  בעצם  חברתיים  מקיבעונות 
לשיח הפוליטי ובאמצעות מיפוי המציאות 

שהלומדים עושים בעזרת הידע שלהם. 

הלומדים מביאים אתם ללמידה את עולם 
הידע העשיר שלהם, את ההבנות שרכשו 
על  שלהם  ההנחות  ואת  חייהם,  בניסיון 
שהם  העולם  את  מסבירים  הם  המציאות. 
חיים ויוצרים בו, כיצד הוא פועל ולפי אלו 
במיפוי  אינם מסתפקים  הלומדים  כללים. 
שאלות,  עליה  שואלים  הם  המציאות, 
ותוהים אם כדאי  בוחנים ומעריכים אותה, 

לשנותה. 

הפרייריאני  בדיאלוג  שנשאלות  השאלות 
קשורות לחשיבה חברתית ביקורתית בכל 
נושא. כאלה הן, למשל, שאלות שעוסקות 
הילדים,  )בחברת  בחברה  הכוח  בחלוקת 
במדינה(:  או  בעיר  בקהילה,  הספר,  בבית 
מי  מפסיד?  הקיים מי  מהמצב  מרוויח  מי 
כפי  המציאות  את  לשמור  ורוצה  מרוצה 
שהיא? מי שואף לשינוי? האם מתקיימים 
במציאות  חברתי  וצדק  שוויון  של  ערכים 
הנלמדת? מה נעשה בעבר כדי לשנות את 

המצב? מה אפשר לעשות בעתיד? 

‘מחנך  להיות  ניתן  באמת  כמה  עד 
בתוך  הפועל  איש  העת  ובאותה  משחרר’ 
ומשמש  אותו  מייצג  ולמעשה  הממסד 
‘סוכן’ לתפיסתו? עניין לא פשוט, מחנכים 
עימות  של  בסוג  תדיר  חיים  פרייריאנים 
מובנה עם המערכת שבתוכה הם פועלים. 

חומרי הלמידה במערכת החינוך משקפים 
הרואה  ומחנך  ההגמונים  הערכים  את 
לחשוף,  למעשה  נדרש  ‘משחרר’  עצמו 
לפענח ולהתמודד עם המסרים הפוליטיים 
התכנים  של  והמוסריים  החברתיים 
מטרתו  גיסא,  מחד  מעביר.  הוא  שאותם 
ספקות  בתלמידיו  להחדיר  למעשה  היא 
הקפיטליסטיים,  לאתוסים  ביחס  וביקורת 
להימצא  העשויים  והגזעניים  הלאומניים 
פועלים.  והוא  תלמידיו  בתוכה  בחברה 
הביקורתי  הדיון  באמצעות  גיסא,  מאידך 
יסודות של דמוקרטיה  מוחדרים לעבודתו 
על  להשפיע  שתפקידם  וסולידריות 
מתוך  בחברה  להשתלב  התלמידים 
עם  להזדהות  מבלי  אך  ביקורתית,  עמדה 

המרכיבים הדכאניים שלה. 

רונן כהן
אב לתלמידה בכיתה ג’ קשת

מזכירה  תמיד  תזריע-מצורע  פרשת 
זיגמן  הרב  של  ביקורו  את  מה  משום  לי 
על  פרו,  בסאן-פבלו,  המצורעים  בקהילת 

גדות האמזונאס. 

באוניברסיטת  זיגמן  הרב  היה  ב-1951 
ביקש  הוא  בארגנטינה.  בואנוס-איירס 
לרפואה  מהפקולטה  וחבר  לפרו,  לנסוע 
המליץ לו להצטרף לשני מקומיים שתכננו 
תמיד  אופנועים.  על  המסע  את  לעשות 
כשדיבר רבנו על ארנסטו גווארה ואלברטו 
גרנדה היו עיניו בורקות במין זיק של ילדות. 
אמר.  ביותר,”  מבריק  בחור  היה  “ארנסטו 
הוא סיפר שבמהלך המסע ארנסטו הביע 
עניין רב בספרים שנסע בתרמילו. הוא קרא 
“המניפסט  את  לו  העניק  והרב  כולם,  את 
במהלך  במתנה.  מרקס  של  הקומוניסטי” 
דת,  פוליטיקה,  על  רבות  התווכחו  המסע, 
עולם.  של  ברומו  נושאים  ושאר  חברה, 
“ארנסטו היה מאוד מושפע מהעוני העצום 
סיפר  היבשת,”  לאורך  מקום  בכל  שראינו 
הרב, “היו שלטונות עריצים אז ברחבי דרום 
אמריקה. ארנסטו החל להשתכנע שהדרך 
ידי  על  היא  העם  את  לשחרר  היחידה 

הפיכה אלימה.”

“הוא כל הזמן השתמש בביטוי ‘חבר’,” נזכר 
הארגנטינית  במקבילה  “או  בחיבה,  הרב 
‘צ’ה’. הוא תקע את זה שלוש-ארבע פעמים 
במשפט, עד שאני כבר התחלתי לקרוא לו 

צ’ה במקום ארנסטו.”
צ’ה היה להוט מאוד לעזור לבני אמריקה 

והלחץ.  מהעוני  להשתחרר  הלטינית 
טען  הוא  הססן.  יותר  הרבה  היה  אלברטו 
מדרון  “זה  מסוכן.  דבר  הן  שמהפכות 
חלקלק. צריך מאוד להיזהר. אתה מתחיל 
זה  היכן  יודע  לא  ואתה  אלימות,  עם 
יסתיים.” הרב אמר פעם שלאלברטו הייתה 

ראייה לטווח ארוך. 

ארנסטו התנגד בתוקף. “התירוץ הזה של 
‘מדרון חלקלק’ הוא המכשיר האולטימטיבי 
מכל  מתחמקים  היינו  אם  השמרנות.  של 
נזהרים לא לעשות שום צעד, לא  מדרון, 
היינו מתקדמים לשום מקום. כשאני רואה 
מדרון אני מנסה לעלות בו, אני לא מפחד 

להחליק.”

התערב  וירידות,”  מעליות  בנויים  “החיים 
פעמים  הרבה  ובקעות.  “הרים  רבנו, 
לאחר שיא גדול מגיע שפל. החכמה היא 
למנוע את הנפילה לשפל, להיות מודעים 
לסכנות. למרות זאת, אסור לפחד לטפס 
אל הפסגה. מי שטיפס ונפל וטיפס ונפל, 
לבסוף יגיע. מי שלא טיפס, יישאר למטה 

כל חייו.”

הקפיטליסטי”.  “התמנון  את  שנא  גווארה 
ולגרשו מאמריקה  בו,  הוא נשבע להלחם 
אתה  “גם  עליו.  הקשה  גרנדה  הלטינית. 
או  טוב,  סיגר  לעשן  פעם  מידי  נהנה 
לשתות משהו. החיים הם לא רק עבודה...” 

אבל ארנסטו היה קיצוני בעמדותיו.

לו  העיר  האמזונאס,  גדות  על  אחד,  ערב 
הבסיס  הם  מוחלטים  “ערכים  זיגמן:  הרב 
לרשע. החיים מורכבים ולא פשוטים. ‘לכל 
‘עת  קהלת,  אמר  השמים,’  תחת  ועת  זמן 
אבנים  להשליך  עת  לשנוא.  ועת  לאהוב 
בין  כנוס אבנים.’ צריך לדעת לתמרן  ועת 
השונות.  העמדות  בין  השונים,  הצבעים 
מונותאיזם אמיתי הוא האמונה שלכל כח 
אחד.  לשורש  עולים  שכולם  תפקיד,  יש 
צריך ללמוד להעמיד כל דבר במקומו. זה 
כללים.  לקבוע  קל  יותר  הרבה  לא פשוט, 
דינאמית,  יותר  הרבה  היא  האמת  אבל 

חמקמקה, מורכבת.”

איש  היה  שלא  ארנסטו  על  לומר  “קשה 
“הוא  שנים.  לאחר  הרב  לי  סיפר  מורכב,” 
אבל  עצומה.  חמלה  בו  הייתה  רופא.  היה 
לימים, כשהפך למצביא ומפקד צבאי, נודע 
כמפקד קשוח ביותר, עד כדי רדיפה וציד 
של עריקים. לעומת זאת, עם כל קשיחותו, 
נהג ללמד את האיכרים הפשוטים שבחייליו 

קרוא וכתוב, ולהקריא להם ספרים.”

בורקות,  בעיניים  הרב  אמר  לך,”  “תאר 
מוקף  יושב  הקומנדנטה  את  לך  “תאר 
חיילים פשוטים, עניים, מלוכלכים, כשהוא 
של  המטמון’  ‘אי  מהספר  להם  מקריא 

סטיבנסון.”

מדהים.  צבאי  אסטרטג  היה  גווארה 
קובה  את  ששיחררה   ,’59 במהפכת 
פיקד  בטיסטה,  של  הדיקטטורי  משלטונו 



מנדלות פינת יצירה
עירית אהרונוביץ’

צ’ה גווארה על שניים מהקרבות המכריעים 
מבריק,  במהלך   ,’58 ביולי  המהפכה.  של 
עצר כוח של 1,500 חיילים שנעו כדי לאגף 
את הכוחות המורדים. בדצמבר 58’, כשהוא 
עצומה,  ומספרית  טכנולוגית  בנחיתות 
מומחי  קלרה.  סנטה  קרב  על  צ’ה  פיקד 
ההוא,  הקרב  את  מהללים  היום  עד  צבא 
הקרב  לאחר  השנים.  עם  למיתוס  שהפך 
ההוא נס בטיסטה עם בכירי ממשלו, ופידל 

קסטרו, מנהיג המורדים, עלה לשלטון.

“פגשתי את ארנסטו שוב בפריז ב-1960,” 
אצל  בביקור  “הייתי  זיגמן.  הרב  לי  סיפר 
האקזיסטנסיאליסט  הפילוסוף  סרטר, 
הנודע. ארנסטו הגיע לפריז וביקש להפגש 
עם סרטר וסימון דה-בובואר.” הרב מספר 
על  בגווארה  גער  הוא  הפגישה  שלאחר 
התגונן  צ’ה  הקובאני.  השלטון  פעולות 
הן  השלטון  מפעולות  חלק  ואמר שאמנם 
על  לשמור  כדי  נדרשות  הן  אך  קיצוניות, 
לא  “זה  לאחר המהפכה.  יציבות הממשל 
פשוט,” הוא אמר אז לרב זיגמן, “אתה לא 

יודע מה זה לקחת אנשים פשוטים ועניים, 
קשי יום, ולהחדיר בהם את מרקס ואנגל.”

“צ’ה תמיד אמר שהמהפכן האמיתי מונע 
מאהבה,” נזכר הרב. “היה בזה הרבה אמת 
מאוד  דמות  היה  הוא  אבל  שלו,  במקרה 

מורכבת.”

שונות  במהפכות  השתתף  גווארה  צ’ה 
קונגו,  קובה,  בגווטמלה,  הגלובוס.  ברחבי 
בבוליביה  נתפס  הוא  לבסוף,  ובוליביה. 
הפך  הוא  לחלק  השלטון.  ידי  על  והומת 
לסמל, אצל חלק הוא נחשב לקצב ורוצח. 

זיגמן,  הרב  פעם  אמר  היא,”  “האירוניה 
שלו  המפורסם  שהדיוקן  היא  “האירוניה 
ממוסחרים  הכי  מהמותגים  לאחד  הפך 
גווארה  צ’ה  ארנסטו  של  הדיוקן  בעולם. 
הצרכני  הקפיטליסטי  התמנון  את  משרת 

שהוא נלחם נגדו כל חייו.”

אריאל ידין
אב לתלמידה בכיתה ב’ קשת

 הקריצה השבועית
בקטנה -

טל גנוסראתה יוצא שבת?

לצאת שבת זה ביטוי שכל חייל 
לקראתו,  שמח  ומאד  מכיר 
השבת   - אחת  היא  משמעותו 
הקהילה  והנה  בבית.  אתה 
החילונים  לנו  מזמנת  בקשת 
אלא  מחדש.  הזה  הביטוי  את 
מתי  היא  השאלה  שהפעם 
יוצאת שבת? זה עניין בעייתי, 
פשוט אין לנו מושג. זה תמיד 
הרגשה נוראית להתקשר לחבר 
יצאה  לא  עוד  כשהשבת  דתי 
חבריי  טובה  לנו  תעשו  לה. 
הדתיים, תסגרו את הטלפון עד 

שהשבת יוצאת. יצאתי מזה?  

היום נלמד לצייר מנדלות .
בהודית עתיקה פירוש המילה ‘מנדלה’ הוא מעגל מקודש.

ישנם הטוענים כי בתהליך ציור המנדלות אנו חווים תחושה מדיטטיבית, יונג נהג להתחיל את היום בציור מנדלות כדי להגיע למצב של רוגע 
ואיזון פנימי. ילדים מציירים ]או יוצרים מצורות גאומטריות[ דגמים מנדליים באופן ספונטני.

ישנן מנדלות עגולות, דוגמאות למנדלות שכאלה תוכלו למצוא להדפיס ולצבוע באתר הבא:
http://www.papermandalas.com/mandalas.htm

המנדלות שנלמד לצייר היום אינן עגולות מאחר ונצייר אותן על דפים משובצים, 
אפשר לצייר על דפים משובצים בודדים, אבל אני ממליצה להקדיש 
לשם כך מחברת משובצת, וכך נוכל לשמר ולתעד את ההתקדמות 

שלנו מתחילת המחברת ועד סופה.
המחברת תהפוך לסוג של אלבום-מנדלות.

אלה הצורות הבסיסיות בהן נשתמש לציור )ציור מס’ 1(

תחילה נצייר בעיפרון את מרכז המנדלה הוא יכול 
להיות בצורה שכזו )ציור מס’ 2(

ואז נמשיך ונמשיך מהמרכז כלפי חוץ כשאנחנו דואגים 
כל הזמן לשמור על סימטריה סיבובית. )ציור מס’ 3(

כשנסיים - נצבע את הדגמים.

ולסיום - הערה ואזהרה:
ציור המנדלות מרגיע ומהווה סוג של תרפיה, זה ממכר, 

ראו הוזהרתם!
ברצוני להביע תודתי לעופר מהבלוג בתפוז

 ,]http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1421306[
דרכו הגעתי לעולם המנדלות המשובצות וממנו לקוחות חלק 

מהתמונות הפעם.

כל המנדלות בתמונות המצורפות צויירו על ידי ילדים.
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 מעונינים לשמוע יותר
  על הקהילה?

פנו לאריאל סלע
052-3667408 


