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 שמיני  ויקרא ט, א-יא, מזפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1964 < רעידת אדמה מזעזעת את אלסקה בעוצמה של 2.9 בסולם ריכטר ויוצרת מפולת שגורמת לגלי צונאמי באוקיינוס השקט. 
נראה כאילו הצונאמי רחוק מאיתנו, ולנו יש צרות אחרות, גלי ענק משלנו... אבל ישנם חוקרי מקרא הסבורים שהתופעה המתוארת בספר 
שמות כחציית ים סוף נגרמה כתוצאה מנסיגת הים, כשלב ראשון של גל הצונאמי. על פי עדויות של ההיסטוריון הערבי אבן אל עטיר, 
ב-1033 וב-1068, פקדו את חופי יפו גלי צונאמי שגרמו בכל אחת מהפעמים לאלפי הרוגים. הגל של 1033 תואר כגל בגובה של 40-30 
מטרים שנגרם בעקבות רעש גיאולוגי חזק באזור קפריסין. ואם נעבור לתחום מדעי הטבע והעתיד – שני מחקרים בנושא פורסמו ב-2009. 
גיאולוגים באוניברסיטת חיפה העלו שקיים סיכוי סביר לפגיעה של גלי צונאמי בחופי ישראל; וחוקרים מהאוניברסיטה העברית קבעו שאם 

יכו גלי צונאמי בישראל, הם צפויים לכסות כחמישית משטחה של העיר חיפה ועשירית משטחה של תל אביב.

עוד השבוע:
1138 < נולד הרמב”ם, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, פוסק הלכה, מדען ורופא; 1932 < המכבייה הראשונה נפתחת בטקס בבית העם 

בתל אביב; 1936 < שידור רדיו בישראל: מתחילים שידורי “תחנת השידור של פלשתינה )א”י(”, שהופכת בהמשך ל”קול ירושלים”.
ליקטה: אילת אסקוזידו

)שתיקה(  ּתֹוָקא  ַמְשׁ ֶסַלע,  ְבּ ה  "ִמָלּ
ְתֵרין )בשנים(" – האומנם? ִבּ

בפרשת שמיני שני חלקים: הראשון דן ביום 
בקודש.  לשרת  הכוהנים  לחניכת  השמיני 
הטמאים  החיים  בעלי  בין  מבחין  השני 
זימנו  לאלו הטהורים. לדיון בחלק הראשון 
פאנל קטן מתלמידי כתה ד': דנה, יואב, נגה 

ונמרוד. 

יורדת  אש  המשכן,  לחנוכת  השמיני  ביום 
את  ומסמנת  הקורבנות  על  מהשמים 
יום  אותו  במהלך  אלוהים.  ידי  על  קבלתם 
אירוע  מתרחש  ושמחה  התעלות  של  שיא 
ִאיׁש  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ְבֵני-ַאֲהֹרן  "ַוִּיְקחּו  קשה: 
ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; 
ִצָּוה  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני  ַוַּיְקִריבּו 
בהקטרת  ממשיכים  ואביהוא,  נדב  ֹאָתם". 
)יואב  זרה"  "אש  בסיפור  המכונה  קטורת 
ונגה  מידי  יותר  קצת  היה  כבר  שזה  ציין 
הוסיפה שבדברים קדושים לא עושים מה 
התוצאה  והפעם  לך(.  שבא  מתי  שרוצים 
ַוֹּתאַכל אֹוָתם;  ִמִּלְפֵני ה',  "ַוֵּתֵצא ֵאׁש  קשה: 

ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה'."

שוחחנו על הקשר שבין "חטא" ל"החטאה" 
אהרון  בני  שני  גם  כדור(.  החטאת  )כמו 
החטיאו  כנראה  אך  טובה,  כוונה  בעלי  היו 
לנו  הייתה  דנו במקרים בהם  את המטרה. 
כוונה טובה אבל התוצאה לא שיקפה את 

הכוונה?
נגה: רציתי לעודד חברה עצובה ולומר לה 

חשבה  והיא  דומה.  מקרה  קרה  לי  שגם 
שאני מנסה להשוות בינינו.

בתנ"ך  ישראל  לעם  הרבה  קרה  זה  דנה: 
שהם עושים כל מיני דברים ולא מתכוונים 
 – עליהם  כועס  ישר  ואלוהים  רע,  למשהו 

הוא יותר מידי קיצוני. 

אהרון:  אל  משה  פונה  הבנים  מות  לאחר 
ֶאָּקֵדׁש,  ִּבְקֹרַבי  ֵלאֹמר  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  "הּוא 
ַאֲהרֹן".  ַוִּיֹּדם  ֶאָּכֵבד;  ָהָעם,  ָכל  ְּפֵני  ְוַעל 
"ַוִּיּדֹם".  למילה  ניתנו  שונות  פרשנויות 
לבטא  יכולה  בדממה  אדם  של  הבחירה 

דברים שונים כפי שהעידו הילדים: 
בוחר  הייתי  אני  גם  אהרון,  כמו  נמרוד: 
בשתיקה, כי במקרים כאלה אם אדבר זה 

עלול רק להחמיר את המצב. 
מה  שזה  המומה  הייתי  אחד  מצד  נגה: 
שני  מצד  עליו,  אתעצבן  ואני  עשה  שה' 
מבינה,  באמת  לא  ואולי  בו  מאמינה  אני 

ומאחורי הדברים בסוף יהיה טוב. 
דנה: לא תמיד טוב לשתוק. אם הייתי אהרון 
הייתי אומרת:  הייתי צועקת כלפי אלוהים. 
"די נמאס לי, למה אתה עושה את זה כל 
לעשות  שרצו  באנשים  פוגע  אתה  הזמן? 

טוב".
אלוהים  על  לומר  רוצה  לא  אהרון  יואב: 
לו  מקשיב  אלוהים  כי  מידי,  קיצוני  שהוא 
הייתי  יכול גם להעניש אותו. אני  ואז הוא 

מעדיף לשתוק בכעס. 

גם בחיינו היומיומיים יש הבוחרים בדממה, 
אלא  השלמה  של  ממקום  תמיד  לא  אך 

והימנעות  אחרות  תחושות  על  ככיסוי 
מדיאלוג: 

כשלא  עליי  צועקת  מורה  כאשר  דנה: 
עשיתי כלום – אז אני לא עונה לה לפני כל 

הכיתה, אבל אני זועקת בלב. 
יואב: כשאח שלי הקטן מעצבן אותי – אני 

עושה מין צעקה בלב. 
נגה: אני מוצאת דרכים אחרות, כשמישהו 
ואומרת  חוץ  כלפי  שותקת  אני  בי  פוגע 
לעצמי כלפי פנים דברים ביחס אליו. אני 

מדברת את המילים פנימה ולא החוצה. 
שמנסה  מורה  יש  פוטר"  ב"הארי  דנה: 
לגרום להארי לצעוק והוא לא צועק – הוא 

צועק בלב שלו. 
נגה: הוא רוצה להראות לה שהוא מתמודד 

אתה – השתיקה כאן זה כח.

שהיא  כשם  אך  כח,  היא  השתיקה  אכן 
של  דבריו  ראו  כך  )ועל  ובונה  מצמיח  כח 
זו(  פרשה  על  שנתיים  מלפני  לנדאו  בן 
רבים,  במקרים  להרוס.  כח  גם  בה  יש 
במפגשים בין אנשים )כן, כן, גם בקהילתנו 
שנעשה  חש  אחד  צד  כאשר  הדיאלוגית(, 
על  ולהתעקש  להתמודד  במקום  עוול,  לו 
בוחר  וחיבור,  צמיחה  לאפשר  שיכול  שיח 
בשתיקה  שניהם(  )ולעיתים  הצדדים  אחד 
השקט  כוח  של  הסבה  זוהי  והסתגרות. 
הדממה  של  הסבה  רועמת,  לשתיקה 
לדימום. לעיתים דווקא השתיקה שווה סלע 

והמילה פי שניים.
שרי דרור



על אוזני המן ושאר ירקות

בין “פורמליזם” ל”אנטי פורמליזם” בתפילה של קשת

לבריאות,  תורמים  שאינם  וברור  בעברית, 
כגון: סוכר, ריבה, ביצים, קמח לבן וכדומה, 

ניחא.
אך בשורות הבאות רשומים מוצרים שאינם 
שומעות:  שככה  לאוזניים  ואוי  בעברית 
אבקת פטסייר, ממתיק אצטולאם K, עמילן 
טפיוקה. ואולי אכנס לגוגל ואבדוק אם אלה 
רעלנים קטלניים שגומרים אותך בבת אחת 
הפצצות  מגיעות  אז  אבל  לאט?  לאט  או 
את  מרעילות  עוררין  ללא  שהן  האמיתיות, 
דמנו, הורסות כל חלקה טובה בתאי גופנו 
ואוי לנו אם אנו מסייעים להן לחדור לגופנו 
)אגב קולות הנאה מהאוזן הטבולה בקפה(: 
עמילן   -  )E חומרי  בלועזית  )או  ה”ִאיים” 
צבע   ;E401 צמחי  מייצב   ;E1422 מעובד 
ואותי   .E202 משמר  חומר   ;E160a מאכל 
לימדו שלא משנה מה, אם את רואה באזור 

שלך חומר E  פשוט לברוח ומהר.

השאלה שלי ליצרני המזון היא, למה אתם 
עושים לנו את זה? למה בצורה אכזרית כל 
כך? כשמישהו מכוון אקדח לרקתנו לפחות 
כי  לקרות,  הולך  מה  לנו  ויסביר  שידבר 
אנחנו תמימים והולכים שולל אחריכם. יש 

לכם אחריות כלפינו!

אז קניתי פרג ואנסה להכין לבד אוזני-המן. 
הריח, אבל  או  לגבי הטעם  אינני אחראית 
יהיה  לתוכן  שייכנס  מה  שכל  שבטוח  מה 

מוכר וידוע לאֹוֵכל.

פעמים  והרבה  מקסים  דבר  זה  חגים 
בחגים  גם  לנסות  אפשר  אבל  טעים,  גם 
בשיר  פסח,  של  בהגדה  הרי  בריא.  לאכול 
“שבכל  כתוב  נשתנה”  “מה  המפורסם 
הלילות אנו אוכלים שאר ירקות”, אז בואו 
בשאר  גם  ירקות,  שאר  לאכול  נקפיד 
וביום  בפורים  ואפילו  בפסח  וגם  הלילות 
העצמאות על המנגל. שמתי לב - במסגרת 
לעצמי  מעבירה  שאני  החינוך  סדרת 
חתוכים  ירקות  שצלחת   - משפחתי  ולבני 
מתחסלת מעצמה, בין אם היא על שולחן 
במסיבת  היא  אם  ובין  הילדים  של  האוכל 

יום הולדת של הגן. 

שנים,  ארבע  מזה  הקהילה  חברת  בתור 
שתיקחו  שרציתי  בקשות  בשתי  אסיים 
הולדת  שבימי  הראשונה,  לבכם.  לתשומת 
שאי  שברור  הטעימים  לדברים  בנוסף   –
אפשר בלעדיהם - יהיו גם דברים בריאים, 
כדי שהילד יחזור הביתה אחרי שאכל סוג 

של ארוחת ערב.
קנויה.  הולדת  יום  לעוגת  נוגעת  והשנייה 
רשימת הרעלים שמניתי קודם לכן נמצאת 
בכל העוגות הקנויות. האם אפשר למצוא 
פתרון לבעיה זו בלי לפגוע כמובן בכשרות, 

אך יחד עם זאת בלי לפגוע בבריאות? 

אסנת פרל

שני  בשל  בעיקר  ידועה  שמיני  פרשת 
מקרים: המקרה הראשון מספר על חטאם 
פי  על  ואביהוא.  נדב  אהרן,  בני  שני  של 
הנאמר בפרשה הקריבו בני אהרן לפני ה’ 
ְבֵני  “ַוִּיְקחּו  אותם:  ציווה  לא  זרה אשר  אש 
ָבֵהן  ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַאֲהֹרן 
ה’  ִלְפֵני  ַוַּיְקִריבּו  ְקֹטֶרת,  ָעֶליָה  ַוָּיִׂשימּו  ֵאׁש 
ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא ִצָּוה ֹאָתם” )ויקרא י, א(, 
לבוא:  מאחר  אינו  זו  הקרבה  בגין  והעונש 
ַוָּיֻמתּו  אֹוָתם,  ַוֹּתאַכל  ה’  ִמִּלְפֵני  ֵאׁש  “ַוֵּתֵצא 

ִלְפֵני ה’”. 
פסוקים  מספר  מתרחש  השני  המקרה 
לאחר מכן. בני אהרן הנותרים שורפים את 
של  וקצפו  לאכלו,  במקום  החטאת  קורבן 
ֲאַכְלֶּתם ֶאת  משה יוצא עליהם: “ַמּדּוַע ֹלא 
ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ִּכי  ַהֹּקֶדׁש?  ִּבְמקֹום  ַהַחָּטאת 
לו אהרן:  יז(. על כך עונה  י,  )ויקרא  הוא...” 
ֹעָלָתם  ְוֶאת  ַחָּטאָתם  ֶאת  ִהְקִריבּו  ַהּיֹום  “ֵהן 
ְוָאַכְלִּתי  ָּכֵאֶּלה;  ֹאִתי  ַוִּתְקֶראָנה  ה’  ִלְפֵני 
ַחָּטאת ַהּיֹום, ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ה’? ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה 
ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו” )ויקרא י, יט-כ(. כלומר, על פי 
פשט הפסוקים, אהרן שואל את משה האם 
היה זה ראוי לאכול מן הקורבן כאשר שני 

פעולה  האם  ממש?  יום  באותו  מתו  בניו 
מעין זו תיטב בעיני ה’? ותשובתו מניחה את 

דעתו של משה. 

הנקודה המעניינת מבחינתי בסיפורים אלה 
במקרה  המקרים.  שני  שבין  הניגוד  היא 
הם  שכן  ואביהוא,  נדב  נענשים  הראשון 
חרף  וכלשונו,  ככתבו  הציווי  את  קיימו  לא 
הייתה,  האש  הקרבת  שעצם  העובדה 
זאת,  לעומת  ראויה.  לתכלית  לכאורה, 
במקרה השני תגובת אהרן לשריפת הקורבן 
מושתתת על תגובה רגשית שאינה מגובה 
אכילת  לאי  הנימוק  אחר.  או  כזה  בציווי 
בניו  מן הטעם הפשוט ששני  נבע  הקורבן 
את  לאכול  מסוגל  הוא  אין  ולפיכך  מתו 
מתקבל,  זה  נימוק  זה  ובשלב  הקורבן. 

כאמור, על דעת משה. 

של  בגישתו  המיידי  השינוי  בעיניי  תמוה 
משה, אולם יחד עם זאת מעניין לראות כי 
ההבדל בין שני המקרים הללו משקף את 
לאחר  רבות  שנים  כמובן,  שצמח,  הניגוד 
מכן בין גישה “פורמליסטית” לגישה “אנטי 

פורמליסטית” ביחס להלכה. על פי הגישה 
אין  ערכיים  לשיקולים  ה”פורמליסטית” 
ההלכה  פסיקת  ההלכה.  בפסיקת  מקום 
ולפוסק  מתמאטי,  באופן  להתבצע  צריכה 
בכך.  דעת  שיקול  שאין  כמעט  ההלכה 
אפוא  מתמצה  ההלכה  פוסק  של  תפקידו 
למקרה  הרלוונטית  ההלכה  בהתאמת 
הספציפי. לעומת זאת, לפי הגישה ה”אנטי 
פורמליסטית” מושפעת ההלכה, בין היתר, 
ממכלול של ערכים העומדים בצד המצוות 
שיקולים  זו  לעמדה  בהתאם  ההלכתיות. 
עשויים  ההלכה  בתוך  המצויים  ערכיים 
להשפיע על פסיקת ההלכה גם במקום בו 
עם  הנדון.  למקרה  המיוחסת  מצווה  ישנה 
זו השפעת  גישה  כי על פי  יש לציין  זאת, 
שינוי  ידי  על  מתרחשת  אינה  הערכים 
אלא  אחרת  או  כזו  מצווה  של  ביטול  או 
באמצעות שקילה מחושבת בין המצווה ובין 
ובדרך  זמן,  באותו  למצווה  המנוגד  הערך 
מרחיבה  לפרשנות  תוביל  זו  שקילה  כלל 

של המצווה עצמה. 

עולם  את  אף  חוצה  מאוד  דומה  מחלוקת 

פורים,  לחג  שנה  כל  מחכה  שאני  כמה 
ותאמינו או לא, בגלל אוזני-המן מה”סּוֶּפר”, 
“אפייה במקום”,  אריזתם  אלה שכתוב על 
ובמיוחד  פרג,  או  אגוזים  תמרים,  במילוי 
עם טבילה בכוס הקפה של הבוקר )וכמובן 
על  מתענגת  אני  ארבע(.  של  בקפה  גם 
אחריו,  וכשבוע  החג  לפני  כחודש  האירוע 
הקופסאות  את  מהמדפים  מצילה  כשאני 

האחרונות. 

מני מפחי  אחד  נפש,  חוויתי מפח  השבוע 
מאז  האחרונה  בשנה  חווה  שאני  הנפש 
התחלתי לנסות להקפיד על תזונה בריאה. 
לפח  שהושלכו  הרבים  המזון  מוצרי  אחרי 
לחנות במבט מאשים:  הוחזרו  או  האשפה 

“רציתם להרעיל אותי?” 
נפרדתי גם מאוזני-המן, וזאת הסיבה:

בקפה,  טבולה  המן  אוזן  זלילת  כדי  תוך 
כדי,  תוך  משהו  לקרוא  ההרגל  ומתוך 
רשימת  את  שיחיה  לבעלי  הקראתי 
הרכיבים, והוא )שלרוב לא שם לב לדברים 
הללו( הזדעזע עד עמקי נשמתו, תלש את 
הקופסא מידיי המכורות ותבע את השלכת 
מפרץ  נדהמתי  לפח.  הזה  העכברים  רעל 
רגע  שבאותו  ומובן  שהפגין,  האכפתיות 
אוזני-המן  על  חורמה  מלחמת  הכרזתי 

קנויים.

ונעבור לרכיבים: אם היו אלה רק המוצרים 
שאותם אנו מסוגלים להבין כי הם כתובים 



קצת תרבות
לבד בברלין/ הנס פאלאדה

לא  ספר?  פעם  עוד  מה,  אז 
יודעת איך אתם, אבל אנחנו לא 
בחיינו  לשלב  מצליחים  ממש 

כביסה,  ילדים,  עבודה,  תרבות.  אירועי 
עצמי  את  מוצאת  אני  בסוף   - מדיח 
ב-11:30 בלילה עם ספר ביד. אז כן, אני 

שוב כותבת על ספר. 

של  חייהם  את  מתאר  בברלין”  “לבד 
של  האֵפלה  בתקופה  ברלין  אזרחי 
היהודים  השנייה.  העולם  מלחמת 
הנס  שטווה  בעלילה  משני  סיפור  הם 
אמיתי(.  סיפור  על  )מבוסס  פאלאדה 
המחליטים  פועלים  זוג  הספר  במרכז 
באמצעות  הנאצי  המשטר  נגד  לפעול 
והנחתן  נאציות  אנטי  גלויות  כתיבת 
ברחבי העיר. דרך הסיפור אנו מתוודעים 
לשלל דמויות המתמודדות עם המציאות 
כל  התקופה,  של  הקיצונית-עד-זוועה 
והסתגרות;  עין  העלמת  בדרכה:  אחת 
הרצחנות  עם  פעולה  ושיתוף  הזדהות 
הצד  ומן  האונים;  חסרי  ניצול  הגואה; 
וחמלה.  לב;  אומץ  הדדית;  עזרה  האחר 
מול  עומדת  דמות  כל  דבר  של  בסופו 
עצמה, מול גורלה וצריכה להכריע: האם 
להבטיח  האלים,  הכלל  עם  להיסחף 
אותנטיות  על  ולוותר  אישית  קיימות 

אישית ואנושיות, או לעצור ולבחור? 
הבחירה באותנטיות - במחשבה עצמאית 
ליהודים  המוות.  אל  תמיד  מובילה   -
אך  בחירה,  הייתה  לא  אירופה  ברחבי 
הכותב מברר, בעיניי, לאורך כל הספר את 
כן  השאלה הנוקבת: מה היית עושה אם 

הייתה לך בחירה? 

ביותר  והמרגשות  המעניינות  הדמויות 
דווקא  התפתחות:  שעוברות  אלה  הן 
אותם אנשים שהעלו את היטלר לשלטון 
בציפייה שיושיע את גרמניה מהמשבר בו 
הייתה נתונה, אלו שבראשית הספר בחרו 
ובדאגה  עיניים  בעצימת  בהסתגרות, 
בכדי  כי  ברירה,  אין  כי  מבינים  לאישי, 
עליהם  אנוש  בני  להיקרא  ראויים  להיות 
לקחת צד, גם אם מהלך זה יוביל באופן 

וודאי אל מותם. 
בטרם  האחרונים,  בשבועות  יום  כל 
הזכות  על  מודה  אני  עיניי,  נעצמות 
לחיות בתקופה שבה הדילמה הזו רחוקה 
האישית  החירות  שבה  רלוונטית,  ולא 
ראשון  ערך  הן  החופשית  והמחשבה 

במעלה. ספר מעולה, מרגש וחשוב!

איילת להמן

ה”פורמליסטית”  הגישה  פי  על  המשפט. 
לפסוק  מבקש  שופט  כאשר  למשפט, 
את הדין, חומרי הגלם שלו צריכים להיות 
שניתן  ערכיים  יעדים  ולא  החוק,  סעיפי 
להביא למימושם באמצעות כללי המשפט. 
לעומת זאת הגישה ה”אנטי פורמליסטית” 
המשפט.  של  הערכי  התוכן  את  מדגישה 
על פי גישה זו כאשר שופט מבקש להחיל 
אחר,  או  כזה  מקרה  על  מסוימת  נורמה 
עליו לשאול את עצמו מהו הערך העומד 
בבסיס נורמה זו והאם הוא מתאים למקרה 
את  טבעי,  באופן  מבכרת,  זו  גישה  הנדון. 
בבסיסו  העומדים  והערכים  החוק  תכלית 
על פני הלשון היבשה של החוק. ויש לשים 
הגורסת  בגישה פשטנית  מדובר  שאין  לב 
חברתי  בערך  פוגע  החוק  בו  במקרה  כי 
או מוסרי חשוב יש לבטלו. גישה זו גורסת 
החוק  את  לפרש  יש  כי  במרבית המקרים 
המצוי  לערך  לב  שימת  תוך  שונה,  באופן 

בבסיסו. 

בניו של  ונבחן את מקרה  נשוב  כעת, אם 
מדובר  למעשה  כי  ניווכח  ועונשם  אהרן 
צּוּו  לא  אהרן  בני  פורמליסטית.  בגישה 
נענשים  הם  כך  ועל  האש  את  להקריב 
אהרן  תגובת  זאת,  לעומת  מיידי.  באופן 
שונה  גישה  מבטאת  החטאת  אכילת  לאי 
המפנה מקום גם לערכים בתוך המסגרת 
ההלכתית. אהרן שורף את קורבן החטאת 
על אף הציווי לאכלו, מן הטעם שבניו מתו 
באותו היום. ניתן להבין זאת כשיקול ערכי 

הגובר למעשה על המצווה ההלכתית.

התפילה  קבוצת  בתוך  ויכוח  חל  לאחרונה 
“שלא  השחר  ברכות  את  לשנות  יש  אם 
עשני גוי” ו”שלא עשני אישה”. את הוויכוח 
המחלוקת  פריזמת  דרך  לבחון  ניתן  הנ”ל 
מחויב  זה  אין  אולם  לעיל.  שהצגתי 

גם  לעיל  שהדגשתי  כפי  שכן  המציאות, 
כי  לסבור  יכולה  פורמליסטית  אנטי  גישה 
אין לשנות או לבטל את הברכות הללו רק 
אינו מתיישב  בשל העובדה שנוסח מסוים 

עם המוסר של ָמאן ְדהּו. 

גישה  כי  להדגיש  חשוב  אופן,  בכל 
הברכות  את  לבטל  או  לשנות  המבקשת 
הללו תוביל בהכרח לעמדה שתטען כי אין 
העוסקים  הפרקים  כל  את  בתורה  לקרוא 
בהקרבת קורבנות ובְמִחיַית עמלק, וכן את 
העוסקים  יהושע  בספר  המצויים  הפרקים 
לפי  לפחות  אלה,  פרקים  הארץ.  בכיבוש 
בקנה  עולים  שאינם  ודאי  הפסוקים,  פשט 
חלקים  של  הבסיסי  המוסר  עם  אחד 
פי  על  לכך  מעבר  הישראלית.  מהחברה 
ממגילת  חלק  לשנות  ראוי  אף  זו  גישה 
היהודים  שביצעו  הטבח  בשל  אסתר, 
רק  )וזוהי  המגילה  של  בסופה  בפרסים 
ִמזֹו,  ְיֵתָרה  הדברים(.  של  קצרה  רשימה 
לא  ועוד,  שבת  כשרות,  כגון  רבות,  הלכות 
הרציונאליות  שבט  תחת  לכאורה,  יעמדו, 
של האדם המודרני. האם גם הלכות אלה 
לא  ראייה  לדעתי,  זו,  כך?  בשל  לבטל  יש 

נכונה של ההלכה ושל התפתחותה. 

יותר  זהירה  גישה  לנקוט  לדעתי,  ראוי, 
גדולי  וכן  ההלכה  פרשני  גדולי  הלכו  בה 
ובעולם,  בארץ  הליבראלים  המשפטנים 
קרי, לנקוט הליך מתוחכם ויצירתי יותר של 
פרשנות הברכות )כפי שפירשו את הפסוק 
“עין תחת עין”(. כלומר, לא שינוי או ביטול 
אף  הילדים  יחוו  זו  בדרך  פרשנות.  אלא 
הליך יצירתי של הבנה ושינוי במסגרתה של 

ההלכה. 
שבת שלום, 
רוני רוזנברג

מדרש שמיני
בן-אלעזר  ירמיה  ר’  בשם  קפרא  בר 
של  בניו  מתו  דברים  ד’  בשביל  אמר: 
אהרן: על הקריבה, ועל ההקרבה, על 
אש זרה, ועל שלא נטלו עצה זה מזה. 
ְוִלְפִנים;  ִלְפַני  שנכנסו   – הקריבה  על 
- שהקריבו קורבן שלא  ועל ההקרבה 
נצטוו; על אש זרה - אש מבית כיריים 
הכניסו; ועל שלא נטלו עצה זה מזה - 
ַמְחָּתתֹו”.  “ִאיׁש  א(:  י,  )ויקרא  שנאמר 
איש מעצמו עשו, שלא נטלו עצה זה 

מזה )ויקרא רבה כ, ח,(.

האירועים  אחד  אהרון!  בני  של  מותם 
בני  של  השמחה  בשיא  בתורה,  הטראגיים 
ישראל, כפי שהוא מתואר רגע אחד לפני 
האסון: “ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה’ ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא 

לא  המדרש  אבל  א(.  י,  )ויקרא  ֹאָתם”  ִצָּוה 
ומתאר את חטאם בארבעה  מסתפק בכך 
ממדים. אולי דווקא משום שהתלהבותו של 
משנה  לנקוט  יש  כך,  כל  גדולה  העם  כל 
האלמנטים  שלושת  הפולחן.  סביב  זהירות 
 - זרה  ואש  הקרבה  קריבה,   - המוזכרים 
האלוהות  עם  ישיר  למגע  ניסיון  מסמלים 
זה  על  דתית.  והתלהבות  מתוך אקסטאזה 
“צעד  הוורד”:  ב”שם  אקו  אומברטו  כותב 
אחד בלבד מבדיל בין אקסטאזה מיסטית 
שלשלושת  אלא  לחטוא”.  התלהבות  לבין 
ממדים אלה הוסיפו חז”ל עוד ממד שהוא 
הבסיס לחיים רוחניים בריאים: ליטול עצה 
זה מזה, להקשיב, לדבר, להיוועץ. חיי רוח 
ולא  אדם  בני  בחברת  חיים  על  מושתתים 

לבד, ולּו גם לבד עם האלוהים.
בן לנדאו



משחקשת - תשבץ ויצירה

יצירה
לנו  נכין  ולכן  ולהבדלה,  להבחנה  סימנים  לנו  ניתנים  בפרשה 

מעטפת  ניקח  כמובן.  ממוחזרת   – סימנייה  השבוע 
דואר משומשת, נסמן על הצד התחתון נקודה במרחק 
מעלה.  וכלפי  הצידה  פינה  מכל  סנטימטרים  חמישה 
כעת נחבר בקו את הנקודות כך שנקבל שני משולשים 

איתמשנתטחת
הנרלחצמבחח
קשכספוהגומ
נוערחבמעלס
אפופרחדאדו
מחראגואנהכ
עצבדוכיפתו
כהאטלזההאד
בלמגפלטעקח
רהדיסחגביט

שלום ילדים,
פרשת השבוע מלמדת אותנו אלו בעלי חיים מותרים לאכילה ואלו אסורים. בתשבץ שלפניכם מופיעים חלק מהשמות, כתובים בכל הכיוונים, 

ולעתים הפוך. 
*  נשר, פרס, דאה, איה, עורב, תחמס, שחף, נץ, כוס, שלך, ינשוף, קאת, רחם, חסידה, אנפה, דוכיפת, עטלף.

 *  ארבה, סלעם, חרגול, חגב. 
*  חולד, עכבר, צב, אנקה, כוח, לטאה, חומט, תנשמת, גמל.

שווי שוקיים. נגזור את שני המשולשים. עכשיו נשאר רק לקשט 
מוכנות  כשהסימניות  עליכם.  הטובה  הדמיון  כיד  ולעטר 

הלבישו אותן על קצה הדף וִקראו בהנאה.

אילנה כרסנתי

מעורב קהילתי
אפשר ביחד: אב”י בשביל ישראל

הוא  כי  ומחליט  בבוקר  אדם  קם  “פתאום 
ַעם, ומתחיל ללכת...”

כך פתחו רעיה ויוסי אופנר את יום הצעידה 
בשנת  ישראל,  בשביל  שלהם  הראשון 
בנם  את  ששכלו  אחרי  שנים  עשר   ,2007
שנה  באותה  המסע  המסוקים.  באסון  אבי 
אותו  )כן,  הדולפינריום  ברחבת  התחיל 
בפיגוע  רבים  נוער  בני  נרצחו  בו  מקום 
 - מאז  שנה  בכל  כמו   - והסתיים  קשה( 
ליד  המסוקים,  אסון  של  ההנצחה  באתר 
קיבוץ שאר ישוב שבצפון. רעיה ויוסי אופנר 
אבי  של  זכרו  את  להנציח  דרך  חיפשו 
כשהסתכלה  רעיה,  שמספרת  וכמו  בנם, 
ששבעים  גילתה  האסון  חללי  מפת  על 
ארצית  מפריסה  באים  הנופלים  ושלושה 
של יישובים, ממשגב עם שבצפון עד אילת 
לדרך  לצאת  טבעי  אך  זה  היה  שבדרום. 

לאורך שביל ישראל.

לקחו  בו  ספונטני  כמעט  מאירוע  לימים, 
הפך  קרובים,  וחברים  משפחה  בני  חלק 
מדי  אחדות.  של  לאומי  למצעד  המסע 

בני  משתתפים  מאות  לדרך  יוצאים  בוקר 
 - והעדות  הזרמים  כל  יוצאי  הגילאים,  כל 
ימין  יהודים, דרוזים, דתיים, חילונים, אנשי 
וצועדים  חדשים  צועדים  שמאל,  ואנשי 
ותיקים ובני משפחת השכול - למסע של 
תיבות של  ואחדות. אב”י הם ראשי  זיכרון 

“אפשר ביחד”. 

מתחילים  המסוים:  ִסדרֹו  את  יש  יום  לכל 
עם  קצרה  היכרות  הכולל  בוקר  בטקס 
מוקדש  שלזכרם  הנופלים  ציון  ההולכים, 
יחדיו.  יוצאים  ו...  הדרך  תפילת  המסלול, 
דרך  ציוני  לימוד,  עצירת  כולל  המסלול 
בסוף  אישיות  עם  ומפגש  מורשת  באתרי 
“מאה  הוא  השנה  המרכזי  הנושא  היום. 
שנות קיבוץ”, והוא ילווה את ׂשיח הצועדים 
מפגשים  באמצעות  המסלול.  אורך  לכל 
עם דמויות, סדנאות לימוד והמגוון האנושי 
דרך  הפרויקט  מהווה  השביל,  את  הפוקד 
אמצעיים  בלתי  ולשיח  למפגש  ייחודית 
היהודית  למורשת  הנוגעות  בסוגיות 

ולחברה הישראלית.

ה-8.4.2011,  ו’,  ביום  מקומית:  ונקודה 
גשר  מקיבוץ  היומי  המסלול  מוקדש 
לזכרם  נהריים(  גשר  )דרך  יעקב  לאשדות 
ובנו סרן ערן שמיר  של רב-סרן דב שמיר 

בני המושבה.
תומר בן שוהם
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