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  אביב הגיע פסח בא
  

, השבת הזאת נקראת שבת החודש
מפני שהיא השבת האחרונה לפני 

, ליון זהכפי שתיווכחו בגי. חודש ניסן
החודש הזה הוא השביעי לפי החשבון 

אך קיים חשבון , שמתחיל בתשרי
מקביל ובו ניסן הוא החודש הראשון 

, ראש השנה. ותשרי החודש השביעי
 שבו יהוא יום אוניברסל, בתשרי

, מנגד. מזכירים את בריאת העולם
ראש חודש ניסן הוא יום ששייך 
, בצורה יותר ספציפית לעם היהודי

בו יצאו בני ,  חודש הגאולהשכן הוא
למה . ישראל ממצרים ובכך נהיו לעם

את השנה בפסח , אם כן, לא להתחיל
על ? עשר יום קודם לכן-אלא חמשה

מנת שנזכור שפסח הוא חג החירות 
ושננצל את הזמן הזה להעניק 
משמעות לחירות הזאת ואף נתכונן 

ולא ניתן לפסח להיות רק , אליו
  .יוןפולקלור מיובש וחג הניק

  
 

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  
  

  )ח"ל,א עד מ,ה"שמות ל(פקודי -פרשת ויקהל
 

  הנושאים המרכזיים בפרשה

  איסור לעשות מלאכה בשבת •

 אזכור מלאכות המשכן כפי שהופיעו בפרשות הקודמות •

 מינוי בצלאל ואהליאב •

 פירוט בניית המשכן •

 עשיית הבגדים לאהרון ולכוהנים •

 
  ,להורים שלום

 בצלאל ואהליאב,  אדריכלי המשכןנתמקד בלימוד סביב דמותם של, השבוע

  :קראו את הקטע הבא עם הילדים
  

  :ה"ל- ל, ה"ל שמות 

א�ִרי ֶב� ְ�ַצְלֵאל ֶ��,  ְ�ֵ��'ְרא� ָקָרא ה, ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ַו
ֹאֶמר מֶֹ�ה ֶאל ל
ְ�ָחְכָמה ִ�ְתב�ָנה , ִהי�ר�ַח ֱאלֹ, ַוְיַמֵ#א אֹת! לא .ְלַמֵ ה ְיה�ָדה, ח�ר

 ַמֲחָ�בֹת, ְוַלְח�ֹב לב .ְמָלאָכה �ְבָכל, �ְבַדַעת, ַלֲע�ֹת ַ�ָ+ָהב �ַבֶ*ֶס)
ְמֶלאֶכת ְ�ָכל, ַלֲע�!ת; �ַבֲחרֶֹ�ת ֵע-, �ַבֲחרֶֹ�ת ֶאֶב� ְלַמ#ֹאת לג .�ַבְ,חֶֹ�ת
 .ָד� ָמ2ְ ְלַמֵ הֲאִחיָסְו0ֳהִלי0ב ֶ��,  ה�א :ָנַת� ְ�ִל�!, �ְלה!רֹת לד  .ַמֲחָ�ֶבת

 ְורֵֹק� 3ְ�ֵַכֶלת, ְמֶלאֶכת ָחָר� ְוחֵֹ�ב ַלֲע�!ת ָ*ל ,ֵלבִמֵ#א אָֹת� ָחְכַמת לה

, ְוחְֹ�ֵבי, ְמָלאָכהָ*ל ,עֵֹ�י; ְואֵֹרג, �ָב6ְר5ָָמ� ְ�ת!ַלַעת ַה4ִָני �ַב�4ֵ
  .ַמֲחָ�בֹת

  
  

  שאלות לחשיבה ולשיתוף

כמה מילים בטקסט ". מילה נרדפת" המושג אתם ודאי מכירים את �
מדוע יש כאן שימוש ? אתם מזהים כמילים נרדפות של חכמה

 ?במילים נרדפות אלה

בשביל לבנות בניין מפואר כמו ,  לדעתכם, אלו סוגי חכמה נדרשים �
 ?שהיה המשכן

מה ההבדל בין לדעת משהו לבין ללמד . דֶמַלל פירושו "�ְלה!רֹת" �
 ? הדברמישהו אחר את אותו

 ?מדוע שני אדריכלים היו אחראים על הבנייה ולא אחד בלבד �
  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

  :לאסף וקשרהת
050-8560804  
  :או כנסו לאתר

il.org.batya-mazkeret-gesher.www 



  
  

 
   

  ? במה אפשר למדוד את חכמתו של אדם •

ל העוסקים במלאכה ריבוי הביטויים שמתייחסים לחכמתם ש

אך גם להעביר מסר לגבי , יכול להעיד על סגנון ספרותי מסוים

בעל מוח אנליטי ,  טובןמי שיש לו זיכרו: עשיית המשכן ובכלל

או " נבון", "חכם "איוכל להיקר, ורגישות אסתטית גבוהה

  . אם ישתמש בכישוריו בצורה הולמת" פיקח"

" תבונה", "חכמה"רבים ההסברים שהמפרשים נתנו לביטויים 

  :ם"לצטט את אברהם בנו של הרמב, כדוגמה, ניתן". דעת"ו

  

   מה שילמד אדם מזולתו ויזכור–חכמה 
 מה שיחדש משכלו וימציא של ידי המחשבה –תבונה 

  והחזיון וההקש
   השלמות השכלית היוצאת מן החכמה והתבונה–דעת 

  

. יוןוהדמ, הכח האנליטי, הידע הכללי: ובמילים מודרניות יותר

כדי להביע את , נהוג גם בימינו לדבר על אינטליגנציה רגשית

הטקסט . קיומה של חכמה שלא באה מהספרים ומהאקדמיה

שמצריכים יותר , שלפנינו מזכיר את כושר העשייה או הלמידה

, בשונה מכושר ההוראה, ם"חכמה לפי הגדרתו של בן הרמב

  . השדורש התאמה לתלמידים ומן הסתם קשור יותר לתבונ

הופעתו של אהליאב לצד בצלאל באה להמחיש לנו שסוגי אדם 

שונים נדרשים על מנת להשלים מלאכה שאמורה לשרת את 

השיתוף ביניהם דורש יכולת לחיות בחברה , כמו כן. כל האומה

מה שמתקשר לתחום האינטליגנציה , ולפנות מקום לזולת

  .הרגשית

היא שואפת החשיבות של קהילה כמו שלנו היא בכך ש, ובכן

לתת ביטוי לכל אחד עם הכלים שלו להתמודד מול אתגרי 

על אף , לגרום לנו להשכיל לחיות ביחד, ובו בעת. החיים

  .הבדלי התפיסות שלנו

  פעילויות

 .ספרו על מעשה נבון במיוחד שעשיתם �

 ":חכם"בפרקי אבות מצויות כמה הגדרות ל �

o משנה א' פרק ד. (הלומד מכל אדם? איזהו חכם'( 

o ועל מה הלא ,  שואל כעניין ומשיב כהלכההחכם
 )'משנה ז', פרק ה(לא שמעתי : שמע אומר

 

האם תוכלו לחשוב על דברים נוספים שמאפיינים את 
 ?מה יגרום לכם להגיד על מישהו שהוא חכם? החכם

  

  לסיום
  

מה . עם השלמת בניית המשכן,  תם ונשלם ספר שמות

ם הוא אינו אלא כלי "לפי הרמב? תפקידו של משכן זה

ואילו . לבני ישראל בגלל התרבות הרווחת בזמן המקרא

ן רואה אותו דווקא כגולת הכותרת של הרוחניות "הרמב

  .היהודית ופולחנה

, יוכל לראות פה שיא, תפיסת עולמובהתאם ל, כל אחד

שהרי לא נועדה היציאה ממצרים לחופשי אלא ליצור 

או כלי עזר , חברה שמתלכדת סביב גורם מאחד

של השחרור והחיים " סחרחורת"להתמודדות עם ה

  .העצמאיים

  שבת שלום

 

  בן לנדאו



  
  

 
 

  ? ראש השנה בניסן
  
 ראש השנה –באחד בניסן : ים הםארבעה ראשי שנ"

  ).'משנה א' מסכת ראש השנה פרק א" (למלכים ולרגלים
ניסן ראש השנה למלכים ולרגלים לחדשים ולתרומת "

  ).'הלכה א' תוספתא ראש השנה פרק א" (שקלים
ישר בתחילת הדיון בראש השנה צריכה התורה שבעל פה 

' שהרי במקרא א. תשרי' להסביר מדוע ראש השנה חל בא
 הוא ותשרי" יום תרועה"תשרי איננו ראש השנה אלא 

ובכלל כל " תשרי"למעשה השם . בכלל החודש השביעי
לכאורה של החודשים אינם מוזכרים -השמות העבריים

, "החודש הראשון"בכלל במקרא אלא רק בציון מספרם 
שמות החודשים הנוכחיים הם . 'וכו" החודש השביעי"

בבליים והגיעו עם הגולים מבבל ויש מהחוקרים 
סורת בדבר היות תשרי שחושבים שהביאו משם גם את המ

, שם החודש בבבלית, "תשריתו"ראש השנה מכיוון ש
תמיד , כשמתארים את החגים במקרא. פירושו התחלה

עוד סימן לכך שמחזור , מתחילים בחג האביב הוא פסח
  .השנה המקראי התחיל בניסן

 האחת שקשרה –בימי המשנה שררו כנראה שתי מסורות 
יהודי , פילון. ןאת ראש השנה בתשרי והשנייה בניס

, שכתב במאה הראשונה לספירה, הלניסטי מאלכסנדריה
זיהה את שני המסורות אך קשר את עיקר ראש השנה 

שהיה ארץ ישראלי וכתב , ואילו יוסף בן מתתיהו. לניסן
כבר חשב שתשרי הוא עיקר ראש , דור  אחרי פילון

ל על "המחלוקת הזאת משתקפת גם בוויכוח של חז. השנה
 רבי אלעזר חשב שבתשרי ואילו –את העולם מועד ברי

מכיוון שביהדות ). ב"ע' ה י"מסכת ר(רבי יהושע בניסן 
המחלוקת היא , מניין השנים מתחיל מבריאת העולם

כידוע הוויכוח הוכרע . למעשה על מועד ראש השנה
  .לטובת תשרי

, הוא החודש הראשון, מעניין הדבר שהחג בחודש ניסן
 מרץ וחג פתיחת השנה היה היה חודש אביב הלא הוא

 Ides ofוהיה ידוע בשם ,  בו15-ב, באמצע החודש

March את היות מרץ ". יום אידם"ל " או בלשון חז
, ספטמבר. תחילת השנה אנו לומדים משמות החודשים

שמו מצביע על כך שהוא למעשה החודש , החודש התשיעי
 אוקטובר –וכן הלאה ) שבע בלטינית Sept (השביעי 
נובמבר התשיעי ודצמבר הוא העשירי , ו השמיניפירוש

)Dexיוליוס קיסר עשה ). כמו דצימלי למשל,  זה עשר
רפורמה בלוח השנה והזיז את ראש השנה הרומי לראשון 

פרצופי המסתכל לעבר -יאנוס האל הרומי הד(בינואר 
למרבה האירוניה קיסר ). השנה הקודמת והחדשה בו בעת
.  Ides of March דם הנרצח ביום חג ראש השנה הקו

לפי הביוגרף פלוטרך הוזהר קיסר על ידי מגיד עתידות 
- מהרצח ומשם לקח שקספיר את המשפט המפורסם 

Beware the Ides of March.  
  
  )המשך בעמוד הבא(

    קהילה יקרהקהילה יקרהקהילה יקרהקהילה יקרה
  

הגפנים , הגשם הלך חלף לו, הנה הסתיו עבר
 סמדר נתנו ריחם

 .ותחפושות הפורים כבר הוחזרו למקומם
להלן רשימה חלקית של הארועים הצפויים 

הפנימו ואל רשמו . לנו בחודשים הקרובים
 ....תשכחו להגיע

פרסום זה הוא ראשוני ואחריו יבואו תזכורות 
 .כפי שנעשה עד כה, מפורטות

 
ממש בסמוך ליציאת ילדנו לחופשת -ראשית

הפסח ממוסדות החינוך נקיים מבצע של 
אנחנו . איסוף מצרכים למשפחות נזקקות

נפרסם רשימה מדויקת של המוצרים כפי 
את החומרים . חהי משרד הרוו"שהתבקשנו ע

יש להביא לגן קשת ומשם הם יאספו ויחולקו 
 .י משרד הרווחה"ע
 

נקיים ) טרום החג(בחופשת ניקיון הפסח-שנית
' האירוע יתקיים ביום ג:  גיבוש לילדינועאירו

 27/3, בניסן' ח
צ על הדשא של משפחת " אחה17:00בשעה 

, בתוכנית מעגל מתופפים). ?זוכרים(שמש
 ....ץשאריות חמ-בכיבוד

 
כמו בשנה : ג בעומר"אירועיי ל-ולבסוף

שעברה אנו נקדים את המדורה הקהילתית 
. מ שלא להתנגש עם מדורות אחרות"ע

, טו באייר, המדורה מתוכננת ליום חמישי
אנו זקוקים להורים חסונים שימצאו . 3.5.07

) למעננו ולמען הסביבה(מיקום איכותי 
ים ויפקדו על איסוף עצים איכותי, למדורה

אנו זקוקים להורים שיסייעו לנו . כן-גם
 .בהפעלת תוכנית הערב

 יתקיים טיול 6/5/07ה, יח באייר, ביום ראשון
בהדרכת , להורים וילדים בסמטאות ירושלים

מספר המקומות מוגבל בכל . צבי-יד בן
אנא . כ וההרשמה מחייבת" איש סה30קבוצה ל

 .בדקו ביומנים והחזירו לנו תשובה בהקדם
 

 תכםלהנא
 צוות אירועי קהילה

 

 



  
  

 
   

  ?" קשת"מה משותף לבניין המשכן ול

  

ותוך כדי , פקודי חותמות את חומש שמות-פרשות ויקהל

קריאה בהן מהדהדים בי המוטיבים העיקריים שחזרו 

זה המקום לכמה .  במהלך החומשוהופיעו שוב ושוב

המתאר את , מילות סיכום על עניינו העיקרי של החומש

  . היווצרותו ועיצובו של עם ישראל

כל שנה אני נבוך מחדש לקרוא איך פעם אחר פעם 

ה ממטיר על עם ישראל הטרי ניסים ונפלאות שעין "הקב

, לו בחשדנות וחוסר אמון" גומל"והעם , לא שזפתם

איך האל מתמודד עם . א כמובן חטא העגלכאשר השיא הו

להשמיד את " מתחשק לו"למרות ש? עורף כזה-עם קשה

תרתי , הוא יוזם לבסוף פתרון יצירתי, העם ברגע הראשון

ה הוגה לתיעול "יצירת המשכן היא מענה שהקב. משמע

של האנרגיות המשתוללות של עם ישראל למטרות 

את בנו ממש כמו אב שמחפש דרך להעסיק , חיוביות

 זהב -הדבר מודגש באנלוגיה שעושה הכתוב . המשועמם

,  בפרשה הקודמתזהבבמקום בניית עגל : כנגד זהב

כל נדיב ' קחו מאתכם תרומה לה"בפרשת ויקהל כתוב 

אותו חומר ששימש לעשיית ...".  כסף ונחושתזהב.. לבו

ואכן כל העם נרתם . רע מנותב כעת לאפיק מועיל וחינוכי

כאילו נשכחו ממנו טרדות המדבר , המרץלמלאכה בשיא 

עד שמשה נאלץ לבקש מהעם , שליוו אותו עד עתה

, ַוַ
ֲעִביר� ק!ל ַ�ַ:ֲחֶנה ֵלאמֹר, ַוְיַצו מֶֹ�ה: להפסיק לתרום

; ִלְתר�ַמת ַה;ֶֹד�, ע!ד ְמָלאָכהַיֲע��ִאי� ְוִא4ָה 6ל

  . ֵמָהִביא, ַוִ
ָ*ֵלא ָהָע�

: ד שרמז לו מוזכר בסוף פרשת פקודי עוד תפקילמשכן

אֶֹהל מ!ֵעדָלב!א ֶאל, ָיכֹל מֶֹ�הְולֹא, ָ�ַכ� ָעָליוִ*י

גם כאן הדימוי  .ַהִ:ְ�ָ*�ָמֵלא ֶאת, �ְכב!ד ְיהָוה; ֶהָעָנ�

לא לחינם יש שימוש (שעולה בי לקוח מתחום החינוך 

ה "בנים לתיאור יחסי הקב-נפוץ בתפילות בקשר אב

מפשט הכתוב נראה שלאחר . הצבת גבולות): אללישר

שלקח את , ה להתרחק מהעם"חטא העגל מחליט הקב

ולהגדיר באופן , נוכחות האל המתמדת כמובנת מאליה

. ברור מקום מוחשי שהעם יוכל להתייחס אליו כבית האל

) א"י-'פסוקים א, ג"פרק ל(בתחילה זהו אוהל מועד 

בדרך זו מבין העם כמה קרוב ונגיש . כ המשכן כולו"ואח

ַוִ
ְ�ַמע  "- ומכאן תגובתו החריפה, היה האל לפני החטא

 מרגע זה הקשר ".ל�ַוִ
ְת6ָ�—ַהָ>ָבר ָהָרע ַהֶ+הֶאת, ָהָע�

  .בין העם והאל יכול להתבצע רק בתיווך משה ורק במשכן

  

בעיניי קהילת קשת מהווה פתרון דומה למשכן לבעיות 

במעשה ההקמה של קשת ניתבנו את . דומות בחברה היום

האנרגיות הרעות ששוררות בין חלקי החברה ובמקום 

כולנו , להתבוסס בחשדנות וחוסר אמון אחד בשני

לגישור פערים ומציאת , כל אחד בדרכו שלו, מיםתור

כל זאת תוך שמירה על הגבולות הברורים של , המשותף

למה שזה לא יצליח , אם זה הצליח עם המשכן. כל צד

  ?אצלנו

  יהודה זלצברג

  אב לתלמידה בגן קשת

  ")?ראש השנה בניסן"המשך מ(
הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף (מכיוון שלא שנת השמש 
הקפות 13 או  12( ולא שנת הירח ) את השמש הקפה מלאה

מתחלקים במספר שלם ) מלאות של הירח סביב כדור הארץ
יש צורך בחישובים מסובכים והוספת של חודשים , של ימים

בלוח .  מהשנה לזוז מעונות השנהמעוברים כדי למנוע
האחרונה שבהם על ידי , הלועזי היו מספר רפורמות

ואילו ביהדות , 16האפיפיור גריגוריוס בסוף המאה ה
אולם . התקבע הלוח סופית עד סוף האלף הראשון לספירה

גם רפורמה זו אינה נקייה לחלוטין מבעיות ויש סטייה קטנה 
פירוש הדבר . שנה 6500שגורמת לתזוזה של כחודש כל 

שבממוצע פסח שלנו הוא כשבוע יותר מאוחר מאשר פסח 
מכיוון שתמיד שינוי של לוח . של הגמרא ולכן פחות אביבי

 שנה גורר משבר דתי שנובעת ממחלוקת על מועדם של ימים
יש להניח שסטייה קטנטנה זו לא תטופל בימינו , מקודשים

, יש סבלנותלמי ש. שבהם רבים חילוקי הדעות בין הרבנים
  .  כדאי לבדוק עוד בערך אלף שנה לגבי הטיפול בסוגייה

  

  ישי להמן
  אב לתלמיד בכיתת קשת 
  בית ספר בן גוריון

   


