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 ּבֹוא  שמות י, א - יג, טזפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1968 < אסון הצוללת “דקר”: ב-1965 נרכשה הצוללת “אח”י דקר”, יחד עם שתי צוללות נוספות, מהצי המלכותי הבריטי. לאחר שיפוץ 
ובדיקות צלילה, יצאה “אח”י דקר” ב-9 בינואר 1968 מנמל פורטסמות’ לכיוון חיפה. ב-25 בינואר, 2 דקות לאחר חצות נוצר קשר עם 
הצוללת בפעם האחרונה. בבוקר נפתח מבצע חיפושים בינלאומי, אבל המאמצים הרבים לא נשאו פרי. במשך 31 שנה נערכו 25 מבצעי 
חיפוש שהעלו חרס - ורק ב-1999 הצליחה משלחת חיפוש למצוא את גוף הצוללת בין כרתים לקפריסין, כשהיא מונחת על קרקעית הים 
בעומק של 2,900 מטר. אף אחד מ-69 אנשיה לא שרד. גשר הפיקוד נמשה מהים ומוצג במוזיאון “ההעפלה וחיל-הים” בחיפה. הוא בולט 

לעין העוברים בכביש הכניסה לעיר.

ועוד השבוע:
588 לפנה”ס < מתחיל המצור הבבלי על ירושלים. 1873 < נולד חיים נחמן ביאליק. 1898 < אמיל זולא מפרסם את “אני מאשים”. 

1958 < שחקן השחמט היהודי בובי פישר, בן 14, זוכה באליפות ארצות הברית. 1969 < להקת “לד זפלין” מוציאה את אלבומה הראשון 
)לא יהודי ולא ישראלי, אבל אי-אפשר להתעלם( 1970 < נפטרה המשוררת לאה גולדברג. 1984 < נפטר הרב ישראל אבוחצירא, ה”באבא 

סאלי”. 1991 < מתחילה מלחמת המפרץ. 1996 < חוסיין מלך ירדן מגיע לביקור ראשון בתל אביב. 
ליקט: יואב פרידמן

פרשתנו עמוסת אירועים חשובים ומכוננים 
אנחנו  בפתחה  הצעיר.  ישראל  עם  בחיי 
האחרונות  המכות  שלוש  את  פוגשים 
בסדרת עשר המכות: ארבה, חושך והמכה 
בכורות.  מכת   - מכולן  והאכזרית  הקשה 
אחריה, או יותר נכון, במהלכה, פרעה פשוט 
מגרש את ישראל ממצרים, העיקר שהסבל 
ַלְיָלה,  ּוְלַאֲהֹרן  ְלֹמֶׁשה  “ַוִּיְקָרא  ייפסק:  הזה 
ַּגם  ַאֶּתם,  ַּגם  ַעִּמי,  ִמּתֹוְך  ְּצאּו  ַוֹּיאֶמר: קּומּו 
ְּכַדֶּבְרֶכם...  ה’  ֶאת  ִעְבדּו  ּוְלכּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני 
ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן 
יב,  )שמות  ֵמִתים”  ֻּכָּלנּו  ָאְמרּו:  ִּכי  ָהָאֶרץ, 

פסוקים לא, לג(.  

ההכנות ליציאה המיוחלת ממצרים מביאות 
איתן מצוות ואירועים רבים שאנחנו מכירים 
ממעגל השנה היהודי: הציווי על חג הפסח; 
אי-אכילת חמץ מצד אחד, ואכילת מצה מן 
בני  עם  הפסח  קורבן  אכילת  האחר;  הצד 
המשפחה; וגם כמה פסוקים חשובים מאוד 
 - יהודי  שאינו  ה”אחר”   - לֵגר  היחס  על 
אשר בחר לחיות בתוך עמנו. למשל: “ּתֹוָרה 
ְּבתֹוְכֶכם”  ַהָּגר  ְוַלֵּגר  ָלֶאְזָרח  ִיְהֶיה  ַאַחת 
במציאות  מי  לחשוב  )נסו  מט(.  יב,  )שמות 
שלנו כיום יכול להיחשב ל”ֵגר” החי בתוכנו. 
של  הזה  הציווי  את  מיישמים  אנחנו  האם 
שמתייחסים  כמו  בדיוק  אליו  התייחסות 

לאזרח, ליהודי?(

במילים  פותח  יב  פרק  של  השני  הפסוק 
ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים,  ֹראׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  “ַהֹחֶדׁש 

חודש  איזה  ָנה”. )על  ַהּׁשָ ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא 
בו חל ראש  מדובר? האם לא תשרי אשר 
בררו  השנה?  לחודשי  הראשון  הוא  השנה 
הוא  תשרי  מדוע  להבין  ונסו  העניין  את 

בעצם החודש השביעי...(. 
רש”י, אולי הפרשן החשוב ביותר של התורה, 
מעיר בפתיחת ספר בראשית כי בעצם היה 
ראוי להתחיל את התורה דווקא כאן, בפסוק 
זה: “אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל 
את התורה אלא מ’החודש הזה לכם’, שהיא 
ישראל”.  בה  שנצטוו  הראשונה  המצווה 
הפעם  שזו  היות  רש”י  לדעת  כלומר, 
הראשונה שבה העם מקבל מצווה כעם ולא 
הרי  בראשית(,  בספר  שהיה  )כפי  כיחידים 
שבפרשת ּבֹוא בעצם נולד עם ישראל כעם 

המקבל מצוֹות מאלוהים.

אנו  שבה  זו  בפרשה  שדווקא  מעניין  לכן, 
שחוזר  מרכזי  אחד  רעיון  יש  כעם,  נולדים 
על עצמו שוב ושוב. ארבע פעמים במהלך 
הפרשה יש התייחסות לחובה לספר לבנים 
)ואני מוסיפה - ולבנות....( את סיפור יציאת 
בעקבות  והן  ההורים,  ביוזמת  הן  מצרים, 
נפתחת  הפרשה  עצמם.  מהילדים  שאלות 
במילים: “ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה: ֹּבא ֶאל ַּפְרֹעה, 
ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען 
ִׁשִתי ֹאֹתַתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו; ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני 
ְּבִמְצַרִים  ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ּוֶבן-ִּבְנָך  ִבְנָך 
ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם, ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני 
ה’” )שם י, א-ב(. בהמשך, בפרק יב פסוקים 
כו-כז נאמר: “ְוָהָיה ִּכי ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם: 

ֶזַבח- ָלֶכם? ַוֲאַמְרֶּתם:  ַהֹּזאת  ָהֲעֹבָדה  ָמה 
ְבֵני  ָּבֵּתי  ַעל  ָּפַסח  ֲאֶׁשר  ַלה’  הּוא  ֶּפַסח 
ְוֶאת  ִמְצַרִים  ֶאת  ְּבָנְגּפֹו  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל 
נאמר  ח  פסוק  יג  בפרק  ִהִּציל”.  ָּבֵּתינּו 
הפסוק המוכר לכולנו מההגדה של פסח: 
ֵלאֹמר: ַּבֲעבּור  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלִבְנָך  “ְוִהַּגְדָּת 
ֶזה ָעָׂשה ה’ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים”, ובהמשך 
בפסוק יד נאמר: “ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר 
ָיד  ְּבֹחֶזק  ֵאָליו:  ְוָאַמְרָּת  ֹּזאת?  ַמה  ֵלאֹמר: 

הֹוִציָאנּו ה’ ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים”.  

אין לי ספק כי לא במקרה שובצו אמירות 
ההגדה  או  הסיפור,  חשיבות  על  אלה 
מפסיקים  שבה  הראשונה  בפרשה  לבנים, 
יחידים,  להתייחס לישראל כאל אוסף של 
להתייחס  ומתחילים  אחת,  משפחה  בני 
החד-משמעי  המסר  עם.  כאל  אליהם 
הוא שהסיכוי היחיד להישרדות שלנו כעם 
מגובש ומאוחד ולא רק כאוסף של פרטים, 
המסורת  העברת  באמצעות  ורק  אך  הוא 
מדור  שלנו  והדתית  התרבותית  הלאומית, 
לדור, מאב לבת ומאם לבן )וריאציה קטנה 
על הנוסח המוכר של “מאב לבן”...(. ברמה 
עלינו,  מוטלת  שהחובה  ברור  הבסיסית, 
ההורים, ליזום את התהליך ו”להגיד לבנינו”. 
אבל לא פחות חשובה היא החובה המוטלת 
“מה  ולשאול  אלינו  לבוא  ילדינו,  עליכם, 
זאת?” ומה בעצם אנחנו עושים כאן מעל 
דפי עלון זה אם לא מגשימים ִמדי שבוע 

את הציווי “ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם”? 
אפרת שפירא-רוזנברג



על בנות מצווה

גם השנה מתארגנת יוזמה 
לציון שנת המצווה 

לאחים בוגרים בקהילתנו.

אם אתם הורים לילדים 
שחגגו או יחגגו בר/בת-מצווה 

בשנים תשע”א-תשע”ב
אנא שילחו את פרטיכם
lcliat@gmail.com  

הקהילה  ורב  התורה  ספר  את  הבנות 
מברכן.

שכללה  לבנות  ראשונה  קבוצתית  חגיגה 
בשנת  נערכה  קודש  בלימודי  בחינה 
בדנמרק,   1866
הנראה  ככל 
השלטון  בהוראת 
חגיגות  המקומי. 
ת  ו י ת ח פ ש מ
ת  ו י ת ל י ה ק ו
החלו  אישיות 
- ת ו צ ר א ב
בצרפת  הברית, 
ה  י ל ט י א ב ו
המאה  בראשית 
ם  י ר ש ע ה
מאז  והתפשטו 
רבות.  לקהילות 
נחגגו  בתחילה 
רק  הטקסים 
בבתים ועם הזמן 
בית- אל  חדרו 
הכנסת. חגיגות אלה הפכו והופכות לסלע 
בהן  רואים  שחלקם  רבנים,  בין  מחלוקת 
מנהג גויים ואוסרים אותן לחלוטין, וחלקם 

רואים בהן התפתחות טבעית.

הראשונית  המסורת  בארץ?  המסורת  מהי 
הקיבוצית,  התנועה  בנות  אצל  החלה 
שיצאו למסע משימות התבגרות שהסתיים 
הולכת  האחרונות  בשנים  קבוצתי.  בטקס 
מסעות  של  ישראלית  מסורת  ומתפתחת 
בנות-מצווה. עמותות רבות מציעות סדרה 
הזהות  בעיצוב  העוסקים  מפגשים  של 
של  מגדרית  זהות  בנות-המצווה.  של 
עמים  של  למסורות  בהשוואה  מתבגרת 
ניתן  מיוחד  דגש  בגרות.  וטקסי  אחרים 
הנשים  שרשרת  היהודית:  הזהות  לפיתוח 
ועד  העם  מהולדת  ההיסטוריה  לאורך 
הבאה  החוליה  הן  כשבנות-המצווה  היום, 
מן  ומנהגים  סמלים  תכנים,  בשרשרת; 
ומודרניים;  מסורתיים  טקסטים  המקורות; 
ובפרשת  בדרשה  חילונית  יהודית  פרשנות 
לתנועה  השייכים  הכנסת  בתי  השבוע. 
את  מרחיבים  הרפורמית  או  המסורתית 
את  לבנות  מציעים  ואף  הטקס  משמעות 
לומדות  הבנות  לתורה.  לעלות  האפשרות 
את  ומקריאות  מברכות  הטעמים,  את 
העולם  גם  וההפטרה.  השבוע  פרשת 
בת-המצווה  את  מציין  האורתודוכסי 
בסעודה חגיגית המכילה ברכה ואף דרשה, 
שאותן נושאת כלת השמחה. תופעה חדשה 
המשתף/מכבד/ המניין  קהילות  הינה 
בקהילות  לתורה.  עולות  נשים  שם  שוויוני, 

אלו ישנה אפשרות לנערה לעלות לתורה.

בבנות  האירוע  יצוין  כיצד  איתנו?  ומה 
קהילתנו  “קשת”?  של  הראשון  המחזור 
חילוניות,  דתיות,  משפחות  ומכילה  מגוונת 
לזרמי  קיימת  נציגּות  ואף  מסורתיות 
יהיו  מה  והמסורתית.  הרפורמית  היהדות 
בהן  והקבוצתיות  האישיות  החגיגות  כללי 
על  גם  אך  הדדי  כבוד  על  לשמור  נוכל 
ייחודו של כל פרט? האם נראה גם אצלנו 
האם  ודי-ג’יי?  ריקודים  מועדון,  מסיבות 
בדומה  משימות  של  מסורת  תתפתח 
לקיבוצים, בדגש על אהבת הארץ, אזרחות 
עלייה  בדבר  מה  לזולת?  ותרומה  טובה 
לתורה? האם בקרב בנות קבוצת המפגש 
כיצד  לתורה?  לעלות  שירצו  בנות  תהיינה 
ומשפחות  בנות  אצל  זו  מסורת  תתקבל 
ההיכל  יימצא  היכן  התפילה?  מקבוצת 
האם  בשבת?  אלו  טקסים  לקיים  שיוכל 
מזכרת  של  השוויוני  המניין  שערי  ייפתחו 
מבקריו  עם  נמנה  שאינו  לקהל  בתיה 

הקבועים?

הדיון  את  לפתוח  כעת  כבר  השעה  יפה 
ולבנות את המרחב המשותף בו נוכל כולנו 
הדדי  בכבוד  החגיגי  האירוע  את  לציין 

ובשמחה.

ליאת יוספסברג- בן יהושע

איור: לורה בולטר, ארה”ב

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(
שרי דרור 052-3056482

והנה  גדלים  שלנו  הראשונה  הכיתה  בני 
בת-המצווה.  מסיבות  תתחלנה  מעט  עוד 

כיצד ייראו חגיגות אלו בכיתה משולבת?
במינון  משלבת,  בר/בת-המצווה  חגיגת 
עלייה  של  דתיים  אלמנטים  משתנה, 

עם  ודרשה  לתורה 
חגיגה  של  אלמנטים 
או  מסיבה  סעודה,   -
ועם אלמנטים   – טיול 
ציונות,  של  ערכיים 
שורשים,  מסע 
אישית  מחויבות 

ותרומה. 

לטקסי  המקור  מהו 
טקסי  בר-המצווה? 
והתבגרות  חניכה 
בתרבויות  קיימים 
ביהדות  רבות.  ודתות 
בניו של אברהם זוכים 
ברית  חניכה:  לטקס 
ישמעאל  של  המילה 
בן אברהם: “ְוִיְׁשָמֵעאל 

ְּבנֹו ֶּבן ְׁשֹלׁש-ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְבִהֹּמלֹו ֵאת ְּבַׂשר 
החגיגה  ומנגד,  כה(,  יז,  )בראשית  ָעְרָלתו” 
היגמלו  ביום  ליצחק  אברהם  שחוגג 
ְּביֹום  ָגדֹול  ִמְׁשֶּתה  ַאְבָרָהם  “ַוַּיַעׂש  מילדות: 

ִהָּגֵמל ֶאת ִיְצָחק” )בראשית כא, ח(. 

“בן שלוש-עשרה למצוות”  במשנה מצוין: 
)פרקי אבות פרק ה משנה כא(, והתלמוד 
עם  לחכמים  טוב  יום  טקס  על  מרחיב 
הגאונים  בתקופת  המצוות.  לגיל  הגעתם 
העשירית  עד  השישית  )המאות  בבבל 
לספירה( החל מנהג העלייה לתורה בבית 
רק  נוספה  בר-המצווה  חגיגת  הכנסת. 
ומנהג  בגרמניה,  השלוש-עשרה  במאה 
העת  של  מנהג  הינו  המצווה  סעודת 

החדשה.

ראשון  ציון  בת-המצווה?  צוינה  מתי 
המתייחס לבנות קיים במשנה: “בת שתים-
קיימין”  נדריה  אחד,  ויום  שנה  עשרה 
חגיגות  ו(.  משנה  ה,  פרק  נידה  )מסכת 
במאה  נחגגו  הראשונות  בת-המצווה 
וטורינו  מילאנו  בקהילות  התשע-עשרה, 
באיטליה. הנערות למדו הלכות ומצוות עם 
רב הקהילה, ובחג השבועות, חג מתן תורה, 
נאספו בבית הכנסת, הפגינו את ידיעותיהן 
ביהדות והקריאו ברכה מיוחדת לטקס. גם 
בצ’כיה חיברה הרבנית פאני נוידא )-1894
“תפילת   - לאירוע  מיוחדת  ברכה   )1819
הנערה הצעירה”. בקהילות צפון אפריקה 
נהגו לערוך ביום השביעי של חנוכה “טקס 
לבן  לובשות  היו  הבנות  לבנות”.  חינוך 
ושרות במקהלה. במהלך הטקס מנשקות 



מיכאל.  וחותם:  בדרך’  ובלכתך  הדברים... 
לטוטפות’  ‘ובָשְכְּבָך...  כותב: 

וחותם: גבריאל. וחותם זה:
ובשעריך’,  עיניך...  ‘בין  כותב: 
כותב:  י-ה.  י-ה  י-ה  וחותם 

וחותם:  אנוכי’,  אשר  שמוע...  אם  ‘והיה 
ונתתי’,  אתכם...  ‘מצווה  כותב:  עזריאל. 
וחותם: צדקיאל ם ם. כותב: ‘עשב בשדך... 
כותב:  י-ה.  י-ה  וחותם:  לכם’,  הישמרו 
שרפיאל.  וחותם  יבולה’,  את  יפתה...  ‘פן 
רפאל.  וחותם:  ובלכתך’,  ‘ואבדתם...  כותב: 
וחותם:  ביתך’,  ‘בדרך...מזוזות  כותב: 
האדמה’, על  ‘ובשעריך...  כותב:  ם.   ם 
כימי  נשבע...  ‘אשר  וכותב:  ענאל,  וחותם 
השמים’. וכותב: ‘על הארץ’ בסוף שיטה או 

בתחילת שיטה, וחותם -

הרי כתבנו צורת המזוזה וחותמיה”.
בתחילת  שהושלם  ויטרי,  במחזור  גם 
של  תלמידו  בידי  השלוש-עשרה  המאה 
רש”י נאמר: “יש לדקדק שעשרים וארבעה 
ושנים-עשר  הקב”ה(  של  )שמותיו  שמות 
]מופרדים[  מופלגים  המלאכים...שיהיו 
שלוש  וכן  ]השורה[.  השיטה  בסוף  בגיליון 
פסוקים  ]שלושה  מטה  הכתובים  מקראות 
המזוזה,  בסוף  שכותבים  קכא  מתהילים 
ביניהם הפסוק רב-המשמעות “ה’ שומרך, 
ה’ צילך על יד ימינך”[, שלא יהיו מובלעים 
ומעורבים בתוך השיטות שלה ]בתוך שורות 

המזוזה[, לפי שאינם עיקר מצוות מזוזה”.
של  כמנהגם  הרמב”ם  שקבע  מה  כן,  אם 
לעולם  חלק  להם  שאין  וסכלים,  טיפשים 
הבא, הריהו מנהג מוכר, נפוץ ומקובל מאוד 

בארצות מערב אירופה באותו זמן.

המזוזה  של  מהותה  שגם  לציין  מעניין 
השומרונית היא שמירה על הבית. המזוזה 
חרוט  שעליו  לוח  לרוב  היא  השומרונית 
הפסוק “שמע ישראל”, או פסוקים מהתורה 
ִיֵּתן  ְוֹלא  ַהֶּפַתח  ַעל  ה’  “ּוָפַסח  בסגנון 
ַהַּמְׁשִחית ָלֹבא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף” )שמות יב, 
כג(. או “ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם ֶנֶגף”. 

את הלוח תולים מעל דלת הכניסה לבית.
אריאל סלע

מזוזה - תזכורת למצוות או קֵמע?

מונזון,  יעל  אלגרנטי,  גליה  הצוות:  חברי 
יעל לנדאו, בנימין גרינברג, רעות פרידמן, 
גלי קליין, אפרת נצר-וייס, אלישבע לב-רן, 

דורון הוסיאסקי וורדה בלונדר.

עם  הצוות  נציגי  נפגשו  השנה  בתחילת 
גורמים  ועם  בתיה  במזכרת  הרווחה  גורמי 
נוספים לצורך מיפוי הצרכים... ויצאו לדרך 
מלאת עשייה, כשהם רותמים עשרות חברי 

קהילה – הורים וילדים – למיזמים השונים.

שני  לארגן  הצוות  הספיק  החולפת  בשנה 
ימי לקט באמצעות עמותת “לקט ישראל” 

אותו  מזון לעמותות שמחלקות  )המספקת 
מהקהילה  מנות  משלוחי  ליזום  לנזקקים( 
פורים,  בחג  ביישוב  נזקקות  למשפחות 
יד-שנייה  חנות  לטובת  מתנדבים  לגייס 
בתיה  במזכרת  מפעיל  “רֹוטרי”  שארגון 
בית, מכירת הפריטים  וכלי  )מיחזור בגדים 
לסטודנטים  מלגות  וגיוס  האיכותיים, 
כן תיפעל הצוות שני  תושבי המקום(. כמו 
ימי התנדבות בביתה של אישה חד-הורית 
מגדרה – חברי הקהילה עזרו בשיפוץ הבית 
לאחרונה  לילדים.  בגדים  ובאיסוף  והחצר, 
“קהילה  פרויקט  את  להניע  הצוות  התחיל 

לתשושי  ההוסטל  דיירי  עם  מאמצת” 
נפש, בהדלקת נרות משותפת באחד מימי 
את  בהמשך  להדק  היא  הכוונה  חנוכה. 

הקשרים עם ההוסטל.
הקמת  השנה  יזם  לקהילה”  “תרומה  צוות 
אפשר  )במה  באל”י  צוות  והוא  נוסף  צוות 
לעזור(... מה שמוכיח שגם צוות מביא צוות, 

ולא רק חבר מביא חבר.

הדדית  עזרה  קרן  להקים  שואף  הצוות 
ולהמשיך  בכלל,  ובמושבה  קשת  בקהילת 
ליזום אירועי התנדבות תוך שיתוף פעולה 

עם צוות בית הספר.

צוות לעניין
מי ומה בצוות “תרומה לקהילה”

“ְוָעַבר ה’ ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים, ְוָרָאה ֶאת ַהָּדם 
ּוָפַסח  ַהְּמזּוזֹות,  ְׁשֵּתי  ְוַעל  ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל 
ֶאל  ָלֹבא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְוֹלא  ַהֶּפַתח  ַעל  ה’ 

ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף” )שמות יב, כג(.

דברים:  בספר  מזוזה  מצוות  של  מקורה 
ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  “ְוָהיּו 
ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך... ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך 
ּוִבְׁשָעֶריָך” )פרק ו, פסוקים ו, ט(. לפי פשט 
לשמש  אפוא  היא  המצווה  מטרת  הכתוב, 
ביציאתם  לישראל,  תמידית  תזכורת 
בייחודו  לבית, שעליהם להאמין  ובכניסתם 
של האל ולקבל על עצמם את המצוות שה’ 

מצווה אותם.

)“איגרת  החיצוניים  בספרים  לכך,  בדומה 
השנייה  במאה  שחוברה  אריסטיאס” 
בן-מתתיהו  יוסף  אצל  ומופיעה  לפנה”ס, 
ההשקפה,  מובעת  היהודים”(  ב”קדמוניות 
שהמזוזה נועדה להזכיר לאדם את מציאות 
האלוהים ואת הטוב שעשה לעמו. חז”ל ראו 

במזוזה אמצעי שיערוב לאדם שלא יחטא.

עם זאת, אין להתעלם מהעובדה שהמזוזה 
בפרשתנו באה בהקשר של שמירה והגנה 
המזוזות  שעל  הדם  ומגפה.  מזיקים  מפני 
מפני מכת  ישראל  בני  על  להגנה  משמש 
של  ההיסטוריה  כל  לאורך  ואכן  הבכורות. 
מתמיד  מתח  קיים  והמנהגים  ההלכה 
ומקדמת  כמכשירה  המזוזה  תפיסת  בין 
לבין  ה’,  ועבודת  המצוות  עול  קבלת  את 
הרע  עין  מגפות,  מפני  כמגוננת  תפיסתה 
גדול  הוא  הרמב”ם  פורענויות.  ושאר 
המייצגים את התפיסה הראשונה. בהלכות 
תפילין הוא כותב בחריפות אופיינית: “אבל 
אלו שכותבין בה ]במזוזה[ מבפנים שמות 
פסוק,  או  קדושים,  שמות  או  המלאכים, 
או חותמות, הרי הן בכלל מי שאין לו חלק 
להן  די  לא  הטיפשים,  ֶשֵאלּו  הבא:  לעולם 
מצווה  שעושין  אלא  המצווה,  שביטלו 
הקדוש- של  שמו  ייחוד  שהיא  גדולה, 
הוא  כאילו  ועבודתו,  ואהבתו  ברוך-הוא 
שעלה  כמו  עצמן,  )=להנאת(  להנית  קֵמַע 
בהבלי  המהנה  דבר  שזה  הסכל  ליבם  על 

כל  כנגד  כדורבנות  דברים  אכן  העולם”. 
המשמש  כקֵמַע  המזוזה  את  התופסים 

להגנה.

עם זאת, ניתן למצוא מספר מקורות, כבר 
שבמזוזה.   השמירה  לסגולת  חז”ל,  בדברי 
במסכת פאה בתלמוד ירושלמי מסופר על 
רבי יהודה הנשיא, שלאחר ששלח לו המלך 
לו  החזיר  כמתנה,  מרגלית  ארטבן  הפרסי 
לי  שלחת  “אתה  באומרו:  כמתנה  מזוזה 
דבר שאני שומר עליו, ואני שלחתי לך דבר 
כן  כמו  עליך”.  שומר  והוא  לך  ישן  שאתה 
אונקלוס  על  זרה  עבודה  במסכת  מסופר 
הגר, שאמר לשלוחיו של אדריאנוס הקיסר 
מנשק  הוא  מדוע  ושאלוהו  לאוסרו  שבאו 
בשר  מלך  עולם,  של  “מנהגו  המזוזה:  את 
אותו  משמרים  ועבדיו  מבפנים  יושב  ודם 
מבחוץ, ואילו הקב”ה - עבדיו מבפנים והוא 

משמרן מבחוץ”.

על  נאמר  ואתחנן  בפרשת  הזוהר  בספר 
מכל  האדם  על  שומרת  שהיא  המזוזה 
ידי  שעל  כלומר,  ומבחוץ.  מבפנים  צדדיו, 
הרע,  יצר  מפני  לנפש  שמירה  יש  המזוזה 

ושמירה לגוף מכל צרה.

השלוש- במאה  שחובר  “הפרדס”,  בספר 
יהודה  ר’  שכתב  “ובמזוזה  נאמר:  עשרה 
י”ה  פעמים  שלוש  כתוב  היה  החסיד 
שיטה  בסוף  הקב”ה[  של  משמותיו  ]אחד 
אם  ‘והיה  שיטה  ובסוף  ראשונה,  ]שורה[ 
שיטה  ובסוף  י”ה...  פעמים  ארבע  שמוע’ 
וצריכה  י”ה...  פעמים  שתי  ‘והשתחוויתם’ 
בה  ]שייכתבו  מלאכים  שבעה  ]המזוזה[ 

שמות של שבעה מלאכים[.

ידי  על  נכתבו  יותר  עוד  מפורשים  דברים 
בספר  בצרפת(   Metz( מֵמיץ  אליעזר  ר’ 
המזוזה:  בצורת  עוסק  כשהוא  “יראים” 
במזוזה,  האמורות  ההלכות...  “מלבד 
הבית  שמירת  לתוספת  העולם  הורגלו 
של  ושמות  חותמות  השורות  בסוף  לכתוב 
מלאכים. ואינם עיכובא, אף לא מצווה, אלא 
תוספת שמירה. וזו צורת המזוזה וחותמיה: 
‘שמע... ואהבת...’, וחותם: י-ה י-ה י-ה... ‘והיו 



 מדרש ּבֹואמשחקשת - שעשועי מדע

אלה )41(, רון )40(, עמרי )7.5(, אמיר )5(, מאיה )1.5(

   אלה נולדה בגבעת-ברנר וגרה שם עד גיל שלושים. היא באה ממשפחה 
חילונית מאוד, שבה אפילו הדלקת נרות חנוכה עוררה ויכוח. בצבא שירתה 
ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה  למדה  החימוש.  בחיל  הוראה  מש”קית  בתפקיד 
הקיבוצים.  בסמינר  קבוצות  והנחיית  מיוחד  וחינוך  תל-אביב,  באוניברסיטת 
על  ואחראית  המרכז,  אזור  של  הדרכה  כרכזת  ָקַרב”  ב”קרן  עובדת  כיום 
קבוצת מגשרים עולים. שם משפחתה נותר ויטרבו גם לאחר נישואיה.     רון 
גיל  עד  בערד  גר  משפחתו.  עם  ארצה  עלה  שבע  ובגיל  בניו-יורק  נולד 
ראשון  תואר  עשה  בהמשך  המודיעין.  בחיל  בצבא  ושירת  שמונה-עשרה 
עסקים  במינהל  שני  ותואר  בחיפה  בטכניון  וניהול  תעשייה  בהנדסת 
בירושלים. כיום עובד באוניברסיטה הפתוחה כמרכז קורסים, ומלמד הנדסת 
תעשייה וניהול וסטטיסטיקה. רון בא מבית מסורתי.   היכרות: בתקופה שרון 
עבד ב”סלקום”, בעלה של החברה הכי טובה של אלה הכריז שמצא עבורה 
את “החצי השני”, ואמנם כך היה.   עמרי בכיתה ב’, אמיר בגן “ארז”, מאיה 
במשפחתון.    “קשת”: בקבוצת המפגש. אלה הייתה מאוד בשלה לכך על 
זו  בשבילה  “קשת”  שנה.  חמש-עשרה  מזה  ברב-תרבותיות  עיסוקה  רקע 
זו הזדמנות לחשוף את הילדים ליהדות בשילוב עם הפן  רון  קהילה. עבור 

החילוני. עבורו “קשת” הינה קבוצה של אנשים טובים. שניהם תומכים מאוד בהקמת חטיבת ביניים.   אלוהים: אלה: “אני יודעת שיש משהו, 
לא יודעת מה זה ולא לוקחת כלום כמובן מאליו”. רון: “אלוהים עבורי זה חיבור לטבע”.    משפחתיות: זו אחת המשפחות היחידות שלבעל יש 
קוקו ועגילים ולאישה אין לא זה ולא זה... שניהם באים ממשפחות גדולות, אוהבים את המפגשים עם המשפחה המורחבת, והצליחו להנחיל 
את האהבה הזו גם לילדים. ההומור המתובל בציניות והשירה המשפחתית מאפיינת אותם, או במילותיו של רון: “הילדים גדלים במחזמר”.        
בילוי זוגי: אחרי שבע שנים רזות שבהן בקושי הוציאו את האף מהבית, הם מתחילים לעבוד על זה... אוהבים בתי קפה וסרטים.   תחביבים: 
פאזלים.     ספר: רון: “נער החידות ממומביי”; אלה: “סיפור על אהבה וחושך” של עמוס עוז, למרות שהיא אוהדת של מאיר ָשֵלו.    סרט: אלה 
בחרה ב”סינמה פרדיסו” ורון ב”אלאדין”.   מוזיקה : רון אוהב שירים עבריים, מוזיקה קלאסית, מקהלות ושירת א-ָקֶּפָלה )שירה ללא ליווי ֵּכלי(. 
ֵאָלה אוהבת בעיקר מוזיקה אתנית, של יוצרים כמו יאיר דלאל, “הברירה הטבעית” ועומר פארוק.    מה לא הייתי עושה לעולם? אלה: באנג’י. 
רון: צלילה.    חלומות: אלה חולמת לחזור לעסוק במוזיקה - היא הייתה פעם זמרת במקהלות מקצועיות. בנוסף היא חולמת להיות רועת 

עיזים, להתחבר לטבע ולשקט. רון חולם שיהיה לו מספיק זמן לעזור לאנשים וללכת לקונצרטים.
משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם רינה פורטנוי 054-5532433 או עם קרן עמנואל 054-5224935

ריאיינה: רינה פורטנוי

משפחת וולף-ויטרבו קשתמשפחה מבו

תכונותיה של פחית שתייה מוגזת

מנער  שמוליק  את  מצאתי  אחד  יום 
בחוזקה פחית של קולה.

“מה אתה עושה?” שאלתי אותו.
“מנער את הפחית,” השיב.

יקרה אם פותחים  יודע מה  “האם אתה 
אותה?”  שמנערים  אחרי  הפחית  את 

שאלתי.
מתפשט  ממזרי  כשחיוך  ענה,  “בוודאי,” 

על פניו.
פה  לא  “אבל  ביקשתי,  לי,”  תראה  “בוא 
שבחצר.  הדשא  על  אלא  הבית  בתוך 
לפחות שהדשא יירטב קצת בימים חמים 

אלה”.

את  איתנו  ולקחנו  החצר  אל  יצאנו  יחד 
בניסוי.  היא  גם  שתצפה  כדי  ענבר, 
שמוליק רצה מאוד לספר לה מה עתיד 
בניסוי, אבל אני הצעתי שלא  להתרחש 
נספר לה ושהיא תגלה את זה בעצמה. 
ותחושת  ההפתעה  כמו  שאין  ידעתי 
ברגע  לחוות  הולכת  שענבר  הגילוי 

שנפתח את הפחית.

התפרץ  הפחית  את  שמוליק  כשפתח 
של  בצורה  החוצה  המשקה  כמובן 
ומעט  נבהלה  קצת  ענבר  מזרקה. 
נרטבה אבל מהר מאוד חזרה לעצמה 

וחיוך גדול עלה על פניה.
“סבא בוא נעשה את זה שוב...” ביקשה.

את  “כשמנערים  אמרתי.  כדאי,”  “לא 
כך,  אחר  מיד  אותה  ופותחים  הפחית 
חלק מן המשקה שבפנים הולך לאיבוד 
ללמד  יכול  אני  אבל  בזבוז.  סתם  וזה 
לנער  גם  ניתן  טריק שבעזרתו  אתכם 
לא  שבפנים  שהנוזל  וגם  הפחית  את 

יתפרץ החוצה”.

ההורים(  )ו/או  ילדים  אתם  גם  האם 
כן,  אם  זה?  את  לעשות  איך  יודעים 
או  למערכת  והסברים  תשובות  ִשלחו 

 livnehmo@gmail.com -ל
התשובה בפינתנו הבאה.

מרדכי ליבנה

ִבי” ]שמות יב, כט[. השבויים  “ַעד ְּבכֹור ַהּׁשְ
גזירות  בכל  לפי שהיו שמחים  לקו?  למה 
שגזרו מצרים על ישראל, הדא הוא דכתיב 
ִיָּנֶקה”  ֹלא  ְלֵאיד,  “ָׂשֵמַח  שכתוב[,  ]הוא 

)משלי יז, ה(.
)מדרש תנחומא, פרשת ּבֹוא ז(

שתכניע  וזו  האחרונה  המכה   – בכורות  מכת 
את פרעה. אבל אם על המכה לכאוב לו כל כך, 
למה בכורות האסורים - “בכור השבי” - צריכים 
חטאו?  במה  החברה,  שפלי  הם?  גם  לסבול 
האין זה מקוֵמם? אלא שקורה לעתים שאפילו 
במעמד  היותו  מוסרי.  איננו  והחלש  המדוכא 
הנחות ביותר חברתית אינו מהווה תירוץ לשמוח 
על מפלתם של אחרים. אין מנוס אלא לבחון 
קבוצה  לשייך  ולא  לגופו  ומקרה  מקרה  כל 
את  הזכיר  זה  לי  לטובים.  או  לרעים  שלמה 
סייעני הנאצים מפולין, מאוקראינה ועוד, שהיו 

כבושים ושדודים אבל שמחו על רצח היהודים.

בן לנדאו


