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 ויקרא  ויקרא א, א-ה, כופרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

11 במרץ 1985 < מיכאיל גורבצ’וב מתמנה לשליט ברית המועצות. 11 במרץ 1990 < ליטא פורשת מברית המועצות. 15 במרץ 1991 < 
גרמניה זוכה לעצמאות מוחלטת, לאחר שארבע המדינות ששלטו בה החל מסיום מלחמת העולם השנייה )צרפת, בריטניה, ארצות הברית 

וברית המועצות(, נסוגות מכל שטחה.

 – היו טובים  - היה ברור.  - לפחות לצופה הממוצע בקולנוע  ושש שנה העולם  ושש שנה? לפני עשרים  מי היה מאמין שעברו עשרים 
האמריקנים, ורעים – הסובייטים: רוסים, בולגרים, מזרח גרמנים. כך היה תמיד וכך יישאר לעולם. אולם תוך שש שנים לא נותר מהעולם 
הקומוניסטי כלום. ולא כפי שצפו כולם, בגלל מלחמת עולם אטומית הרסנית, אלא רק בגלל השאיפה לג’ינס אופנתי. למהפכה השקטה 
הזו היה מנהיג-בעל-כורחו בשם מיכאיל גורבצ’וב. הוא ניסה לעשות רפורמות הכרחיות, וגילה שמבנה המדינה כל כך רקוב שכל תזוזה בה 

גורמת להתמוטטות מוחלטת. 

כחלוף עשרים ושש שנה אפשר לצפות בפרספקטיבה ולראות שלשינוי היו תוצאות טובות וגם רעות )מלחמת אזרחים ביוגוסלביה, פנסיונרים 
רוסים שאיבדו כמעט את כל כספם(. אולם הסך הכול, בעיקר לישראל, הוא חיובי; גם העובדה שהעולם כבר לא מחולק לשחור ולבן היא 
חיובית, ואפילו סרטי האקשן מסתדרים איתה היטב. היום אנו עומדים לפני מהפכה היסטורית נוספת, ששוב, אף מומחה מלומד לא צפה, 

והפעם במזרח התיכון. נקווה שגם הפעם בפרספקטיבה יתברר שהסך הכול יתברר כחיובי.
ליקט: ישי להמן

חומש ויקרא הינו החומש העוסק בעבודת 
עבודת  באמצעות  ישראל  בני  בידי  ה’ 
זו  מסיבה  וָטֳהָרה.  טומאה  ודיני  הקורבנות 
נקרא ספר ויקרא גם “תורת הכוהנים”, על 

שם הכוהנים המנצחים על המלאכה.

בעבודת  עוסקות  וצו  ויקרא  פרשות 
נושא  לאחר  מיד  באות  והן  הקורבנות, 
המקדש(  בהמשך  יחליף  )שאותו  המשכן 
לעבודת  הבסיס  הם  אשר  הכהונה,  ונושא 

הקורבנות.
ביותר,  רחוק  לנו  נראה  הקורבנות  נושא 
לא רלוונטי לימינו, ומתאים יותר לתקופות 
קדומות, שבהן היה נהוג להקריב קורבנות 
גם בקרב עמים אחרים, והיחס לבעלי חיים 
היה שונה מהיחס היום. עם זאת, בעיניי יש 
גם  בעבודת הקורבנות מסרים הרלוונטיים 
על  מכך  להשליך  יכולים  ואנו  לתקופתנו, 

חיינו.

נתמקד בשני קורבנות:
קורבן מנחה: קורבן מנחה הינו קורבן מן 
סולת  או  חיטה  סולת   – מהדגן  הצומח, 
היא  “מנחה”  המילה  משמעות  שעורה. 

מתנה.
ַתְקִריב  ִּכי  “ְוֶנֶפׁש  לגבי קורבן מנחה נאמר: 
ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה’, ֹסֶלת ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו.” )ויקרא 
א(. לעומת זאת, לגבי קורבנות אחרים  ב  

ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן” )שם א,  נאמר: “ָאָדם ִּכי 
ב(. 

“מנחות”  במסכת  מהכתוב  מביא  רש”י 
העוסק  קודשים  בסדר  השנייה  )המסכת 
‘נפש’  נאמר  “לא  הקורבנות(:  בעבודת 
בכל קורבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו 
מעלה  הקב”ה:  אמר  עני,  מנחה,  להתנדב 

אני עליו כאילו הקריב נפשו”.
החי,  מן  קורבן  להביא  עשירים  של  דרכם 
מביא  העני  ואילו  יותר,  “יוקרתי”  הנחשב 
ופשוט.  עלוב  הנחשב  הצומח,  מן  קורבן 
הצומח  מן  קורבן  שהביא  עני  אותו  אולם 
ולכן  עליו,  נפשו  את  הקריב  כאילו  נחשב 

נאמר נפש.

ניתן לראות שאין משמעות ליוקרה, לגודל, 
למעמד אלא לעוצמת הכוונה במעשה, וגם 
יש  ועלובה, אך  אם התוצאה נראית קטנה 
הרבה רצון ומאמץ מאחוריה, היא מתקבלת 
שבא  גדול  לתוצר  בהשוואה  רבה  באהבה 

כלאחר יד וללא מאמץ.

על  לכפר  שבא  קורבן  חטאת:  קורבן 
כוונה  ללא   - בשגגה  שנעשו  חטאים 
רק  בכוונה,   - בזדון  חטאים שנעשו  )על 

תשובה מכפרת(.
נפרד  באופן  מתייחס  חטאת  קורבן 

לארבעה מקרים:

חטאו של הכוהן המשיח.	 
זקני 	  שהם  ישראל,  עדת  של  חטאם 

ישראל, מנהיגי העם.
חטאו של הנשיא.	 
אחד 	  כל  שהוא  הארץ,  עם  של  חטאו 

מעם ישראל.

של  חטאם  את  להפריד  בחרה  התורה 
המנהיגים מחטאם של פשוטי העם ולתת 
מקום ודגש לכל סוג הנהגה בנפרד, למרות 

שהם חלק מעם ישראל.
זו,  ושגב לגבי כפילות  התייעצתי עם הדר 
והנשיא  ישראל  זקני  שהכוהן,  ברור  הרי 
אז  ישראל,  מעם  נפרד  בלתי  חלק  הם 
של  רב  מספר  להקדיש  צורך  יש  מדוע 

פסוקים לכל אחד מהם בנפרד?
לכתוב  שחשוב  הייתה  הדר  של  תשובתה 
עלולים  שהם  מכיוון  המנהיגים,  על  דווקא 
לחשוב שבגלל שהם בשלטון לא יעשו להם 
כלום אם יחטאו, ואז הם יכולים לחטוא שוב 

ושוב ללא שום פחד.
לתת  כדי  זה  אולי  אחר:  כיוון  הציע  שגב 
יכולים  המנהיגים  גם  לעם.  אישית  דוגמה 
שהם  למרות  אחר  אחד  כל  כמו  לחטוא 
חשובים מאוד ומקבלים החלטות חשובות, 
והם גם מביעים חרטה לאחר מכן למרות 
חטאת.  קורבן  ומביאים  חשובים  שהם 
לא  ישראל  מעם  אחד  כל  מידה  באותה 



חדש ימינו כקדם - מסורת וחידוש

תנחומי הקהילה 
לגילי רבל 

על מות אמך 
המקום ינחם אתכם 

בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, 
ולא תוסיפו לדאבה עוד 

צריך להתבייש בחטאו ובחרטה שלו.

ניתן להוסיף סיבה נוספת לדבריהם היפים 
חשבתי  אז  ישן  כבר  )ֹעז  והדר  שגב  של 
רבות  אפשרויות  ישנן  למנהיגים  בעצמי...(: 

יותר לחטוא בגלל פעילותם ובגלל מעמדם, 
מקריהם  את  ולהדגיש  להזכיר  חשוב  ולכן 

בנפרד.

משני סוגי הקורבנות שעליהם דיברנו ניתן 

מסיבת  בעקבות  שבועות,  מספר  לפני 
לדיון  הועלתה  א’,  כיתות  ילדי  של  הסידור 
השחר  ברכות  של  הרלוונטיות  שאלת 
גוי”  עשני  ו”שלא  אישה”  עשני  “שלא 
במסגרת  הספר.  בבית  הנאמרת  לתפילה 
הדיון הועלתה הצעה להחליף את הברכות 
חיובית,  בגרסה  שלילית  בצורה  המובאות 
למשל: בברכה “שעשני בן ישראל” או “בת 

ישראל”. 

נוסח  ששינוי  חוששים  לשינוי  המתנגדים 
התפילה עלול להביא למצב של חוסר סדר, 
ניתן  ואיך  משהו,  מפריע  אחד  לכל  שהרי 
לקבוע מה לשנות ומה להשאיר? ובכלל, יש 
משמעות גדולה למסורת התפילה שעוברת 
להשאיר  רבים  מעדיפים  לכן  לדור.  מדור 
את הברכות הבעייתיות על כנן, למרות שהן 
משקפות מסר בעייתי של שנאת זרים ושל 

תפיסת האישה כנחותה לעומת הגבר. 

למצוא  ילדינו  את  לחנך  בבואנו  אולם 
שייכותה  את  מחדש  יום  בכל  בתפילה 
לימינו )בכל יום יהיו בעיניך כחדשים(, הרי 
הנוכחית  במתכונת  אלה  ברכות  השארת 
ו/או  נשים  מעבירה למתפלל שאינו שונא 

זרים מסר של סתמיות וחוסר רלוונטיות.

את  לשמר  הצורך  בין  הנכון  האיזון  מהו 
העבר לצורך לחדש במקום שנדרש?

בהקרבת  העוסקת  השבוע  בפרשת 
הקורבנות עולה השאלה מה עומד מאחורי 
ציווה  מה  בשביל  הקורבנות?  הקרבת 
אלוהים להקריב קורבנות? האם יש לו צורך 

בהם? 
הקורבנות  בהקרבת  אין  כי  טוען  הרמב”ם 
שימוש  תכליתם  וכל  עצמה,  בפני  מטרה 
כחלק  ההם,  בימים  נפוץ  שהיה  במנהג 
לפי  זרה.  עבודה  למנוע  כדי  ה’  מעבודת 
בכך  קורבן”  “מקריב  אלוהים  הרמב”ם 
שהוא מאפשר לעם ישראל להתקרב אליו 
באמצעות הקורבנות, מפני שאלוהים יודע 
שעם ישראל אינו יכול להתקרב אליו בדרך 

מופשטת יותר.

הקורבנות  הקרבת  רבים משפסקה  לדעת 
שלומדים  ויש  כתחליף,  התפילה  הוגדרה 
ְשָׂפֵתינּו”  ָפִרים  ָמה  ְלּ “ּוְנַשׁ מהפסוק  זאת 
מה’  מבקשים  אנו  יום  בכל  ג(.  יד,  )הושע 
לציון  שכינתך  “השב  העמידה  בתפילת 
אנו  לירושלים”.  העבודה  וסדר  עירך 

מבקשים מה’ לשוב ולהקריב קורבנות. 

הקורבנות  הקרבת  אופי  יהיה  מה 
ייתכן ומה שהיה הוא שיהיה,  לכשיחודשו? 
הבהמה,  מן  קורבן  שהקרבת  דומה  אולם 
דורשת  אינה  בימינו  הצאן  ומן  הבקר  מן 
בתקופת  שהייתה  זו  כמו  הקרבה  אותה 
היו  הללו  החיים  בעלי  הקורבנות.  הקרבת 
מקור הפרנסה ומקור החיות של בני האדם. 

לצורך ההשוואה, זה כמו שאדם יקריב היום 
האם  שלו.  הַאייפֹון  ואת  שלו  המכונית  את 
יהיו שונים  ייתכן שהקורבנות לעתיד לבוא 

מהמוזכר בפרשה?

בנושא  גם  להבנה  שהמפתח  לי  נראה 
הוא  שינוי התפילות  בנושא  וגם  הקורבנות 
מסוגל  האדם  שאין  הרמב”ם  של  קביעתו 
“מחשבה  שתהיה  עבודה  ה’  את  לעבוד 
מבלתי מעשה”. אולם ייתכן ונדרש לעתים 
למצוא חלופות מעשיות שתואמות את רוח 

התקופה ועדיין מעוגנות במסורת ובהלכה.

עשני  “שלא  הברכות  ששינוי  לי  נראה 
בברכה  והחלפתן  גוי”  ו”שלא עשני  אישה” 
לתת  מאפשר  ישראל”,  בן/בת  “שעשני 
על  לשמחה  והן  השוויון  לעקרון  הן  ביטוי 
לגוי,  יהודי  ובין  לאישה  איש  בין  השונות 

שֹונּות שאין בה משום זלזול או התנשאות.

מה  של  עניין  אינו  התפילה  נוסח  חידוש 
החינוכי  לצוות  לתת  חשוב  לדעתי,  בכך. 
בבית הספר להוביל בירור מעמיק בנושא. 
פחות  לא  חשוב  עצמו  הבירור  בעיניי, 
הבירור  של  סופו  אחרת.  או  כזו  מהחלטה 
יגרום לכך שעבור חלק מאיתנו יהיה הבדל 
הנהוג  לבין  הספר  בבית  שנעשה  מה  בין 
בביתנו, ואת הקונפליקט הזה נצטרך אנחנו 

ההורים ליישב.
ישי דויטשמן

אישיות מבו

מדרש ויקרא
“ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן” )ויקרא ]א, 
ב[(: אדם זה לשון חיבה ולשון אחווה 
הוא  ברוך  הקדוש  אמר  ֵרעּות.  ולשון 
כשרים,  אנשים  בן  אדם  בן  ליחזקאל: 
בן צדיקים, בן גומלי חסדים, בן שמבזין 
ועל  מקום  של  כבודו  על  עצמן  את 

כבודן של ישראל כל ימיו 
)ויקרא רבה ב, ח(.

בעיקר  עוסקת  ויקרא  ספר  פתיחת 
כל  לפירוט  המקדים  הפסוק  בקורבנות. 
ַיְקִריב  ִּכי  “ָאָדם  במילים  פותח  הקורבנות 
את  שואל  והמדרש  ב(,  א,  )ויקרא  ִמֶּכם” 
עצמו למה להעדיף כאן את המילה “אדם” 
היא  גם  המצויה  “איש”  המילה  פני  על 
מאפשרת  מספק  שהוא  התשובה  בתנ”ך. 
לנו הצצה אל גלגולי הכינוי “בנאדם” השגור 

גברית  אחווה  של  הביטוי  שלנו.  בסלנג 
מאופקת בימינו שימש בימי יחזקאל הנביא 
במשמעות ברורה למדי: מי שיודע להתנהג 
כמו ...בן אדם, “ָא מענטש”, כפי שנהגו לומר 

ברוח דומה ביידיש. 

של  רובד  עוד  מגלה  המדרש  המשך  אבל 
בניגוד  האוניברסאלי  הפן  אדם:  המילה 
לפן הייחודי-לאומי, הפן הפתוח כלפי חוץ 

ומסביר פנים לֵגרים. וזו לשון המדרש:
“ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם” )ויקרא א, ב(: למה לא 
נאמר “איש”, כמו שכתוב להלן: דבר אל כל 
עדת בני ישראל, איש יקריב? אף כאן יאמר 
הכתוב: ְוייקחּו לכם איש בקר או צאן. למה 
פרט  ִמֶּכם,  הֵגר  את  להביא  אדם?  נאמר 

לגוי שהוא מביא עולה. )ויקרא רבה ב, ט(.
בן לנדאו

ללמוד כיצד התורה מתייחסת באופן שווה 
ישראל  מעם  אחד  לכל  פנים  משוא  וללא 

ללא קשר למעמדו הכלכלי או החברתי.

נעמה מרקוביץ’



רגע
משפחתי

אחינועם  לגדול.  רוצים  שלנו  הילדים 
קשורה  ומאוד  לעבוד  התחילה  כבר 
להחליט  מעוניין  גיל  שלה.  לפלאפון 
בעצמו על זמן כיבוי האורות שלו, ועמית 
יחליט  ושהוא  עליו  שנסמוך  מתעקש 
ואנחנו  קר.  חורף  ביום  גם  ללבוש  מה 
וזה  גדלים  הם  אחד,  מצד  מבולבלים... 
יודעים מתי  טוב וחשוב. ומצד שני, איך 
מסוגלים  באמת  הם  מתי  לשחרר? 
לסמוך  כהורים  ועלינו  לעצמם  לדאוג 
שונים  גם  שלנו  הילדים  ואולי  עליהם? 
זה מזה ועל אחד ניתן לסמוך ועל האחר 

קשה יותר? 
אני מאוד עסוקה בשאלות אלה ואין לי 
להקשיב  מנסה  אני  תשובות.  כולן  על 
הקטנים  הרמזים  את  ללקט  לילדים, 
מנסה  וגם  בדרך  משאירים  שהם 
להקשיב לעצמי, מה נכון עבורי כאימא... 

אנו כהורים מעוניינים  כחלק מגדילתם, 
לשם  לטובתנו.  גם  העניין  את  “לנצל” 
טבלה  וחיברנו  ואנוכי  עמוס  ישבנו  כך 
המשלבת את ילדינו הגדולים בתורנויות 
הקשורות לסידור הבית )בעיקר במטבח, 
לציין  מיותר  הבית(.  עיקר  הוא  שאצלנו 
הצדק  חוסר  ותחושת  התרעומת  את 
למרות  אך  חווה.  מהילדים  אחד  שכל 
זאת מצעד התורנויות יצא לדרך והביא 
כמה  עד  עבורנו:  חדשים  אתגרים  עימו 
זאת  לעשות  להם  ולאפשר  “לשחרר” 
לבד, ומה עושים עם הנטייה של הילדים 
לדחות את המשימות. נטייה זו מתבטאת 
“עוד שנייה”  בדרך כלל בצמד המילים: 
כוח,  לי  אין  “ממש  חופשי:  )ובתרגום 

תעזבו אותי בשקט...”(. 

הזמן  עם  מנסה  אני  לשחרור,  בנוגע 
התורנויות  את  לעשות  לילדים  להניח 
לבד, למרות שהדבר קשה לי ואני מרבה 

לחטוא בלהעיר להם ולתקן. 
את  לדחות  הילדים  של  להרגל  ובנוגע 
בעצלתיים,  אותה  לעשות  או  המשימה 
ורציתי  בעניין,  הברקה  הייתה  לעמוס 
לקרוא  במקום  ברעיון:  אתכם  לשתף 
לילדים לתורנות ולדרוש שהדבר ייעשה 
עכשיו, הרעיון הוא לומר להם שעד שעה 
התורנות.  את  לסיים  עליהם  מסוימת 
ניתן כמובן להשתמש בפטנט גם בנוגע 
הלאה,  והעבירו  נסו  ועוד.  בית  לשיעורי 
 = )כרגע  עובד  כרגע  זה  בבית  אצלנו 

ביומיים האחרונים(.

מיכל שור-הרטמן

הצוות המוביל של גן אולגה )לשעבר גן דולב( מורכב מנטע, יעל ונלי.

נשואה  בתיה,  למזכרת  לציון  מראשון  עברה   ,)32( ליבנה-גרושקובסקי  נטע 
לאביטל )34( ואימא לענבר )4( ואריאל )2(.

ראשון  תואר  לנטע  חילוני.  ואביטל  דתייה  נטע  דתי;  חיים  אורח  מנהלת  המשפחה 
גם  לה  יש  בר-אילן.  באוניברסיטת  למדה  אותו  חינוכי,  ובמינהל  הרך  לגיל  בחינוך 

תעודת הוראה מסמינר הקיבוצים.
איך הגעת ל”קשת”? “אחותי, שהיא חברת קהילה, התקשרה לשאול אם אני רוצה 

להיות גננת ב”קשת”, סיפרה לי על הקהילה ומאז אני פה...”
מהי “קשת” בשבילך? “קהילה תומכת ועוזרת, מקום בו אתה יכול להיות אתה ולא 
זוג  היותנו  בגלל  התחברתי,  מאוד  ‘קשת’  על  לראשונה  כששמעתי  אותך.  ישפטו 
מעורב, ולאחר היכרות עם הקהילה עברנו לכאן כדי להיות חלק ממנה. כיום ענבר בגן 

‘קשת-ארז’”.
“למצוא  חלומות: 
בתיה  במזכרת  בית 

במחיר סביר”.
 ,)38( ברגר  יעל 
לארבעה:  אימא 
עדי   ,)15( אורי 
 ,)9( נועה   ,)13(
 ,)5.5( ואיתי 
וגרה  לגיל  נשואה 

בכפר הרי”ף. 
בעבר עבדה אחת-
כגננת  שנים  עשרה 
נחשונים.  בקיבוץ 
אך  חילוני  הבית 
יעל  מסורת.  שומר 
שתים- סיימה 
לימוד  שנות  עשרה 
הדתי  הספר  בבית 
ויש  יבנה,  בקבוצת 
ראשון  תואר  לה 

בחינוך לגיל הרך.
הגעת  איך 
“דרך  ל”קשת”? 
שגרה  חברה 

במזכרת בתיה ושייכת לקהילת ‘קשת’. בגן צוות גדול, כיף לעבוד איתו, העבודה נעימה 
והאווירה חמה ואוהבת”.

ו’מה  דתיים  חילונים,  המשלבת  קהילה  היא  בשבילי  “‘קשת’  בשבילך?  “קשת”  מהי 
לקבוצת  גם  היהודית  המסורת  בשילוב  רבה  חשיבות  רואה  אני  כגננת  שביניהם’. 

המפגש, ובשילוב חילונים ודתיים כבר מהגיל הרך בתוך הקהילה בה הילדים גדלים”.
נלי עוזיאל, תושבת מזכרת בתיה מאז 1983. אימא לשלושה וסבתא ַלנכדה 

ליאן, נשואה למאיר מזה עשרים ושמונה שנים. 
הבית חילוני שומר מסורת. נלי סיימה אחת-עשרה שנות לימוד.

איך הגעת ל”קשת”? “אחרי אחת-עשרה שנים בהן עבדתי בגנים רגילים הגעתי עם 
צוות מחלקת החינוך לגן קשת )ורד( עם עירית, וזו הייתה אהבה ממבט ראשון”.

מהי “קשת” בשבילך? “גן מאוד שונה מגן רגיל בגלל השילוב של הילדים. אני מאוד 
אוהבת את הגן ואת הילדים, מאוד מחוברת ואוהבת את הצוות.

חלומות: “אני חולמת על עוד כמה נכדים”.

   צוות גן אולגה )לשער גן דולב(

קשתאישיות מבו
ריאיינה : רינה פורטנוי

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, 
מוזמנות ליצור קשר  עם רינה פורטנוי 054-5532433  או עם קרן עמנואל 054-5224935

יעל                     נטע                              נלי



משחקשת - ַּפר ֶהְעֵלם ָדָבר

לרות לזר

מנהלת בית ספר “קשת”

להולדת הנכד

ברכות

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(

שרי דרור 052-3056482

ָּדָבר  ְוֶנְעַלם  ִיְׁשּגּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  “ְוִאם 
ה’  ִמְצו ֹת  ִמָּכל  ַאַחת  ְוָעׂשּו  ַהָּקָהל,  ֵמֵעיֵני 
ְוָאֵׁשמּו; ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת  ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָעֶׂשיָנה 
ַּפר  ַהָּקָהל  ְוִהְקִריבּו  ָעֶליָה,  ָחְטאּו  ֲאֶׁשר 
ֹאֶהל  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוֵהִביאּו  ְלַחָּטאת,  ֶּבן-ָּבָקר 

ְיֵדיֶהם  ֶאת  ָהֵעָדה  ִזְקֵני  מֹוֵעד; ְוָסְמכּו 
ַעל ֹראׁש ַהָּפר ִלְפֵני ה’, ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר 

ִלְפֵני ה’”. )ויקרא ד, יג-טו(.

מכונה  אלה  בפסוקים  המתואר  הפר 
ֶׁשל  ָדָבר  ֶהְעֵלם  “ַּפר  חז”ל  בלשון 
מועד  אוהל  לפני  מובא  והוא  ציּבּור”, 
ונשחט, במקרה שסנהדרין הורו הלכה 

מוטעית ובעקבותיה נכשל הציבור.
ל”עדת  מתייחס  אמנם  הפסוק 
ישראל” אך ננסה ללמוד ממנו גם על 

קהלים מצומצמים יותר.

מְּפַשט הפסוק, כפי שאני קורא אותו, 
ניתן ללמוד:

ככל  גדול   - חבורה(  )קהילה,  קהל 
שיהיה - איננו ערובה להעדר טעות.

גם אם רבים מתנהגים באופן מסוים 
נכונות  את  להוכיח  כדי  בכך  אין 

מעשיהם.

לקהל )לפחות לעדת ישראל( יש ישות משל 
עצמו, והוא אינו אוסף של פרטים )אחרת כל 

אחד היה מקריב פר משלו(.
ב”רע”  המאוחד  קהל  מתואר  בפסוקים 
)בטעות( וב”טוב” )בכפרה על הטעות(: כולם 
מקריבים את הפר, ככתוב: “ְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל” 

בן לנדאו במופע דראג?!
ענבל חזות בולעת חרבות?!

הזוג יוספסברג שרים 'יודל'?! 
הקראוסים בחיקוי של דץ ודצה?!

כרטיסים ניתן לקנות אצל:
דקלה גרוטמן 052-8694525
סיון הרטמן 052-2240758

אפרת נצר וייס 052-6234488
רותי פרוש 054-8184423

חגית קראוס 054-4860042

למה מתחפשים? כל דבר שקשור למוזיקה, זמרים, להקות.

קרנבל של הפתעות
שת פורים תשע"א

ק

תקרנבל של הפתעות
קרו

ת ריקודים בה הכל יכול ל
סיב

מ

ת
קרו

ת ריקודים בה הכל יכול ל
סיב

מ

 יום חמישי 17.3.11 בשעה 20:30 
מועדון "מטרו", מתחם הרכבת, רחובות
 יום חמישי 17.3.11 בשעה 20:30 
מועדון "מטרו", מתחם הרכבת, רחובות

)כאיש אחד(; אין כאן ניסיון לחפש אשמים.

שייכים  מרגישים  אתם  גם  האם  ילדים, 
לקהל?

האם השתתפתם פעם בחבורה שפעלה 
באופן מוטעה?

נחלצתם  פעם  אי  האם 
משום  חבר  של  לעזרתו 
שהוא חלק מהגן/מהכיתה 

שלכם?
אחריות  חשים  אתם  האם 
כלפי חבריכם לגן/לכיתה?

דוגמאות  על  לחשוב  נסו 
)חבורה(  קהל  שבהן 
למטרות  בכוחו  משתמש 

טובות.

הפר  באיור  למצוא  נסו 
שיותר  כמה  שלפניכם 
“דבר”  המילה  את  פעמים 

בדפוס או בכתב.
רמז: יש הרבה.

אליי  לפנות  מוזמנים  אתם 
בקשר  במייל(  )אפשר 

לספירה.
יובל מרקוביץ’


