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  ימי זיכרון

זהו אולי אחת , "לכל איש יש שם"

 הכי בסיסיות בימים אלה תמהאסוציאציו

של זיכרון והתייחדות עם קרבנות השואה 

בעוד , אבל. והנופלים במערכות ישראל

השיר הזה מסמל כמיהה לאלו שאינם 

אות של , הוא מהווה גם אות חיים, עמנו

זאת מעצם . בנייה ועשייה לדורות הבאים

בישראל , היותו כתוב בעת החדשה

, המשוררת זלדה, מחברת השיר. ובעברית

וליתר , הלכה לעולמה אף היא בתקופה זו

 באפריל 1, ד"ח בניסן התשמ"דיוק בכ

ה להימצא בלב התרבות זלדה ראוי. 1984

הישראלית בשל יצירתה ומשום 

שמרכיבים שונים של החברה הישראלית 

מורה לצד , ד"דתיה מחצר חב: התרכזו בה

  . ומשוררת מוערכת מאוד' נחמה ליבוביץ

 

  com.gmail@vedibartabam: לתגובות

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

  :לאסף וקשרהת
8560804 - 050  

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

   מצורע-פרשת תזריע

   )לג, א עד טו, ויקרא יב(

  בפרשההנושאים המרכזיים 

  :פרשתנו עוסקת בטומאות וטהרות שונות

 .דיני יולדת זכר ונקבה •

 .דיני מצורעים •

 .צרעת בגדים וצרעת בתים •

 .זב וזבה •

  
ויש הרבה , הנושא רחב. השבוע נעסוק בקשר שבין יום העצמאות ופסח

כל אחד לפי , ניתן לשוחח יחד כל המשפחה. ושגים ברמות שונותמ
  .להבין את משמעות החגים הללו לנו באופן אישי, רמתו

  
הכתוב נועד לפתח ראשי פרקים לדיון עם . הנושא מורכב  :הורים
  .על פי רמתם, הילדים

  
  תקופת חגי הגאולה

 , ראש השנה–אתם בוודאי זוכרים את תקופת החגים בתחילת תשרי 
התחלנו . אנחנו נמצאים כרגע בתקופת חגים נוספת. יום כיפור וסוכות

השבוע נציין .  ולגבורהציינו את יום הזיכרון לשואה. חג החירות, בפסח
  .ולמחרת את חג העצמאות, ל"את יום הזיכרון לחללי צה

.  נוהגים להתפלל תפילה מיוחדת, כמו בחגים אחרים, ביום העצמאות
הפטרה זו . ראים הפטרה מספר ישעיהו פרק ילקראת סוף התפילה קו

  .נקראת גם בפסח בחוץ לארץ
  .סים שנעשו לעם ישראלגם חג פסח וגם חג העצמאות נחוגים לזכר ִנ

 ?איזה נס נעשה לעם ישראל בפסח •

 ?איזה נס נעשה לעם ישראל ביום העצמאות •

 ?מה לדעתכם משותף לחג העצמאות ולחג פסח •

  
.   לפני הספירה8- במאה ה, ית הראשוןהנביא מיכה חי בסוף תקופת הב

, טו, בספר מיכה ז. מה שנקרא היום בית גוברין, הוא היה מהעיר מֵרשה
  :נאמר

  .ִ�יֵמי ֵצאְתָ� ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי� �ְרֶא�� ִנְפָלא�ת
בפרק זה מדבר מיכה על היום בו יתקבצו עם ישראל חזרה מגלותם בכל 

, ישראל ישוב לארצו לאחר גלותמיכה מנבא שעם , כלומר. מיני מקומות
  .כמו שהיו בימי יציאת מצרים" בנפלאות"



  
  

 
 

  
  !מזל טוב

  
  למשפחת גולדווסר

  מזל טוב
  לרגל בר המצווה

  
  ,אושר ונחת
  "גשר"מכל קהילת 

  מזכרת בתיה
 

נולד ,  שנה160לפני ) יום חמישי,  אייר'א(השבוע 
ר "האדמו, בוורשא שבפולין הרב יהודה אריה ליב אלתר

) מנהיג חסידות(= ר "הוא האדמו. השני של חסידות גור
שפת "וידוע בכינוי , גורהמפורסם ביותר של חסידות 

  .על שם הספר שכתב, "אמת
  

" שפת אמת"-הלקוח מפירוש ה, קראו יחד את הקטע הבא
  ):א"תרמ, חנוכה(

 ]השלושה ['רק הג. חנוכה ופורי� ה� הארות מרגלי�
ויש נגד . רגלי� המפורשי� בתורה ה� תורה שבכתב

וה� . ]שבעל פה [פ" רגלי� מתורה שבע]ג� כ' [כ"זה ג
קבלי� כדמיו' אור הלבנה שהיא מאור אורות המ

  ...החמה כידוע
  

אלא , אינה מאירה מעצמה) הירח(אתם יודעים שהלבנה 
כמו מחזיר , מחזירה אלינו את אור השמש המגיע אליה

אף על פי שהירח מאיר לנו , כלומר. אור על אופניים
 –האור הזה בעצם מגיע אלינו ממקור יותר חזק , בלילה

  .מהשמש
שלוש "הנקראים , חגים המופיעים בתורהישנם שלושה 

השפת אמת מסביר שכנגד . שבועות וסוכות, פסח". רגלים
אלא קיבלנו , יש חג שלא כתוב, מהתורה) חג(= כל רגל 

  ).לא בתורה(אותו בעל פה 
  

  :נמשיך בשפת אמת
  .ופורי� מחג השבועות. וחנוכה הארה מחג הסוכות
  ?אבל איזה חג יש כנגד פסח

כמו  [ש"י� אנו להיות עוד כמומחג הפסח מקו
  . כימי צאת� מאר� מצרי� אראנו נפלאות]שנאמר

  
.   שנה לפני הקמת מדינת ישראל100השפת אמת חי 

חג . הוא כותב בפירוש שבעתיד יהיה חג כנגד פסח, אבל
ויציאתו משעבוד , לזכר חזרתו של עם ישראל לארצו

  .כמו ביציאת מצרים, חג לנפלאות שקרו. יהיבפעם השנ
  

  איסרו חג
בו בדרך (, היום שאחרי הרגל". שלוש רגלים"הזכרנו את 

, "איסרו חג"נקרא ) כלל יש חופשה בבתי הספר והגנים
ַוָ.ֶאר ָלנ� ִאְסר� ַחג ַ-ֲעבִֹתי� ַעד ' ֵאל ה"על שם הפסוק 
סרו יא"מה זה ). כז, תהילים קיח" (.ַקְרנ�ת ַהִ/ְזֵ-ַח

  ?"חג
 אסרו ]בפסוק ['רמז בפ פרשנו ]ובמקו� אחר [א"ובמ

 ]בחינת ['חג בעבותי� עד קרנות המזבח שה� בחי
שהקרנות אינ� גו0 המזבח רק הארות . חנוכה ופורי�

  :והב'. חנוכה ופורי�' המתפשטי� וה� בחי
לכל חג . זה להוסיף לחג" איסרו חג"השפת אמת מסביר ש

  .יש חג נוסף שאנחנו מוסיפים לו
  

  בגלות ובארץ, איסרו חג פסח

הנקראת גם , נו את ההפטרה של יום העצמאותרכבר הזכ
למה לא ? מה זאת אומרת בחוץ לארץ. ארץבפסח בחוץ ל

  ?בארץ
נוהגים להוסיף עוד יום חג בשלושת , בגלות, בחוץ לארץ
).  ולא ניכנס לזה כאן, הסיבות הן היסטוריות(הרגלים 
, סרו חג פסחיבא. בחוץ לארץ יש יום שמיני לפסח, כלומר

?   הפטרה קוראים ביום זהוואיז. יש בגלות עוד יום חג
אותה , מישעיהו" דב לעמֹובנֹעוד היום "הפטרת , נכון

  .נוהגים לקרוא ביום העצמאות
  

האם יכול להיות שיש קשר עמוק בין יום העצמאות  •
 ?לפסח

, חג התוספת, "אסרו חג"-האם יום העצמאות הוא ה •
 ?של פסח, ההמשך

האם ? מה הם אומרים.  את הפסוקים הבאיםקראו •
 ?אתם מתחברים לנאמר בהם

  
� ה ָלֵכ' ִהֵ�ה ָיִמז ' ְולֹא יֹאְמר� ע�ד ַחי ה' י� ָ-ִאי� ְנא3

 ִ�י ִא� ַחי ח. ְ-ֵני ִי7ְָרֵאל ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי�6ֲא5ֶר ֶהֱעָלה ֶאת
ֲא5ֶר ֶהֱעָלה ַוֲא5ֶר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ֵ-ית ִי7ְָרֵאל ֵמֶאֶר� ' ה

ל ְוָי5ְב� ַע; ָצפ�ָנה �ִמ�ֹל ָהֲאָרצ�ת ֲא5ֶר ִה9ְַח8ִי� �5ָ
  )ירמיהו כג(    .�ְדָמָת�

  
  ,שבת שלום

  

  אריאל ידין
  אב לתלמידה בגן קשת



  
  

 
 

  הודעות הקהילה
  

יום :  ג בעומר קהילתית"מדורת ל �
.3.5, טו אייר, צ"חמישי אחה

דרושים הורים מתנדבים לאירגון   
  .המדורה

  
  :בית מדרש �

בית המדרש ממשיך את , לאחר הפסקה
  .פעילותו

  ! נפתחול במסל
כל פעם , הפגישות יתקיימו אחת לשבועיים

  .להלן לוח זמנים.  מסלול אחר
  

  נושא  שעה  תאריך  מסלול

  דמוקרטיה  21:00  29.4  ב
  שמונה פרקים  21:00  13.5  א
החברה המערבית   21:00  27.5  ב

  מודרנית- הפוסט
  
  

, 22.5, יום שלישי, בליל שבועות �
אל תוך , יתקיים ערב לימוד משותף

  ...פרטים בהמשך.  לההלי

  
  ?יכול להיות שזה נגמר

  
לתלות לו דגל מעל מיטת חוליו , ביקש ממני אבא, שבוע לפני מותו
.  של מדינת ישראל55-זה היה ערב יום העצמאות ה. בבית החולים

 את הזהות הדגל שהוא סמל קולקטיבי סימל עבורו באופן פרדוכסלי
הוא לא היה אדם שהזדהה באופן אוטומטי עם . האישית שלו

, הוא היה אחד ממבקרי השלטון,  הואךנהפו, מעשיה של המדינה
מקומו , מדינת ישראל הייתה מדינתו, עם זאת. בתפקידו כעיתונאי

, מעשה הציונות נחשב בעיניו למעשה ראוי להערצה, היחיד
 היו מהגרים ה שרוב תושבי,ותהליכי ההתפתחות של מדינה קטנה

, הצלחות בתעשייה: נחשבו בעיניו להצלחה ענקית, ממדינות עניות
  .ואפילו בקליטת המהגרים, בחינוך

  
סקלת הרגשות שלי נעה בין , מאז מותו אין לי חשק לתלות דגלים

כשאני בוחנת את המציאות הישראלית אני מרגישה . ייאוש לאפתיה
באונס ,  בממשל מואשמים בגנבהבכירים. שאני לא רוצה להשתייך

, בכירים במשטרה מחוברים לראשי הפשע המאורגן. בקבלת שוחד
ושיר , מעמד הביניים נשחק, העניים עניים יותר, הרפואה פרטית

אוליגרך רוסי מייצג את התנועה . השלום נשמע כמו חלום רחוק
  .לצדק חברתי

  
שראל מדינת י, עבודה עברית היא רק של עובדי מחלקת ההגירה

לא , אבל הן תשבנה בכלא, בסחר בנשים, היא במקום ממש טוב
 מליון ערבים ישראלים סובלים מאפליה בתחומי 1.3. הסרסורים

. הם עדיין בלתי מוכרים,  והכפרים.התעסוקהו הבינוי ,החינוך
אי אפשר שלא להזכיר ,  של מדינת ישראל60-כשנכנסים לשנת ה
 809 מתו שם 2000ת משנ. מעבר לקו הירוק, את שטח ההפקר

הנשים עדיין , והנשים. מהאש המוצדקת של כוחותינו, ילדים
  .עגונות

  
בהפגנות נגד הכיבוש . רוב מה שנכתב כאן הוא חדשות ישנות

 כתב 1970-ב. השתתף אבא שלי מיד אחרי מלחמת ששת הימים
" מלכת האמבטיה"מתוך " עשרת הדיברות"חנוך לוין את השיר 

עמי ביטחון מוצדקים נפטרנו מהדיבר בה הוא מתאר איך מטש
ופרופסור ישעיהו ליבוביץ לא היה . הראשון ועד הדיבר האחרון

-שנעשה בקרב בני נוער מ, מתפלא אם היה קורא היום את הסקר
ומצא שבני נוער ישראלים מדורגים במקום האחרון ,  מדינות35

הוא צפה שהכיבוש  1967כבר בשנת , במדד התמיכה בדמוקרטיה
התבצעו , אפילו הפרשיות שמוזכרות היום בראש החדשות. ישחית

  .בימים אלהרק לא , במשך שנים ארוכות
  
  
  

. החשיפה והעדר הבושה, ההיקף? מה חדש, אם כך
, אפשר לראות בבשורה הזו, ואולי דווקא משום כך

כל צעד שהמדינה או איש ציבור . בשורה מעודדת
עושים חשוף היום בפני הביקורת הציבורית בארץ 

האינפורמציה שעוברת , אולי הטכנולוגיה. ובעולם
ומערכת הערכים שלנו , עצמנובמהירות תציל אותנו מ

  . תתאושש ותתחזק
  

אם אני ; כנראה הייאוש שלי עוד לא קליני, באשר אליי
כותבת את המאמר הזה סימן שעוד לא התייאשתי 

בראש מזדמזם לו השיר הנפלא שכתב יהונתן . לחלוטין
אומרים שהיה פה שמח לפני "גפן ושר אריק איינשטיין 

יכול ... עד שהגעתיל היה פשוט נפלא ושנולדתי והכ
. שיר מצוין". יכול להיות שזה נגמר, להיות שזה נגמר

  .בכל זאת יש במדינה הזאת גם כמה דברים טובים
  

  כהן-גלית כספי
  אם לתלמידה בכיתת קשת 
  בית ספר בן גוריון



  
  

 
 

       
  

   ? על מה החגיגה–העצמאות יום 

התפיסה המרכזית שאחזה בציבור הציוני דתי הינה כי יום 

כלומר " אתחלתא דגאולה"נו יום חג דתי המציין העצמאות הי

מדינת ישראל הינה חלק מרצף של התוכנית האלוהית לגאולת 

במאמר זה אציג ביקורת של הוגים יהודים . ישראל והעולם

אורתודוקסים בני זמננו על תפיסה זו ומשנתם ביחס למשמעות 

  . המדינהוהדתית של יום העצמאות 

  

וללים כל משמעות תיאולוגית מן גולדמן והרטמן ש, ליבוביץ

לדעתם המגמה הדתית שמבקשת לחשוף את . הרעיון הציוני

 ,תירצון האל המשתקף כביכול באירועי ההיסטוריה מוטע

על חלק מהסכנות עמד ישי להמן בהתייחסו (ומסוכנת יומרנית 

ליבוביץ מבקר מבחינה דתית את האוחזים ). לפרשת זכור

ניקציה עם מה שמאחורי ואין לנו קומ: "בתפיסה המשיחית

ולא קיבלנו משם שום אינפורמציה שזוהי ראשית , הפרגוד

  " .זוהי אמונה שלא לשמה... צמיחת גאולתנו

ונות לשוות לציונות ולמדינת ישראל ליבוביץ פוסל את הניסי

י אנשים חילוניים ל ידהילה דתית שכן המדינה הוקמה ע

לפיכך הדרך היחידה , שכוונתם הייתה למצוא פתרון מדיני

, תהלוכות וטיולים, הנפת הדגל"לחגוג ביום זה הינה על ידי 

יהודי שומר מצוות יוכל לברך שהחיינו כדין ". משתה ושמחה

  .כל שמחה

  

 רואים את מדינת ישראל , כמו ליבוביץ,ן והרטמןגולדמ

 אך בשונה מליבוביץ אינם מוותרים ,המודרנית כחילונית

הם מבקשים , לחלוטין על הענקת משמעות דתית למדינה

 שהמדינה מציבה בפני האדם ממד דתי לאתגריםלהעניק 

אין הם טוענים " אתחלתא דגאולה"בניגוד לתפיסת .  המאמין

ת נעוצה בעובדות ההיסטוריות עצמן אלא כי המשמעות הדתי

שלא הייתה (המשמעות הדתית נובעת מההזדמנות הייחודית 

 דתי –להרחיב את הקיום היהודי ) בידנו אלפיים שנות גלות

  .למישורים שעד עתה היו בידי זרים

  

גם ... היא-נה בת זמננו חילוניתהמדינה שלנו ככל מדי"

דרכי ניהול ... במדינה כזאת ניתן להחדיר יסוד של קדושה

צדק בסדרים , נקיון כפיים, נאותות של החיים הציבוריים

חוגג אני את ..." "דאגה של אמת לנחשלים באמת, חברתיים

ומביע בזאת את תודתי לקדוש , יום העצמאות בקריאת הלל

דמנות לחדש את מלוא היקפה של ברוך הוא על שזכיתי להז

סיכוי . על הסיכוי שישראל מאפשרת ...רוח הברית שביהדות

אולם בכך אין נגרע במאום מן האפשרויות , זה ניתן להחמצה

קריאתם של פרקי הלל והודיה . הדתיות אשר המאורע חולל

ביום העצמאות אינה מבטיחה שום ערובה אלוהית לגבי 

  ".רויותהגשמתן המוצלחת של אותן אפש

י ובגולה הוא בכך שישראל דורשת "ההבדל בין יהדות בא"

. שהיהדות תהיה דרך חיים משמעותית עבור יהדות שלמה

יהודים אינם יכולים להיות נביאי תוכחה בשוקיהם של 

אליה , האתגר הינו האם לבחור ירושלים של מעלה. אחרים

, או לבנות ירושלים של מטה, ניתן להיכנס רק בעת התפילה

? היכן ישכון האל. עליה ישאו באחריות שבעה ימים בשבוע

מהפכת הציונות החילונית ? בלהט מיסטי או בקהילה חיה

של האל אל מילואם של " לחזרה"יצרה ביהדות את התנאים 

אין אנו יודעים  .על כל מאפייניהם הבעייתיים, חיי היום יום

אך . אם שובנו להיסטוריה נושא בחובו התחדשות משיחית

נושאי ברית סיני אנו יודעים שאנחנו נושאים באחריות כ

ובאתגר של גילוי דרכים להפיכת היהדות לאופציה חיה 

  ".בעולם חילוני

  !חג שמח

דת ללא "המאמר מבוסס על פרק מתוך ספרה של גילי זיוון 

עשה לבך חדרי "ופרק מתוך ספרו של דוד הרטמן " אשליה

 ".חדרים

  אסף הירשפלד
  שת קגן בה לתלמידבא

  


