
ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

פרשת צו   גיליון מס’   276   י”ב באדר ב’ תשע”ד   14 במרץ 2014

vedibarta12@gmail.com לתגובות:

פורים שמח ומבדח!

הדמות שלי טינטין  
תמיד  עטופות  שלי  המחברות  היו  ילד  כשהייתי 
בסיפורי הקומיקס של לאקי לוק ואסטריקס, שגזרתי 
בשיעורים  קוראת.  הייתה  שאימי  צרפתי  משבועון 
המשעממים במיוחד הייתי מפענח את הסיפור שהיה 
ואז  ושוב.  שוב  הדמויות  את  ומצייר  בצרפתית  כתוב 
אותי  וכבש  בעברית  אוטוקר”  של  “שרביטו  הופיע 
“טינטין”,  בסדרה  השמיני  הספר  היה  זה  לגמרי. 
שיצר הקומיקַסאי הבלגי הרז’ה, עיתונאי צעיר סקרן, 
בכל  ורצה  צדק  תחושת  חדור  שהיה  וחשדן,  אמיץ 

לא  ואויביו  כול-יכול  גיבור-על  היה  לא  הוא  העולם.  את  לתקן  מאודו 
היו דמויות שטניות מופרכות כמו אלה שמצאתי בעלילות סופרמן או 
ספיידרמן. כולם היו שם בני אדם והמזימות של הקושרים מבורדוריה 
נגד הסילדבים היו דומות למזימות שאפשר למצוא גם היום ביחסים 

שבין מדינות. 
הלבוש,  פרטי  המפורט.  הציור  סגנון  היה  אז  אותי  שהקסים  מה  אבל 
הנופים, המכוניות והמטוסים היו כולם מושלמים והוצבו בתוך העלילה 
אינסוף  קולנוע.  במצלמת  צולמו  כאילו  אמינים  שנראו  בפריימים 
חליפות  את  העצים,  ואת  הסלעים  את  בהשתאות  בחנתי  פעמים 

ואת  החדרים  ְפנים  את  הבלקנים,  האיכרים 
בזגרב,  כשביקרתי  שנים,  כעבור  הרחובות. 
פגשתי בפסטיבל פולקלור מקומי דמויות שכאילו 
היו כמובן  קפצו מתוך דפי הקומיקס של הרז’ה. 
הכלבלב,  צחי  המצחיקות:  המשנה  דמויות  גם 
הבלשים  צמד  הנוכל,  וכפילו  אלמביק  פרופ’ 
האופרה  זמרת  וכמובן  ותקר  הקר  השלומיאלים 
בעלת הצדודית המדושנת והאף המחודד שקולה 
עדיין מהדהד בראשי: “הא, כמו רוח במדבר, יופיי 

חלף יופיי עבר... מתי הייתי מרגריטה”. 
כל אלה הצחיקו אותי עד דמעות וריגשו אותי פעם אחר פעם במשך 
שנים רבות. מאז קראתי פה ושם שהרז’ה, ששמו האמיתי היה ז’ורז’ 
השנייה  העולם  מלחמת  בזמן  בבלגיה  לפשיסטים  מקורב  היה  רמי, 
השחורים  תוארו  שבו  מספריו,  אחד  בגלל  בגזענות  הואשם  ואף 
בקונגו באופן לא תקין-פוליטית. פשיסטי או לא, לגביי זה כבר מאוחר 

מדי. אי אפשר לקלקל לי.
משה בלמס

צוות תרומה לקהילה קורא לכם 
להצטרף לפרויקט הכנת כריכים 

לילדים מבית ספר ברמלה, 
בשיתוף וביוזמת קהילת יש״י דרך 

עמותת ״לקט ישראל״.

אנו נפגשים בימי רביעי בשעה 6:15 בבוקר 
להכין כריכים לילדים שאין להם. מדובר על 

התנדבות של חצי שעה פעם בחודשיים.

המעוניינים יכולים לפנות לגליה אלגרנטי 
במייל:

Yair9@zahav.net.il

טקס ראש חודש אדר
פתח את חגיגות פורים בבית הספר

כיתה ב1 בניצוחן של רעות ולילי המחיזו את סיפור המגילה. הן הפכו את הלמידה 
השגרתית של המגילה ליצירה משותפת הנותנת ביטוי לילדים המגיעים מכל גווני הקשת.

ההצגה היתה מתובלת בהומור ובערכים עם תלבושות מרהיבות, שירים, ריקודים 
ושחקנים משובחים. פתיחה מצוינת לחודש מלא ארועים שמחים וצבעוניים!



מטר לא בא

פרשת “צו”פרשת השבוע למשפחה
עם  פנימי  קשר  או  מטבחיים  בית 

האלוקות
נעה  “צו”  בפרשת  קריאה  ראשון  במבט 
מה  של  מתיאור  לסלידה  גמור  שעמום  בין 
זווית  מאיזו  תלוי  מטבחיים.  כבית  שמצטייר 
מסתכלים על זה. לכאורה תיאור רווי פרטים 
בו  ששזורים  הקורבנות,  הלכות  של  מייגעים 
איברי  ושריפת  חיתוך  של  תיאורים פלסטיים 
ספר  את  פותחים  אנו  כאשר  אולם  חיות. 
אחרת  תמונה  לתדהמתנו  לנו  נגלית  הזוהר 
לאט  לאט  הולוגרמה.  תמונת  מעין  לגמרי. 
חוכמה  של  מדהימה  תמונה  לנו  מתבהרת 
של  תיאור  ובה  שלמות  עד  ומדויקת  עליונה 
באמצעות  המיוצגים  העולם,  קיום  יסודות 
אף  לאחרונה  בפרשה.  המצוינים  הטקסים 
משיכתו  על  ישראלית  חוקרת  של  ספר  יצא 
ניוטון  )אייזק(  יצחק  של  כמעט  האובססיבית 
- כן, זה שנפל לו התפוח על הראש - לחקר 
מידות ומנהגי המשכן ובית המקדש, וכי משם 
ומתוך מחקר עמוק בחוכמת הקבלה )נתגלו 
מתמטיקה  מספרי  קבלה  ספרי  יותר  אצלו 
מחקרו  על  מיוחד  ספר  כתב  והוא  ופיזיקה, 
הפיזיקה  תורת  לניסוח  הגיע  הוא  זה(, 

המכאנית. 
למעשה חוכמת הקבלה ובכללה ספר הזוהר 
הבריאה,  חוכמת  של  החוקיות  על  מדברים 
והדרך  האדם  נברא  לשמה  התכלית  על 
למעשה  מכיל  התורה  ספר  אותה.  לממש 
צופן ובו תיאור התהליכים הפנימיים - מעבר 
מנת  על  לעבור  האדם  שעל   - ולזמן  למקום 
אותו.  היוצר  הכוח  עם  להשתוּות  להגיע 
דבקות  באמצעות  להגיע  ניתן  זו  להשתוות 
הבורא,  של  תנאי  ללא  הנתינה  בתכונת 
וכתוצאה  הבורא  מול  חינם  לאהבת  ומשם 
להשלים  ובכך  הנבראים,  יתר  מול  מכך 

חלק  הוא  ישראל  עם  הבריאה.  מטרת  את 
משמעותי בתוך אותו תהליך, והמשכן או בית 
סימבולית  מערכת  מכילים  ומנהגיו  המקדש 
)הקשר  ומסובב  סובב  דרך  על  הממחישה 
אותם תהליכים:  את  לחיצוניות(,  פנימיות  בין 
כך באה המילה קורבן מלשון ִקרבה והעלאת 
קשר  של  התהליך  את  מסמלת  הקורבנות 
שבאדם  הגשמי  החלק  בין  ומטה,  מעלה  בין 

לחלק האלוקי שבו. 
עבודת הקורבנות והעלאת הקטורת וכל יתר 
המתואר  המשכן  מבנה  גם  כמו  המנהגים, 
שונים  ייצוגים  מסמלים  הקודמת,  בפרשה 
של ביעור יצר הרע, דהיינו הרצון האגואיסטי 
בכוונה,  המתקתו  או  ותיקונו  לעצמנו,  לקבל 
או  תנאי(,  ללא  )לתת  להשפיע  מנת  על 
במילים אחרות, שימוש שלנו ברצונות שניטעו 
היכולות  את  בנו  שמולידים  מלמעלה,  בנו 
לתת אחד לשני ללא תנאי ולעשות בכך נחת 
לעצמנו,  לקבל  הרצון  הכפפת  לבורא.  רוח 
הנותן  העליון  לחלק  שבנו,  הבהמה  קרי 
העשן  הקורבן.  שריפת  ידי  על  מיוצגת  שבנו, 
האדם  תפילת  את  מייצג  למעלה  העולה 
לייחוד  נוקבין(  )מים  מ”ן  העלאת  המכונה 
לצאת  רצונו  כלומר   – הבורא  תכונת  עם 
שימוש  לעבר  רצונותיו  של  אגואיסטי  ממילוי 
בהם בצורה מלאה ללא שום הנאה עצמית, 
תנאי.  ללא  נתינה  כוונת  מתוך  ורק  אך  אלא 
הקשר  את  מייצגת  לשמים  העולה  הקטורת 
עמודים  שבעים  עוד  יש  ומטה.  מעלה  בין 
בספר הזוהר עם פירוש הסולם על כל אחד 
ואחד מהסימנים ועל מה שהוא מייצג בתיקון 
השאלה  באוויר  מרחפת  תמיד  אך  שבתוכנו. 
בעבודת  צורך  יהיה  הגאולה  בתקופת  אם 
ועל  המקרא.  בימי  שהייתה  כפי  הקורבנות 
חד-משמעיים.  אינם  המקובלים  אפילו  זה 

עצמו,  הזוהר  בספר  בפרשה  נסתכל  אם 
“אשרי  קפ”ו:  באות  נאמר  בסופה  כי  נראה 
עליונה  במדרגה  שהם  בתורה  העוסקים  הם 
השגה  בעלי  ]מקובלים  כולם  על  יתירה 
לא  צריך  אינו  בתורה  שעוסק  מי  אלוקית[. 
טובה  יותר  התורה  כי  לעולות.  ולא  לקרבנות 
מכל, והיא קשר של אמונת כל”. על פי חוכמת 
שיש  התיקון,  גמר  המכונה  בתקופה  הקבלה 
הטוענים כי אנו ממש בפתחה, כל עם ישראל 
אמור  בעולם  אדם  כל  כן  ואחרי  בתחילה 
להגיע למדרגת מקובל, כלומר דבוק בתכונה 
המכונה  תנאי  ללא  נתינה  של  האלוקית 
נפתחים  הזה  המקום  ומתוך  חינם.  אהבת 
ורק  אז,  בנו.  לנו החושים האלוקיים החבויים 
שכוללת  המצווה  את  לקיים  באמת  נוכל  אז, 
בתוכה את כל מצוות התורה – “ואהבת לרעך 
יהיה כמו  ולכן ספק אם בית המקדש  כמוך”. 
שהיה, וייתכן שייצוג מחשבת הבריאה ייעשה 
בצורה אחרת. על פי מאמרי מקובלים, מזמן 
לחורבן  ועד  סיני  הר  במעמד  התורה  קבלת 
בתקופת  יותר  מינורית  ובצורה  ראשון,  בית 
בית שני, עם ישראל - מקטן ועד גדול - היה 
מקובלים  כלומר  קדוש,  גוי  של  במעמד 
העולם  את  שראו  שמשמעותו  השגה,  בעלי 
מהזווית האלוקית, מתחילתו עד סופו מעבר 
המשכן  עבודת  ולכן  למקום,  ומעבר  לזמן 
עמוק  בתהליך  מלווה  הייתה  המקדש  ובית 
מעלה  שבין  לקשר  אמיתי  חיבור  של  ביותר 
כי  להבין  ניתן  הזוהר  בספר  מהכתוב  ומטה. 
לטקסים אלו הייתה מתלווה תחושה של מעין 
ומקום  זמן  חוצה  פנימית  רגשית  התפעמות 
של כל מי שנכח במעמד, ואור שנפוץ והדהד 

בכל מרחבי העולם.
איל רגב

להוציא  עומד  אני  הקרובה  השנה  במהלך 
אני  עליהם  שירים  יהיו  שבו  בכורה  אלבום 
עובד בשלוש השנים האחרונות. רוב השירים 
לחוויות  נכון,  יותר  או  ליהדות,  מתייחסים 
האישיות שלי בהקשר של זהות יהודית. חלק 
הייתי  בהן  משנתיים  מושפעים  מהשירים 
שם  בתל-אביב,  “עלמא”  במכללת  עמית 
והגבנו  עברית  ותרבות  יהדות  לימודי  למדנו 

בדרכים אמנותיות לנושאי הלימוד. 
במספר  התפללתי  בחו”ל  שגרתי  בתקופה 
בתי כנסת. ברובם יחסם של המתפללים אליי 
לאחר  לארץ  חזרתי  כאשר  ומזמין.  חם  היה 
מספר שנים, לא תמיד הרגשתי בבית הכנסת 
יש  שככלל,  הבנתי  בחו”ל.  שהרגשתי  כמו 
חלק  לבין  ישראל  בין  גדול  חברתי  הבדל 
כל  על  נלחמים  שבהם  בחו”ל,  מהמקומות 

חוויתי  למעשה,  לתפילה.  לבוא  שרוצה  אדם 
בין  לעתים  שיש  הניכור  נוספים:  ניכור  סוגי 
לבין  כיפה”(  חובש  )“חילוני  בתשובה  חוזרים 
הרגל  בתוך  דתי  )“פרוש  דתיים  שנולדו  אלו 
השייכים  יהודים  בין  שיש  והניכור  נפלא”(, 
אותו  מילים,  )“אותן  ביהדות  שונים  לזרמים 

האל, וכל השאר לעזאזל”(. 
ב”עלמא”, למדנו את מסכת תענית. במשנה 
במקרה  לעשות  שיש  הדברים  של  תיאור  יש 
מתחילים  העם.  על  מתרגשת  גדולה  שצרה 
בהשבתת  ממשיכים  יחידים,  של  בתענית 
לחברו,  אדם  בין  שלום  אי-אמירת  המסחר, 
צום  ימי  תוספת  תפילה,  רבים,  של  תענית 
עיר.  של  ברחובה  זעקה  ולבסוף  הדרגתית, 
התיבה  את  “מוציאין  כתוב:  תענית  במסכת 
 ... מיטלטל  בימיהם  שהיה  הקודש(  ארון  )את 

לרחובה של עיר, ונותנין אפר מקלה )אפר של 
שריפה( על גבי התיבה כאות אבל...” בהמשך 
והגמרא  לרחוב?”  יוצאין  “למה  שואלים: 
ולא  הכנסת  בבית  בצנעא  “זעקנו  משיבה: 
תישמע  ובכך  בפרהסיא  עצמנו  נבזה  נענינו, 

ותתקבל זעקתנו” )שטיינזלץ , תענית, ט”ו(.  
מעטים  של  הניצחון  כי  טוענים  היסטוריונים 
תודות  קרה  העצמאות  במלחמת  רבים  מול 
ההבדלים  אף  על  הגורל,  אחדות  לתחושת 
העם  של  השונים  החלקים  בין  הגדולים 
)דתיים, חילונים, יוצאי מדינות ערב, אשכנזים 
וכו’(. השיר “מטר לא בא” מקשר צרה אחרת 
- מטר שאיננו בא - לצורות הניכור שתיארתי 
לעיל. ברקע מתרחש הטקס ומצוטט הטקסט 

המתואר במשנה.
לשיר  הראשונים  מהמאזינים  שחלק  מעניין 



שמים ְכחול לבן
שמש יוקדת 

אל מחזיק מטר 
לא עוזב, לא מרפה 

לא עוזב 
לא מרפה

נפגשים שניים 
רבה  אין קִִ

לא מוחלפת מילה 
אל אחד, תפיסה שנויה

לשלום  שואלים  “לא  השורה  בין  קישרו  זה 
חבר” לתקופה שלאחר רצח יצחק רבין ז”ל, 
בה הנשיא לשעבר קלינטון אמר את המשפט 
“שלום חבר” בלוויית ראש הממשלה שנרצח. 
על אף ששורה זו מקורה במשנה, יש לדעתי 
קשר מעניין בין האסוציאציה העכשווית לבין 
הניכור והקיטוב החברתי בין דתיים לחילונים 
הקיים בחברה בישראל, שלא תרם למניעת 

הרצח ולחלק מהתגובות שבאו בעקבותיו. 
אביאור ביירון

אל אחד 
תפיסה שנויה 

מטר לא בא
אין משא אין מתן

לא שואלים לשלום חבר

מטר לא בא
אותן מילים אותו האל
החלו יחידים מתענים 

שוב שתיקה

פזמון: מטר לא בא, מטר לא בא
2X  לא בא...

יחידים חוזרים ומתענים
הנה אחד  

חילוני חובש כיפה
הנה השני, פרוׁש דתי בתוך 

הרגל נפלא, מתבדל
בתפארה

גוזרין שלוש ועוד שלוש צומות
סוגרים מרחצאות

נועלים חנויות, ממשיכה 
תענית

שני יהודים, קיר זכוכית
אה! שני בני אדם

קיר זכוכית
חוברים יחדיו לתפילה
אותן מילים אותו האל

וכל השאר 
לעזאזל 

מטר לא בא
לא שואלים לשלום חבר

יחידים חוזרים ומתענים 
שוב שתיקה

פזמון...

מוציאין תיבה לרחובה של 
עיר

שמים אפר שרוף 
לא מוצאים כוחות לצעוק

בסוף, תפילה שקטה
בסוף, שתיקה 

דברים שאין להם שיעור
באחד באדר משמעין על השקלים...

יושבין  היו  שולחנות  בו  עשר  בחמישה 
ישבו  בו  וחמישה  בעשרים  במדינה. 
התחילו  במקדש  משישבו  במקדש. 

למשכן. )שקלים פרק א, א-ג(
מהם  מעניינת.  מסכת  היא  שקלים  מסכת 

שקלים?
המרכזי  המקדש  היה  השני  המקדש  בית 
מימי  השונות,  כיתותיהם  על  היהודים  של 
המאה  בסוף  ונחמיה  עזרא  ידי  על  ייסּודו 
השישית לפני הספירה ועד חורבנו בשנת 70 
יחסית,  לספירה. הוא התחיל כמקדש פשוט 
ושיפורים  שינויים  עבר  השנים  במהלך  אך 
רבים. בסוף המאה הראשונה לפנה”ס שיפץ 
את  והפך  אדיר  שיפוץ  הבניין  את  הורדוס 
ביותר במונחים של  המקדש למבנה מפואר 

אותם הימים. 
ביותר  הגדול  המקדש  היה  המקדש  בית 
באימפריה הרומית, על אף העובדה שלא היו 
חסרים מקדשים או מבנים גדולים ומפוארים 
באימפריה. קרוב לוודאי שהרומאים התרשמו 
אגריפס,  את  מינו  אף  והם  מהמקדש,  מאוד 
המקדש  על  כאחראי  הורדוס,  מצאצאי 
מטעמם )אגריפס הנ”ל קרא לעצמו מלך, אך 
והדיקטאטור המקומי  תחת השלטון הרומאי 

לא היה מלך ליהודים(.
בלעדית  תמיד  הייתה  במקדש  השליטה 
כוהנים:  משפחות  שתי  של  בידיהן  כמעט 
לא  המקדש  כוהני  וביתוס.  צדוק  משפחות 

עיבדו,  גם כתבו,  ניהלו רק את המקדש אלא 
רוב  כלליה.  ואת  היהודית  הדת  את  ופיתחו 
סביב  במקדש,  מרוכזים  היו  הדת  מנהגי 
כוהני  אבל  וכדומה,  וטהרה  טומאה  קורבנות, 
המשפחה  שם  )על   - הצדוקים   - המקדש 
הדתית  השליטה  על  שמרו  הדומיננטית(, 
למשל  למקדש.  רק  נגעו  שלא  במנהגים  גם 
השנה(,  )בראש  שופר  תקיעת  כמו  מצוות 
נטילת לולב )בסוכות(, קריאת שמע בכל יום, 
התחילו כמצוות שנהגו רק במקדש ורק אחר 
כך התפשטו לכלל הציבור - “למדינה” בלשון 

המשנה.
שני  בית  חכמי  של  קרנם  לעלות  כשהחלה 
בדת.  הצדוקים  שליטת  על  תיגר  קראו  הם 
את  דרשו  פרושים,  שנקראו  אלו,  חכמים 
למעשה  והצדיקו  מהצדוקים  אחרת  התורה 
מחוץ  שהתפתחו  העממיים  הְנהגים  את 
וניסו לכפור  למקדש, התחברו ל”עם הארץ”, 
העם.  יתר  פני  על  הכוהנים  של  בחשיבותם 
התרבות  השפעות  שלטונית,  שחיתות 
לאיבוד  הוסיפו  הבית  וחורבן  ההלניסטית 
הפרושים,  לטובת  הצדוקים  של  השליטה 
שלבסוף עיצבו במשנה את כל היהדות שאנו 

מכירים.
ובחזרה למקדש: כדי לתחזק מקדש גדול עם 
צורך בכסף  היה  קורבנות  של  ענפה  פעילות 
רב. תחילה מומן המקדש בעיקר על ידי עשירי 
ירושלים, ברובם כוהנים. נגבו גם ִמסים מעולי 
מהמקדש.  “שירותים”  לקבל  שבאו  הרגל 

באליטה  במאבקם  הפרושים,  החכמים 
שיותר  כמה  העם  את  לשתף  רצו  הצדוקית, 
“והזר  בתורה  האיסור  המקדש.  בפעילות 
שלא- האפשרות  על  הקשה  יומת”  הקרב 

כוהנים יעבדו בבית המקדש ממש בהקרבת 
קורבנות, אבל חז”ל פיתחו כל דרך אפשרית 
זה  להיות  הקורבן  למביא  התירו  הם  אחרת. 
על  עצמה  ההקרבה  את  ורק  אותו,  ששוחט 
את  הפכו  גם  הם  הכוהן.  עושה  היה  המזבח 
יום,  בכל  המוקרבים  הקבועים  הקורבנות 
הנוהג  ציבור:  לקורבנות  ובחגים,  בשבתות 
הצדוקי היה שהקורבנות הללו נתרמים על ידי 
הגדול  הכוהן  רבות  ופעמים  ירושלים,  עשירי 
או מישהו אחר מהנהלת המקדש היה תורם 
שהקורבנות  חז”ל  קבעו  זאת  כנגד  אותם. 

הללו חייבים לבוא מכסף ציבורי ולא פרטי.
של  העיקריים  השימושים  אחד  היה  זה 
השנה  סוף  הוא  אדר  חודש  השקלים. 
בית  ימי  ושל  המקראית  השנה  כי  העברית, 
בחודש  שנה,  כל  בסוף  בניסן.  התחילה  שני 
כספים  וחלפני  כספים  גובי  עברו  אדר, 
וגבו  היהודית,  ההנהגה  מטעם  )שולחנים( 
חלק  יהודה.  תושבי  מכל  השקל  מחצית 
מצרים  הירדן,  עבר  סוריה,  הגליל,  מיהודי 
מחצית  של  תרומות  הם  אף  הוסיפו  ובבל, 
מימן את פעילותו השוטפת  זה  השקל. כסף 

של המקדש. 
מסכת שקלים עוסקת במה מותר ומה אסור 
הצצה  לנו  מספקת  היא  זה.  בכסף  לעשות 



נדירה לניהול בפועל של המקדש. אין הרבה 
של  והלוגיסטי  הכלכלי  הניהול  על  עדויות 

המקדש מעבר למסכת זו.
שקלים.  ממסכת  קטן  עניין  בעוד  נסיים 
במקדש  גם  קלריקלית,  מערכת  בכל  כמו 
ששלטו  ברובם,  כוהנים  קבע,  פקידי  היו 
ראש  היה  הגדול  הכוהן  שונים.  עניינים  על 
המקדש, הפקיד הבכיר אחריו היה הסגן, אבל 
בכירים  פקידים  של  נוספות  רשימות  ישנן 
השפעה  ובעלי  עשירים  היו  רובם  במקדש. 

רבה.
בן  יוחנן  במקדש:  שהיו  הממונים  הם  ואלו 

הסלתות,  על  אחייה  החותמות,  על  פינחס 
על  פתחיה  הפייסות,  על  שמואל  בן  מתיה 
הקינים. ולמה נקרא שמו פתחיה שהוא פותח 
אחייה  בן  לשון.  שבעים  ויודע  ודורשן,  דברים 
גביני  שיחים,  חופר  נחוניה  מעיים,  חולי  על 
ביביי על  בן  נעילת שערים,  גבר על  בן  כרוז, 
לוי  בן  הוגדס  הצלצל,  על  ארזה  בן  הפקיע, 
על השיר, בית גרמו על מעשה לחם הפנים, 
בית אבטינס על מעשה הקטורת, אלעזר על 

הפרוכות, ופינחס המלביש.
משבעה  גזברין,  משלושה  פוחתין  אין 
הציבור  על  שררה  עושין  ואין  אמרכולין. 

משולחן ועד העמותה
הוועד  נפגש  החצי-שנתי,  מהסיכום  כחלק 
בקהילה  הפעילים  השונים  הצוותים  עם 
ולראות  הצוותים  של  צרכים  לאתר  במטרה 
ברבדים  פעילותם  את  לחזק  ניתן  כיצד 
התקציבית  ברמה  התוכנית,  ברמת  שונים: 
נושא  עלה  )ושוב  הצוותים  עיבוי  וברמת 
כמות המתנדבים הנמוכה יחסית לפעילויות 

קהילתיות(. 
עם  חתך  פגישת  הוועד  קיים  לכך  בנוסף 
רכזי התכנים השונים )מפגש, חטיבה, יהדות 
דגש  עליהם  לשים  החליט  שהוועד  וגנים(, 
והגדרת  תקציבים  הקצאת  ידי  על  השנה 
מטרות. בפגישה נבדק הביצוע בפועל לאור 

עם  יחד  הגדיר  והוועד  שהוגדרו,  המטרות 
הרכזים את המשך הפעילות עד סוף השנה.

הוועד בוחן כעת שיתופי פעולה אסטרטגיים 
שיכולים  שונים,  גופים  לבין  הקהילה  בין 
הקהילתי,  בפן  הקהילה  בפעילות  לתמוך 
התקיימו  כך  במסגרת  והתקציבי.  התוכני 
מספר פגישות. הראשונה עם עמותת מרק”ם 
שפרסה  מעורבות(,  קהילות  רשת  )מיזם 
השינויים  לאור  ויעדיה  פעילותה  את  בפנינו 
באווירה הפוליטית והחברתית, המחזקים את 
הקהילות המעורבות ומעודדים חינוך משלב. 
“קשת” מזכרת בתיה לוקחת חלק בפעילויות 
שיתוף  להמשך  דרכים  ונבחנו  מרק”ם, 

הפעולה ולחיזוק נושאים שעל הפרק )נוער, 
שלנו,  כמו  לקהילה  התפתחות  כיווני  גנים, 
לחינוך  החינוך  במשרד  הגדרה  ביסוס 

המשלב ועוד(.
פניני,  יוסי  עם  התקיימה  אחרת  פגישה 
“מיתרים”  “מיתרים”.  עמותת  מנכ”ל 
)גנים  בקהילה  החינוך  מוסדות  את  מלווה 
“מיתרים”  התכנים.  מבחינת  הספר(  ובית 
נוספים  ומשאבים  משלה  אנשים  מקצה 
המפגש  לקבוצות  פדגוגיים  תכנים  להכנת 
אלו  בתכנים  מתרכזת  הפעילות  והתפילה. 
השיחה  במהלך  והגננות.  המורים  בהנחיית 

נדונו אפשרויות להמשך שיתוף הפעולה.
כתב: רון וולף

אחייה  מבן  חוץ  משניים  פחות  בממון, 
שעל חולי מעיים, ואלעזר שעל הפרוכות: 
)שקלים  עליהן.  הציבור  קיבלו  שאותם 

פרק ה, א-ב(
אחראי  ממנים  שלא  הוא  במשנה  הכלל 
שניים.  לפחות  כלכליים,  עניינים  על  יחיד 
עניינים.  וניגודי  לשחיתות  מחשש  מדוע? 
מעניין שהכלל הזה עולה דווקא בהקשר של 
המקדש. האם זו הסיבה שבכל עיר בישראל 

מכהנים שני רבנים ראשיים?
אריאל ידין

חידה לילדים
שלום ילדים והורים, לקראת חג הפורים, משפחות הקהילה מתכוננות ומתאספות בבית הספר לקראת הקריאה במגילה. חלק מהילדים 

וההורים מגיעים מחופשים, עם משלוחי מנות ומעות לאביונים.
הילדים למדו כי בסיפור המגילה ישנו 
רובד הנסתר מהעין, ואצלנו בתמונה 

החליטו להסתתר להם שמונה 
סמלים השייכים לחג.

הסמלים כולם מופיעים במסגרת  
המצורפת ומסתתרים בין הדמויות 

שבתמונה - התוכלו למצוא את כולם?

חג פורים שמח לכולם!
נעה ליבנה - זלצברג


