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 אש זרה
 
 

את,  ביו  היתר,  פרשת  שמיני  מתארת
מותם  הטרגי  של  שניים  מבני  אהרון

אש  זרה  אשר  לא  צוה"בהקריבם  
כפי  שיוכלו,  )'א',  ויקרא  י"  (אותם

 . ללמוד הילדים בגיליון זה
נדמה  שיש  כאן  קריצה  לכל  אחד

ההתלהבות  והריגוש  בעקבות:  מאיתנו
םיש  בהם  פג,    כלשהיהאידיאולוגי

.מפני  שהם  בעלי  פוטנציאל  הרסני
כשהם  הם  באים  במקום  שיקול  דעת

אזי,  והתמודדות  עם  מורכבות  החיים
יכולים  הם  להביא  הרס  על  אף

עלינו,  לכן.  הכוונות  הטהורות
העולה,  להקשיב  לקול  הקורא  לנו

על  מנת  לברר,  מהמפגש  עם  האחר
מה  ניתן  ללמוד  ממנו  וכיצד  לחיות

התחושה,  סףהפסילה  שלו  על  ה.  איתו
שרק  אני  לעצמי  היא  ללא  ספק

 .בבחינת אש זרה
 

: לתגובות
com.gmail@vedibartabam 
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 ושאים המרכזיים בפרשההנ

,החלק  הראשון  של  הפרשה  שלנו  עוסק  במה  שקרה  ביום  השמיני  לחנוכת  הכהונה
זה  היה  יום  של  שמחה  גדולה.  שבו  נקבע  מוסד  הכהונה  כאמצעי  לשירות  במשכן

.  בניו  הגדולים  של  אהרון  מתו  תוך  כדי  השמחה–אולם  קרה  בו  אירוע  קשה  
  האסורים–עופות  הטמאים  החלק  השני  של  הפרשה  מתאר  את  הבהמות  וה

  . המותרים לאכילה–והטהורים , לאכילה
 

  , להורים שלום

בעקבות  הקריאה  בפרשה  זו  עולה  השאלה  באיזה  גיל  אפשר  ללמד  ילדים  צעירים
 ? את סיפור מותם של נדב ואביהו

אני  בדעה  שאפשר  ללמד  ילדים  צעירים  כמעט  כל  ספור  מקראי  אם  יודעים  איך
תוך  הנחה  שהסיפור  לא  מתחבר  לטראומה(שים  דגש  לספר  אותו  ועל  מה  ל

לפעמים  סיפורים  על  מוות  פותחים  פתח  לשיחה  המאפשרת  לדבר).  אישית
אני  מציעה.  צדק  ארצי  ואלוהי,  בחופשיות  על  נושאים  מטרידים  כמו  שכר  ועונש
גם  אם  אין  לנו  עליהן  תשובות,  להתייחס  לשאלות  סביב  מוות  שהילדים  מעלים

 . יותמגובשות וחד משמע
  מות  בני  אהרון  ומעט  על  מאכלים  מותרים–בלימוד  שלנו  נעסוק  בשני  הנושאים 

 .ואסורים
 

 מות בני אהרון
תוך  כדי  חנוכת  תפקידי  הכוהנים  במשכן  שזה  עתה  נחנך  מתוארת  בפרשה  שמחה

 .'גדולה ורגע של התקרבות גדולה של העם לה
 

 פרק ט
'ד  ַוֵּיְצאּו  ַוְיָבֲרכּו  ֶאת  ָהָעם  ַוֵּיָרא  ְכבֹוד  הַוָּיבֹא  מֶׁשה  ְוַאֲהרֹן  ֶאל  אֶֹהל  מֹוֵע)  כג(

ַוּתֹאַכל  ַעל  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ָהעָֹלה  ְוֶאת'  ַוֵּתֵצא  ֵאׁש  ִמִּלְפֵני  ה)  כד(  :ֶאל  ָּכל  ָהָעם

 :ַוָּירֹּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהםַהֲחָלִבים ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם 

 נים לדעת יותר ימעוני
  "גשר" תעל קהיל

 המשותפת לדתיים וחילונים 
 ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

 :לאסף וקשרהת
8560804 - 050 

 :או כנסו לאתר
il.org.batya-mazkeret-gesher.www



 
 

  

 

מתוארים  כל  בני  ישראל  כפועלים  יחד,  בפעם  היחידה  בתורה,  כאן
יש  אומרים  שהנפילה  על  הפנים  היא  ביטוי.  מתוך  שמחה  גדולה

  המעמדבכל  מקרה  היא  ביטוי  להתרגשות  של  העם  מן,  לתפילה
 .המיוחד הזה

 

 שוחחו ביניכם
אלו  עוד  מילים?  מה  מיוחד  בשמחה  המתוארת  בפרשה  שלנו 

,רינה,  צהלה,  עליזות(  ?  המבטאות  שמחה  אתם  מכירים
 ) אושר, גילה, הילולה, חדווה, ששון, עליצות

?אלו  פעילויות  אנו  עושים  כשאנו  שמחים?  מה  משמח  אותנו 
 ?איך אנחנו מבטאים שמחה

איך  ביטאתם  את.  ויה  שמחה  שעברתם ספרו  על  חו 
 ?השמחה

 

 –וברגע שמח זה קורה משהו מאוד עצוב
 פרק י

ַוִּיְקחּו  ְבֵני  ַאֲהרֹן  ָנָדב  ַוֲאִביהּוא  ִאיׁש  ַמְחָּתתֹו  ַוִּיְּתנּו  ָבֵהן  ֵאׁש)  א(
:ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם' ַוָּיִׂשימּו  ָעֶליָה  ְקטֶֹרת ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה

ַוּיֹאֶמר)  ג  :'ַוּתֹאַכל  אֹוָתם  ַוָּיֻמתּו  ִלְפֵני  ה'  ַוֵּתֵצא  ֵאׁש  ִמִּלְפֵני  ה)  ב
ֵלאמֹר  ִּבְקרַֹבי  ֶאָּקֵדׁש  ְוַעל  ְּפֵני  ָכל'  מֶׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  הּוא  ֲאֶׁשר  ִּדֶּבר  ה

 :ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן
 

ם  עשו  כלנסו  להסביר  למה  המעשה  שה?  המית  את  בני  אהרון'  מדוע  ה
 ? כך חמור

אין  מקום.  הכללים  וההתנהגויות  במשכן  הם  ברורים  וצפויים  מראש
הכל  נתון.  לחריגה  מן  הנהלים  ולפיתוח  של  יוזמות  בעבודת  הקודש

יתכן  שחטאו  כי  .נדב  ואביהוא  סטו  מן  הכללים  האלה.  ואמור  מראש
לדעת  אחד  המפרשים  יש.  חרגו  מן  הכללים  או  שלא  ביצעו  אותם  נכון

אש  זרה  של  התלהבות  והתרחקות  מן  הדרך  בה  מותר  להתנהגכאן 
מקפיד  יותר  אם  אלה  הקרובים  אליו  ועוד'  המקרא  מסביר  שה.  במשכן

 . המשכן–יותר במקום הקרוב אליו 
 

 ולסיום
יש  אומרים  שניתן  להסביר  באופן  רציונלי  את  הסיבות  שאסור  לאכול

  לא  טובם  טען  שכל  דבר  שאסור  מן  התורה"הרמב(מאכלים  מסוימים  
לעומתם  יש  אומרים  שאלה  מן  המצוות  השמעיות  שאין  אנו).  לגוף

יודעים  את  הסיבה  להן  ומונים  אותן  כחוקים  שאת  פשרם  אנו  לא
 .מבינים

 ? חוק או הסבר רציונלי–מה דעתכם
אך  שומרים  על  כללים  הקשורים,  גם  אנשים  שלא  שומרים  על  כשרות
 . באכילה שמגבילים ומבדילים אותם

בני  המשפחה  במנהגים  השונים  הקשורים  בשמירת  כשרותשתפו  את 
 .או בשמירה על הרגלי תזונה מיוחדים
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 כרון כמגדירי זהות ייום השואה ויום הז

  האםבשנים  האחרונות  לקראת  יום  השואה  עולה  השאלה

בפולין"  מסע  החיים"השתתפות  תלמידי  התיכון  במסגרת 

תורמת  לחיזוק  הזהות  היהודית  בקרב  בני  הנוער  או  שמא

תלוי(אני  מניח  שהתשובה  היא  גם  וגם  .  מגבירה  את  הלאומנות

אך).  בהדרכה  שהילדים  מקבלים  לקראת  הביקור  ובמהלכו

הדבר  המטריד  הוא  שאף  אם  ההשפעה  חיובית  ותורמת  לחיזוק

הרי  שחיזוק  הסולידריות  והזהות  היהודית,  זהות  היהודיתה

נובע  משותפות  הגורל  ואיננה  מבוססת  על  ערכים  וייעוד

מבין  התלמיד  את  חשיבותה  של  מדינת,  דרך  המסע.  משותף

ובכך  הופכת  מדינת  ישראל.  ישראל  כמקלט  לעם  היהודי

לבעלת  קיום  רק  על  רקע  טרגדיה  לאומית  וללא  קיום  משל

 .  עצמה

אושוויץ  או  סיני  בשלהי  מלחמת"  דוד  הרטמן  במאמרו  הרב

 :מציין את  השלכות שיש לביסוס הזהות על הסבל" לבנון

השמים  את  השואה  במרכז  ההיסטוריה  היהודית  

כמו  למשל ,  מתעלמים  בכך  מתכנים  מהותיים  יותר

עם .  מהברית  שכרת  אלוהים  עם  עם  ישראל  בסיני

 ".עם השואה"ישראל הוא עם הספר ולא 

ששם  את  אסונו  הלאומי  הטראגי  במרכז  הזהות עם   

 .שלו לא יכול להיות עם בריא בנפשו

  השואה  אינו  מנותב  לכיוון  מוסרי  אלא ןכיום  זיכרו 

 .לרחמים עצמיים ולצדקנות

.כמובן  שהרטמן  אינו  מתנגד  להנצחת  השואה  ולזיכרון  השואה

ההתנגדות  שלו  היא  כלפי  הפיכתה  של  השואה  למסגרת

ישראל.  ת  להבנת  התחדשותנו  הלאומיתההתייחסות  הבלעדי

לא  הייתה  זאת  רק.  אינה  רק  תגובה  לאנטישמיות  המודרנית

 .השואה שהשיבה אותנו ציון
 

העובדה  שאחדות.  הזהות  היהודית  מתעצמת  גם  בעת  מלחמות

העם  מתגלה  רק  בעת  איום  חיצוני  חושפת  את  חולשת  זהותנו

  תשתף  באופן  אקראישכל  קבוצת  אנשים  שתיפג.  הקולקטיבית

העובדה  כי  אנו  מתלכדים  רק  בעת  מלחמה.  פעולה  תחת  איום

ואיננו  מסוגלים  לחוש  אחדות  וסולידריות  בימי  שלום  מדגישה

 ישראלית איננה רחבה דיה -את העובדה כי זהותנו היהודית

נראה  כי  טענתו  של.  ואיננה  מבוססת  על  גורמים  חיוביים

היהודי  הוא  אדם"הפילוסוף  הצרפתי  זאן  פול  סארטר  

האנטישמי  עושה  את...  שהאנשים  האחרים  רואים  כיהודי

מתממשת  לנגד  עינינו  כאשר  את  האנטישמי"  היהודי

תופעה  זו  ניכרת.  מחליפים  מחבלי  החמאס  והחיזבאללה

אופן  בולט  בכתבות  בעיתונות  אודות  הנופלים  והפצועיםב

  המגזרית  של  הנופלים  ובכךתאשר  מדגישות  את  ההשתייכו

נראה.  מכניסים  אותם  תחת  כנפי  הזהות  היהודית  ישראלית

כי  החברה  הישראלית  אינה  מסוגלת  ליצור  תחושת

סולידריות  מתוך  מקורות  חיוביים  שאינם  כרוכים  בהתקפה

 . עלינו

הבוחן  את"  זהות  יהודית  ישראלית"יר  אורון  בספרו  יא'  פרופ

סוגיית  הזהות  הגיע  למסקנה  כי  בחברה  הישראלית  היחס  של

רבים  מהחילוניים  ליהדותם  הינו  יחס  הנע  בין  אדישות

לרבים,  האדם  הדתי,  יתרה  מכך.  לשלילת  הדת  והמסורת

הדבר  נכון.  הזר,  השונה,  הוא  חלק  מן  האחר,  מהחילוניים

רבים  מהדתיים  רואים  בחילוני,  וון  ההפוךשבעתיים  בכי

שונה  ולעיתים  אף  יריב  מסוכן  לעצם  קיום  היהדות  על,  אחר

רבים  בציבור  הדתי  רואים  רק  את  אורח  החיים.  פי  תפיסתו

מערכת  החינוך.  ההלכתי  כמגדיר  הזהות  היהודית

דתית  עוסקת  בחיזוק  הזהות  היהודית  בקרב-הממלכתית

  עם  שאלת  הפלורליזםאך  נמנעת  מהתמודדות,  תלמידיה

במצב  שבו  חלק  אחד.  והרב  גוניות  בקיום  היהודי  המודרני

מהעם  לא  רואה  רלוונטיות  של  היהדות  בחייו  והחלק  השני

לא  מכיר  באפשרות  שיישנו  אורח  חיים  יהודי  ערכי  שאינו

לא  יכולה  להיווצר  אחדות  ותחושת  סולידריות  אלא,  דתי

קבוצת(תית  על  מערכת  החינוך  הממלכ.  תחת  איום  קיומי

לחזק  את  הזהות  היהודית  של  ילדינו  ואילו  על)  המפגש

מוטלת)  קבוצת  התפילה(דתית  -מערכת  החינוך  הממלכתית

החובה  לחנך  לקבלת  הלגיטימיות  של  ביטויים  שונים  של

"קשת"מי  יתן  וב.  גם  אם  אין  מסכימים  עמם,  זהויות  יהודיות

 .לילדנו" אופציה חיה"נהפוך את היהדות ל

דאסף הרשפל
 קשתגן בה לתלמידבא



 
 

  

 

 הלדוגמ' קרשניק'
 

הניסיון  להתייחד  עם  זכרם  של  שישה  מיליוני  קורבנות
רצח  של.  לתי  אפשריתהשואה  הוא  מטלה  קשה  אולי  ב

סיפורה,  לעומת  זאת.  'שואה'הוא  '  שישה  מיליוני  בני  אדם'
של  ילדה  יהודייה  קטנה  אחת  שנרצחה  והותירה  אחריה  יומן

שניתן  להזדהות  עמה  ולכן  גם  מקלה'  טרגדיה  אנושית'נתפס  כ
אני  מבקש  להביא  כאן  את  סיפורה  של  קהילה.  על  הבנתנו
ון  להמחיש  משהו  מריבויבניסי,  קהילת  קרשניק,  אחת  בפולין

 .הפנים האין סופי של השואה
וכמו  ערים  רבות,  קרשניק  היא  עיר  קטנה  במרכזה  של  פולין

חייתה  בה  קהילה  יהודית,  אחרות  בפולין  שלפני  המלחמה
אשר  היוותה  כמחצית  מן,    נפש6,000שוקקת  שמנתה  

במשך,  קרשניק  שוכנת  באזור  חקלאי.  האוכלוסייה  הכללית
קו  יהודיה  במסחר  מזון  ובאספקת  חומרי  גלםדורות  רבים  עס

המשטר  בפולין  שלפני  המלחמה  היה  אנטישמי.  שונים
והחברה  הפולנית  בכללה  לא  הצטיינה  בסובלנות  רבה  כלפי

בקרשניק  התקיימו  בדרך  כלל  יחסים,  ובכל  זאת.  יהודים
פה  ושם  היו  גילויי  אנטישמיות.  תקינים  בין  יהודים  לפולנים

קים  והתלות  ביהודים  כמספקי  חומריאך  קשרי  המסחר  ההדו
עם  הכיבוש.  גלם  מנעו  חרם  כלכלי  או  התפרצות  פוגרום

  החלו  פעולות  שונות  נגד  היהודים1939הגרמני  בספטמבר  
אזור  אשר,  ויהודים  חויבו  להתרכז  באזור  מסוים  של  העיר

בעקבות  יריבות  שהתפתחה  בין.  רובם  התגוררו  בו  ממילא
על  ניהול  מנגנון  השליטהס  "המנהל  האזרחי  הגרמני  והס

נמנעה  הקמתו  של  גטו,  ביהודים  במחוז  שבו  שכנה  קרשניק
למעשה  הייתה  זאת  שכונה  של  יהודים  ללא  חומות.  בעיר

  תנאים-וגדרות  ואשר  התנועה  אליה  ומתוכה  הייתה  חופשית 
באפריל.  אלו  מנעו  תמותה  מרעב  כבד  והתפרצות  מגפות

  גם  תורם  שלהגיע,  בעיצומו  של  הפיתרון  הסופי,  1942
הם  נועדו  להישלח  אל    מחנה  ההשמדה.  יהודי  קרשניק

האקציה.  הגירושים  מקרשניק  התקיימו  בשני  שלבים.  'בלזץ
היה  זה  ערב  ליל.  1942    באפריל13-הראשונה  התרחשה  ב

הם  נדרשו  לצעוד  אל.    יהודים2,000הסדר  ובמהלכה  גורשו  
במהלך  הצעידה  נורו  רבים.  תחנת  הרכבת  הקרובה  לעיר

מבחינת  הגרמנים,  עם  זאת.  הם  שלא  עמדו  בהליכה  הקשהמ
בשל  חוסר  תיאום  עם.  לא  השיגה  אקציה  זאת  את  יעדה

עודפי'.  מנהלת  הרכבות  לא  הגיעה  רכבת  גדולה  דיה
כעת    נדרשה  אקציה  נוספת  כדי.  הוחזרו  לקרשניק'  המשלוח

אלא  שעתה  הובהר  ליהודים  שנותרו.  להשלים  את  המלאכה
ליישבם'  של  הגרמנים  היא  לחסלם  ולא  בעיר  כי  מגמת  פניהם

?אלו  אפשרויות  הצלה  עמדו  בפני  היהודים.  'מחדש  במזרח
הכשירו,  רבים  הכינו  לעצמם  מקומות  מסתור  בתוך  בתיהם

מי  שנמצאה  הפרוטה  בכיסו  ביקש  לקבל  תמורתה,  עליות  גג
היו  יהודים  שניסו  להימלט.  מסתור  אצל  איכרים  פולנים
אך  ההסתתרות.  ר  לפרטיזניםליערות  בסביבת  העיר  ולחבו

ביערות  הסתיימה  במקרים  רבים  בהסגרתם  לגרמנים  על  ידי
מצד.  האיכרים  או  בחיסולם  על  ידי  פרטיזנים  אנטישמים

פעולת  הסחה  לקראת  האקציה,  אם  כן,  הגרמנים  נדרשה
ליהודים  נאמר  כי  אם  ברצונם.  1942השנייה  בנובמבר  

 ץ העירוני לקבל תלושי מזון עליהם להגיע אל בית המרח

הובטח  להם  כי  לאחר  הטיפול  הם  יוכלו  לשוב.  ולעבור  חיטוי
עם  הגעת  היהודים  לבית  המרחץ  התנפלו  עליהם.  לבתיהם
העלו  אותם,  במשתפי  פעולה  אוקראיניםס  מתוגברים  "חיילי  ס

.'על  משאיות  והובילו  אותם  אל  תחנת  הרכבת  וממנה  לבלזץ
המשטרה  היהודית.  גורל  המסתתרים  לא  שפר  עליהם

חלק.  איתרו  את  מקומות  המסתור,  והגסטאפו  עברו  מבית  לבית
חלק  אחר  נלקח  אל  בית  העלמין,  מן  היהודים  נורו  במקום
-נרצחו  בשתי  האקציות  כ,  הכולסך  .  המקומי  שם  נורו  למוות

.תם  אך  לא  נשלם.    יהודים  מקרשניק  ומהסביבה8,000
-  אמנים–הגרמנים  החליטו  להותיר  בחיים  שלוש  מאות  יהודים  

הם  כלאו  אותם  בתוך  מחנה  שהוקם.  בעלי  מלאכה  ולנצלם
תפקידם  היה  לייצר  עבור  חיילי.  במתחם  בית  הכנסת  המקומי

,רהיטים(בין  שונים  ס  המקומיים  מוצרי  טו"ומפקדי  הס
תנאי  המחייה  במחנה  הזה  היו  טובים  באופן).  'תכשיטים  וכו

הותר  להם  להביא,  האסירים  קבלו  מנות  מזון  מוגדלות.  מפתיע
אליו  את  בני  משפחותיהם  ואף  לצאת  באופן  חופשי  את  שערי

ס  גברה  כאן  על"  תאוות  הבצע  של  הס-הנה  פרדוקס  .  המחנה
שלוש  מאות  היהודים  הללותאוות  הרצח  והביאה  להצלתם  של  

 .  1944ששוחררו על ידי הצבא האדום בקיץ 
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