
  
  

 
 

   

מק ו ר  ש ג ת  ל י תה ו ד ס יו כ ו נ י ח ם  הי י ת ב ת  ר כ ז מ שת  ק    

ם ְרּתָ ּבָ 25   ְוִדּבַ
 

 

  
  : ְ�ִ�ְבְ�ָ� ְ�ֵביֶתָ� �ְבֶלְכְ�ָ� ַבֶ�ֶרְ� �ְבָ�ְכְ�ָ� �ְבק�ֶמָ�ְוִדַ�ְרָ� ָ�
ְוִדַ�ְרָ� ָ�
ְוִדַ�ְרָ� ָ�
ְוִדַ�ְרָ� ָ�
 ְוִ�ְַנָ�
 ְלָבֶניָ�

ע למשפחה 2007  אפריל27 * ז"ס תשבאייר' ט   פרשת השבו  

  אהבה חיה
  

, )יח, ויקרא יט" (ואהבת לרעך כמוך"

, זהו הפסוק שראוי לסכם את כל התורה

מדביקים . לתפיסתו של רבי עקיבא

אותו על מכוניות ומרבים לצטט אותו 

כשמדובר בביקורת על התנהגותם של 

יש "אחרים או סתם להראות שאנשים 

אך כיצד הופכים ". דברים יפים ביהדות

ואיך " סם החיים"סיסמה שחוקה ל

 זו הלכה תמיישמים אמירה תיאורטי

  ? למעשה

נחוצות הרבה עבודה והתמדה על מנת 

החזרה השנתית על . ללממש אידיא

מזמינה , הפסוק הזה ועל פסוקים נוספים

אותנו לבחון את הדבקות שלנו 

דרטים המוסריים שקבענו בסטנ

ניתן לומר שחיים , אם זאת. לעצמנו

משותפים כמו אלו של הקהילה שלנו 

של , חדשות לבקרים, מהווים יישום

 נעלה שכדאי להילחם עבור לאידיא

  .  הגשמתו
  

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  

  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

  :לאסף וקשרהת
8560804 - 050  

  :ראו כנסו לאת
il.org.batya-mazkeret-gesher.www 

  
  הנושאים המרכזיים בפרשות

 הלכות כניסת כהן גדול לקודש הקדשים ועבודתו ביום הכיפורים •

 איסור אכילת דם ושחיטה מחוץ למקדש •

 )כמעשה ארץ מצרים לא תעשו(איסורי עריות  •

ם בספר " לפי מניין הרמב. מצוות ואיסורים רבים-פרשת קדשים  •
 - מצוות לא תעשה ו38: המצוות הפרשה כוללת חמישים ואחת מצוות

   מצוות תעשה13
  

  להורים שלום
חוזרת התורה להשלים את , מצורע-לאחר הפסקה של פרשיות תזריע, השבוע

  :סיפור מותם הטרגי של נדב ואביהו במהלך חגיגות חנוכת המשכן 

  ז"ויקרא ט

, 'ה�ִלְפֵני ְ�ָקְרָבָת����ֲהרֹ� ְ�ֵני ְ�ֵני, מ�ת �ֲחֵרי, מֶֹ�ה�ֶאל, 'ה ַוְיַדֵ�ר א "
ת! �ֶאל ֵעת�ְבָכל ָיבֹא�ְו�ל, )ִחיָ' �ֲהרֹ��ֶאל ַ&ֵ�ר, מֶֹ�ה� ֶאל’ה ַו#ֹאֶמר ב   .ַוָ#מ"

, ֶ�ָעָנ� ִ-י, ָימ!ת ְולֹא, ָה)רֹ��ַעל ֲאֶ�ר ַהַ-,ֶֹרת ְ,ֵני�ֶאל�� ַלָ,רֶֹכת ִמֵ�ית, ַה+ֶֹד�
 ָ�ָקר� ֶ�� ְ�ַפר  :ַה+ֶֹד�� ֶאל, �ֲהרֹ� ָיבֹא ְ�זֹאת ג  .ַהַ-,ֶֹרת�ַעל ֵאָרֶאה

, 2ָ�ְר��ַעל ִיְהי! ַבד� !ִמְכְנֵסי, ִיְלָ�� קֶֹד� ַ�ד�ְ-תֶֹנת ד  .ְלעָֹלה ְו�ִיל, ְלַח0ָאת
�ֶאת ַ�ַ:ִי� ְוָרַח9, ֵה� קֶֹד��ִ�ְגֵדי; 6ִיְצנֹ ַ�ד !ְבִמְצֶנֶפת, ַיְח4ֹר ַ�ד !ְב�ְבֵנט

   ".!ְלֵבָ�� 2ָ�ְר�
  

מדוע לדעתכם התקרבות אל ? במה בחרה התורה להדגיש כסיכום לסיפור

  ?הקודש דורשת דקדוק קפדני וכל סטיה ממנו עלולה להיות קטלנית

  
מות  - לאחר פירוט מדוקדק של איסורי העריות השונים בסוף פרשת אחרי

  :רת התורה מתיאור השליליעוב
+�ת ֲע�2ת ְלִבְלִ>י, ִמְ�ַמְרִ>י� ֶאת !ְ�ַמְרֶ>�"  ַנֲע2! ֲאֶ�ר ַה>�ֵעבֹת ֵמח"

  )ל, יח"(  .יֶכ�ֵקֱאלֹ 'ה, ֲאִני .ָ�ֶה�, ִתַ
ְ�א� ְולֹא, ִלְפֵניֶכ�
  :להדגשת החיובי בפרק יט

 ְו)ַמְרָ>, ִי2ְָרֵאל�ְ�ֵני ֲעַדת�ָ-ל� ֶאל ַ&ֵ�ר .ֵ@אמֹר מֶֹ�ה�ֶאל, 'ה ַוְיַדֵ�ר"ג -ב
  ".יֶכֵקֱאלֹ 'ה ֲאִני, ָקד�� ִ�י  :ִ>ְהי! ְקדִֹ�י��ֲאֵלֶה�

  )המשך בעמוד הבא (

   )כז, א עד כ, ויקרא טז (קדושים- מות-פרשת אחרי



  
  

 
 

  

 
 חברי הקהילה מברכים את

 בהולדת בנםנטי נטי נטי נטי משפחת אלגרמשפחת אלגרמשפחת אלגרמשפחת אלגר

 

 !!  מזל טוב
 

  

   משפחת משהמשפחת משהמשפחת משהמשפחת משהמזל טוב ל
  לרגל הולדת בנם

  

  לבבייםאיחולים 
   מכל חברי קהילת גשר מזכרת בתיה

 

  )1המשך מעמוד (

לאורך כל פרשת קדשים נמנים איסורים ומצוות שונים 

ובמרבית הפסוקים ניתן למצוא בצורות שונות את החתימה 

ופיע שוב לקראת סוף הפרשה מ. 'אלוקיכם' כי אני ה '–

  :מות -האיום המופיע גם בפרשת אחרי

+ַֹתי�ָ-ל�ֶאת !ְ�ַמְרֶ>�" כג כב , ִמְ�ָ,ַטי�ָ-ל�ְוֶאת ח"
 ֲאִני ֲאֶ�ר ,ָה#ֶר!, ֶאְתֶכ ָתִקיא ְולֹא; אָֹת� ַוֲע2ִיֶת�

+ֹת ֵתְלכ! ְולֹא  .A�ָ ָלֶ�ֶבת, ָ�ָ:ה ֶאְתֶכ� ֵמִביא , ַה�4י ְ�ח"
9, ָע2! ֵאֶ@ה�ָ-ל� ֶאת ִ-י  :ִמְ,ֵניֶכ� ַ�ֵ@ַחְמ ֲאִני�ֲאֶ�ר  ָו)ק"

  )כ' פ" ( .ָ��
  

  שוחחו ביניכם 

האם '? אלוקיכם' כי אני ה'מדוע חוזרת ההדגשה  �

 ?זהו איום או אולי הסיבה

 ?האם זהו ההפך של טמא? מה פירוש המילה קדוש �

 ?איך ארץ יכולה להקיא מתוכה את העם היושב בה �

  
 

  פעילות

, ך פרשת קדושים שזורות מצוות ופסוקים מוכריםבמהל

המחיזו את המצבים הבאים ונסו להבין את ההיגיון המוסרי 

  :שבציווי

 ִמְכ�ֹל ִתֵ>� לֹא, ִעֵ!ר ְוִלְפֵני��ֵחֵר� ְתַקֵ@ל�לֹא �

 ְלֵרֲעָ' ְו)ַהְבָ>, ַעֶ:ָ' ְ�ֵני� ֶאת ִת0ֹר� ְולֹא ִת+ֹ��לֹא �

 :ָ-מ�ָ'

 ָזֵק� ְ,ֵני ְוָהַדְרָ>, ק!�ָ> 2ֵיָבה ִמְ,ֵני �

  
  לסיום

  ".ואהבת לרעך כמוך"בפרשתנו מופיע הציווי המפורסם 

מביאה את הסיפור המפורסם ) א"לא ע(הגמרא במסכת שבת 

  :אודות הלל 

 גיירני לו אמר שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה שוב"
 רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מ"ע

 אמר גייריה הלל לפני בא שבידו בני�ה באמת דחפו אחת
 כולה התורה כל היא זו תעביד לא לחבר$ סני דעל$ לו

   ":גמור זיל הוא פירושה ואיד'
  

סיפור זה בא כחלק מרצף של סיפורים המתארים כיצד ניסה 

  .אותו נכרי להוציא את הלל משלוותו כחלק מהתערבות

  

הלל ולאחריו רבי עקיבא קבעו את עקרון ההזדהות 

בעזרת , הלל. והאמפתיה לחבר כעקרון יסוד מכונן ביהדות

הצליח לפרק את הקנטרנות והציניות של אותו , אורך רוחו

דבר ששמאי הקפדן , תענייןנכרי ולהביאו ללמוד ולה

ההליכה לכיוון האחר עד כדי אהבתו כמוך אינה . נכשל בו

 כל –אולם בניסוח ההפוך , התעלות מעל הנורמלי והרגיל

כאן האדם העושה מעשה , ששנוא עליך לא תעשה לחבריך

השנוא עליו לחברו לא רק שאינו מתקדש אלא אף פוגם 

  .  נטמא–בשלמותו הבסיסית 

   

  שבת שלום

  
  שי מונזון

  אב לתלמיד בגן קשת



  
  

 
 

  
  

  

   צהלי ורוני יושבת ציון–עוד היום בנב לעמוד  

הציג אסף את הצבע האדום בקשת , במאמרו בשבוע שעבר

אולוגיה יהתפיסה שאין למדינה ולת. הדעות הדתית המודרנית

, י תחומים שוניםנ בעצם עוסקות בשןושה, היהודית חיתוך

תה אמנם התפיסה השלטת אצל רוב שומרי המצוות ייה

ועד ) כתגובה להשכלה(מהחרדים . בתחילת תקופת הציונות

ותו , שראה במדינה יהודית מקלט(לרב ריינס מנהיג המזרחי 

לא . בלט בהתנגדותו לתפיסה זו הרב אברהם יצחק קוק).  לא

אלא אף , תתיאולוגירק שהוא סבר שיש למדינה משמעות 

וחלק מתכנית האל והתקדמות , "תא דגאולהאתחל"שהיא 

, ניתן לומר ללא הגזמה". וגר זאב עם כבש"העולם לקראת 

שתפיסת הרב קוק היא התפיסה השלטת בקרב הציונות הדתית 

ואפילו אותם חוגים שאינם מחשיבים עצמם , המודרנית

  .מושפעים ומגיבים למשנתו, מתלמידיו

  

קומניקציה עם מה אין לנו "לאימרתו של ישעיהו ליבוביץ 

ולא קיבלנו משם שום אינפורמציה שזוהי , שמאחורי הפרגוד

הייתי , "זוהי אמונה שלא לשמה.... ראשית צמיחת גאולתנו

, אין לנו קומניקציה עם מה שמאחורי הפרגוד: עונה בפשטות

, ולא קבלנו משם שום אינפורמציה בנוגע לשמירת שבת

עולות אותם ישעיהו  הפ613-או לגבי כל אחת מ, לאכילת חזיר

  .ליבוביץ ראה כתכליתו של האדם

  

תה עצמאות מדינית יתמיד הי, בכל ההיסטוריה הישראלית

, חורבן הבית, יציאת מצרים. תתיאולוגימאורע בעל משמעות 

החג היחיד . מרד החשמונאים, שיבת ציון בימי עזרא הסופר

אכתי "והתלמוד מסביר , הוא פורים" הלל"שלא אומרים בו 

עדיין עבדי אחשורוש ) = מגילה יד" (י אחשורוש אנןעבד

ואין לה דבר , ניתן תמיד לומר שהגישה הזו היא חדשה. אנחנו

, בתלמוד, ל"אבל מי שידקדק בדברי חז. עם היהדות הקלאסית

, ל"מהר, ל"רמח, ל"ריה, ן"רמב, ם"רמב, ג"בספריהם של רס

דגש בכל יגלה שה, ועוד רבים, ב"הנצי, ין'חיים מוולוז, א"הגר

  .העצמאות המדיניתהאירועים ההיסטוריים הוא על 

  

  

  

האדם המקבל את האקסיומה שיש אל כל יכול המנהיג את 

 תתיאולוגיאינו יכול שלא לתת משמעות , יחידאל , העולם

אחרת מהי מדינת . העולמית והישראלית, הההיסטורילמהלך 

הרצל גנב לו את ההצגה בזמן ? טעות של אלוהים? ישראל

הוא בעצם התכוון לשלוח איזה רבי עם זקן לבן ? שישן

ואז כל המוני בני , שיבנה את בית המקדש באש, מהשמים

ייכנסו לבית , ל הארצות יחזרו מהר לארצםישראל בכ

לא רבי , מה לעשות, אבל... הכנסת ויתחילו למלמל תהילים

  .לפחות נשאר הזקן. ולא אש

  

אחת הירושות של התרבות המערבית מהנצרות היא הפיכת 

. אמונה ודת הם משהו פרטי. אישית, האל לישות פרסונאלית

 קוק התנגד הרב. אין לאל שום מקום בתהליכים היסטוריים

והופכת אותו , המצמצמת את האל, נחרצות לתפיסה זו

האל אינו עומד . או משחק בקוביות, האל אינו ישן. לאליל

 אם האל הוא.  לאדם רק כשהוא בבית הכנסתסומתייח, בצד

אז לכל התהליכים , ואינו מנותק מהעולם, כל יכול

ואם . ההיסטוריים חייבת להיות משמעות עבור אדם המאמין

,  שנה70 מעם ישראל לאחר גלות של רק מיעוטזרת ח

 2000אזי חזרתו לאחר , "בית שני"- ו, "שיבת ציון"נחשבת 

  ?לא תיחשב תחילת בית שלישי, שנות גלות

  

אבל ימות : ם בהלכות תשובה פרק ט"וכך כותב הרמב

אלא , ועול� כמנהגו נוהג. המשיח הוא העול� הזה

חג עצמאות . גהועל כך החגי .שהמלכות תחזור לישראל

  .שמח

  

  

  
  אריאל ידין

   קשתגן בה לתלמידבא



  
  

 
 

       

, היא משאירה אצלי כפרט אחריות, תלחוויה של השתייכו

להיות . לנקוט עמדה, ליטול חלק, ליזום, אחריות להשתתף

ואינו דבר המתרחש , חלק מקהילה אינה חוויה פאסיבית

  .מאליו

יש את התמהיל הזה של ' ודיברת בם'גם בהחלטה לכתוב ב 

להוסיף את , מצד אחד הרצון ליטול חלק. ייחודיות-שייכות

להביע את עצמי באופן , ללי ומצד שניהקול שלי לקול הכ

בעיני . הנכון לי ולא להכפיף את עצמי לסגנון שאינו טבעי לי

, השמעת הקול הייחודי במרחב הכללי מגוון את הקבוצה

מעשיר אותה ומאפשר ליותר פרטים לחוש שיש להם מקום 

  .בתוך הקהילה

 אני -ומחשבה נוספת המחברת את הילדה שבי לבני הצעיר 

אני .  בו עושה את צעדיו החברתיים המהוססיםמתבוננת

, רואה אותו נע בין עולמו הפנימי העשיר וכישוריו הייחודיים

לפעמים אני . לבין הקשרים שהוא יוצר עם העולם סביבו

? האם יוביל את עצמו למקום שבו יחוש בדידות, מודאגת

האם הוא , ומצד שני? שייך מספיק/האם הוא לא חברתי

, אני מקווה שהשניות הזו? לייחודיות שבומודע לנפלאות ו

שייחודיות , ולא תחווה כסתירה, תהיה לו טבעית וזורמת

  . והשתייכות יחיו אצלו בכפיפה זו לצד זו

  

  

  
  
 

הכמיהה להיבלע , הצורך להרגיש שייכת מלווה אותי תמיד

היות ואולי - לטרום, אולי זהו געגוע לרחם. בתוך הגדול ממני

  . נאהב,  להיות רצויתניברסאליסתם ערגה אנושית או

, בלימודים, ביחידה הצבאית, בצופים, בחברה בכיתה, ובאמת

, כמו לטאה, הנכון, תמיד נוכח אותו חלק רגיש לסביבה

 לשיר עם כולם בקול ניחר את ;להחליף צבעים בכדי להיטמע

להלך בנעליים כבדות בחום הלוהט של , שירי המוראל בצופים

באופן , ולצדו. ו האופנה לאותה שנהחודש אוגוסט כי זהו צ

, אחרת, קיים הצורך להיות מיוחדת, אמיתי ובהיר לא פחות

אני זוכרת את עצמי כותבת . לשמור על אמת פנימית מדויקת

דרך , מרידה בכלל, בסתר יומנים שמשמרים איזו אחרות

  . חשיבה ייחודית

הנס , מאת תומאס מאן פורש גיבור הספר' הר הקסמים'ב

רק פסק זמן .  מחיי החברה לפרק זמן של שבע שניםקאסטורפ

זה מהדרך שנסללה לו על ידי סביבתו מייצרת מרחב פנימי 

פילוסופיות על העולם ועל , שבו צומחות תובנות מעמיקות

בתחילת , דרך הסיפור עולה כי השתייכות וייחודיות. עצמו

  . חיו בדיכוטומיה גמורה, המאה העשרים

המערבית והישראלית הינו ערך כיום ערך מרכזי בחברה 

המימוש העצמי של הפוטנציאל הייחודי הטמון בכל אחד 

אני חיה בסביבה הנותנת מקום רב להתבוננות פנימית . מאיתנו

מה אני , מה מתאים לי, מה נכון לי: ועוסקת רבות בשאלות

, יחד עם זאת. ועל כך אני מברכת... באמת רוצה

והפעם לכיוון , וא פיצול הטהור יוצר אף הםהאינדיבידואליז

אם אני כל כך , הוא מקום בודד' אני'ההתמקדות ב. השני

  ? לאן אני שייך? במה אני מחובר לשאר, כל כך אחר, ייחודי

אני חושבת שהחיבור שלי לקשת מזכרת בתיה נבע בראש 

להרגיש שייכת לקבוצה , ובראשונה מהצורך להתחבר

שים המחפשים קבוצה של אנ. שמחזיקה בערכים דומים לשלי

  . להיפגש ושלי נעים להיפגש עמם

עצם המגורים כאן . ולמרות זאת לחוש שייך אינו דבר פשוט

אינה מובילה אוטומטית ' קשת'והעובדה שבני לומד במסגרת 

  
חברי הקהילה משתתפים בצערם של 

  ומשפחתו במותאורן בוגיןאורן בוגיןאורן בוגיןאורן בוגין

 

 

    אביואביואביואביו

    
 שלא תדעו עוד צער

  
 יושבים שבעה בבית המשפחה 

 תל אביב, 7קהילת קישינב ' רח

 

  אילת להמן
   קשתכיתת לתלמיד בםא

 בית ספר בן גוריון

  מחשבות על שייכות


