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 לוקט על ידי
אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

ברחל בתך הקטנה    מילה בסלע 
הביטוי ברחל בתך הקטנה מקורו בסיפור 
על  מסופר  בראשית  בספר  ורחל.  יעקב 
יעקב אבינו, שעבד אצל לבן, אהב את בתו 
רחל ורצה להנשא לה. לבן שאל אותו איזו 
תמורה הוא רוצה עבור עבודתו, ויעקב ענה 
לו: אֶעֱבָדְךָ ֶׁשבַע ָׁשנִים ּבְרָחֵל ּבִּתְךָ הַּקְטַנָּה 
)כט יח(. אלא, שהמנהג באותם הימים היה 
לחתן קודם את הבת הגדולה, ולרחל היתה 
אחות גדולה )ולא נשואה( - לאה. לכן, כדי 
שלא תהיינה אי הבנות )או מקום לרמאות 

על  פעמיים  יעקב  חזר  לבן(,  של  מצידו 
התנאי שלו: גם רחל וגם הבת הקטנה. 

את  הסביר  רבה(  מדרש  )בעקבות  רש”י 
הפסוק באופן הבא: 

“ברחל בתך הקטנה” - כל הסימנים הללו 
למה? לפי שיודע בו שהוא רמאי, אמר לו: 
“אעבדך ברחל”. ושמא תאמר: רחל אחרת 
ושמא  “בתך”.  לומר:  תלמוד  השוק?  מן 
שמה  ואקרא  שמה  ללאה  אחליף  תאמר: 

רחל? תלמוד לומר: “הקטנה”. ואף על פי 
כן לא הועיל לו, שהרי רימהו. 

כשרוצים  הזה  בביטוי  משתמשים  היום 
לחלוטין  ברור  שיהיה  באופן  משהו  לומר 
או  להתחמק  יוכל  שלא  כך  השני,  לצד 
מסבירים  כזה,  במקרה  ידע.  שלא  לטעון 
לו את הדבר ברחל בתך הקטנה, כלומר 
מקום  מותירה  שאינה  מדויקת,  בצורה 

לספקות.

2. “עבודה עברית” מול “עבודת זרים” )דיון 
ערכי, יתרונות, חסרונות, אילוצים(  

בהיסטוריה  המקדש  ובתי  המשכן 
היהודית

בפרשת תרומה מצווה האל את בני ישראל 
)“ועשו לי מקדש ושכנתי  לבנות לו משכן 
התקבל  הציווי  ח’(.  כ”ה,  שמות  בתוכם”, 
ובמהלך  לדורות,  כמסר  ישראל  בעם 
בעם  מתקיימים  היהודית  ההיסטוריה 

ישראל מספר סוגים של “משכן”. 

מועד(,  אהל  גם  )הנקרא  הראשון  המשכן 
הוא, כמובן, זה שנבנה במדבר ושבבנייתו 
משכן  זהו  ויקהל-פקודי.  פרשות  עוסקות 
נייד בצורת אוהל הנישא על ידי בני ישראל 
במסעותיהם במדבר. כשנפסקים הנדודים 
הם  ישראל,  לארץ  נכנסים  ישראל  ובני 
אותו  ומניחים  איתם  המשכן  את  מביאים 
בארץ,  הישיבה  בזמן  קבע.  של  במקום 
עד  נוספים,  משכנים  גם  בה  מוקמים 
בית  את  בירושלים  בונה  שלמה  שהמלך 
הפולחן  למקום  ההופך  הראשון  המקדש 
המרכזי )ועם הזמן היחידי(, של עם ישראל. 
בית המקדש מבטל במידה רבה את הצורך 
בית  לדורות.  ויועד  הארעיים,  במשכנים 
נבוכדנאצר מלך  ידי  זה נחרב על  מקדש 
בבל, ורק אחרי נפילתה של בבל ועלייתה 
ישראל  לארץ  חוזרת   פרס,  ממלכת  של 
כאן את  ובונה  בבל  מגלות  עולים  קבוצת 
בית המקדש השני )באישורו ובעידודו של 
המלך כורש(. בית המקדש השני עמד על 

תילו בירושלים כמה מאות שנים שבמהלכן 
בסופו  )הורדוס(.  ושיפוצים  הרחבות  עבר 
ידי  על  נהרס  השני   הבית  גם  דבר  של 
מרכזי  פולחן  מקום  בהיעדר  הרומאים. 
בדמות משכן או מקדש, תפסו את מקומם 
מרכזיים  פולחן  כאתרי  המקדש  בתי  של 
גם  )הנקראים  הכנסת  בתי  ישראל,  בעם 

“מקדש מעט”(. 

תאריכון )משוער(

דו-שיח עם הילה )1(
במרכז  עצרנו  הירדן  לבקעת  בדרך 
שילה.  הקהילתי  הישוב  של  המבקרים 
שם סיפרו לנו ששילה הייתה עיר חשובה 
שהתרחשו בה אירועים חשובים בהיסטוריה 
של העם היהודי )יודעים איזה?(, ושהמשכן 

שכן בה במשך זמן רב.  
 

“חשבתי שהמשכן היה רק במדבר” תהתה 
הילה. 

אכן  המשכן  “את  הסברתי.  שם”  רק  “לא 
בנו במדבר והוא נדד עם בני ישראל קרוב 
ישראל  בני  ומשנכנסו  שנה.  לארבעים 
לארץ ישראל העמידו את המשכן במבנה 
עבר  מגלגל  גלגל.  שנקרא  במקום  קבוע 
 369 במשך  עמד  ושם  לשילה  המשכן 

שנה”. 

שמות,  בספר  האחרונות  הפרשות  שתי 
כבכל  יחד,  השנה  נקראות  ויקהל-פקודי, 
מסתיימת  בזה  מעוברת.  שאינה  שנה 
תש”ע,  לשנת  שמות  בספר  הקריאה 
ובסיומה אנו מכריזים בקול רם: “חזק חזק 

ונתחזק”. 

הצד  רב  בפירוט  מתואר  ויקהל  בפרשת 
בהתאם  המשכן  הקמת  של  הביצועי 
בשלוש  באריכות  שתוארו  לתכניות 
וחלק  תצווה  )תרומה,  הקודמות  הפרשות 
מפרשת כי תשא(. פרשת פקודי היא המשך 
ישיר  לפרשת ויקהל ובה מסופר על משה 
ההכנסות  על  לציבור  כספי  דו”ח  המגיש 
המשכן.  פרויקט  של  וההוצאות  )תרומות(, 
לאחר מכן קובע הקב”ה למשה את תאריך 
ההקמה ומשמוקם המשכן עוברת השכינה 
)המייצגת את הקב”ה( “לדוּּּר” בתוכו )פרק 

מ’ הפסוקים שלהלן(. 

לֵּאמֹר.  ב ּבְיֹום- אֶל-ֹמֶׁשה  ה’,  א וַיְדַּבֵר 
הַֹחדֶׁש הָרִאׁשֹון, ּבְאֶחָד לַֹחדֶׁש, ּתָקִים, אֶת-
מְִׁשכַּן ֹאהֶל מֹועֵד. לד וַיְכַס הֶעָנָן, אֶת-ֹאהֶל 

מֹועֵד; וּכְבֹוד ה’, מָלֵא אֶת-הַּמְִׁשכָּן.

להורים שלום
על רקע פרשת השבוע והפרשות הקודמות 
והדברים  המשכן,  בבניית  העוסקות 
בשני  הילדים  עם  לעסוק  ניתן  שבהמשך, 

העניינים הבאים:
בהיסטוריה  המקדש  ובתי  המשכן   .1

היהודית )אינפורמציה בסיסית(



מהציווי המקראי עד התרבות החילוניתשמירת השבת

הילה הסתכלה על התאריכון ומיד אישרה 
שהחשבון נכון. ואחר כך היא שאלה: “ומה 

קרה בסוף למשכן?” 
שילה  העיר  עם  יחד  נחרב  כנראה  “הוא 

בקרב עם הפלישתים”, עניתי. 
“מאיפה יודעים,” שאלה הילה.

“כי כך כתב הרמב”ם בהלכות בית הבחירה 
א ב,” עניתי, “ויש גם הוכחות נוספות”.

המשכן  העמידו  לארץ,  שנכנסו  “כיוון 
בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו. 
ומשם באו לשילה, ובנו שם בית של אבנים; 
ופרסו יריעות המשכן עליו, ולא הייתה שם 
תקרה. ושלוש מאות ותשע ושישים שנה, 
עמד מקדש שילה. וכשמת עלי, חרב ובאו 
שמואל,  וכשמת  מקדש;  שם  ובנו  לנוב 
חרב ובאו לגבעון ובנו שם מקדש. ומגבעון 
באו לבית העולמים. וימי נוב וגבעון, שבע 

וחמישים שנה”. 

2. המשכן, ובית המקדש הראשון -  
“עבודה עברית” מול “עבודת זרים”

מוגדרת  ובויקיפדיה  באנציקלופדיות 
מימי  ציונית  כאידאולוגיה  עברית  עבודה 
העלייה השנייה )תחילת המאה העשרים(, 
על  יהודים  פועלים  העדפת  ומשמעותה 
רבי  של  בפרושו  עיון  ערבים.  פועלים  פני 
כ”ב(,  ל”ח,  פקודי  )פרשת  ספורנו  עובדיה 
עבודה  בין  שהאבחנה  כך  על  מצביע 
זרים   לעבודת  צדיקים(  )עבודת  עברית 
ערך  הוא  כאשר  עיניו  לנגד   עמדה  כבר 
מקדש  לבניית  המשכן  בניית  בין  השוואה 
פקודי  )פרשת  ספורנו  כותב  וכך  שלמה. 

פרק ל”ח פסוק כ”ב(:
וכליו  המשכן  מלאכת  ראשי  שהיו  “עשה 
שרתה  ובכך  שבדור  לצדיקים  מיוחסים 
שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים. 
אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה בו 
מצור, אף על פי ששרתה בו שכינה נפסדו 
חלקיו והוצרך לחזק את בדק הבית ונפל 

בסוף הכל ביד אויבים”.

דו-שיח עם הילה )2(
ומי  בנה את המשכן  מי  יודעת  “האם את 

שאלתי  הראשון?”  המקדש  בית  את  בנה 
בת  לילדה  האם  לברר  כדי  הילה,  את 
שמונה יש כבר מספיק ידע כדי לענות על 

זה. 
“אני  רק זוכרת שאת המשכן בנה בצלאל 
למדנו”,  לא  עוד  המקדשים  על  אבל 

השיבה הילה. 
“אם כך, קראי בבקשה את  שני הפסוקים 
תוכלי  אולי  כך  “ואחר  הצעתי,  הבאים”, 

לענות על השאלה”. 

המשכן )שמות ל“ח, פרשת פקודי(
כב ובצלאל בן-אורי בן-חור, למטה יהודה, 
עשה, את כל-אשר-צוה ה’ את-משה.  כג 
למטה-דן- בן-אחיסמך  אהליאב  ואתו, 

ובארגמן,  בתכלת  ורקם,  וחשב;  -חרש 
ובתולעת השני, ובשש.  }ס{ 

ז’,  א’,  )מלכים  הראשון  המקדש  בית 
מתוך ההפטרה לפרשת ויקהל(

את-חירם  ויקח  שלמה,  המלך  וישלח  יג 
ממטה  הוא  אלמנה  בן-אשה  יד  מצר. 
נחשת,  חרש  איש-צרי  ואביו  נפתלי, 
ואת- ואת-התבונה  את-החכמה  וימלא 

הדעת, לעשות כל-מלאכה בנחשת; ויבוא 
אל-המלך שלמה, ויעש את-כל-מלאכתו.  
ואת-היעים  חירום--את-הכירות,  ויעש  מ 
לעשות  חירם,  ויכל  ואת-המזרקות; 
למלך  עשה  אשר  את-כל-המלאכה, 

שלמה, בית ה’.

לאחר  הילה,  אמרה  קל”,  זה  “עכשיו 
בנו  המשכן  “את  הפסוקים.  את  שקראה 
המקדש  בית  ואת  ואהליאב,  בצלאל 

הראשון בנו שלמה המלך וחירם”. 
המבנים  את  בנו  לא  שהם  לך  “וברור 
בעצמם, אלא נעזרו במאות ואלפי בנאים, 

אמנים ובעלי מלאכה אחרים”, השלמתי.
נוסף  לפן  לב  “שימי  אמרתי,  “ועכשיו”, 
בנו,  המשכן  שאת  בעוד  בבניה.  הקשור 
בניהול בצלאל, רק בעלי מלאכה ואמנים  
המקדש  בית  בהקמת  ישראל,  מעם 
הראשון נעזר המלך שלמה בעובדים זרים 

רבים, שבראשם, מלך צור, חירם.”

“האם לא יכול היה שלמה לגייס לבניה רק 
ישראלים  כפי שהיה בעת הקמת המשכן 

במדבר”? שאלה הילה.

היה  “במדבר  השבתי.  שלא”,  “כנראה 
וכל  אחרים   מעמים  מבודד  ישראל  עם 
להתבצע  לפיכך  יכולות  היו  העבודות 
האדם  כוח  ידי  על  רק  ברירה(  )מחוסר 
היו  ישראל  שבעם  היה  המזל  המקומי. 
לבצע  שיכלו  מוכשרים  מאד  אנשים 
והקב”ה  מושלמת,  בצורה  העבודה  את 
כך,  אחר  עליהם.  הצביע  ובעצמו  בכבודו 
כשהעם נכנס לארץ ישראל כבר נפתחה 
מן  זרים  בעובדים  להיעזר  האפשרות 
ישנו אמן  בצור  וכאשר  המדינות השכנות, 
לבניית  שלמה  בו  נעזר  כחירם,  בינלאומי 
לכאן  מטיסים  אנו  בימינו  המקדש.  בית 
עובדים זרים אפילו ממדינות רחוקות יותר, 
כאשר אין ישראלים שרוצים לבצע עבודות 
מסוימות או כאשר מדובר במומחים שלא 

ניתן למצוא כמותם בישראל”.  
נכון  האם  הילה.“  שאלה  טוב,”  יותר  “ומה 
הוא להתבסס אך ורק על טהרת העבודה 
לפעמים  וצריך  שאפשר  או  העברית, 

להיעזר גם בעובדים בזרים?” 
“זה נושא רציני מאוד ויש בו שיקולים לכאן 
בכך  הדיון  את  ודחיתי  אמרתי,  ולכאן”, 

לפעם אחרת בגלל השעה המאוחרת.  

וחלומות  טוב  “לילה  להילה  איחלתי  ואז 
“תחשבי  הוספתי,  שתירדמי”,  “ועד  פז”, 
מה מיוחד במספר 369. את בכלל זוכרת 

מאיפה המספר הזה?” 
אם   שאפילו  חשבוני  טור  זהו  )תשובה: 
לאינסוף, סכום הספרות של  אותו  נמשיך 
לסיפרה  המצטמצם   - מאיבריו  אחד  כל 
לדוגמא:   .9 או   6  ,3 יהיה   -  תמיד  אחת 
סכום הספרות של המספר 1296 הוא 18 

וסכום הספרות במספר 18 הוא 9(.

מרדכי ליבנה 
סב להילה, כיתה ג’ ושמוליק, כיתה א’ 
קשת

ויקהל-פקודי  השבוע  שפרשת  לפני  רגע 
מתחילה, משה יורד מהר סיני בידו לוחות 
בני- עדת  מול  אל  קורנים  פניו  הברית, 
משה  אותה  הראשונה  המצווה  ישראל. 

מוסר הינה שמירת השבת.
אולי  אם-כי  אופיינית  מצווה  הינה  השבת 
הסהר  בתרבויות  ליהודים.  מקורית  לא 
לימים  איזכורים  ישנם  הקדומות  הפורה 
מיוחדים ומקודשים: האחד מכונה “סבטו”  
ככל  נגזרה  )ממנו  האוגריתית  בתרבות 
הנראה המלה שבת( - יום מנוחת לב-האל, 

והשני “ימי מזל רע” בתרבות הבבלית בהם 
אסורות פעולות מסויימות על המלך ושריו.

השבת היהודית הינה חידוש במובן של יום 
קודש המיועד לכולם- לעני, לעשיר, ליהודי 

ולגר ואף לחיה. 
סיבות רבות לשבת: קודש  -ויקדש אותו כי 
בו שבת מכל מלאכתו )בראשית ב3(, ברית  
- ”לעשות את השבת לדורותם ברית עולם” 
תעשה  ”לא   - לכל  שבת   ,)16 לא  )שמות 
כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך 
ובהמתך וגרך” )שמות כ -10 9(, וכמובן זכר 

לעבדות - ”למען ינוח עבדך ואמתך כמוך 
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים” )דברים 

.)5
הדיון  מתמקד  השבת  על  הציווי  לאחר 
בפרטי  מפרטת  הפרשה  המשכן,  בבניית 
פרטים את הביגוד, הריהוט, בניית המנורה 
ארבעים  חוזרת  “ויעש”  המלה  והמבנה. 
זאת  הצמודות,  בפרשות  פעמים  ושתיים 
כדי להמחיש את התרומה והעמל הרב של 
גם  ואולי  המשכן,  לבניית  המלאכה  בעלי 
השבת  למצוות  הניגוד  את  להדגיש  בכדי 



גישות מנוגדות ומשלימות בין מזבח אדמה ומזבח נחושת

כל  על  האיסור  הפרשה.  התחילה  עמה 
מלאכה הוא המבדיל את השבת מימי חול, 
וייתכן כי זהו אחד ההבדלים הגדולים בין 

תפיסת העולם הדתית והחילונית. 

אבות  עמדו  השבת  מהות  שאלת  על 
היישוב - אחד העם טען כי “אין צורך להיות 
להכיר  בשביל  במצוות  מדקדק  או  ציוני 
לצייר  אופן  בשום  יוּכל  לא  השבת...  ערך 
לו מציאות עם ישראל בלי שבת מלכתא... 
שמרה  השבת  את  שמרו  משישראל  יותר 

השבת אותם.”
כידוע,  כי “השבת, שהיא,  וביאליק מסכים 
שמרו  במצרים  ועוד  תורה  למתן  קדמה 
מקופלים  בשבת  השבת...  את  ישראל  בני 
כמה רעיונות לאומיים וסוציאליים... אם אנו 
עם  לחזור  עלינו   - ישראל  לארץ  חוזרים 

השבת, זה הסמל שלנו המלא יופי וחן.” 
של  “העיקרון  כי  מדקדק  ז’בוטינסקי 
’שבת’ הוא אותו שורש אשר מתוך שלוש 
התחיקה  היקפה של  מלוא  אותיותיו צמח 
הסוציאלית בימינו, המגינה על זכויותיו ועל 
המושג  תמצית  השכיר.  הפועל  של  מצבו 
את  לעזוב  לה  אסור  שהחברה  בכך,  היא 

הפועל השכיר לחסדו של נותן העבודה“.

כיצד נתפסת כיום השבת החילונית?
גוטמן בחן את שמירת השבת  סקר מרכז 
מקרב   55% כי  ומצא  הקודם,  בעשור 
ללא  דתיים  שאינם   83% )מתוך  היהודים 
פילוח דתי-מסורתי-חילוני( עורכים סעודת 
ו-48%  שבת  נרות  מדליקים   51% שבת, 
למעשה  כי  מספרים  הנתונים  מקדשים. 
המשמרת  יהודית-חילונית  תרבות  ישנה 
חלק מערכי המסורת. חלקה כוללת כמובן 

צפייה בתכניות השבת בטלויזיה.

ומה עושים בשבת?
ראשון  מקום  תופס  המשפחה  עם  הבילוי 
- לשם כך חלק ייסעו בערב שבת לסבים 
מבאר-שבע.  לסבים  ובשבת  מתל-אביב 
קריאה  כגון  פנאי,  בתרבות  ייעסקו  הרבה 
כך,  אם  בקניונים.  יבלו  ומיעוט  וספורט, 
נח  הקונצנזוס  שם  שבת  מערב  להבדיל 
השבת  שמירת  והסלטים,  מרק-העוף  על 

במרחב הציבורי נותרה בעייתית. 
 2009 בספטמבר  נערך  יותר  עדכני  סקר 
על-ידי  ynet ועמותת גשר ובחן את עמדת 

ומרכזי  קניונים  לסגירת  בנוגע  הציבור 
מסחר בשבת. הממצאים הראו כי רוב של 
החילוני  הציבור  בעד.   -  35% נגד,   -  65%
מתלבטים  המסורתיים   ,)86%( מתנגד 
תומכים  והחרדים  והדתיים   ,)50%-50%(
)89% ו-100%(. בעוד הרוב המתנגד מקרב 
הדתיים והחרדים נימק את סירובו מטעמי 
והמסורתיים  החילונים  אצל   )72%( דת 

הנימוק העיקרי הוא סוציאלי.
גם אני מתחבטת בבעיה - כיצד משמרים 
במרחב  היהודית  השבת  של  יופיה  את 
ולא מאבדים את חופש הבחירה.  הציבורי 
כיצד חברה המושתתת על כלכלת-רווחה 
זוכים  הנמוך  המעמד  בני  גם  כי  מוודאת 
ליום-מנוחה? אני סבורה שהתשובה טמונה, 
בין היתר, בממצא של דוח גוטמן כי על אף 
שרוב )70%( מהציבור החילוני מצדד בזכות 
רובו  המסחריים,  המרכזים  את  לפתוח 
שהכשרות  וכפי  מהם.  רגליו  מדיר   )64%(
נפוצה בקרב למעלה ממחצית מן הציבור, 
כמו-גם ציון חגי ומועדי ישראל, ללא כפייה 
המושתתת  ישראלית  בתרבות  העם  יבחר 

על ערכי היהדות.
ליאת יוספסברג-בן יהושע
אם ליעל, כיתה ד’ ומיכל, כיתה ב’, קשת

פרשות השבוע עוסקות, פעם נוספת, בציווי 
מתואר  אלו  בפרשות  המשכן.  בניית  על 
נחושת,  כסף,  זהב,  )עשוי  מפואר  משכן 
מקום  להיות  שנועד  ועוד(  טובות  אבנים 
מוגדר וייחודי, בו ישכון “כבוד ה’” ואשר רק 
בו, באמצעות הכוהנים, ניתן להתקשר עם 

הקב”ה ולהקריב קורבנות.

הר  מיד לאחר מעמד  זה,  תיאור  מול  אל 
מוצאים  אנו  הדברות,  עשרת  ומתן  סיני 
על  ציווי  כ-כב(,  כ,  )שמות  יתרו  בפרשת 
המוזכר  המזבח  השוואת  מזבח.  בניית 
בפרשת יתרו למשכן והמזבחות המתוארים 
גישות  על  לדעתי,  מלמדת,  בפרשותינו 

שונות והפוכות לעבודת ה’.

פרטי,  מזבח  הינו  יתרו,  המזבח שבפרשת 
שנועד לשימוש היחיד )במנותק מהציבור(. 
זהו מזבח שאינו חלק ממשכן קבוע ושניתן 

לבנותו בכל מקום. 

“מִזְּבַח אֲדָמָה, ּתַעֲֶׂשה-ּלִי, וְזָבַחְּתָ עָלָיו אֶת-
עֹֹלתֶיךָ וְאֶת-ְׁשלָמֶיךָ, אֶת-ֹצאנְךָ וְאֶת-ּבְקָרֶךָ; 
אָבֹוא  אֶת-ְׁשמִי,  אַזְּכִיר  אֲֶׁשר  ּבְכָל-הַּמָקֹום 

אֵלֶיךָ וּבֵרַכְּתִיךָ”.

מאבן  או  מאדמה  העשוי  צנוע  מזבח  זהו 
סותתה  שלא  שלמה  )אבן  גזית  שנבנתה 
באמצעות כלי ברזל(. חומרים אלו - אדמה 
יכול  אדם  וכל  זולים  הינם   - אבנים  או 

להשיגם ולמוצאם סמוך לביתו )או אוהלו(.
על  נעשית  זה  במזבח  הקורבנות  הקרבת 
ידי האדם עצמו, ביחידות,  ואינה מצריכה 

את תיווכם של הכוהנים.

השוני הקוטבי בין שני הציוויים הללו נעוץ, 
לדעתי, באירוע המכונן שאירע בפרק הזמן 

שביניהם - חטא העגל.

דברים  מספר  לנו  התגלו  העגל  בחטא 
עם  כי  ראשית,  ישראל.  עם  על  מהותיים 
אלוהות  של  מוחשי  לביטוי  זקוק  ישראל 
אמונה  לקיים  יכול  הוא  אין  וכי  והנהגה 
מופשטת ללא שהיא מקבלת ביטוי גשמי. 
בה  פגאנית  בסביבה  שחי  ישראל,  עם 
מקדשים  היו  ובה  מוחשיים  היו  האלילים 
מיקומו  את  שקיבעו  מפוארים  ומזבחות 
של האל, לא יכול היה להתמודד עם מצב 
ורעיונית  אמורפית  ישות  הינו  אלוהיו  בו 
שלא ניתן לראותה בעין או למקמה באתר 
ספציפי. על כן התפרק העם מכל תכשיטיו 
מפואר,  מסכה  עגל  ליצור  על-מנת 
כשמשה, שנתפס כביטוי מוחשי לאל, לא 

חזר מן ההר.

למדים,  אנו  לאהרון  העם  מפניית  שנית, 
שהעם חיפש לעצמו טקסי פולחן ציבוריים 
הסובבים  העמים  כמו  ממש  פרטיים,  ולא 
על  נקהל  שהעם  מוצאים,  אנו  וכך  אותו, 
 - אהרון”  על  העם  )“ויקהל  כציבור  אהרון 

שמות לב ב( ומיד לאחר שנוצר העגל חגגו 
העם את יצירת העגל בציבור, על ידי פולחן 
)“וַיְַּׁשּכִימוּ,  ציבורי בדמות הקרבת קורבנות 
מִּמָחֳרָת, וַיַּעֲלוּ ֹעֹלת, וַיַּגִּׁשוּ ְׁשלָמִים” שם, ו’(. 

את  שרומם  הוא  העגל  חטא  ולבסוף, 
מעמדו של שבט לוי מעל שאר השבטים, 
להיות  בזכות  אותו  זיכתה  לה’  וקנאותו 
המשכן  עבודת  על  שאחראי  השבט 
והקרבת הקורבנות )גם זאת כמקובל בעמי 

הסביבה(.

המשכן  בניית  לכאורה,  זו,  הבנה  פי  על 
בדיעבד,  רק  הינה  המקדש(   – )ובעקבותיו 
במקום  צורך  כל  היה  לא  מלכתחילה  וכי 
קבוע וציבורי בו ירוכז הפולחן. כמו שמצאנו 
להקריב  יכול  היה  אחד  כל  יתרו,  בפרשת 
קורבנות באופן פרטי ליד ביתו ללא צורך 
ציבורית.  במערכת  או  בכוהנים  במשכן, 
זאת  לשאת  יכול  איננו  שהעם  משנתגלה 
מפואר,  בתוך מקדש  ציבורי  פולחן  ודורש 
מפואר  משכן  בניית  על  הקב”ה  מצווה 
)עשוי זהב כמו העגל(, אשר רק בו יוקרבו 
השכינה  תשרה  בו  רק  ואשר  הקורבנות 
אֶת- אַזְּכִיר  אֲֶׁשר  ּבְכָל-הַּמָקֹום  ל”  )בניגוד 

ְׁשמִי, אָבֹוא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְּתִיךָ”(.  

ה”השלמה”  על  לומדים  אנו  זה,  ממהלך 
של הקב”ה )כביכול( עם הצורך של האדם 
למצוא עצמו כחלק ממסגרת גדולה יותר 
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המשך יבוא...

*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

פנו לבן לנדאו 054-5316663 )לא בשבת( 
או מויש קראוס 054-4860041.

של קהל )וקהילה(, תוך בניית מקום )משכן( 
קבוע ומוגדר בו יערכו הטקסים הציבוריים, 

על ידי נציגי הציבור )הכוהנים(.

על  העם  ה”ויקהל  את  הקב”ה  הופך  כך 
אהרון” ל “ויקהל משה”, מתוך הבנה שיש 
לשלוט בצורך האנושי הבסיסי של האדם, 
מסגרות  בתוך  לפעול  חברתי,  כיצור 
את  משה  יקהיל  לא  אם  וכי  קבוצתיות, 
העם ויוביל אותו למטרה ראויה של תרומה 
ובניית משכן יקום העם עצמו ויתקהל על 

מנהיגיו למטרות פסולות של עגל הזהב.
אך אין בכך כדי לעקר את הציווי המקורי. 
“מקדש האדמה” – הקשר הישיר, הייחודי 
ה’  בעבודת  ואחד  אחד  כל  של  והשונה 
בתוך  לשאוף  יש  אליו  כאידיאל,  נותר 
שבתוך  סבור  אני  הקהילתית.  המסגרת 
פרט  כל  על  והקהילה,  המשכן  “מגבלות” 
שלו,  האישית  הפולחן  דרך  את  למצוא 
מתווכים  ללא  והייחודי  העצמי  ביטויו  את 
)כוהנים( ולשם אומר הקב”ה: “אבוא אליך 

וברכתיך”.

חברה  בכל  נכונים  אלו  דברים  להבנתי, 
בריאה  חברה  בניית  לצורך  וקהילה. 

המוזכרות  הגישות  שתי  בין  לשלב  חיוני 
בפרשותינו ובפרשת יתרו.

השואפת  חזקה  קהילה  ליצור  יש   - מחד 
משה”  כ”ויקהל  וחיוביות  ראויות  למטרות 
של  להתקהלות  להגיע  שלא  מנת  על 
כוח  את  ולנצל  אהרון”  על  העם  “ויקהל 
של  כוחו  על  שיעור  לאין  העולה  הציבור 

היחיד.
חייבת  עת,  באותה  זאת,  עם  יחד  אך 
לשמור  בה  לפרטים  לאפשר  הקהילה 
ואחד,  אחד  כל  של  האדמה”  “מקדש  על 
ולאפשר לפרטים שבה לשמור על דרכם 
הייחודית, ובכך גם הקהילה תוכל להרוויח 

מהשונות ומהמגוון. 
אודי הקר
אב לרועי כיתה ד’, רותם כיתה א’   
ויואב גן דולב  

גלמן  יעקב  אברהם  רבי  של  הפסוקים  חידת  יְָקִרים,  יְָלִדים 
פרופסור  הראשונה,  העליה  תולדות  חוקר  של  לידיו  התגלגלה 
להיות  עשוי  זה  מיסתורי  שדף  הבין  הפרופסור  צפון.  יפתח 
הדף  של  סודו  מהו  לגלות  מאודו  בכל  רצה  ועל-כן  רב-ערך, 
גילה שחבורת  ומדוע הוטמן בתיבה עמוק באדמה. כשהחוקר 
ילדים עשויה לתת לו מידע על הדף, ארב לילדים בשעת לילה 
התיבה,  מציאת  למקום  יחזור  מהם  שמישהו  וקיווה  מאוחרת 
אתר השיפוצים של הבאר. כשאחד הילדים בשם מאיר הופיע 
שם, תקף אותו הפרופסור והחל להוציא ממנו באיומים את סיפור 
מהחבורה  אחר  ילד  מלמעלה  עליהם  קפץ  אז  אולם  האוצר, 
מאיר  את  לשחרר  הצליח  עליהם  בד  יריעת  השלכת  ובעזרת 
מאחיזתו של האיש. מאיר הופתע לגלות שהילד שהציל אותו היה 

דווקא גיל, שמאיר היה שנוא נפשו. 

הבניין  של  המדרגות  לחדר  בביטחה  הגיעו  ומאיר  כשגיל  רק 
ולנוח.  המהירה  מריצתם  לעצור  לעצמם  הרשו  גרו,  שניהם  בו 
מתנשמים בכבדות הם הביטו זה בזה ואט אט החיוך שעל פניהם 
שעד  הנורא  המתח  של  והפורקן  העצומה  ההקלה  לצחוק.  הפך 
לפני רגעים ספורים איים לעלף אותו גרמו למאיר אושר רב, שמצא 
את דרכו החוצה בצחוק רם. גיל נסחף גם הוא בצחוק, כששיחזר 
הפילה  הבאר  שליד  הבריכה  ממרומי  שלו  הקפיצה  איך  לעצמו 
כשנרגעו  מאחיזתו.  מאיר  את  ושחררה  המרושע  הפרופסור  את 
ואמר  מאיר  לפתע  הרצין  סדורה  נעשתה  ונשימתם  הילדים  שני 
בשבילי.  שעשית  מה  אמיץ,  מאוד  מעשה  היה  “זה  בכנות,  לגיל 
אבל אני לא מבין, אתה לא סובל אותי, למה עזרת לי?” גיל הרצין 
גם הוא, “קודם כל, עמדת לגלות לאיש ההוא את כל סוד האוצר 
צריכים  שאנחנו  האחרון  הדבר  זה.  את  לעצור  חייב  והייתי  שלנו, 
זה תחרות עם עוד מישהו שינסה למצוא את האוצר לפנינו.” מאיר 

עצר את גיל, “מה בעצם חיפשת שם בבאר, גיל?” גיל השיב לו, “אני 
מניח שאותו דבר שאתה חיפשת – רמז שקשור לסיפור של שעון 
השמש.” מאיר הנהן ואמר, “כן, גם אני חשבתי לחפש מדרגות שאולי 
שני,  “ודבר  הקודמים,  לדבריו  חזר  גיל  מחבוא.”  לאיזה  מובילות 
לימדו אותי תמיד לעזור לחבר בעת צרה, גם אם החבר הוא לא 

ממש חבר...”. מאיר האדים והשפיל את מבטו. 
היטב  הבין  הוא  עדינה.  בנפש  והתברך  בוגר,  מאוד  ילד  היה  גיל 
שהמצב החדש שנוצר, שבו החזיר למאיר טובה תחת רעה, הביך 
מאוד את מאיר וגרם לו אי-נעימות. גיל לא חפץ להתנקם במאיר, 
אבל היה מעוניין מאוד שיפסיק לרדת לחייו. הוא פנה אל מאיר ברוך, 
“שמע, עזוב את כל מה שהיה עד היום. הייתי משוכנע שההצטרפות 
חבר  שאתה  רואה  אני  אבל  נזק,  רק  תגרום  שלנו  לחבורה  שלך 
האוצר,  את  למצוא  לעזור  ובתמים  באמת  ורוצה  בחבורה  אמיתי 
מה  הלילה.  באמצע  רמזים  לחפש  לבאר  בא  היית  לא  אחרת 
מוכן  ואני  יותר  לי  מציק  לא  אתה  שנינו:  בין  הסכם  שנעשה  דעתך 
לקבל אותך לחבורה כשווה בין שווים?” גיל הושיט את ידו אל מאיר. 
לשלום,  המושטת  היד  אל  מהרצפה  מבטו  את  העביר  האחרון 
וממנה אל עיניו של גיל. הוא לחץ את ידו של גיל ושניהם חייכו זה אל 

זה.
“תודה”, אמר מאיר, “על זה שהיצלת אותי”.

“בכיף.” 
“ואם כבר אנחנו פותחים דף חדש, אני חייב לגלות לך משהו.”

“מה?” 
“לא ממך שמעתי על האוצר ועל החבורה שלכם.”

גיל פקח עיניים מופתעות. 
מאיר המשיך, “אני חושב שילד אחר בחבורה גילה את הסוד, ונראה 

לי שאני יודע מי הוא”.

מזל טוב
לסער ואלונה רום
ולכל המשפחה
להולדת הבן

מזל טוב
לאפרת וירון וייס
ולכל המשפחה
להולדת הבת

בתאריך ה-22.3, ז’ בניסן
יתקיים קטיף בשדות שילר
מטעם עמותת “שולחן לשולחן”

בין השעות 10-12
כל זוג ידיים יתקבל בברכה

הרשמה ופרטים בקרוב
צוות תרומה לקהילה


