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 , להורים שלום
משה  עולה  להר  סיני  לקבל  את.  שבירת  הלוחות  הוא  הנושא  שבו  נעסוק  בפרשה  זו

ד  שבועשבוע  אחר  שבוע  ועוד  שבוע  ועו,  שני  לוחות  העדות  אולם  יום  אחרי  יום
היעלמות  זו  של  משה  מעוררת  חרדה  רבה  בקרב  בני.  והוא  לא  חוזר,  עוברים
  .ישראל

ַוַּיְרא  ָהָעם  ִּכי  בֵׁשׁש  מֶׁשה  ָלֶרֶדת  ִמן  ָהָהר  ַוִּיָּקֵהל  ָהָעם  ַעל  ַאֲהרֹן  ַוּיֹאְמרּו  ֵאָליו)  א(
יׁש  ֲאֶׁשר  ֶהֱעָלנּו  ֵמֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ֵיְלכּו  ְלָפֵנינּו  ִּכי  ֶזה  מֶׁשה  ָהִאקּום  ֲעֵׂשה  ָלנּו  ֱאלִֹהים

 :לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹוִמְצַרִים 
עוד בהיותו בהר. הריהו כצאן ללא רועה? העם חרד לעצמו? למשה? למי  העם דואג

 :מודיע לו שבני ישראל עשו עגל מסכה ' ה, סיני
ֵהר  ִמן  ַהֶּדֶרְך  ֲאֶׁשרָסרּו  ַמ:  ֶלְך  ֵרד  ִּכי  ִׁשֵחת  ַעְּמָך  ֲאֶׁשר  ֶהֱעֵליָת  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים"

ִצִּויִתם  ָעׂשּו  ָלֶהם  ֵעֶגל  ַמֵּסָכה  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  לֹו  ַוִּיְזְּבחּו  לֹו  ַוּיֹאְמרּו  ֵאֶּלה  ֱאלֶֹהיָך  ִיְׂשָרֵאל
  ח-  פרק לג ז:"ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

יותהוא  אינו  צריך  לה.  'משה  נשלח  ויורד  מן  ההר  מאחר  והם  ממרים  את  פי  ה
מתוך?  מתוך  כעס?    מדוע  הוא  שובר  את  הלוחות-אם  כך.  מופתע  בראותו  את  העגל

האם  היה  זה?  מתוך  איבוד  שליטה?  מתוך  רצון  להעניש  את  בני  ישראל?  אכזבה
את)  תרתי  משמע(מעשה  חינוכי  כלפי  העם  או  האם  משה  לא  יכול  היה  להחזיק 

הוא  מורד  בו  ובקדוש  ברוךולכן  )  ?ולאלהיו(הידיעה  שעמו  לא  יכול  לחכות  לו  יותר 
 .הוא

 
 - לפני קריאת הקטע מן הפרשה שוחחו ביניכם

 ? מדוע שבר משה את הלוחות-מה דעתכם 
נמקו  ונסו  לשכנע  את  בני,  הסבירו?  האם  המעשה  היה  נכון  בעיניכם 

 .המשפחה בדעתכם
האם  מעשה  זה  דורש  אומץ  וראוי  לשבח  או  שהוא  ביטוי  לחולשה  מצד 

 ?משה
 

 :כ-ושמות פרק לב ט
ַוִּיֶפן  ַוֵּיֶרד  מֶׁשה  ִמן  ָהָהר  ּוְׁשֵני  ֻלחֹת  ָהֵעֻדת  ְּבָידֹו  ֻלחֹת  ְּכֻתִבים  ִמְּׁשֵני  ֶעְבֵריֶהם)  טו(

ְוַהֻּלחֹת  ַמֲעֵׂשה  ֱאלִֹהים  ֵהָּמה  ְוַהִּמְכָּתב  ִמְכַּתב)  טז(  :ִמֶּזה  ּוִמֶּזה  ֵהם  ְּכֻתִבים
ַמע  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  קֹול  ָהָעם  ְּבֵרעֹה  ַוּיֹאֶמרַוִּיְׁש)  יז(  :ֱאלִֹהים  הּוא  ָחרּות  ַעל  ַהֻּלחֹת
ַוּיֹאֶמר  ֵאין  קֹול  ֲענֹות  ְּגבּוָרה  ְוֵאין  קֹול)  יח(  :ֶאל  מֶׁשה  קֹול  ִמְלָחָמה  ַּבַּמֲחֶנה

ַוְיִהי  ַּכֲאֶׁשר  ָקַרב  ֶאל  ַהַּמֲחֶנה  ַוַּיְרא)  יט(  :ֲענֹות  ֲחלּוָׁשה  קֹול  ַעּנֹות  ָאנִֹכי  ׁשֵֹמַע
חֹלֹת  ַוִּיַחר  ַאף  מֶׁשה  ַוַּיְׁשֵלְך  ִמָּיָדו  ֶאת  ַהֻּלחֹת  ַוְיַׁשֵּבר  אָֹתם  ַּתַחתֶאת  ָהֵעֶגל  ּוְמ

ַוִּיַּקח  ֶאת  ָהֵעֶגל  ֲאֶׁשר  ָעׂשּו  ַוִּיְׂשרֹף  ָּבֵאׁש  ַוִּיְטַחן  ַעד  ֲאֶׁשר  ָּדק  ַוִּיֶזר  ַעל)  כ(  :ָהָהר
 :ְּפֵני ַהַּמִים ַוַּיְׁשק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 נים לדעת יותר ימעוני
  "גשר" תעל קהיל

המשותפת לדתיים וחילונים 
?"קשת "מוסדות החינוךעל ו
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 פעילויות
שתפו  את  בני  המשפחה  וספרו  על  מקרה  שפעלתם 

?מה  קרה?  בכעס  ושברתם  משהו  תוך  כדי  הכעס
האם  יש  דמיון  בין'?  מוצדקת'ה  הייתה  האם  השביר

 ?הסיפור שלכם לסיפור שבירת הלוחות
האם  יש  דמיון  בין'?  מוצדקת'האם  השבירה  הייתה   

 ?הסיפור שלכם לסיפור שבירת הלוחות
ציירו  או  המחיזו  את  שבירת  הלוחות  מתוך  תחושות 

מתוך  רצון,    כפעולה  של  משה  מתוך  אכזבה-שונות  
...או אולי עלבון, וך כעסמת, להעניש את בני ישראל

בפרשה  ובתורה  אין  רמז  ליחסו  של  הקדוש  ברוך הוא 
נסו  לכתוב  או  להציג  שיחה  בין.  לשבירת  הלוחות

 .ה למשה בעקבות שבירת הלוחות"הקב
 

איך  הם  מנמקים.  ן"ם  והרמב"קראו  את  הפירושים  של    הרשב
 ?את מעשהו של משה

 
 ם "רשב

  ומרוב  קנאת  משה.....  -  '  וירא  את  העגל  ומחולות')יט(
והנה  קרע  שטר.  שבר  הלוחות  שהיו  בידיו  כמו  שטר  עדות

  ..."וזה היה לעיני כל ישראל . התנאים
 

 על דברים פרק טן  "הרמב
  גם  זה  מן  התוכחות  יאמר'ואתפש  בשני  הלוחות'ם  וטע)  יז(

עד  כי  בראותי  אתכם  משחקים,  נכם  גדול  מנשואוהיה  עו
  ...."רתי הלוחותלפני העגל לא יכלתי להתאפק ושב

 
לעומת  שני  פירושים  אלה  המדרש  באבות  דרבי  נתן  מביא

לפי  המדרש  משה  שבר  את.  נימוק  שונה  לשבירת  הלוחות
שעשו  את(הלוחות  כדי  שהם  לא  ירשיעו  את  בני  ישראל  

 ).העגל
 

 אבות דרבי נתן
כיון  שראה  אותו.  נטלן  וירד  והיה  שמח  שמחה  גדולה"...

 : אמר, סרחון שסרחו במעשה העגל
מזקיקני  אותן  למצות,  היאך  אני  נותן  להם  את  הלוחות

  .שכן כתוב בהן, ומחייבני אותן מיתה לשמים, חמורות
משה  ראה  שבני  ישראל  עושים  את  העגל  ובכך  ועוברים  על(

חזר".  לא  יהיה  לך  אלוהים  אחרים  על  פני":)הדיבר
הוא  אחז.  וראו  אותו  שבעים  זקנים  ורצו  אחריו.  לאחוריו

חזק  כוחו  של  משה.  והן  אחזו  בראש  הלוח,  וחבראש  הל
ולכל  היד  החזקה  ולכל)  "דברים  לד:  (שנאמר,  מכולן

נסתכל".  המורא  הגדול  אשר  עשה  משה  לעיני  כל  ישראל
היאך  אני  נותן  להם:  אמר.  בהן  וראה  שפרח  כתב  מעליהן

אלא  אאחוז?  לישראל  את  הלוחות  שאין  בהם  ממש
י  הלוחותואתפוש  בשנ)  "שם  ט:  (שנאמר,  ואשברם

 ".ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם
 

 ? למה פרחו האותיות?יך נשברו הלוחותא- לפי מדרש זה

 ולסיום  
 

 
 

 שבירת הלוחות-גוסטב דורה
 

 ?מה מביע דורה בתמונה זו
 

? להבנת מעשהו של משהשלום' שסיף המשורר מה מו
 

 ,ואני אנא אני בא עם הבשורה...
 ,אש לבנה על אש שחורה
 ,מלקוח מדוי אין מזור

 .וענותכם לי עינוי ורינתכם לי ריגון
 -וגם באהבתכם לא אתן עוד אמון

 ...ואשבור, תנוני ואשבור
 

 . ארבעים יום וארבעים לילבית אחרון מתוך השיר
 
 
 

 אתגר 
משה  מספר  את,    משנה  תורהבחומש  המכונה,  בריםבד

.מתוך  נקודת  מבטו,  קורות  העם  במדבר  בגוף  ראשון
 :טז כתוב-בפרק ט פסוקים טו

ָוֵאֶפן  ָוֵאֵרד  ִמן  ָהָהר  ְוָהָהר  ּבֵֹער  ָּבֵאׁש  ּוְׁשֵני  לּוחֹת "  
'ָוֵאֶרא  ְוִהֵּנה  ֲחָטאֶתם  ַלה:ַהְּבִרית  ַעל  ְׁשֵּתי  ָיָדי

יֶתם  ָלֶכם  ֵעֶגל  ַמֵּסָכה  ַסְרֶּתם  ַמֵהר  ִמןֱאלֵֹהיֶכם  ֲעִׂש
ָוֶאְתּפֹׂש  ִּבְׁשֵני  ַהֻּלחֹת:  ֶאְתֶכם'  ַהֶּדֶרְך  ֲאֶׁשר  ִצָּוה  ה

 ":ָוַאְׁשִלֵכם ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם
האם  מתוך  דברי  משה  אלו  ניתן  להבין  מדוע  הוא  שבר

 ?את הלוחות
 

  שלוםשבת                      
                                 aeh d 



 
 

  
 

  שבתון שבת
 

בין  פרשיות  המשכן  השונות  לבין  סיפור  חטא  העגל
-ֶאל,  ַוּיֹאֶמר  ְיהָוה"מופיעה  בפרשתנו  האזהרה  על  השבת 

  ַאְך,ֵלאמֹר,  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל-מֶֹׁשה  ֵּלאמֹר  ְוַאָּתה  ַּדֵּבר  ֶאל
,  ִּכי  אֹות  ִהוא  ֵּביִני  ּוֵביֵניֶכם :ִּתְׁשמֹרּו,  ַׁשְּבתַֹתי-ֶאת

).יד-יב,  לא."  (ְמַקִּדְׁשֶכם'    ִּכי  ֲאִני  ה,  ָלַדַעת--ְלדֹרֵֹתיֶכם
  הפרשנים  מסבירים  בכיוון  זה  או  אחר  כי  שילובהמרבית 

  לאחר  ההנחיות  המפורטות  למשה,של  פרשת  השבת  כאן
הדגיש  כי  מלאכת  המשכן  על  כלעל  בנית  המשכן  מטרתה  ל

נחמה  ליבוביץ  מסבירה.  חשיבותה  איננה  דוחה  את  השבת
תיו  השונותוה  המופיע  כמילת  מפתח  בצור.ש.כי  השורש  ע

בפרשיות  המשכן  מופיע  כאן  באזהרת  השבת)    פעם80-כ(
ַלֲעׂשֹות,  ַהַּׁשָּבת-ֶאת,  ִיְׂשָרֵאל-ְוָׁשְמרּו  ְבֵני"  –לראשונה 

לומר  כי  ).טז,  לא."  (ְּבִרית  עֹוָלם,  רָֹתםַהַּׁשָּבת  ְלדֹ-ֶאת
. יש עשייה שהיא חשובה יותר ומפניה נדחות כל העשיות
39,   במסכת  שבת  תורגם  רעיון  זה  למימד  ההלכתי

נלמדות)  אבות  המלאכות(המלאכות  האסורות  בשבת  
אבות'אלו  אמנם  רק  .  באופן  ישיר  ממלאכות  המשכן

  אולם,ני  בניםאשר  מהם  נגזרו  עוד  בנים  וב'  המלאכות
סמל  –המודל  של  שביתה  מעשיה  היה  ונשאר  המשכן 

לפסגת  היצירתיות  האנושית  אשר  מופסקת  על  מנת  לעשות
 .את השבת

 .ידועים שני המימדים שבשבת, ולעצם תוכן השבת
-ְוָכל,  ַוְיֻכּלּו  ַהָּׁשַמִים  ְוָהָאֶרץ",  קוסמי-קיומי-הדתיהאחד 
ורא  עולםמנוחתו  של  ב,  )א,  בראשית  ב"  (ְצָבָאם
 . ממעשיו

–שוויוני  המבוטא  ב  -  מוסרי-החברתי,  והמימד  השני
-ּוִבֶּתָך  ְוַעְבְּדָך-ְמָלאָכה  ַאָּתה  ּוִבְנָך-לֹא  ַתֲעֶׂשה  ָכל"...

ְוֵגְרָך  ֲאֶׁשר,  ְּבֶהְמֶּתָך-ַוֲאָמֶתָך  ְוׁשֹוְרָך  ַוֲחמְֹרָך  ְוָכל
,דברים  ה."  (מֹוָךָּכ,  ְלַמַען  ָינּוַח  ַעְבְּדָך  ַוֲאָמְתָך--ִּבְׁשָעֶריָך

המנוחה  הפשוטה  אשר  זקוק  לה  כל  יצור  חי  על  מנת).  יג
 . להתקיים

  וגם)זכר  למעשה  בראשית(שני  המימדים  גם  הדתי  
  אולם,הם  במהותם  אוניברסליים,  )למען  ינוח(החברתי 

כאן  בפרשתנו  אנו  פוגשים  מימד  שלישי  או  אם  תרצו  היבט
  ִהוא  ֵּביִניאֹותִּכי  "...    .נוסף  למימדים  הראשונים

...ְמַקִּדְׁשֶכם'  ִּכי  ֲאִני  ה,  ָלַדַעת--ְלדֹרֵֹתיֶכם,  ּוֵביֵניֶכם
ּוֵבין,    ֵּביִנייז   .ְּבִרית  עֹוָלם,  ַהַּׁשָּבת  ְלדֹרָֹתם-ַלֲעׂשֹות  ֶאת
זוהי.  )יז-שמות  לב  יא"  (ְלעָֹלם,    ִהואאֹות--ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל

הברית  הפרטית  בין  ישראל,  כבר  השבת  האינטימית
 . ה"בין ישראל לקב, לשבת

-י  מסביר  את  הייתור"רש.  נחזור  אל  המימדים  הראשונים
  המופיע  בפרשתנו  כמנוחת  מרגוע  ולא  מנוחתשבתוןשבת 
מנוחת,  יצחק  הורביץ  בספרו  באר  יצחק'  ומסביר  ר.  ארעי

מנוחת  הגוף  אבל  טרדת  המחשבה,  ארעי  כמנוחה  של  צער
למען  יוכלמנוחה  אשר  תכליתה  החלפת  כח  .  ועמל  הנפש

ואולם  בשבת.  האדם  להמשיך  בעבודתו  היא  מנוחת  ארעי
י  הוא  על  מנוחת  מרגוע  שתכליתה  הוא  המנוחה  עצמהוהציו

 בפשט לכאורה . ולא לצורך חידוש כוחות

סוקים  לא  מופיע  מדרג  של  חשיבות  או  סיבה  ומסובבשל  הפ
אולם  הליכה  בעקבות  הפרשנים  מצביעה  על.  בין  המימדים
 . ך על גבי נדבךנבנה נדבתהליך ברור ה

 
בחורי,  אני  זוכר  היטב  את  דבריו  של  הרב  עמיטל  אלינו
אתם.  ל"ישיבה  צעירים  בשבת  האחרונה  לפני  הגיוס  לצה

–עומדים  להרגיש  את  השבת  במימדה  הבסיסי  ביותר  
סיפוק  הצורך  הבסיסי  של  הגוף  פשוט,  השביתה  ממלאכה

–יהדות  אכן  זהו  הרובד  הבסיסי  ביותר  שחידשה  ה.  להפסיק
ֶהיָך-ה  ֱאלֹ  ַוּיִֹצֲאָך,  ִּכי  ֶעֶבד  ָהִייָת  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים,  ְוָזַכְרָּת"

,ֶהיָך-ֱאלֹ  ִצְּוָך  ה,  ֵּכן-ַעל;  ְּבָיד  ֲחָזָקה  ּוִבְזרַֹע  ְנטּוָיה,  ִמָּׁשם
עם  אשר  יצא  ).יא,  דברים  ה"      (יֹום  ַהַּׁשָּבת-ֶאת,  ַלֲעׂשֹות

.  הבסיסי  למנוחהמבית  עבדים  מסוגל  להזדהות  עם  הצורך
אין  השבת  רק  העדר  מלאכה  יש  להוסיף,  אולם  בכך  אין  די

עלינו  להחליף  את.  יש  לעשות  את  השבת,    נוסףךלשבת  נדב
הפיזי  שאנו  עסוקים  בבניתו  בימי  החול  בבניה'  המשכן'בנית 

.של  משכן  רוחני  שכמו  ממשיך  את  בריאתו  של  העולם
,הראשוניםים  י  השלישי  הוא  כבר  פועל  יוצא  של  השנךהנדב

כמו  זוג  ותיק  אשר  גם  למרות  השנים  עדיין  ממשיכים  בחיזור
לכה  דודי  לקראת  כלה  "-כך  גם    ישראל  והשבת  ,  מתמשך

 ."פני שבת נקבלה
שי מונזון
אב לתלמיד בגן קשת

áøòä ìò íéòåøéà úååöìå ïåæðåî ìòéì äãåî äìéä÷ä

íéøåäì ãîçðä éîéøåôä , úéúìéä÷ä úåìéòôä ìòå

õåçäå-úåðî éçåìùî áéáñ úéúìéä÷. 

äéùðà åìàù äìéä÷ä éøùà. 
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 תפורים בגן קש
 

במקביל  לסיפור  המגילה  הקמנו  בגן  ארמון  שמאפשר  לילדים
מלכה/להמחיז  את  הסיפור  וגם  סתם  ליהנות  מלהיות  מלך

 .ליום אחד
,אוזני  המן  ועוגיות  ליצנים  מקושטות:  הכנו  את  מאכלי  החג

 . התכוננו לפורימון–ויותר מהכל , התאפרנו, התחפשנו
'כדורי  סקוץקליעת  :  הפורימון  היה  מורכב  מתחנות  היתוליות

,באולינג,  דיג  בקערת  מים,  הטלת  קוביה,  על  דמות  של  ליצן
אותן  הם,  י'כשבכל  תחנה  הילדים  זכו  בלבני  דיג.  'רולטה  וכו

בתחילת  הפורימון  קיבל  כל  ילד  פנקס.  אישי'  אספו  בפאוץ
כרטיס ובו הבא(קופונים בעמוד )המשך



 
 

  

 

 חייב כל אדם שהגיע למצוות 
 לקיים מצוות מתנות לאביונים

נדמה  כי  בארבע  מצוות  החג.  זה  עתה  סיימנו    את  חג  הפורים
אנו.  כלכלי  שתוקפו  עומד  לכל  הדורות-טמון  מסר  חברתי
שלוח  מנותמ,  שתה  ושמחהמ,  קרא  מגילהממצווים  כמובן  ב

ל  פעילות  קהילתית  של  החלפתעהדגש  .  תנות  לאביוניםמו
מנות  אולם  אל  לנו  להסתפק  רק  בחברינו  ולהתהדר  במתן

עלגם    אלא  לחשוב  ,משלוחי  מנות  מרהיבים  זה  לזה
מוטב  לאדם"ם  אף  מדקדק  ואומר  כי  "הרמב.  האביונים

מלהרבות  בסעודתו  ובשלוח,  להרבות  במתנות  אביונים
אלא  לשמח  לב,  שאין  שם  שמחה  גדולה  ומפוארה--רעיול

שהמשמח  לב  האמללים  האלו,  עניים  ויתומים  ואלמנות  וגרים
זוהי  אחת  הדוגמאות  לתשתית  החברתית".  מידמה  בשכינה

  לקט,מעשר,  בדומה  למצוות  תרומה,  של  התרבות  היהודית
היהדות  מעלה  על  נס  את  זכות  הקיום.  שכחה  ופאה  ועוד  ועוד

 .   ל אדם ודואגת במיוחד לעניבכבוד לכ
העברית  עשירה  במלים?  נשאלת  השאלה  מיהו  האביון

למרות  זאת  אין,  מך  ועוד,  דל,  רש,  אביון,    עני:נרדפות
ההעדר  הקטגורי  בולט  במיוחד  לנוכח.  ןהיהבחנה  ברורה  בינ

ל  מנסים"חז.  החשיבות  הרבה  שניתנת  למצוות  הצדקה
  ומסכמים  כיידי  העמדת  מבחנים  שונים-לפתור  זאת  על

בימינו  אנו.  והמקום  והעניין,  ההחלטה  תתבצע  לפי  הזמן
עולה  שאלה  זו  במיוחד  לנוכח  הפערים  העצומים  בין

גיסא  צומחת  לה  תרבות  כפית  הזהב  של-מחד.  השכבות
מידה  עולמי  ולצידה  עוני-אוכלוסיה  חזקה  כלכלית  בקנה

ב  הצצנו  על  תרבות  הזהב"בטיולנו  בארה.  משווע  ורעב
זהו.  מגוריו  של  איל  העיתונות  וויליאם  הרסט-ביתבביקור  ב

בו  מעל  לשבעים  חדרים  ומאה  חדרישלמעשה  ארמון  
הוא  נבנה.  החיות  הפרטי  הגדול  בעולם-שירותים  ולצידו  גן

ברוב  פאר  והדר  ובשיא  הקיטש  בשנות  העשרים  והשלושים
,בחדרי  האירוח  נחגגו  משתים  רבים.  של  המאה  הקודמת

כל  זאת.  רלסטון  הנוצצת'פנת  הצ  ואוהבהם  ניצחה  מוסיקש
בתקופה  של  השתקמות  העולם  מזעזועי  מלחמת  העולם

כרבע(רבים  .  ב"והמיתון  הקשה  שפקד  את  ארה,  הראשונה
בצורת  קשה  ומיסוי  גבוה,  היו  מובטלים)  הימהאוכלוסי

,במדינות  העולם  שפגע  קשות  ביצוא  האמריקאי  גרמו  לרעב
המצב  דומההאם  .  תורים  ארוכים  ללחם  היו  מראה  נפוץ

 ? בארצנו
במהלך  חיפוש  המקורות  לכתבה  זו  נתקלתי  בדרשות  והלכות
רבות  הדנות  בדיני  העני  ובמצוות  המחייבות  כל  יהודי  לסייע

המסר  החזק  ביותר  שעלה  היה  חשיבות  הצדקה  ללא.  לעני
וה  לתת  ואפילו  לעשירנותן  הצדקה  מצּו.  כל  שיפוטיות

עליו  ועבדסוס  לרכוב  " הנמצא  במצב  של  מצוקה  אפילו
אמרו  על  הלל  הזקן  שלקח  לעני  בן  טובים  אחד  -"לרוץ  לפניו

פעם  אחת  לא  מצא  עבד  .לרוץ  לפניו סוס  לרכוב  עליו  ועבד
 " .ורץ לפניו שלשה מילין, לרוץ לפניו

,אין  מדקדקין  במעות  פורים  ",הפורים  הגדילו  בחובה  זו  בחג
בעודי  קוראת".  נותנים  לו,  כל  מי  שפושט  ידו  ליטול אלא
יקרה  במוחי  השאלה  כיצד  למרות  הדיון  המתמשך  בקיטרוגנ

 העני והאביון אין כלל שיח על אחריות

הרושם  שלי  הינו.  העני  למצבו  או  דרכים  לצאת  ממצב  זה
כי  הצדקה  נתפסת  כמצוות  עשה  בעוד  פשיטת  היד  אינה

נדמה  כי  נותן  הצדקה  קונה  לעצמו.  נתפסת  כאל  תעשה
לעומת  ההון  האנושי  והכלכלי,  ן  עצמיבשני  זוזים  תיקו

אורח-מתן  צדקה  לעוברי.  הנדרשים  לתיקון  המצב  כולו
יםיד  בצמת-פושטילאו  (בימים  אלו  של  שחיתות  רבה  

אין.  ללא  כל  פיקוח  הינו  בגדר  ברכה  לבטלה)  הראשיים
להקל  ראש  במעות  ויש  לוודא  כי  הכספים  מגיעים  אל

מצא  כיב  "סקר  שבוצע  בעיר  דנבר  שבארה.  הנזקקים
הרחוב  מגיע-הסכום  המצטבר  של  מתן  הנדבות  לקבצני

ניתן  לחשוב  ולחשב  כי  אילו  סכום.  ליוני  דולרים  בשנהילמ
תמחוי  ומוסדות  עירוניים  ניתן  היה-זה  היה  מושקע  בבתי

מדינת  ישראל.  לשפר  את  מצבם  של  משפחות  רבות  יותר
הוקמה  על  ברכי  התרבות  היהודית  בשילוב  עם  ערכים

יחד  עם.  לכך  חובתנו  לדאוג  למך  ולזקן-אי,  םיסוציאלי
זאת  יש  צורך  לשאול  ולבחון  כיצד  ניתן  לתמוך

דגש  תיכנוני  וכלכלי-ה  החלשה  תוך  שימתיבאוכלוסי
 . איותמלהעמדתה על רגליה העצ

נדמה  כי  ניתן  לסכם  ולו  במעט  ציניות  כי  המסר  החשוב
  איזהו:זומא-ביותר  מן  החג  הינו  השמחה  או  כפי  שאמר  בן

 . השמח בחלקוהעשיר
יהושע-ליאת יוספסברג בן

אם לתמיד בכיתת קשת
בית ספר בן גוריון

 ")פורים בגן קשת"המשך (
כשאת  הכרטיס  היה  עליו  להחתים  בסיום,  לכל  תחנה
התחנה  האחרונה  הייתה  תחנת  המרה  שבה.  הפעילות  בה

'הרוויחו'י  ש'הפתעות  באמצעות  לבני  הדיג'  קנו'הם 
  שקלים  וכל10  -  ו5,  1מחירי  הפריטים  .  השונותבתחנות  

י'ילד  תכנן  את  קנייתו  בהתאם  לרצונו  ולמספר  לבני  הדיג
במהלך  השבוע  הילדים  הפעילו  את  התחנות  כך.  שברשותו

י"ובמסיבה  עצמה  הופעלו  התחנות ע,  שהן  היו  מוכרות  להן
 .ההורים

:בסיום  הפורימון  ערכנו  הגרלה  בה  חולקו  משלוחי  המנות
שיכילו  עד  כמה  שניתן  המשלוחים  יהיו  אחידים  וכדיכדי  ש

  מבעודערכנו  בגן  סקר  ממתקים,  את  רצונם  של  הילדים
כל  ילד  קיבל,    פריטים14הצענו  לילדים  מבחר  של    .מועד

בקיות  אותן  התבקש  להדביק  על  הממתקים  המועדפיםי  ד7
קיבל  כל  ממתק  והקפנודיבקיות  בסיום  ספרנו  כמה    .עליו

 .את שבעת הנבחרים
,לדעתי,  הילדים  ידעו  בדיוק  מה  יש  בכל  משלוח  ומשום  כך

לא  התעוררו  בעיות  בהגרלה  וכל  ילד  הגיש  בשמחה  את
 .ה/המשלוח שלו לחבר

קיימו  הילדים  בכך  שתרמו"  מתנות  לאביונים"את  מצוות  
נעביר  לפנימיית  אותם,  משחקים  עליהם  היו  מוכנים  לוותר

 .שבאשדוד' נווה גלים'
.נו לקריאת מגילה שאירגנה הקהילהש נפגשנו רוב"במוצ


