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קהילת גשר ומוסדות חינוכיים קשת מזכרת בתיה
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קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

אחרי מות קדושים ויקרא ט”ז, א-כ, כ”זפרשת השבוע למשפחה

הוא, זהו הלל הזקן, נשיא האחרון של הסנהדרין. מתוך רצף של חמש אמירות, זו היחידה שנאמרת בארמית ולא 
בעברית. ההשתלשלות שהוא מתאר של אירועי הטבעת האחד את חברו נתפסים לרוב כביטוי לצדק אימננטי, 
צדק שקיים בעולם ונוקם ברוצחים שלא באו על עונשם. אך ייתכן שחזרתו לארמית של הלל מבטאת אזהרה 
מסוג אחר. הלל חי בתקופת הורדוס, תקופה עקובת דם ורציחות. באמצע המשניות שבהן הוא עוסק בדברים 
שברומו של עולם, הוא יוצא מבית המדרש ורואה גולגולת שצפה על פני המים. ונדמה לי שאני יכול לשמוע 
בקולו את היאוש. הוא חוזר ללשון החולין בשביל לתאר את העולם הסובב אותו וללמד לקח את מי שיהיה מוכן 
להקשיב לו: אולי לא תראה גמול ממעשיך הטובים, והתנהגות ראויה לא בהכרח מקבלת תגובה חיובית. אבל 
מאלימות לא תוכל לצאת אלא אלימות. טריוויאלי? בנאלי? בכל זאת הרגיש הלל צורך לעצור את תלמודו 

ולומר זאת בשפה מובנת לכל. אז מה אתם אומרים - רלוונטי גם לנו או לא?

מזל טוב ושפע ברכות

הרבה אושר ונחת
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אף הוא ראה גולגולת 
אחת צפה על פני המים; 

אמר לה, על דאטיפת 
אטיפוך, וסוף מטיפייך 

יטופון. 
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הנושאים העיקרים בפרשה
* הלכות כניסת כהן גדול לקודש הקדשים 

ועבודתו ביום הכיפורים
* איסור אכילת דם ושחיטה מחוץ למקדש 
איסורי עריות )כמעשה ארץ מצרים לא 

תעשו(
* פרשת קדשים - מצוות ואיסורים רבים 
כמו לפני עיוור לא תתן מכשול, ואהבת 
לרעך כמוך, מפני שיבה תקום, לא תיקום 
ולא תיטור, לא תלך רכיל ועוד רבות - 13 

מצוות ‘עשה’ ו- 38 ‘לא תעשה’

פרשיות  של  הפסקה  לאחר  השבוע, 
תזריע-מצורע, חוזרת התורה להשלים את 
סיפור מותם הטרגי של נדב ואביהו במהלך 

חגיגות חנוכת המשכן:
ויקרא ט”ז

“א וַיְדַּבֵר ה’, אֶל-ֹמֶׁשה, אַחֲרֵי מֹות, ְׁשנֵי ּבְנֵי 
ֹּאמֶר  וַי ב  וַיָּמֻתוּ.  לִפְנֵי-ה’,  אַהֲֹרן--ּבְקָרְבָתָם 
וְאַל- אָחִיךָ,  אֶל-אַהֲֹרן  ּדַּבֵר  ה’אֶל-ֹמֶׁשה, 
יָֹבא בְכָל-עֵת אֶל-הַּקֹדֶׁש, מִּבֵית לַּפָֹרכֶת--
אֶל-ּפְנֵי הַּכַּפֹרֶת אֲֶׁשר עַל-הָאָֹרן, וְֹלא יָמוּת, 
יָֹבא  ּבְֹזאת  ג  עַל-הַּכַּפֹרֶת.  אֵרָאֶה  ּבֶעָנָן,  ּכִי 
לְחַּטָאת,  ּבֶן-ּבָקָר  ּבְפַר  אֶל-הַּקֹדֶׁש:  אַהֲֹרן, 
יִלְּבָׁש,  ֹקדֶׁש  ּכְֹתנֶת-ּבַד  ד  לְֹעלָה.  וְאַיִל 
ּבַד  וּבְאַבְנֵט  עַל-ּבְָׂשרֹו,  יִהְיוּ  וּמִכְנְסֵי-בַד 
הֵם,  ּבִגְדֵי-ֹקדֶׁש  יִצְֹנף;  ּבַד  וּבְמִצְנֶפֶת  ֹּר,  יַחְג

וְרָחַץ ּבַּמַיִם אֶת-ּבְָׂשרֹו וּלְבֵָׁשם.“

הפרשנים נחלקים בהגדרת החטא המדויק 
כי  ברור  אולם  אהרון,  בני  נענשו  שבעתיו 
הפרוטוקול’.  ‘לפי  היה  לא  שעשו  משהו 
מתארת  הקיצוני,  לאירוע  כתגובה  התורה, 
הקודש  אל  הכניסה  כללי  את  בפירוט 
צורך בטקס כל  יש  ביום הכיפורים. מדוע 
הקודש?  אל  בגישה  ופרטני  מדוקדק  כך 
מה יש בו בקודש שמחייב תגובה קטלנית 

במקרה של הפרה של אחד הכללים? או 
קדושה  מהי   - התהייה  את  להרחיב  אם 

ומיהו קדוש?

עם ישראל במדבר תלוי בין שתי תרבויות, 
עצמאותו  את  לקיים  אותו  מצווה  וה’ 
ההתנתקות  שתיהן.  כלפי  הרוחנית 
תהליך  את  מסיימת  מצרים  מאורחות 
היציאה וההתרחקות מראש ממנהגי ארץ 
כנען מהווה פתיחה להכנות לכניסה לארץ.
“ג ּכְמַעֲֵׂשה אֶרֶץ-מִצְרַיִם אֲֶׁשר יְַׁשבְּתֶם-ּבָּה, 
אֲנִי  אֲֶׁשר  אֶרֶץ-ּכְנַעַן  וּכְמַעֲֵׂשה  תַעֲׂשוּ;  ֹלא 
מֵבִיא אֶתְכֶם ָׁשּמָה, ֹלא תַעֲׂשוּ, וּבְחֻּקֹתֵיהֶם, 
ֹלא תֵלֵכוּ. ד אֶת-מְִׁשּפָטַי ּתַעֲׂשוּ וְאֶת-חֻּקֹתַי 
ה  אֱֹלהֵיכֶם.  ה’  אֲנִי,  ּבָהֶם:  לָלֶכֶת  ּתְִׁשמְרוּ, 
אֲֶׁשר  וְאֶת-מְִׁשּפָטַי,  אֶת-חֻּקֹתַי  וְּׁשמַרְּתֶם 

יַעֲֶׂשה ֹאתָם הָאָדָם וָחַי ּבָהֶם: אֲנִי, ה’.” 

של  מתמיד  בתהליך  נמצא  ישראל  עם 
לארץ  כניסה  לקראת  ממצרים  יציאה 
ישראל ובניית חברה טובה יותר בה. פרשת 
משלב  מעבר  נקודת  מהווה  אחרי-מות 
ובניית  מצרים  ארץ  ממעשה  ההתרחקות 
הריטואל הדתי )קרבנות( אל שלב מתקדם 
לידי  שבאה  הפנימית  הקדושה  של  יותר 
ביטוי באורחות חיים והתנהגות יומיומית - 

קדושים תהיו.

ה’  בפסוק  המוזכר  בהם’  ‘וחי  אגב,  דרך 
ובמקומות רבים אחרים בתנ”ך הינו המקור 
את  דוחה  נפש  שפיקוח  ההלכתי  לעקרון 
ו’חי  שנאמר  משלוש(  )חוץ  התורה  מצוות 
בהם’ ולא שימות בהם. רבים הרחיבו רעיון 
כך  על  אבל  ההלכה,  לגבולות  מעבר  זה 

בהזדמנות אחרת.

עיוור  לפני   - יותר  לקטנים  פעילות 
לא תיתן מכשול

מושג  את  להסביר  אמנם  קשה  לילדים 
הקדושה המופשט, אולם ניתן פשוט לקרוא 
פרשת  את  שפותחים  הפסוקים  את  יחד 
כל  כמעט  י”ט.  פרק  בתחילת  קדושים 
וחינוכי.  לדיון מעניין  נושא  הוא  שני  פסוק 
אני בחרתי את פסוק יד “ֹלא-תְקַּלֵל חֵרֵׁש-

-וְלִפְנֵי עִוֵּר, ֹלא תִּתֵן מִכְֹׁשל; וְיָרֵאתָ ּמֵאֱֹלהֶיךָ, 
למדנית  קצת  דרך  מציע  ה’.” אני  אֲנִי 
בעקבות הפרשנים שתחשוף בפני הילדים 
באופן בלתי אמצעי מעט מהמשמעות של 

להיות קדוש )לא, לא כזה שעושה ניסים(. 
כדאי לשאול שתי שאלות מנחות:

מה זה עיוור או חירש?
מהי הקללה או המכשול שאסור לקלל או 

להציב אותם? 
שאלה צדדית לדיון היא האם מותר לקלל 
ששומע  אדם  בפני  מכשול  להציב  או 
צריך  למה  אחרות:  במילים  או  רואה,  או 

להדגיש דווקא את החרש והעיוור?
כמובן שפשט הפסוק הוא חרש אשר אוזניו 
פגומות ועיוור שאינו רואה בעינו. אולם מה  
מבין  שאינו  מישהו  כלפי  לקללה  בנוגע 
את השפה שבה היא נאמרה? הוא נחשב 
מקרה,  בכזה  נפגע  מי  לא?  או  ‘חירש’ 
נוספת:  דוגמא  המקולל?  או  המקלל 
גידור  או  שילוט  ללא  פתוח  בור  השארת 
האנשים  של  חובתם  שזו  לומר  אפשר   -
הרחבת  אבל  הולכים,  הם  לאן  להסתכל 
מושג העיוור תכסה גם מקרה זה. והנה עוד 
כשר  לאכול  ילד שמקפיד  הוא  דני  אחת: 
אינה  שמשפחתה  רונית,  אצל  ומתארח 
שומרת כשרות. דני שואל אם האוכל כשר 
ורונית משיבה שכן - האם ניתן לראות את 

דני כעיוור? האם רונית הציבה לו מכשול?
ביותר  והמרחיבה  האחרונה  הדוגמא 



 מעונינים לשמוע יותר
על הקהילה?

 פנו לאריאל סלע
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 גורלם של קרבנות
ושל השעיר לעזאזל

לב’  ב’עיוורון  שלוקה  עיוור  על  מדברת 
החזקה  ביד  המובאת  דוגמא  בסיס  )על 
והוא  אוסנת  עם  רבה  לימור  לרמב”ם(: 
כועסת מאד ופגועה, היא ניגשת בוכה אל 
ומבקשת ממנו את המקל שבידו על  דוד 
כגמולה.  לאוסנת  להחזיר  שתוכל  מנת 
של  כזה  לילדים שבמצב  להסביר  אפשר 

יום כיפור וימי הזיכרון קשורים וכרוכים זה 
בזה במערכת של קונוטציות ואסוציאציות 
מיום  החל  להתיר.  לי  שקשה  אישיות 
“אחרי  בפרשת  שמקורו  העתיק  הכיפורים 
ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  דרך  מות”, 
ולנפגעי  צה”ל  לחללי  הזיכרון  ביום  וכלה 
מעוררים  הללו  המועדים  שלושת  הטרור. 
אצלי צורך בחשבון נפש מסוג זה או אחר, 
בשלושתם “עיניתם את נפשותיכם” ועולה 
בעצמה גדולה הצורך בתיקון אישי ובתיקון 

עולם.
מושג  לדורות  נחקק  מות”  “אחרי  בפרשת 
למשה,  זאת  מורה  האל  הכיפורים.  יום 
לכפרה  והדרך  המשמעות  התאריך,  כולל 
המבצע.  הוא  הכהן  אהרון  ולקדושה. 
ֹאתָם  וְהֶעֱמִיד  הְַׂשעִירִם;  אֶת-ְׁשנֵי  “וְלָקַח, 
אַהֲֹרן  מֹועֵד. וְנָתַן  ֹאהֶל  ּפֶתַח  ה’,  לִפְנֵי 
לה’,  אֶחָד  גֹּורָל  גֹּרָלֹות.  הְַׂשעִירִם,  עַל-ְׁשנֵי 
אֶת- אַהֲֹרן  לַעֲזָאזֵל. וְהִקְרִיב  אֶחָד  וְגֹורָל 
הַּשָעִיר, אֲֶׁשר עָלָה עָלָיו הַגֹּורָל לה’; וְעָָׂשהוּ, 
הַגֹּורָל  עָלָיו  עָלָה  אֲֶׁשר  חַּטָאת. וְהַּשָעִיר, 
עָלָיו-- לְכַּפֵר  ה’,  לִפְנֵי  יָעֳמַד-חַי  לַעֲזָאזֵל, 
לְַׁשּלַח ֹאתֹו לַעֲזָאזֵל, הַּמִדְּבָרָה.” )ויקרא טז, 

ז-י(

אַחֲרֵי מֹות שישה מיליון מבני עמנו - שעד 
מתועדים  משמותיהם  כמחצית  רק  היום 
ב”יד ושם” - התקשו להבין בארץ מה היה 
שם מתוך אי ידיעת העובדות. היו שחשבו 
לטבח”  “כצאן  לגורלם  הלכו  שהקרבנות 
הניצולים,  והיו  בדממה.  מורכן,  בראש 
הדין  וביום  כביכול,  עליהם  שפר  שגורלם 

)עיין ערך אקציה( הופנו לצד החיים.

המעשה המקראי הפך לסמל: קודם באה 
הפעולה ואחר כך נלוו אליה תלי תלים של 
“ונתנה  בפיוט  ויצירות.  הסברים  פרשנויות, 
תוקף” עובר העדר לפני בורא עולם וגורלו 
נחרץ “כבקרת רועה עדרו / מעביר צאנו 
תחת שבטו / כן תעביר ותספור ותמנה / 
לכל  קצבה  ותחתך  חי...  כל  נפש  ותפקוד 
בריה / ותכתב את גזר דינם כמה יעבורון 
וכמה יבראון / מי יחיה ומי ימות / מי בקִצו 

ומי לא בקִצו”.
ברמה הסמלית, מי זה השעיר, התיש “אֲֶׁשר 

לעזאזל?  ושנשלח  הַגֹּורָל”  עָלָיו  עָלָה 
הושאר  פשוט  שהוא  נראה  למעשה 
אֶת-ּכָל- עָלָיו  הַּשָעִיר  “וְנָָׂשא  במדבר: 
וְִׁשּלַח אֶת-הַּשָעִיר,  עֲו ֹֹנתָם, אֶל-אֶרֶץ גְּזֵרָה; 
לנכון להסביר  חז”ל מצאו  ּבַּמִדְּבָר”. אבל 
שהוא הושלך מצוק גבוה. האם השעיר הוא 
השאיר, שארית הפלטה? חלקם באמת חיו 
אבריהם  רוסקו  כאילו  חייהם  שארית  את 

בהידרדרות אטית וכואבת.

לאדון  “סליחה  נקרא  הבא  הקטע 
ובו הזעקה, התפילה והסליחה  הסליחות”, 
הסליחות”  “אדון  הנוראים  הימים  בפיוטי 
של  לסיפורה  מתחברים  תוקף”  ו”ונתנה 

אסתר גוטר לבית קוהן, ניצולת אושוויץ. 

אסתר  אסתושה,  את  הציל  הלְבָבֹות  ּבֹוחֵן 
הקטנה, פעם אחר פעם.

מחלפותיה  על  חסו  המספריים  כשאוחזי 
נצרבה  לא  כשזרועה  בסרטים,  העטורות 
ולא מוספרה, כשהתחננה מול קנה שלוף, 
כשחמקה בין רגליו הפשוקות של הר אדם 

חייתי עת חבש את מסכת הגז. 
נידונה  היא  השנייה  אחר  אחת  בסלקציה 
גרמניה,  יד  אותה  משכה  פעם  למוות. 
אחרת  זרה  ביד  נדחפה  היא  אחרת  פעם 
מתחת לשולי שמלתה של אישה, במסדר 
נכמרו,  הזדים  רחמי  לעבודה.  הנשלחות 
לגימה  כשביקשה  לה  סטרו  עמה  ובנות 

נוספת.
מִי בָרָעָב וּמִי בַּצָמָא?

גרשוה כשברחה לצריפם.
מִי יָנוּחַ וּמִי יָנוּעַ?

יצילה  אבות  ברית  זוכר  שאם  נדרה  היא 
מהגיהינום - היא תחזור ותקרא לו “ׁשֹומֵעַ 
ּתְפִּלֹות”, כמו שקראו לו אבא אהרון וסבא 
בטליתותיהם  עטופים  חייהם.  כל  צבי 
הקדוש  הקהל  את  מברכים  היו  הם 
כהנים.  בני  כהנים  ובפלוצק.  בוולוצלאבק 

להם לא ענה ּבְעֵת צָרֹות.
נדם  תהילות  נורא  איך  וזכרה  נדרה  היא 
יולצ’יה  של  מותה  בנוראות  כשחזתה 

אחותה בעינויי רעב ומחלה.
מִי בָרַעַׁש וּמִי בַּמַגֵּפָה?

נאלם ּפֹועֵל יְׁשוּעֹות כשאמא נעלמה.

מִי בַחֲנִיקָה וּמִי בַּסְקִילָה?
הימים הנוראים של ת”ש לא תמו גם לאחר 
הארוכה  בידו  הוציאה  צְדָקֹות  שלֹובֵׁש 
ותש  כמעט  הגיהינום.  משערי   ,25 מבלוק 
כוחה, אבל... עוד היה על אסתושה לעבור 
בנות מאות  בחזרה, צעדות  את הפרוזדור 
ובסמרטוטים  עץ  בקבקבי  קילומטרים 

קרועים.
מִי בַּמַיִם וּמִי בָאֵׁש? מִי בַחֶרֶב וּמִי בַחַיָּה?

את  הרכבות,  את  לשרוד  עליה  היה  עוד 
הטיפוס, את בורות ברגן בלזן הפתוחים.

יכלו  ולא  ניתכו על ראשה  מכות אינספור 
- הילדה עדיין  לרוחה. כנגד כל הסיכויים 

נשמה.
גיא  מעמקי  אותה  הציל  עֲרָבֹות  רֹוכֵב 
להעלות  שתזכה  ידעה  כבר  והיא  צלמוות 
כשתעמוד  המקוללים  הימים  זכר  את 

איתנה על אדמת גן העדן.
מִי יִָשלֵו וּמִי יִתְיַּסָר? מִי יֵעָנִי וּמִי יֵעֵָׁשר? מִי 

יִָשפֵל וּמִי יָרוּם? 
בא פסח תש”ה וסגר את שנות הכיפורים.

היא לא הביטה לאחור כדי לראות מי ומה 
ופניה  בים. משעולי השאול בעקביה  רמה 

לחיים.
לא  והיא  עֲתִידֹות  לה  צפה  הַּדֹורֹות  קֹורֵא 
הטוב,  לשמו  ולהודות  למחול  שלא  יכלה 

גֹּולֶה העֲמוּקֹות.
לא חטאה מעולם לפניו. לא קָבְלָה מעולם 

כלפיו. אסתר סלחה לאֲדֹון הַּסְלִיחֹות.
בת  זקנה  אישה  שישים,  כמו  שנים  שש 
את  דלתה  אז  לבדה.  שנים,  שש-עשרה 
למדה  בשערה,  שהטמינה  הפתקאות 
מילה-מילה  ותרגמה  הקודש  שפת  את 

מפולנית.
מחדש  נולדה  הנוספות  השנים  בשישים 
השנים  לתשע  מקדש  מסביבה  ובנתה 

הראשונות. מקדש לתמימות.
מבית  שובה  עם  צמה.  כיפורים  יום  מדי 
את  הוציאה  הכספת,  את  פתחה  הכנסת 
מסכת  את  לבנותיה  וקראה  הנעורים  יומן 

הייסורים.
מִי בְקִּצֹו וּמִי לא בְקִּצֹו?

אילת אסקוזידו
אם לתלמיד בכיתה ב’ קשת

כעס גם לימור היא סוג של עיוורת, ונתינת 
המקל היא סוג של מכשול. 

המשמעות  זו  כי  להדגיש  אפשר  לסיכום 
לכלל  להתנהג מעבר   - קדוש  להיות  של 

הפשוט והמובן מאילו.

שי מונזון
אב לתלמידים בגן ובכיתה א’  קשת



ישי )41( איילת )40( שגיא )9( גלעד )6( יואב )1 וחצי(

   ישי גדל בירושלים, “עד גיל 35”. במקור ממשפחה דתית, למד בישיבה התיכונית 
“נתיב מאיר”. “נתיב מאיר היה מקום מאוד שמרני, מאוד שוביניסטי”. לישי, שבא 
לחבר  הצהיר  כבר  ט’  בכיתה  קונפליקט.  היה  זה  שוביניסטי,  לא  מאוד  מבית 
להתנתק  היה  העיקרי  הקושי  בהכל.  ספק  הטיל  כבר  ב-יא  קונסרבטיבי.  שהוא 
לנצרים.  לגרעין  לנח”ל,  התגייס  כולם,  כמו  הסדר  לישיבת  במקום  מהמסגרות. 
עיזים...                  ירה מרגמות על  טיל לאו,  דוגמאות: פלט  “הייתי החייל הגרוע בצה”ל”. 
ת איילת גדלה ברחובות. משפחתה נסעה לשליחות פעמיים. עברה 4 )!( בתי ספר 
יסודיים שונים .באה מבית מאוד מדעי, רציונאלי. עברה לתחום הטיפולי,  הדינאמי: 
הנחיית קבוצות, פורום נשים ...“זו החזרה בשאלה שלי“. תמיד התחברה לחבר‘ה 
דתיים. בצבא שירתה בבית ספר למכי“ם כמאבחנת מחקר. הכירה דרך חברה את 
הגרעין המשימתי הדתי בירוחם, והתחברה אליהם.   היכרות: תמר, חברה טובה 
של איילת התארסה עם בחור בשם איתן להמן. איילת הוזמנה לאירוסין, ואמה 
של תמר דאגה שתשב ליד אחיו הגדול של איתן. לא התיחסה אליו כל הערב, 
עד שישי הקריא שיר של יהודה עמיחי )“סודות האהבה הטובה”(. איילת נדלקה, 
וביקשה ממנו את הספר.   שניהם חילונים. יש אלוהים? ישי: כנראה שאין. בטח 
שלא האלוהים היהודי הזה של השגחה אישית. אולי אלוהי הפילוסופים, אבל זה 
לא מעניין. איילת: יש חלק אלוהי בכל אחד מאיתנו.   איילת למדה שני תארים 
)עם תזה( בריפוי בעיסוק. אחר כך למדה ייעוץ אירגוני שנתיים, והנחיית קבוצות 
שנתיים. היום עובדת במכון “אבניים” - חלק מצוות פיתוח מודל לפיתוח מקצועי 
קבוצות  מנחת  עצמאית,  היא  בנוסף  הספר.  בתי  בתוך  חינוך  ואנשי  מורים  של 
ויועצת אירגונית.    ישי למד היסטוריה ופסיכולוגיה. התחיל תואר שני בהיסטוריה, 
עבד  ומרפקים”.  ישבן  חיוניים:  איברים  שני  לי  “חסרים  באמצע.  הפסיק  אבל 
ישי  אנג’ל. בא מישהו להתקין תכנה במשרד שלו.  במשאבי אנוש של מאפיית 
ראה מה הוא עושה וחשב שגם הוא יכול לעשות את זה. כששמע כמה הוא מרוויח, 

החליט לעבור להיי-טק. עד היום מנהל בהיי-טק.    תחביבים: ישי: היסטוריה )קורא עכשיו את “אנגליה בימי סטיוארט”(, טיולים, קריאה. 
איילת: לצייר )ישי: כל הבית שלנו מלא ציורים של איילת(, חייבת לקרוא בין 12-11:30 )קוראת עכשיו “הקץ לנשק” של המינגווי(, אוהבת 
לרקוד )השתתפה בסדנא שלושה ימים בפסח(.     שגיא ילד שחולה על ידע. ספוג, זוכר הכל. הכל מעניין אותו.  היסטוריה, מיתולוגיה, מדע.      
גגגגלעד אוהב מאוד ספורט, בעיקר כדורגל. חוזר מהלימודים ויכול לבלות שלוש שעות עם הכדור. שני הגדולים בחוג לחימה משולבת.       
אאארוחה משפחתית: כל ליל שישי, ושבת בצהריים. “יהרג ובל יעבור”. עוברים על “ודברת בם” בארוחה. הילדים לחצו להשתתף במדור. 
כל המשפחה מתכנסת לראות את American Idol, כוכב נולד האמריקאי.    כיבוי אורות:  גלעד ויואב ב-20:30, שגיא ב-21:30. ההורים 

.24:00-23:00

משפחת להמן )רחוב אברהם מרדכי לוין(משפחה מבוקשת
ראיינו: רותי פרוש ואריאל ידין

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, נא ליצור קשר עם רותי פרוש 054-8184423.

קדושה
לדתיים בלבד?

הידוע  בפסוק  מתחילה  קדושים  פרשת 
ואמרת  ישראל  בני  עדת  כל  אל  “דבר 
אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה’ אהיכם” 

)כך במקור(. 
מתמקדים  שהדברים  לראות  כמובן  ניתן 
במושג “קדושה”. בפסוק זה מצווה ה’ את 
ולהידמות  “קדושים”  להיות  ישראל  בני 
שהמושג  נראה  אך  קדוש.  הוא  שאף  לו 
“קדוש”  להיות  שהחובה  וודאי  “קדושה” 
משמעותה  בעצם  מה  כלל.  נהירים  אינם 

של החובה להיות “קדוש”? 
ובמיוחד   - ההשכלה  תקופת  שעם  דומה 
בעשורים האחרונים - מונחים כגון “חטא”, 
מובנים  ללא  הפכו  ו”קדושה”  “אשמה” 
ויתכן שאף חסרי תוכן ממשי. וחוסר בהירות 
שאינם  לאתאיסטים  רק  מופנה  אינו  זה 
בקיומו של האל, אלא אף  מאמינים כלל 

לאנשים שמקיימים אורח חיים דתי, אך הם 
למשל, ספקנים לגבי קיומו של האל. ואף 
אם אנשים אלו מאמינים בקיומו של האל 
הרי שהם סקפטיים לגבי האופן שבו הוא 

מתפקד בעולם. 

דעות  של  מאוד  רחב  ספקטרום  ישנו 
לעולם.  האל  היחס שבין  לגבי  ואפשרויות 
כל  וחובקת  טוטאלית  מגישה  נע  המנעד 
צעד  כל  על  כמשגיח  האל  את  הרואה 
לגישה  ועד  ולאדם  לעולם  בנוגע  ושעל 
מינמאליסטית שאמנם מאמינה בקיומו אך 
אינה סבורה שמתקיים יחס כזה או אחר בין 
האל לעולם. האל לפי גישה מינימליסטית 
ואינו מעניק שכר לאנשים  אינו מעניש  זו 
שלמושגים  ומובן  רצונו,  את  שמקיימים 
“עולם הבא” ו”גהינום” אין מקום לפי גישה 

זו. המושג “קדושה”, שניזון לכאורה מקיומו 
לכל  בעייתי  מושג  אפוא,  הוא,  האל  של 
הגישות שציינתי לעיל. וכפי שמציין פרופ’ 
והעצום  הגדול  המושג  “לפנינו  לייבוביץ: 
הספציפיים  מן  אחד  שהוא  קדושה,  של 
שאין  והמיוחסים של האמונה, זאת משום 
האמונה  של  לעולמה  מחוץ  מובן  כל  בו 

הדתית”. 

פירוש  עיני  את  צד  זו,  בהירות  אי  למרות 
בן  חיים  )ר’  החיים  אור  ומיוחד של  מעניין 
הקדוש”(  החיים  “אור  בכינויו  שידוע  עטר 
על פסוק ב’ “דבר אל כל עדת בני ישראל 
החיים  אור  תהיו...”.  ואמרת אלהם קדשים 
כל עדת בני  שואל מדוע נאמר “דבר אל 
כפי  ישראל”  בני  אל  “דבר  ולא  ישראל” 

שנאמר בהרבה מקומות בתורה?



החינוך לקידום  העמותה 
על פי עקרונות קשת

נעה ויהודה זלצברג

משחקשת  לשבת

ואלו דבריו: “ולטעם זה דקדק לומר אל כל 
עדת בני ישראל, לומר כי מצווה זו שמצווה 
קדושים תהיו היא מצווה שישנה בכל אדם, 
קדוש  זו  מצווה  בקיימו  ישראל  איש  שכל 
שתהיה  בישראל  הדרגה  ואין  לו,  יאמר 
נמנעת מהשגה זו... לבל יאמר אדם שאין 
ולא  ישראל  איש  לכל  הגדולה  זו  מצווה 
דיבר הכתוב אלא ליחידי סגולה, לזה אמר 

אל כל עדת בני ישראל”. 

יש כאן מסר מעניין ומרגש כאחד. היכולת 
להיות קדוש ניתנת לכל אדם באשר הוא 
אדם. סגולותיו של האדם, המשפחה ממנו 
הוא בא, האם הוא עשיר או עני, האם הוא 
חולה,  או  בריא  הוא  האם  טיפש,  או  חכם 
אינן רלוונטיות ליכולתו של האדם לעלות 
הרמב”ם  שאמר  וכפי  הקדושה.  במדרגות 
לו להיות  “כל אדם ראוי  בהלכות תשובה 
צדיק כמשה רבנו”. החובה, אך גם היכולת 
שדרות  כל  את  חותכת  קדוש  להיות 
האוכלוסייה, למגדול ועד קטן, טף ונשים, 

בריאים וחולים, עשירים ועניים. 
ויש לשים לב שהתורה אינה מתייחסת בצו 
להיות קדוש, למצווה כזו או אחרת )על אף 

מתייחסת  שהתורה  שציינו  מפרשים  שיש 
יש  כן(.  לאיסורי עריות, אך אני איני סבור 
כאן חובה כללית להיות קדושים, המובחנת 
אחד  כל  אשר  המצוות,  מיתר  ומופרדת 
של  תוכן  בה  למלא  צריך  מאיתנו  ואחד 
אנשים  קיימים  ההמחשה,  ולשם  קדושה. 
שמקפידים על קלה כבחמורה ובכל זאת 

הם רחוקים מן הקדושה מרחק רב.   

ומהו תוכן זה של קדושה? כשקראתי את 
שלא  יכולתי  לא  החיים  אור  של  פירושו 
להיזכר בספרו של אהרן אפלפלד “פרחי 
האפלה” שמספר חלק מקורות חייו בשואה. 
בידי  אמו  אותו  הפקידה   11 בן  כשהיה 
מריאנה  בזנות.  שעסקה  מריאנה,  חברתה 
שנוצלה והושפלה על ידי הגרמנים דאגה 
לו לכל מחסורו תוך שהיא מחביאה אותו 
בקיטון שבסמוך לחדרה. ברגעיה הפיכחים 
הייתה כורעת על ברכיה, מחבקת ומנשקת 

אותו ומבטיחה לו שלא יאונה לו כל רע. 
לה  סיפר  אותו,  ראיינה  אפרת  כשאשתי 
שנחשבים  העבריינים  גם  כי  אפלפלד 
את  לעבור  לו  עזרו  לנחותים  לכאורה 
לחם  פרוסת  עמו  שחלקו  ידי  על  השואה 

סבלו  עצמם  הם  כאשר  אף  רעב  כשהיה 
מקשיים דומים.

עשיית  ולפיה  עמוקה  אמירה  כאן  ישנה 
)למצער  פרי  אינו  הנכון  המוסרי  המעשה 
לא תמיד( של רכישת השכלה כללית או 
המוסרי  המעשה  לעיתים  גבוהה.  תרבות 
הנכון דווקא בא מן המצפון הפשוט שלא 
שהן  וספקות  התלבטויות  ידי  על  חולל 

במקרים רבים תוצאה של ההשכלה.  

היחידים  המקרים  אינם  אלה  מקרים 
שבהם ניצלו חלק מן היהודים בידי פשוטי 
של  דבריו  את  משקפים  הם  אולם  העם. 
תהיו”,  “קדושים  המצווה  על  החיים  אור 
בכל  קדוש טמונה  להיות  היכולת  ולפיהם 
אדם באשר הוא. אנשים אלה הפכו להיות 
קדושים על ידי מעשיהם ולעניות דעתי, הם 
יצקו תוכן ראוי לאמרתו של הרמב”ם  אף 
“כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו”.  

שבת שלום, 
רוני רוזנברג
אב לתלמידות בגן ובכיתה ב’ קשת

 הקריצה השבועית
בקטנה -

טל גנוסרהדדיות

לא  ממש  זה  חילוני  אתה  אם 
אני  דתי.  של  חבר  להיות  פשוט 
אסביר: נגיד שאתה מוזמן לשבת 
חמין  נעים  כמה  אצלו.  לחמין 
עכשיו  טוב,  חבר  כל  כמו  וטוב. 
בחזרה.  אותו  להזמין  רוצה  אתה 
לעשות  ניסיתם  הכשרות.  בעיה, 
חמין בסיר חד פעמי, הרי אין דבר 
כזה בכלל )ואם יש אני לא אוכל 
את זה(. איך יוצאים מהפלונטר? 
אהבה:  עושים  שהקיפודים  כמו 
בזהירות. אלף - לך על פיצה, זה 
כל  את  קנה   - בית  פשוט.  יותר 
המצרכים הנדרשים. ג - לך תכין 
בבית.  הדתי  החבר  אצל  אותה 
כלים  שוטף  והוא  שמחים  כולם 

בסוף. הרווחת.

בפרשת קדושים מופיע ציווי האוסר על עירוב של שני מינים שונים של צמחים או 
חיות יחד. לדוגמה, אסור לקשור יחד שתי בהמות ממינים שונים לאותה מחרשה 
בשדה, ואסור לזרוע שני מיני צמחים שונים מעורבים יחד באותה ערוגה. איך 
נקרא איסור זה? כדי לגלות זאת, קיראו את המילים ברשימה והוציאו מכל מילה 
את האות שהתערבבה )מין בשאינה מינה...(, כך שהאותיות שנשארו תיתנה שם 
של בהמה )לדוגמה: חזמיר – אם מוציאים “מ”, נשאר חזיר(. את האות שהוצאתם 

רישמו במשבצת המתאימה, והמילה שתתקבל היא שם האיסור.

חכמור

פרלה

סאוס

גימל

תאום

איסור כזה קיים גם בבגדים. אין לעשות בגד מעורב משני סוגי בדים. איך נקרא 
בגד כזה? חיזרו על אותו משחק עם שמות הבגדים ופריטי הלבוש שברשימה. 

האותיות שהוצאתם יצטרפו יחד לכינוי של בגד העשוי משני סוגי בדים.

משעיל

סודער

חולטצה

גנופיה

זגרב


