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 בהר  ויקרא כה, א-כו, בפרשת השבוע למשפחה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1941 < בשנה זו החליטה המפקדה הארצית של ההגנה להקים את הפלמ”ח – פלוגות המחץ. לאור התקדמותו של הצבא הגרמני באפריקה 
ושליטתה של צרפת של וישי בסוריה ובלבנון, עמד היישוב בארץ בפני הסכנה של כיבוש ארץ ישראל על ידי הכוחות הנאציים. לאור זאת 
נוצר צורך בהקמתו של גוף צבאי מסודר מקרב היישוב שיהווה גרעין התנגדות והגנה. הפלמ”ח הוקם בראשיתו בעידוד השלטון הבריטי 
ירד למחתרת.  והארגון  בו,  ישראל חדלו הבריטים לתמוך  יצחק שדה. עם הסרת סכנת ההשתלטות הנאצית על ארץ  ולמפקדו התמנה 
הפלמ”ח נטל חלק חשוב במאבק בשלטון הבריטי ובמלחמת העצמאות, ואף תרם רבות לתרבות ולהווי בארץ, אך עם הקמת המדינה הוא 

פורק בידי בן-גוריון, ואנשיו שולבו בשורות צה”ל.

ועוד השבוע: 
1927 < צ’ארלס לינדברג ממריא לטיסת היחיד הראשונה מעבר לאוקיינוס האטלנטי. 1940 < נפתח הסניף הראשון של “מקדונלד’ס” 
בקליפורניה. 1977 < “המהפך”: הליכוד בראשות מנחם בגין מנצח לראשונה בבחירות לכנסת. 1998 < פרק הסיום של סדרת הטלוויזיה 

“סיינפלד” משודר בכל רחבי העולם ונצפה על ידי כ-76 מיליון צופים.
ליקט: ירון וייס

קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

חשובות  ומצוות  שמיטה  חוקי  בפרשה 
והדאגה  החברתי  הסדר  על  השומרות 

לחלשים.
משני  משתתפים  עם  פרלמנט  כינסנו 

הגנים לשיחה על חוקים.

משתתפים:
עידו קניזו )גן “ארז”(, שחר נאמן )גן “ארז”(, 
)גן  זליגר  עומר  “ארז”(,  )גן  לבון  עידו 
“אולגה”(, גיא הירשפלד )גן “אולגה”(, עמית 

חלפון )גן “אולגה”(

מה זה חוק?
עמית: דבר חשוב.

גיא: כל פעם אותו הדבר.
עומר: חוק זה משהו שצריך לעשות. אצלנו, 

למשל, אם אומרים לשבת אז צריך לשבת.

איזה חוקים אתם מכירים?
עידו ק.: לא להרביץ.

עידו ל.: כבד את אביך ואת אימך.
עומר: לא תרצח.

עמית: אל תהרוג את החברים שלך.
שחר: לא להרוג.

יש מילה דומה לחוק, קוראים לה כלל, יש 
לכם כללים בגן?

עידו ל.: לא להרביץ.
שחר: כששומעים שיר צריך לבוא למפגש.

גיא: לא לקלל.
את  להחזיר  לשחק,  כשמסיימים  ק.:  עידו 

המשחקים למקום.

רק  חברים,  להרוג  באמת  לא  ל.:  עידו 
בכאילו.

והייתם  בגן  לכם  שחסרים  כללים  יש 
רוצים להוסיף?

שחר: אם תהיה בגן בריכה, שכל יום יהיה 
אפשר לשחות בה.

גיא: לשחק בכדור בתוך הגן.
רק  הרבה  לשחק  מותר  שיהיה  עמית: 

ברכבות.
עידו ל.: שיהיה מותר לגלגל את הדפים.
עידו ק.: שיהיה מותר להביא חפצים לגן.

עומר: שכל הזמן הגן ייצא לטיולים.
עידו ל.: שיוכלו להשתולל.

גיא: כשמגיעים לגן שיהיה אפשר לצאת 
ולהסתובב מחוץ לגן.

עידו ל.: שיהיה כלל שאיך שמגיעים לגן 
יהיה אפשר לחזור הביתה.

ויהיה  צהרון  בלי  קצר  גן  שיהיה  שחר: 
אפשר לחזור הביתה מתי שרוצים.

א’,  לכיתה  עולים  חלקכם  הבאה  בשנה 
איזה חוקים יש בבית הספר שאין בגן?

עמית: צריך לעשות שיעורים בבית. 
הלימודים  את  להפסיק  לא  ק.:  עידו 

באמצע.

בזמן,  בדיוק  להגיע  צריך  הספר  לבית 
בשמונה בבוקר, אתם יודעים למה?

עומר: כי אחרת יש עונש. 
עידו ק.: כי אסור לאחר לשיעור, כי אם יש 

מורות מפחידות הן יצעקו עלינו.

שחר: שלא נפספס את השיעורים.
עומר: כי אז לא נדע ולא נעלה לכיתה יותר 
שיעורי  את  נדע  ולא  גדולה  ויותר  גדולה 

הבית.
שחר: ולא נדע חשבון.

עידו ק.: אבל לא כל הזמן יש חשבון.
מקצועות  המון  עוד  יש  נכון,  אפרת: 
מעניינים וגם הרבה כללים שתכירו בקרוב. 

שיהיה בהצלחה!

עונת  סיום  לרגל  אישית,  ובנימה 
הפרלמנטים )מבחינתי(:

כשאילת הודיעה לי שהפרלמנט שהצעתי 
הפך  הגן,  ילדי  עם  פעם  מדי  לערוך 
מיד  הודעתי  למשפחה”,  השבוע  ל”פרשת 
על פרישה. כשאילת לא ויתרה, גייסתי את 
עירית הגננת שהתנדבה בשמחה למשימה 
וגיליתי שאפשר לדבר על כל נושא בעולם 

דרך פרשת השבוע.
תודה לעירית ולילדים המקסימים שכל כך 
בהגיגים  אותנו  ולשתף  להשתתף  שמחו 

החכמים והמשעשעים שלהם.
עירית אהרונוביץ’ ואפרת לבון



מה בין האחד במאי לבין פרשת בהר
ענף דיני שלם מתוך מה שהיה יחסי אנוש 
ו”דיני נפשות” לתחום של דיני ממונות. גם 
כאן שימרה היהדות את העיקרון, אך באופן 

המקיים מטרה מוסרית וחברתית נעלה. 

שהוליד  הסוציאל-דמוקרטית,  התפיסה 
עידונו של המרקסיזם, עוברת תהליך דומה 
בכוחו  הכרה  עדיין  יש  ההפוך.  בכיוון  אך 
של  ההרסניות  ובנטיות  ההון  של  המזיק 
כוחות השוק משוחרר הרסן, אלא שעכשיו 
מכוחות  הנפגע  האדם  את  מעמידה  היא 
אלה במרכז. מטרתה המרכזית אינה יותר 
על  הגנה  דווקא  אלא  אדומה”,  “מהפכה 
ערך האדם וזכויותיו, הגנה על החלש מפני 
העניים  על  הגנה  ובעיקר  ממנו,  החזקים 
הסוציאל- אימצה  בכך  העובדים.  ועל 
כמה  בהם  יהודיים,  עקרונות  דמוקרטיה 
הנזכרים בפרשת קדושים: “ֹלא ַתֲעֹׁשק ֶאת 
ָׂשִכיר”;  ְּפֻעַּלת  ָתִלין  “ֹלא  ִתְגֹזל”;  ְוֹלא  ֵרֲעָך 
“ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך ֹלא ְתַלֵּקט: 
ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָּת  ֹאָתם”;  ַּתֲעֹזב  ְוַלֵּגר  ֶלָעִני 

ָּכמֹוָך” )ויקרא יט, יג-יח(. 

יותר  עוד  פותחו  אלה  יהודיים  עקרונות 
המשנה  היא  בולטת  דוגמה  בתלמוד. 
להם  ואמר  הפועלים  את  “השוכר  הבאה: 
שלא  שנהגו  מקום  ולהעריב,  להשכים 
רשאי  אינו   - להעריב  ושלא  להשכים 
לספק  יזון,   - לזון  שנהגו  מקום  לכופן. 
המדינה”  כמנהג  הכול  יספק,   - במתיקה 
של  העבודה  שעות  א(.  ז,  מציעא  )בבא 
הפועלים והשאלה אם הם מקבלים ארוחה 
במהלך היום ומה היא כוללת תלויה במנהג 
על  להכריע  הכוח  במעסיק.  ולא  המקום 
מידיו של המעסיק  תנאי העבודה מופקע 
את  מחדדת  הגמרא  לקהילה.  ומועבר 
העניין ומדגישה שגם אם המעסיק משלם 
להם יותר על מנת שיעבדו שעות נוספות, 
התשלום  שעבור  לטעון  יכולים  הפועלים 
יותר,  ומהר  יותר  טוב  עבדו  הם  הנוסף 
חידוד  לעבוד.  להמשיך  מחויבים  הם  ואין 
של  בחובותיו  כאן  מדובר  כי  מבהיר  זה 
בין  יותר  מאוזן  שילוב  ידי  על  המעסיק. 
שיח חובות לשיח זכויות, תוך חשיבה מחוץ 
יכולה  לו”,  ו”מגיע  לי”  ה”מגיע  לגבולות 
להיבנות תודעה מוסרית וחברתית מוצקה 

יותר.

לוינס כותב בנוגע למשנה זו: “ברור לגמרי 
המשנה  מכריזה  הראשונות  המילים  שמן 
זה  אדם  אם  גם  האחר,  האדם  זכויות  על 
חירותו,  עבור  ומסוכן  נחות  במצב  נמצא 
מצב  השכיר.  הפועל  של  מצבו  זה  שהרי 
עשוי  שהוא  מפני  חירותו,  עבור  מסוכן  זה 
של  שמץ  לסבול  מבלי  חירותו  את  לאבד 
הוא  שהרי  מרצון,  פועל  עדיין  הוא  כפייה. 

משא  של  בין-אישי  ביחס  ונמצא  מתחייב 
על  נמצא  ומתן  משא  אותו  אבל  ומתן. 
גבול הניכור, והחירות הופכת באופן חופשי 
לשעבוד. הסוגיה שלנו מלמדת שאי אפשר 
את  למכור  אפשר  ואי  הכול  את  לקנות 
הכול. חופש המשא ומתן מוגבל, והגבולות 

מתחייבים בשם החירות עצמה”. 

בדברים הנפלאים של לוינס טמונה ההבנה 
החופשי-לכאורה,  הׂשכיר  רבות  שפעמים 
מנוצל והופך למשועבד, לעבד מרצון. תנאי 
לניצול.  לו להסכים  גורמים  החיים הקשים 
תפקיד  כל  שעל  העובדה  בשוק,  התחרות 
לו  גורמות  אחד,  מאדם  יותר  מתמודד 
להיות בחרדה ובעמדת חולשה. בסופו של 
עלות  של  פונקציה  הוא  לעובד  היחס  יום, 
מול תועלת, ובכל רגע ניתן להחליפו בעובד 

אחר.

היובל,  שנת  בדיני  העוסקת  בהר,  בפרשת 
מהפכני.  יותר  עוד  עיקרון  התורה  קובעת 
הפערים  כל  שנה  בחמישים  פעם  בעצם 
נסגרים  שנפתחו  והחברתיים  הכלכליים 
הזדמנות  ואחד  אחד  לכל  וניתנת  מחדש 
של  יוצא  פועל  זהו  מחדש.  להתחיל 
חוזרות הקרקעות  היובל  הקביעה שבשנת 
לבעליהן המקוריים. בעקבות דין זה קובעת 
התורה שבעת מכירת הקרקע יש להתחשב 
היובל,  עד  הנותרות  השנים  במספר 

ובהתאם לכך לקבוע את מחירה בחוזה: 
ָׁשָנה,  ים  ַהֲחִמּׁשִ ְׁשַנת  ֵאת  “ְוִקַּדְׁשֶּתם 
ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה. יֹוֵבל ִהיא 
ְוִאיׁש  ֲאֻחָּזתֹו,  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם  ָלֶכם,  ִּתְהֶיה 

ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו” )ויקרא כה, י(. 

הדהדו  אלה  שפסוקים  ספק  לי  אין 
 )1778-1712( רוסו  ז’אק  ז’אן  של  בראשו 
הנאורות,  עידן  של  החשוב  הפילוסוף   -
המהפכה  על  השפיעו  שרעיונותיו  האיש 
התיאוריה  התפתחות  על  הצרפתית, 
 - הלאומיּות  תנועת  ועל  הסוציאליסטית 
כשכתב בספרו “יסודות האי-שוויון בין בני 
לו חלקת אדמה,  “הראשון שגידר  האדם”: 
ואף  היא’,  לי  ‘זאת  לומר  בדעתו  והעלה 
להאמין  דיים  תמימים  אנשים  סביבו  מצא 
החברה  של  האמיתי  מייסדה  היה  לו, 
מלחמות,  כמה  פשעים,  כמה  האזרחית. 
כמה רציחות, כמה אומללויות וכמה זוועות 
היה חוסך מן המין האנושי מי שהיה עוקר 
את  בעפר  ממלא  או  הסימון,  יתדות  את 
לכם  הישמרו  אחיו:  אל  וקורא  התעלה, 
אם  תאבדו  אבוד  למתחזה!  אוזן  מהטות 
תשכחו כי הפירות לכולנו הם, וכי האדמה 
אינה קניין איש. אך סביר מאוד כי באותה 
עת כבר הגיעו הדברים לשלב שבו לא יכלו 
עוד להימשך כבעבר. שכן מושג זה – רכוש, 

הייתה  המדינה  של  התהוותה  בראשית 
הפועלים, משמעות  חג  במאי,  האחד  לחג 
אך  והארץ,  החברה  בוני  בתודעת  רבה 
הכלכליים  התהליכים  ולנוכח  השנים,  עם 
והחברתיים שעברו על המדינה הלך ונעלם 
אילו  נברר  הבה  החג.  של  לערכיו  החיבור 

תכנים ניתן ליצוק בו כיום.

העברית  בתרבות  נולד  האדם  שוויון  רעיון 
השני  כחוט  לעבור  והמשיך  העתיקה 
ובספרות  הנביאים  של  הגאולה  בחזונות 
משעבוד  האדם  לשחרור  השאיפה  חז”ל. 
לאל  שעבודו  קביעת  תוך  אחר,  לאדם 
גם  במקורותינו  ביטוי  לידי  באה  בלבד, 
בשלושת  והקניין.  העבודה  בתחומי 
השבוע  בפרשות  דנו  האחרונים  השבועות 
האדם  שוויון  ברעיון  ובהר  אמור  קדושים, 

הלכה למעשה.

על  בתורה,  השזורה  הבסיסית  התפיסה 
היא  אלוהים  בצלם  נברא  אדם  כל  פיה 
האדם  ערך  עליונות  ומוחלטת:  דוגמאטית 
על פני כל ערך חומרי, ודחייה מוחלטת של 
כל שיקול של “דיני ממונות” מפני שיקולים 
של “דיני נפשות”. תפיסה זו חוזרת בפרשת 
על  החל  הדין  בין  ברורה  בהבחנה  אמור 
פגיעה ברכוש )אפילו רכוש חי, כגון בהמה( 
ָּכל  ַיֶּכה  ִּכי  “ְוִאיׁש  אדם:  בבן  פגיעה  לבין 
ְּבֵהָמה  ֶנֶפׁש  ּוַמֵּכה  יּוָמת.  מֹות  ָאָדם  ֶנֶפׁש 
ְיַׁשְּלֶמָּנה ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש. ְוִאיׁש ִּכי ִיֵּתן מּום 
ֶׁשֶבר  ּלֹו.  ֵיָעֶׂשה  ֵּכן  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ַּבֲעִמיתֹו, 
ַּתַחת ֶׁשֶבר ַעִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן, ַּכֲאֶׁשר 
ִיֵּתן מּום ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו” )ויקרא כד, יז-כ(. 
ההקפדה על תיאור סולם מלא של פגיעות, 
מבהירה  בודדת,  לשן  עד  שבר  או  מהרג 
את המשמעות הערכית השונה בין פגיעה 
שהנזק  ברור  בבהמה.  לפגיעה  באדם 
של  משווייה  נמוך  בשן  פגיעה  של  הכספי 
רכוש  היא  בהמה  עדיין  אך  הרוגה;  בהמה 
בעוד  כספי(,  )פיצוי  ממונות  לדיני  וכפופה 
אלוהים,  בצלם  פגיעה  היא  אנושית  ששן 
פגיעה  )כלומר,  נפשות  לדיני  וכפופה 
הדיון  גופנית(.  בפגיעה  נענשת  גופנית 
נחתם בניסוח “ּוַמֵּכה ְבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ּוַמֵּכה 
ָאָדם יּוָמת” )שם, כא(, שהמסר הערכי שלו 

ברור ומובהק.

היהדות הבינה את הבעייתיות שבדין נחרץ, 
אלים ומשוחרר רסן, והבינה ש”השיטה של 
עיוורים”  כולם  את  מותירה  עין  תחת  עין 
)בניסוחו של המהטמה גנדי, ואחריו מרטין 
ההלכתי  שהפתרון  מעניין  קינג(.  לותר 
התורני  העיקרון  לעידון  ביהדות  שנמצא 
הפסיקה  חומרי:  בכיוון  צעד  היה  המפורש 
הכריעה  א(  פד,  קמא  )בבא  ההלכתית 
העבירה  כלומר  ממון”,   – עין  תחת  ש”עין 



ִּכי ָימּוְך ָאִחיָך

יכלו  שלא  קודמים  מושגים  בהרבה  התלוי 
להיווצר אלא זה על בסיס זה, לא התגבש 
נדרשה  פתאום!  לפתע  האדם  בתודעת 
קידמה רבה, רכישת הרבה מיומנויות וכושר 
מדור  אלה  של  ופיתוחם  והעברתם  תבוני 
שלב  לאותו  האדם  בני  יגיעו  בטרם  לדור, 

אחרון במצב הטבע”.

אין עדויות מפורטות לקיום היובל במקרא. 
כמועד  הדרור  שנת  את  מזכיר  יחזקאל 

להשבת נחלה לבעליה )מו, יז(. ִאזּכּור דומה 
מסביר  התלמוד  ירמיהו.  אצל  גם  מובא 
לפנה”ס(   681-704( סנחריב  גלות  שמאז 
בטלו היובלות )ערכין לב, ב(. ספראי הסיק 
בפועל,  נהג  לא  שהיובל  פי  על  שאף 
הייתה לו השפעה על היחסים האגראריים 
הקרקע  רוב  הייתה  כך  ומשום  בישראל, 
האחוזות  בעלי  בידי  ולא  החקלאים  בידי 
הגדולות. רעיון היובל, שיש מי שמכנה אותו 
מלא,  למימוש  כנראה  הגיע  לא  אוטופיה, 

לשאוף  שיש  אידיאל  משמש  עדיין  אך 
ספראי,  של  מסקנתו  את  נאמץ  אם  אליו. 
הרי הושגה מטרה חשובה: צמצום הפערים 
גם  זאת  הייתה  הנראה  ככל  החברתיים. 
ואיסור  השמיטה  מצוות  של  המגמה 

הריבית. 
בחברה  פערים  לצמצם  אנו  גם  שנזכה 
ולגשר על פניהם, ולקרוא “ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל 

ֹיְׁשֶביָה”.
אלי רבל

קצרה  פרשה  הינה  סיני  בהר  פרשת 
 - כה  ויקרא,   - בלבד  אחד  פרק  הכוללת 
מעוברות.  בשנים  רק  לבדה  נקראת  ולכן 
עם  יחד  נקראת  הפרשה  רגילות  בשנים 
ויקרא.  הסוגרת את ספר  בחוקותיי  פרשת 
נושאים  במספר  עוסקת  בהר  פרשת 
לאחר  ישראל  בארץ  העם  לחיי  הקשורים 
שמשפיעים  החוקים  אחד  אליה.  שישוב 
על חיינו אנו גם בעת המודרנית הוא חוק 
האדמה  עיבוד  על  האוסר  השמיטה  שנת 
של  היבול  כי  וקובע  שביעית,  שנה  בכל 
אותה שנה יתחלק בין כולם. מיד לאחר חוק 
השמיטה מובא חוק היובל הקובע כי לאחר 
אין  שוב  החמישים,  בשנה  שמיטות,  שבע 
לבעליהן  חוזרות  והקרקעות  קרקע  עיבוד 
הראשונים. בשנת היובל גם מצּוֶוה לשחרר 
את כל העבדים: “ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל 

ֹיְׁשֶביָה” )פסוק י(.

לאחר מכן מגיעים מספר חוקים המדברים 
את  למכור  אדם  נאלץ  בהם  מקרים  על 
רכושו )אדמותיו, ביתו( או את עצמו לעבד 

)לעברי אחר או אף לגוי(. 
ָאִחיָך”  ָימּוְך  “ִּכי  בביטוי  כאן  נתקלים  אנו 
ייחודית  היא  “ימוך”  המילה  כה(.  )פסוק 
לאדם  היא  הכוונה  עני(.   – מך  )מלשון 
המגיע למקום נמוך. הביטוי חוזר על עצמו 
קורא  וכמו  הפרשה  לאורך  פעמים  מספר 
כה  בפסוק  ראויה.  לב  תשומת  לו  להעניק 

ּוָבא  ֵמֲאֻחָּזתֹו  ּוָמַכר  ָאִחיָך  ָימּוְך  “ִּכי  כתוב: 
ָאִחיו”.  ִמְמַּכר  ֵאת  ְוָגַאל  ֵאָליו  ַהָּקֹרב  ֹגֲאלֹו 
קוראים:  אנו  מכן  לאחר  פסוקים  עשרה 
ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו  ָידֹו ִעָּמְך  “ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה 
ֶנֶׁשְך  ֵמִאּתֹו  ִּתַּקח  ַאל  ִעָּמְך.  ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר 
ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך )שם, 
ָימּוְך  “ִּכי  הביטוי  מכן  לאחר  ומיד  לה-לו(. 
ָאִחיָך” חוזר על עצמו שוב: “ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך 
ָעֶבד.  ֲעֹבַדת  ּבֹו  ַתֲעֹבד  ֹלא  ָלְך  ְוִנְמַּכר  ִעָּמְך 
ַהֹּיֵבל  ְׁשַנת  ַעד  ִעָּמְך  ִיְהֶיה  ְּכתֹוָׁשב  ְּכָׂשִכיר 

ַיֲעֹבד ִעָּמְך” )שם, לט-מ(.
על פי רש”י מדובר כאן בתהליך הידרדרותו 

הכלכלית של אדם:
בהתחלה הוא מוכר חלק מהשדה שלו: “ִּכי 
הוא  כך  אחר  ֵמֲאֻחָּזתֹו...”  ּוָמַכר  ָאִחיָך  ָימּוְך 
ֵּבית מֹוַׁשב  ִיְמֹּכר  ִּכי  “ְוִאיׁש,  מוכר את ביתו: 
הכסף  כל  לו  נגמר  כך  אחר  חֹוָמה...”  ִעיר 
“ְוִכי  והוא זקוק להלוואה כדי לקנות אוכל: 
ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמְך ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו... ֶאת 
ַּכְסְּפָך ֹלא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך, ּוְבַמְרִּבית ֹלא ִתֵּתן 
והוא  מספיק  לא  זה  גם  כך  אחר  ָאְכֶלָך”. 
“ְוִכי  נאלץ למכור את עצמו לאחיו היהודי: 
הוא  לבסוף  ָלְך...”  ְוִנְמַּכר  ִעָּמְך  ָאִחיָך  ָימּוְך 
ַיד  יג  “ְוִכי ַתּשִׂ נאלץ למכור את עצמו לגוי: 
ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו, ְוִנְמַּכר ְלֵגר 

ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר”.
את  אפוא  מתארת  “ָימּוְך”  המילה 
ההידרדרות של האדם ממקום רם למקום 
לא  עמיקתא.  לבירא  רמא  מאיגרא  שפל, 

במצבו  גם  אלא  כלכלי,  רק בשפל  מדובר 
הנפשי של אדם אשר נקלע לצרה, היורד 

ממצב מרומם לדיכאון הרוח.

כמעט  חברה  כללי  על  כאן  מצווה  התורה 
אוטופיים. אנו מצווים לתמוך באדם שירד 
מנכסיו. לא מדובר בזר אלא ב”אח”. מכיוון 
שהוא אחיך אל תתייחס רק למצבו הכלכלי 
לו, שמור עליו. אל לך להשפיל  אלא דאג 
נאפשר  אם  אחיך.  שהוא  מי  את  ולדכא 
לאדם מקרבנו ליפול תהיה התוצאה קשה, 
כל  אותו.  להרים  יהיה  יותר  עוד  קשה  אך 
זאת היינו יכולים למנוע אם היינו מחזיקים 

בו כאשר עדיין עמד על רגליו.

על מקרים  בהר מדברת ספציפית  פרשת 
גדולה,  מצוקה  מתוך  פועל  האדם  בהם 
נאלץ למכור את שדהו,  הוא  מקרים בהם 
לעבדות  עצמו  את  למכור  או  כסף  ללוות 
במפורש  לנו  אומר  המדרש  אחר.  לאדם 
לא לתת לאדם להגיע למצב כזה שבו הוא 
לו  תאפשר  אל  אחוזתו.  את  למכור  חייב 
חוב.  כבעל  או  כעבד  לחסדיך  נתון  להיות 
למישור  רק  לא  מתייחסת  כזאת  תמיכה 
הכלכלי אלא למשהו חשוב אולי עוד יותר: 
למישור הרוחני - אותו פירוש למילים “וחי 
עמך” שחוזר גם בדברים “וחי אחיך עמך”. 
מדובר  ליפול.  לרוחו  לתת  לא  היא  הכוונה 
כאן על אחריות הדדית, אחריות כללית של 

החברה כלפי כל אחד מאחיה.
נעם ארז

)ויקרא  ֲעִמיתֹו”  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  “ְוֹלא 
ייסורין  היו  אם  כיצד?  הא  יז(.  כה, 
באין עליו, אם היו חולאים באין עליו, 
או שהיה ְמַקֵּבר את בניו, אל יאמר לו 
כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב: “ֲהֹלא 
ְּדָרֶכיָך.  ְותֹם  ִּתְקָוְתָך  ִּכְסָלֶתָך,  ִיְרָאְתָך 
ְזָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד” )איוב ד, ו-ז(. 

)בבא מציעא נח, א(

לפגוע  כאיסור  מפורש  המצוטט  הפסוק 
שמכונה  איסור  בדברים,  במישהו 

מדרש בהר
לבייש,  לא  להעליב,  לא  דברים.  אונאת 
אסורה.  התנהגות  בגדר  הם  אלה  כל 
לכת  מרחיקת  כאן  שהפרשנות  אלא 
את  להסביר  הרצון  אף  על  יותר:  הרבה 
את  מעמידים  חז”ל  לאדם,  שקורה  מה 
הנטייה להציע הסברים פשטניים לסבלו 
שולל  זה  איסור.  אותו  בגדר  מישהו  של 
כמובן הסברים מפוקפקים לאסונות טבע 
לכם  נדמה  ואם  אלה.  מעין  דברים  או 
על  הם  כאלה,  הסברים  שמעתם  שכבר 

אחריות אומרם בלבד.
בן לנדאו

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(

שרי דרור 052-3056482



לימור )38(, יאיר )42(, גל )10.5(, עדו )7( ואור )4.5(

טיול קרוון באירופה
בחלק מהימים  מגּוָון.  האוויר:  מזג  - שנה שעברה.   אביב  הטיול:  מועד     
קיציים.         בגדים  לבשנו  בחלקם  שלג”,  ב”מלחמת  ושיחקנו  מעילים  לבשנו 
   מדינות: גרמניה, אוסטריה, איטליה.   משך הטיול: שמונה ימים.   מה יש 
ישיבה,  מקומות  שני  בקבינה  גלגלים”.  על  קטן  “בית  הוא  הקרוון  בקרוון? 
ובחלק האחורי ארונות אחסון, שולחן וספסלים, מטבח )מקרר, כיריים( וחדר 
אמבטיה קטן.   ציוד: טיול קרוון מצריך ציוד רב. מעבר לציוד סטנדרטי, יש 
ניקוי.  כלי  אוכל(, מצעים, שמיכות,  כלי  )סירים,  בכלי מטבח  להצטייד  צורך 
יצאנו עם תשעה)!( תיקים ומזוודות מלאים.   מקומות ואתרים: טיולים בטבע, 
ַשִיט לוונציה, ביקור במכרה מלח, ביקור בגארדלנד )פארק שעשועים(.   איך 
מתנהל היום בקרוון? בבוקר מעבירים את הקרוון מ”מצב לילה” ל”מצב יום”: 
מיטה אחת מתקפלת מעל הקבינה, ושאר המיטות הופכות לספסלי ישיבה 
בקרוון  אוכלים  בוקר,  לארוחת  יפה  מקום  שמוצאים  עד  נוסעים  ולשולחן. 
)שולחן  ברכבת  נסיעה  מזכירה  בקרוון  הנסיעה  בטיול.  ממשיכים  ומשם 
וספסלים מול חלון גדול(, לכן הבאנו ספרים, חוברות ומשחקים רבים. לקראת 
הערב מחפשים חניון לילה )“מלון למטיילים בקרוון”: מקלחות, חיבור לחשמל 

ולמים ושירותים נוספים, תלוי ברמת החניון(. לפני השינה מעבירים שוב ל”מצב לילה”...
    יתרונות הטיול בקרוון: ראשית, חוויה משפחתית מלכדת. בנוסף, הקרוון הוא כלי רכב מרּוָוח, והנסיעה עבור הילדים מאוד כיפית. יתרון נוסף 
)כפי שקרה לנו פעמיים(, אם עייפים מדי למצוא חניון לילה, או שהחניונים מרוחקים, ניתן לעצור את הקרוון בחניוני קרוון “יבשים” מוסדרים 
)תחנות דלק למשל( ולהתארגן לשינה תוך מספר דקות.   מה צריך לקחת בחשבון בטיול קרוון? לא ניתן להחנות את הקרוון בכל חניון, ולא 
ניתן לנסוע בו בכל הדרכים בשל מגבלת מימדיו.    ממה הכי נהניתם בטיול? גל: ארוחות בוקר בקרוון. עדו: חניוני הקמפינג. אור: הכול. יאיר: 
טיולי הטבע והאווירה. לימור: הבילוי המשפחתי.   בדיעבד, מה הייתם משנים בטיול? היינו מאריכים אותו במספר ימים ומצמצמים את 

מרחקי הנסיעה. 

משפחת ג’קסון משפחה מטיילת

משחקשת - ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ
בחוקותי  ובפרשת  בהר  בפרשת 
)ויקרא פרקים כה-כו( מופיע הצירוף 

א-ר-צ כארבעים פעם. 
ננצל  ליום העצמאות  בשל הסמיכות 
ידיעת  את  להעמיק  ההזדמנות  את 

הארץ וַמָּפָתּה.

את  ושייכו  השאלות  על  ענו 
התשובות למפת הארץ ה”אילמת”.

ימים:
ים גדול ו”מרכזי”: _ _ _ - _ _ _ _ _ _

מקור לכ-25% אחוז ממי השתייה: _ _ _ _

הים הנמוך בעולם: _ _ - _ _ _ _

מחבלי הארץ:
בדרומה נמצא “משולש גבולות”:  

 _ _ _ _ _ - _ _ _

מזרחית לגוש דן: _ _ _ _ _ _

נושק לגבולה הצפוני של ארצנו: _ _ _ _ _

נמצא בסמוך לים התיכון:

_ _ _ _ - _ _ _ _ _ 

בקעה לאורך הירדן: _ _ _ _ - _ _ _ _ _

שבצו גם את חבלי הארץ:
נגב והרי הנגב

יהודה
שומרון
ערבה

ערים בישראל:
עיר הבירה של ישראל: _ _ _ _ _ _ _

המרכזית מבין ערי גוש דן: _ _- _ _ _ _

העיר השלישית בגודלה בישראל: _ _ _ _

עיר נמל מהתקופה הכנענית: _ _ _ _ _ _

העיר הדרומית ביותר: _ _ _ _

מכונה “בירת הנגב”: _ _ _ - _ _ _

אחת מהערים שכונו “ארבע ערי הקודש”: 

_ _ _

עיר במרכזה של רמת הגולן: _ _ _ _ _ 
יובל מרקוביץ’

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


