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 לאומיות ישראלית
 

,1949  במאי  11,  ט"ב  באייר  התש"בי
חברה  בארגוןכהתקבלה  ישראל  

  התבלטותה,מאז.  חדותהאומות  המאו
של  מדינת  ישראל  מול  הגוף  הזה  והיחס

  בין  רצון  להרגיש  חלק  לביןים  נעכלפיו
  בןטבעביטוי  שהלפי  "  ם"שמו-ם"או"

אינו  אלא  הדהיחס  הכפול  הזה  .  גוריון
ך  באשר  ליחס  בין"לזה  שמצוי  בתנ
הן  עם  לבדד  ישכון:  "ישראל  לאומות

)ט,  ג"במדבר  כ"  (ובגויים  לא  יתחשב
ביתי  בית  תפילה  יקרא  לכל"  שמא  או

,הלבטים  האלו).  ז,  ו"ישעיה  נ  ("העמים
שהתחילו  עם  הולדתו  של  עם  ישראל

ני  דרךהם  סימ,  ומלווים  אותנו  עד  היום
לא:  חשובים  באשר  ליחסנו  לעולם

ולא  להסתגר  בזהות,  להישאר  אדיש
  אם  כי,שמנסה  למחוק  את  האחר

עם  כל  המורכבות,  להתמודד  איתו
 .בהחלט חומר למחשבה. זהשכרוכה ב

 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 

  )גכ, כדא עד , כאויקרא ( אמורפרשת 
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 הנושאים המרכזיים בפרשה

לכהנים  לאור  תפקידםהפרשה  שלנו  עוסקת  ברובה  באיסורים  המיוחדים 

ספירת,    שלש  הרגלים-  החלק  השני  של  הפרשה  מוקדש  לחגים.  המיוחד

בסוף  הפרשה  יש  תיאור  של  נרות.  יום  הכיפורים  ושבת,  ראש  השנה,  העומר

 .לחם הפנים ופרשת המגדף, המנורה

 ,להורים שלום

ל  שעלינו  לקבוע  את  הלוח  העברי"מתוך  הפסוק  שבראש  הדף  לומדים  חז

  בבוקר,זה  שאנו  אומרים  אותו  בקידוש    פסוק."  ְּבמֹוֲעָדםאָֹתם  ְקְראּוֲאֶׁשר  ִּת"

).לז,  ד  ,בפסוקים  ב(חוזר  בגרסאות  דומות  שלש  פעמים  בפרק  לג  ,  בחגים

ל  מבינים  מכאן"וחז).  ללא  וו(מופיעה  בכל  פעם  בכתיב  חסר  '  אותם'המילה 

.ליט  מתי  יחוג  החגכלומר  עליכם  נופלת  האחריות  להח.  'אתם':  שהפנייה  היא  

ומכאן  לומדים  את  סמכותה  הרבה  של  התורה  שבעל  פה  שמתוקפה  קובעים

,)בו  יש  שני  ימי  ראש  חודש(בן  שלושים  יום  ,  מעובר,  בבית  דין  חודש  מלא

עשר  על  מנת  לחבר  בין-בה  מוסיפים  את  החודש  השלושהש,  ושנה  מעוברת

פת  התורה  עצםלפי  השק,  כלומר.  לשנת  הלבנה,  השנה  החקלאית,  שנת  החמה

 . קביעת הזמן היא עניין הנתון בידי בני האדם

  – שתפו את בני המשפחה

עושהמה  ?  איך  מציינים  אותו  בביתכם?  איזה  חג  אהוב  עליכם  במיוחד 

 ?  במה הוא אחר משאר ימות השנה?ותו אהובא

מהי  לדעתכם  המשמעות  והחשיבות  של  העובדה  שקביעת  הזמנים  היא 

 ?עה מראשבאחריות בית דין ולא נקב

: לתגובות
com.gmail@vedibartabam 

 



 
 

  

 
 
 

  טז  -ויקרא פרק לג 
 
ַּדֵּבר  ֶאל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמְרָּת  ֲאֵלֶהם  ִּכי  ָתבֹאּו  ֶאל  ָהָאֶרץ"

ם  ּוְקַצְרֶּתם  ֶאת  ְקִציָרּה  ַוֲהֵבאֶתם  ֶאת  עֶֹמרֲאֶׁשר  ֲאִני  נֵֹתן  ָלֶכ
'ֶאת  ָהעֶֹמר  ִלְפֵני  ה  ְוֵהִניף  :ֵראִׁשית  ְקִציְרֶכם  ֶאל  ַהּכֵֹהן

ַוֲעִׂשיֶתם  ְּביֹום:  ִלְרצְֹנֶכם  ִמָּמֳחַרת  ַהַּׁשָּבת  ְיִניֶפּנּו  ַהּכֵֹהן
ּוִמְנָחתֹו:  'ֲהִניְפֶכם  ֶאת  ָהעֶֹמר  ֶּכֶבׂש  ָּתִמים  ֶּבן  ְׁשָנתֹו  ְלעָֹלה  ַלה

ֵריַח  ִניחַֹח  ְוִנְסּכֹה'  ְׁשֵני  ֶעְׂשרִֹנים  סֶֹלת  ְּבלּוָלה  ַבֶּׁשֶמן  ִאֶּׁשה  ַלה
ְוֶלֶחם  ְוָקִלי  ְוַכְרֶמל  לֹא  תֹאְכלּו  ַעד  ֶעֶצם:  ַיִין  ְרִביִעת  ַהִהין

ַהּיֹום  ַהֶּזה  ַעד  ֲהִביֲאֶכם  ֶאת  ָקְרַּבן  ֱאלֵֹהיֶכם  ֻחַּקת  עֹוָלם
ּוְסַפְרֶּתם  ָלֶכם  ִמָּמֳחַרת  ַהַּׁשָּבת:  ל  מְׁשבֵֹתיֶכםְלדֹרֵֹתיֶכם  ְּבכֹ

ִמּיֹום  ֲהִביֲאֶכם  ֶאת  עֶֹמר  ַהְּתנּוָפה  ֶׁשַבע  ַׁשָּבתֹות  ְּתִמימֹת
ַעד  ִמָּמֳחַרת  ַהַּׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעת  ִּתְסְּפרּו  ֲחִמִּׁשים  יֹום:  ִּתְהֶייָנה

 " :'ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה
רותצנקבפסח  .  תקופת  הקצירמתחילה  פסח  הבתקופת  חג  

אי  שללבעולם  החק.  לה  החיטהיש  מבהשעורים  ובשבועות
לאלומת  שיבולי  השעורה  הראשונה  שקצר,    לעומר,המקרא

הוא  היה  צריך  להביא.    מיוחדת  במינהיתה  חשיבותי  ה,חקלאיה
,וא  כבר  היה  בירושליםבזמן  שה  ,אותה  ביום  השני  של  פסח

.פשר  לו  לאכול  מן  היבול  החדשִא  טקס  זה  .לבית  המקדש
יבול  שכבר  ניתןעל  ה'  הבאת  העומר  מבטאת  את  התודה  לה

לכן.  וכתקווה  להמשך  קצירת  יבול  מבורכת  בהמשך  העונה
)היום  השני  של  פסח(עומר  בבית  המקדש  המיום  הנפת  

 . חמישים ימים עד שנחוג את חג הקצירנו לספור ינצטוו

 פעילויות
יום(?  רים  את  הימיםלקראת  איזה  אירוע  אנו  סופ 

ל  או  חזרה  ממילואים"חזרה  של  הורה  מחו,  הולדת
 ? מה מיוחד לכל אירוע) תחילת החופש הגדול

?ספרו  על  סוף  הריון  לקראתו  חיכיתם  ללידת  ילדיכם 
 ?מה ציין את הימים האלה

םברו  עג  בעומר  החל  במוצאי  שבת  ִע"לקראת  ל 
 . הילדים על כללי התנהגות במדורה

רת  העומר  מנהגי  אבלות  שיוחסושרו  לספיבמהלך  השנים  נק
פה  שפקדה  את  תלמידי  רבי  עקיבא  שבה  מתו  עשריםלמג

ביום.  וארבעה  אלף  מתלמידיו  בתקופת  מרד  בר  כוכבא
פסקה,  ג  בעומר"בל,  השלושים  ושלשה  לספירה  העומר

פה  ועל  כן  ביום  זה  נוהגים  לחגוג  ולהפסיק  את  מנהגיהמג
.ערוך  שמחות  אחרותול  להתחתן  ,להסתפר  מותר  –  אבלותה

לתאריך  פטירתו  של  רבי  שמעון  בר  יוחאייום  זה  גם  מיוחס  
שלפי  המסורת  נקבר  במירון  ועל  כן  מתקיימות  שם,  )י"רשב(

 .חגיגות

 ולסיום
עשותל   לחופשמשהואפשר  לעמוד  על  ההבחנה  בין  חופש  מ

,הוא  חופש  מכבלים  -החופש  מ  .משהו  שאנו  רוצים  בו
לבטא  את   הוא  החופש-החופש  ל.  'שלטון  זר  וכומ,  איסוריםמ

 אפשרות להסתפק  יש .נולהגשים את מטרותי, נועצמ

שאינן  מסתפקות  בכך  אלא   אבל  יש  תרבויות-בחופש  מ
משתמשות  בחופש  מכבלים  חיצוניים  כמנוף  להשגת

 .-חופש לכמנוף ל. וערכיות מטרות רוחניות
את  החופש,  יציאת  מצרים  ביטאה  את  הפסקת  העבדות

יתה  החירותימטרת  היציאה  מעבדות  לא  ה  .תמעבדו
אל  תקרא"ל  "מאמר  חזכ  -כשלעצמה  אלא  קבלת  התורה  

הספירה  מפסח  לשבועות  מקשרת  בין".  חרות  אלא  חירות
.  לקבל  תורה  ולקיימה-החופש  ל  -  למטרתו  -מ החופש

  אך  לעם  נבדל  ומחוייב,רותיבפסח  יצאנו  מעבדות  לח
  הימים  שביןאנו  סופרים  את.  הפכנו  רק  עם  מתן  התורה

שני  רגלים  אלה  כדי  לבטא  את  הקשר  הבלתי  ניתן  לפרוק
  היום  בו-  בין  שני  אירועים  משמעותיים  אלה  של  העם
בל  העם  עוליהוסר  עול  המצרים  מעלינו  והיום  שבו  ק

 .תורה ומצוות
 

 זרקור על כיתת קשת
 

  ציינו  את  ראש  חודש  אייר  בכתתלפני  שבועייםביום  רביעי  
ו  עם  התלמידים  תליון  עם  התמונות  המסמלות  אתהכנ.  קשת

ל"יום  הזיכרון  לחללי  צה:  המועדים  שאנו  מציינים  בחודש  זה
ג  בעומר"ל,  )דגל  המדינה(יום  העצמאות  ,  )נר  זיכרון(
 ). החומות ומגדל דוד(ויום ירושלים ) מדורה(

פתחנו  את.  באותו  יום  התחלנו  ללמוד  על  יום  העצמאות
מירה  ההיסטורית  של  דוד  בןהלימוד  בכך  שהקשבנו  לא

אנו  מכריזים    בזאת  על  הקמת  מדינה  יהודית":  גוריון
 "... היא מדינת ישראל,רץ ישראלבא

באייר  הכריז  בן'  הלמדנו  שלפני  חמישים  ותשע  שנים  ב
-גוריון  על  הקמת  המדינה  ביום  שישי  אחר  הצהרים  בתל

ם  הצביעו  לטובת"  מדינות  חברות  האו33-לאחר  ש,  אביב
 . הקמת מדינה יהודית

לה  קיימנו  סיעור  מוחיןיאחרי  שהסברנו  מה  משמעות  המ
זכיר  להם  אתמהתלמידים  אמרו  שזה  .  עצמאותלמילה  

,המדינה  את  דגל,  את  דוד  בן  גוריון,  מלחמת  העצמאות
  .'זיקוקי דינור וכו, על האש, שמחה

מה  אנו  -בהמשך  למדנו  שני  שירים  העוסקים  בשאלה  
 .יכולים לעשות באופן עצמאי

 
 אירית לאזר /עצמאות

 קמתי מוקדם בבוקר
 החלטתי להסתדר לבד
 לבשתי את המכנסיים
 רחצתי את הפנים
 ואפילו הסתרקתי
 רציתי לתת לאמא

 הזדמנות לישון עוד קצת

 ,שבת שלום
daeh



 
 

  

 
 
 

xec ly oneidxqepb  
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dncwd 

miig zexew zvw mcew: 
mely, oa hrnk ip`e xec il mi`xew7 

 onyy zexen izy dzika il yi dqixleilh. 
 epgp`26dzik micli  , ziqgi epgp`y elit`

micinlz hrn ,c zezikl ziqgi cibp ,' ep`

icnel epgp`y xnel milekizexen izy mr m.

`l zexg`d zezikde .dnl zrcl mivex__________ ?

)`l e` ok zeprl mileki mz` o`k( 
 mbe miipelig mb micnel eply dzika ik

miizc. 
zyw zzik mi`xew eply dzikl. 

miaxern da miravde mirav daxd yi zywa,

v` mb df dkkeldzika ep, miipelige miizc 

miaaxern ,nkzyway miravd e.. 
 

zkpgn mbe dxen epl yi dnle? 
zlvtzn dzikd minrtly llba , epgp`yke

 lk mr eidi zexendy mikixv milvtzn

cxtpa dveaw . dlitzd zveaw mr dqixl

ybtnd zveaw mr ilhe. 
dlitzd zveaw dyer dn? 

dlitzd zveawa `l ip` ik rcei `l ip` ,ip`

 miipeligd ly dveawa)ybtn (ilh mr . ip`

ybtnd zveawa miyer dn rcei. 
ybtnd zveawa miyer dn? 

dibelezin micnel ,oexiye dxiy , zeaxz

zicedi. 
dwiqen ila df dxiy , mixiy mi`xew

miil`xyi ,dwiqen mr df oexiye. 
 mixiyd z` epcnl reayd lynl" izclep

melyl "e onhig ifer ly"i`eaz z` " ly

n l`xdl`ie. 
dibelezin df dn? 

 lr xteqny izin` `l xetiq df dibelezin

mil`e mixeaib. 
 

dlitzd zzika miyer dn rcei ip` mvra ,ik

my iziid zg` mrt , epze` epinfd miizcd

gx`zdl . zepgley ipyl aiaqn eayi md

mixaegn ,elltzde xeciqdn e`xw. 
p` la` zelirt eyr mb md epkldy ixg` i

my iziid `l xak. 

miizce miipelig cgia cenlla cgein dn? 
 mixac miyer minrtle milevit daxd yiy

enk cgia :ipeyl jepig oeayg ,dwiqen. 
 dveaw yie zveaw dl mi`xewy zqep

zelvtzd ,dlitz lynl/ ybtn

zepn`/rcn iwgyn. 
zelvtzd `l `edy edyn yi 
zay zlawe reayd zyxt enk. 

 
mixag daxd dzika il yi .miizc mdn dnk

miipelig mdn dnke , epgp` dzika la`

cgia minrtl miwgyn. 
 

ipeligl izc oia lcadd mvra dn f`? 
lltzn izcy ,elltzn `l ipelig. 

 
ily oneid miizqd miizpia o`ke 

ze`xzdl d`ad mrtd cre, 
xqepb xec 
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iley z` silgdy. 
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דרך אתר , בקרוב, המשך יומנו של דור תוכלו לקרוא
 !אל תשכחו להיכנס. הקהילה

 )המשך זרקור על כיתת קשת(
 גשתי כל רגעירק נ

 להסביר לה
 איך אני מסתדר

  הינושוחחנו  על  סמלים  שונים  של  המדינה  והסברנו  שסמל
ציור  או  תמונה  המביעים  רעיון  מסויים  או  מתארים  משהו

אבן(אופייני  בפעילותו  של  מוסד  או  של  מפעל  מסויים  
 )1991 ,שושן

,הדגל,  מגילת  העצמאות:  דינת  ישראלהכרנו  את  סמלי  מ
 .  מנורה עם עלי של זית- סמל המדינה ,ההימנון

 
בברכת שבת של שלום

ליקשת לריסה וט' ממחנכות כיתת א



 
 

  

 
      

 

 ..."וספרתם לכם ממחרת השבת"
 

התגלגלה  ההיסטוריה  כך  שכל  ענייני  ספירת  העומר  התפתחו

והשתנו  במהלך  הדורות  וקיבלו  משמעויות  שאין  להן  אחיזה

גדולה  לגבי  היום  שבוזה  מתחיל  במחלוקת  .  חזקה  במקור

וספרתם  לכם"התורה  מצווה  .  מתחילים  לספור  את  העומר

  שבע  שבתות–ממחרת  השבת  מיום  הביאכם  את  עומר  התנופה 

כתות.  שלאחריהן  נחוג  חג  השבועות,  "תמימות  תהיינה

הבייתוסים  והצדוקים  שצצו  בתקופת  החשמונאים  פירשו  את

עומר  ביום  יש  להניף  את  ה–כפשוטו  "  ממחרת  השבת"המונח 

ראשון  שלאחר  שבת  חול  המועד  של  פסח  ומשם  לספור

שמהווים  את,  הפרושים.  חמישים  יום  עד  לחג  שבועות

פה-פעלו  לפי  המסורת  בעל,  התשתית  לאורתודוקסיה  של  ימינו

פירושו  במוצאי  חג  ראשון"  ממחרת  השבת"לפיה  ,  שבידיהם

הובניגוד  ברור  לדברי  התור,  כפי  שנהוג  אצלנו  היום,  של  פסח

פה יש-זהו  אחד  המקרים  הבולטים  שבו  לתורה שבעל.  כפשוטם

שכן  בלעדי,  ערך  לדברי  התורה  עצמם-ח  כמעט  שווהוכ

כפי שקרה, המסורת  סט  שלם  של  תאריכי חגים ומצוות משתנה

 .    אצל הצדוקים בימי בית שני ואצל הקראים עד ימינו

בעוד  שתאריכי  ספירת  העומר  של  ימינו  לפחות  מעוגנים

לו  מקורותקשה  להבין  מאי,  )אם  לא  בפשט  התורה  (במסורת

פהל  מייחסים  במסכת  יבמות  את  המג"חז.  ג  בעומר"צמח  חג  ל

,שהרגה  את  תלמידי  רבי  עקיבא  לתקופה  שבין  פסח  לעצרת

טענה,  ג  בעומר"ומכאן  שאין  בסיס  לטענה  שהם  פסקו  למות  בל

גם  לאמונה  שרבי.  שצצה  בימי  הביניים  ללא  שום  אסמכתא

  יוחאי  מת  או  שבר  כוכבא  ניצח  בקרב  ביום  זה  איןשמעון  בר

כגון,  קשה  להבין  מאיפה  צצו  מנהגי  החג,  בהתאם.  הוכחות

כל  ההסברים  המוכרים.  הדלקת  מדורות  ומשחק  בחץ  וקשת

לכמו  המדורות  שהודלקו  ע,  בדיעבדלמנהגי  החג  הם  המצאות  

י  חייליו  של  בר  כוכבא  או  האור  שזרח  ביום  שבו  נפטריד

ג"ם  סופר  הביע  את  מורת  רוחו  מהפיכת  יום  ל"החת.  י"רשב

אין  לקבוע  מועד  שלא  נעשה  בו  נס:  "בעומר  ליום  חג  בדבריו

לעשותו  יום  שמחה...  ס  ובפוסקים  בשום  מקום"ולא  הוזכר  בש

 ".לא ידעתי אם רשאים לעשות כן... והדלקה

 
לא  אחת  נתקלתי  בעבר  ביחס  של  זלזול  וביטול  מצד  אנשים

היכולה,  הרואים  בנזילות  של  המסורת  היהודית,  לא  מאמינים

הוכחה,  להשתנות  ולהתהפך  לעיתים  בלי  הסבר  מוצק

אכן  לא  פעם  מנהגים  קמים!  אדרבה,  ואני  אומר.  לקיקיונותה

יום"כגון  (הבנות  או  טעויות  דפוס  -בגלל  איוהלכות  משתנות  

יום"במקום  "  יום  שמת"שפורש  בטעות  כ"  י"רשב'  שמ

,אך  זו  בעיניי  הוכחה  לחיות  של  הדת  היהודית,  ")שמחת

.שמתפתחת  וממציאה  את  עצמה  מחדש  עם  חלוף  התקופות

י  האל  שנתן  אותה  אלאל  יד  הדת  מתקיימת  לא  ע,אחרי  הכל

בעי  הדבר  שהיאואך  ט,  י  האנשים  שקיבלו  אותהלידע

התרעומת  שבאה  גם.  תשתנה  כפי  שהדורות  משתנים

מצוות  על  הפיכת  דקדוקי  המצוות  לעול-מאנשים  שומרי

בלתי  מתקבל  על  הדעת  יכולה  להיפתר  אם  מנסים  נקודת

מבט  היסטורית  הרואה  בפרטים  הקטנים  השתלשלות  יפה  של

המסורת  האורתודוקסית  במקום  הסתבכות  שמזמן  החטיאה

זו  נקודת  מוצא  הרבה  יותר  מהנה  לקיום.  מקוראת  כוונת  ה

 . ג בעומר היא גם המנצחת"ולפחות לגבי ל, המצוות

 ! חג שמח

יהודה זלצברג
 קשתגן בה לתלמידבא
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