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vedibarta12@gmail.com לתגובות:

ל”ג בעומר שמח!ודברת בם

פרשת “בחוקותי” פרשת השבוע למשפחה
על שכר ועונש

תיאורי  תופסים  השבוע  פרשת  עיקר  את 
מצוות  את  נשמור  אם  שתתקיימנה  הברכות 

התורה.
ְּבֻחֹּקַתי  “ִאם  הברכות:  מן  ציטוטים 
ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם  ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי 
ִיֵּתן ִּפְריֹו... ְוָנַתִּתי  ְוֵעץ ַהּשֶָׂדה  ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה 
ַמֲחִריד...  ְוֵאין  ּוׁשְַכְבּתֶם  ָּבָאֶרץ,  ָׁשלֹום 
ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם, ְוָהִייִתי ָלֶכם, ֵלאֹלִהים 
ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם” )ויקרא כו, פסוקים ג, ד, 

ו, יב(. 
נתמקד בברכות: האם נאמרו כפשוטן? האם 
יחד?  כולנו  אל  או  ויחיד  יחיד  כל  אל  נאמרו 
או  הזה  בעולם  להתקיים  אמורות  הן  האם 
הגשמי  השכר  כי  דומה  מדוע  הבא?  בעולם 
הוא עיקר הברכות? מדוע לא פורט, לכאורה, 

שכר רוחני כגמול לקיום המצוות?
רבות,  תשובות  קיימות  אלו  שאלות  על 
שלמה  )ר’  יקר”  ה”כלי  בפירוש  שתומצתו 
לא  ה-17(.  המאה  פולין,  מלונטשיץ,  אפרים 
כולן  את  לפרט  היריעה,  קוצר  מפאת  אוכל, 
העמוקות  המסקנות  על  לדבר  שלא  ובוודאי 
ועונש  לשכר  באשר  מובילות  הן  אליהן 

בכל  ביהדות. 
אביא  זאת 

כמה מהן.
”ם  ב מ ר ה
רד  פ ס (
ומצרים, המאה 
טוען  ה-12( 
מדובר  שלא 
השכר  על  כאן 
על  אלא 
חסמים  הסרת 
בלבד.  מזיקים 
לומר:  רוצה 
שאדם  ככל 
על  ישמור 
כך  המצוות 
יתאפשרו  לא 
פרשתנו  לכן  בקיומן.  חסמים  או  מניעות 
שכר?  גשמיות.  בברכות  בעיקר  מתמקדת 

עיקרו ניתן בעולם הבא.
כל  ה-13(  המאה  )ספרד,  בחיי  ַרֵּבנו  עפ”י 
הטבע.  מן  למעלה  הינם  בתורה  הייעודים 

כשם שמובא בתורה עונש הכרת, לא עלינו , 
שהינו למעלה מן הטבע ולא פורשה השלכתו 
על החיים כאן, כך גם השכר למקימי המצוות 
מכאן  הטבע.  מן  למעלה  להיות  אמור   –
תורה  “דברה  לברכות,  בנוגע  שבפרשתנו, 

בלשון בני אדם”, והן רק נשמעות לנו גשמיות.
ה-10(  המאה  )עירק,  גאון  סעדיה  רבי  עפ”י 
ישנה כאן התמקדות בשכר  כי  אפשר להבין 
גשמי ולא בכדי. באותה תקופה התיימרו נציגי 
טובים  חיים  לאפשר  אחרות  זרות  עבודות 
יותר למאמיניהם אם רק יאמינו בהן ולכן בא 
משה ומפרט לעם, באופן כללי,  כי המפתחות 
נמצאות  בעולמנו  החיים  על  להשפעה 

בתורתו המונותאיסטית. כל זאת בפרשתנו.
אל הרוצים לקרוא דעות נוספות בנוגע לשכר 
ועונש בפרשת בחוקותיי ובתורה בכלל – אני 
של  הארוכים  דבריו  אל  הצלילה  את  משאיר 
ה”כלי יקר” על הנאמר “והתהלכתי בתוככם” 
כבדים  היותר  בחומשים   – י”ב(  כ”ו,  )ויקרא, 
בבתיכם, בבית הכנסת,  וכן באוקיינוס המידע 

ברשת. רק ברכות על כולנו,
שלומי פלג

דיוקנו המשוער של 
הרמב”ם מאמצע המאה 

ה-18. הקשר בינו לבין 
דמותו האמיתית של 
הרמב”ם מוטל בספק

דבר קומונר סניף בני-עקיבא
בימים אלו ממש אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת שבין פסח לשבועות: בין חג שחרורנו 
את  לקבל  זכינו  בה  רוחנית  למעלה  הגענו  שבו  תורתנו  מתן  חג  לבין  הפיזי-לאומי 
התורה. כך, בתקופה זו, של ספירת העומר אנו עוברים תהליך של העלאת הגשמיות 

אל הרוחניות. 
אנחנו בסניף משתדלים לעשות זאת במשך כל השנה. בכל שבת ובכל אמצע שבוע 
אידיאלים,  על  וללמוד  לדבר  לדון  משתדלים  אנחנו  בהן  בסניף  פעולות  מתקיימות 
כדי  רבה  עבודה  צוות ההדרכה משקיע  ועבודה.  תורה  חיי  ועל  על הגשמה  שאיפות, 
שמעבר למפגש הכיפי יתקיים גם מפגש איכותי עם תוכן, תוך השתדלות לחנך דור 

נאמן ומסור לעמו תורתו וארצו. 
בשבת  נצא  בסניף  בקרוב  שתתקיים  מהפעילות  כחלק 
בירושלים  להתארח  למאי(   30-31 בסיוון,  )ב’  נשא  פרשת 
בסניף בני-עקיבא גבעת מרדכי. בהמשך נצעד יחד עם כל 
סניפי בני עקיבא אל הכותל המערבי ובליל שבועות יתקיים 

ערב לימוד סניפי. 
לבוא  ומעלה  ד’  בכיתות  הלומדים  כל  את  מזמינים  אנחנו 
ולהשתלב בעשייה בחוויה ובלמידה שכל הסניף שותף בהם.

בברכת חברים לתורה ועבודה 
אוריאל סעדה
רכז סניף בני-עקיבא מזכרת בתיה

סמל תנועת בני עקיבא 
שהוקמה בל”ג בעומר 

תרפ”ט - היום לפני 85 שנה. 
מזל טוב ליום ההולדת!

חניכים בסניף בני עקיבא



תמול שלשוםתמול שלשום
ל”ג בעומר: סימן שאתה צעיר

אלה  את  למצוא  ניתן  תמיד  נושא,  בכל  כמו 
גם  וכך  שמתנגדים,  ואחרים  שתומכים 
בנושא ל”ג בעומר. יש את אלה שריח של עשן 
גורם להם לרוץ בבהלה להוריד את  מדורות 

חלונות  לסגור  מהחבלים,  הכביסה 
הסכנות  על  ולהטיף  הבית  בכל 
האוויר  זיהום  ועל  האורבות  הרבות 
שכבר  אלה  את  ויש  שנגרם,  הנוראי 
מפסח מתחילים להיערך לחג: ארגון 
שטח  וסיור  עצים  איסוף  החבר’ה, 
מקדים לאיתור טריטוריה. אם את/ה 
- סימן שאתה  נמנה עם הסוג השני 

צעיר! 
שבאמצע  זה  למועד  ההתייחסות 
החלה  לשבועות  פסח  בין  האביב, 
ה-12.  במאה  שם  אי  הנראה  ככל 
רבות  בדרכים  לציון  זכה  היום 
וסמלים  מנהגים  תכנים,  לו  והוצמדו 
ישראל  בקהילות  ומשונים  שונים 
דוגמאות  שתי  ובגולה.  בארץ 

לפי  שמקורם,  והקשת  החץ  הן:  בולטות 
שנייה  סברה  ולפי  מצפת  קבלי  אחת,  סברה 
אימוץ מנהג אביבי, פגאני, של יציאה ליערות 
עם חץ וקשת, שהיה נהוג בקרב האוכלוסייה 
ההילולה  גם  כך  אירופה.  במרכז  המקומית 
סביב שמעון בר יוחאי למרגלות הר מירון לציון 
יושבי  בקרב  מעריצים  לה  שצברה  מותו,  יום 
הארץ,  ושלאורך ההיסטוריה היו שסברו שיש 
לעלות  שאין  מאחר  סופר(,  )חת”ם  לבטלה 

לרגל לשום מקום מלבד ירושלים הקדושה.  
אל  בחום  אימצה  הצעירה  הציונית  התנועה 
חיקה את היום ה-33 לספירת העומר ומיהרה 
כוכבא  בר  של  האתוס  את  במרכזו  להעמיד 
ואת שאיפת ישראל לפרוק את עול הרומאים 
סיפור  המרכזי.  כמוטיב  לעצמאות  ולהגיע 
המרד ברומאים התאים ככפפה ליד לערכים 
תנועות  להנחיל.  רצתה  אותם  הלאומיים 
וציינוהו  לחגם  זה  יום  הפכו  הציוניות  הנוער 
הפכו  יותר  מאוחר  ביערות.  לטיולים  ביציאה 
של  לסמליהם   - והקשת  החץ   - החג  סמלי 

הפלמ”ח ואח”כ של הגדנ”ע. 
בעשוריה  המושבה,  של  התשחורת  לבני 
השיא  יום  את  בעומר  ל”ג  היווה  הראשונים 
מספר  שבועות  החברתית.  הפעילות  של 
לפני החג החלו באיסוף העצים. חומר בעירה 
לא היה קשה למצוא, ובטח לא נדרשו לפרק 
שבורים  ענפים  היו  מקום  בכל  פיגומים. 
גררו  לא  וגזם שנותר מהמטעים. את העצים 
או  במריצות  אלא  גזולות  “סּוֶּפר”  בעגלות 

סתם קשורים בחבל. 
בחצרות  שנערם  השלל  הועבר  הגדול  ביום 
הקבוע”,  ל”מקום  חמורים  גבי  ועל  בעגלות 

הוא מפגש הנחלים היוצרים את נחל עקרון, 
זה  אזור  למושבה.  הראשית  הכניסה  כיום 
נבחר משום החול הרך והנעים שנסחף אליו 

במהלך החורף. 
מגיל  המושבה  בני  כל  התאספו  ערב  לעת 

הצטרפו  ואליהם  ומעלה,  שלוש-עשרה 
שֶשַמע  סמוכים,  מיישובים  נוער  בני  חברים, 
החגיגות המוצלחות במזכרת גּוַנב לאוזניהם 
עם  במדורות  בנפרד  חגגו  יותר  )הצעירים 

הוריהם(.
 התוכנית הייתה גדושה: הערב התחיל בא”ש 
בשדות  שדה(  אימוני  פירושו  )א”ש  לילה 
הרכבת  פסי  ליד  שהסתיים  ובפרדסים, 
משחקי  מספר  לאחר  למושבה.  ממזרח 
גבורה, שכללו האזנה לפסים על מנת לזהות 

לאזור  החוגגים  חזרו  הרכבת,  מגיעה  מתי 
המדורה, שם העבירו את הזמן במשחקי זיהוי 
של קולות הלילה, בבדיחות וסיפורים, וכמובן 

בשירים בליווי אקורדיון. 
המוקד  על  העלאתה  הייתה  הערב  של  שיאו 
של  היהודים  צורר  בובת  של 
חסרו:  לא  כידוע  וכאלה  הדור, 
ה-20  המאה  במחצית  היטלר 
מקומו  את  שירש  וערפאת, 

בשנות ה-70. 
מכיבוד,  נהנו  הערב  לאורך 
)שרופים(  אדמה  תפוחי  שכלל 
ובצלים )שרופים אף הם(. עייפים 
דרכם  את  פילסו  ומאושרים 
לזמן  בדיוק  שחר,  עם  הביתה 

חליבת הבוקר של הפרות.
אזהרות  בלי  תורנים,  הורים  בלי 
רמׂשים  חיות,  נגד  אינסופיות 
בלי  משתוללים,  וערסים 
נוזלות  טרופיות  נקניקיות, 
וארטיק, אבל עם המון כיף, ביחד, 
את  לבטא  הנוער  בני  יכלו  בו  “החג”  זה  היה 
עצמם, או כפי שכתבה לאה גולדברג בשירה 

“את תלכי בשדה”, 
 “ופשוטים ופשוטים 

הדברים וחיים 
 ומותר בם לנגוע 

ומותר לאהוב
ומותר ומותר לאהוב”. 

ופשוט ליהנות. 
ל”ג בעומר שמח ובטוח! 
אילנית קיש

קציר תבואה בחג העומר, 
צולם בקיבוץ גבעת חיים לפני הקמת המדינה

17:30 התכנסות
18:00 פעילות ילדים

18:30 ארוחת ערב
19:00 הדלקת מדורה

19:30 מופע אש מרכזי

כל משפחה מתבקשת להביא:
- מחצלת

- תפוחי אדמה עטופים בנייר כסף
- בקבוקי שתיה וג’ריקנים )לשתיה וכיבוי(

- ביגוד חם
- והכי חשוב קרשים

מדורת ל”ג בעומר קהילתית
יום ראשון 18/5 בחניה של גן האירועים “בין הכרמים”

)על כביש מזכרת בתיה-חולדה(



קצת תרבות
דברים שאין להם שיעור

על זיהום אוויר וזיהום אווירה

הדילמות  ואיתו  בפתח  בעומר  ל”ג 
המודעות  עם  ההורים,  שלנו  הרבות 

למחלוקת שיש כיום בקשר לנחיצות המדורה 
כמאפיין מרכזי של החג. מצד אחד, גם אנחנו 
הקרשים,  איסוף  של  החוויה  את  זוכרים 
ואז  החברתית,  השייכות  הצוות,  עבודת 
הבגרות  תחושת  המדורה,  הדלקת  בלילה, 
ועוד.  הייחודיים  הטעמים  אותנו,  שאופפת 
מצד שני, כבר ידוע שהמדורות מזהמות את 
לשמש  היו  יכולים  חלקם  העצים,  האוויר, 
למשהו אחר במקום להישרף סתם, הלכלוך 
שנשאר אחרי ולפעמים גם לחצים חברתיים 
- במקרה שעושים  ומי לא מוזמן  - מי מוזמן 
גדולה  אחת  מדורה  ולא  פרטיות  מדורות 
לכל הכיתה. אין לי פתרון מעשי, אולי באמת 
מספר  את  שאפשר  כמה  עד  לצמצם  צריך 
המדורות הקטנות. המדורה הקהילתית שלנו 
למשל היא דוגמה טובה לכך: בכיתה ו’ עושים 
של  הכוונה  כמובן  נדרשת  שכבתית.  מדורה 

הצוות החינוכי וההורים כדי לקדם זאת.
של  ברנר  בגבעת  בהופעה  היינו  אתמול 
אסף  את  שאירחו  הילד”,  “איפה  להקת 
בכלל  אמיתי.  כיף  פגז.  הופעה  אמדורסקי. 
מוזיקאליות,  להופעות  ללכת  אוהבים  אנחנו 
למזכרת  קרובים  באולמות  כשהן  בייחוד 
מיני  בפארק  היינו  שעבר  בשבוע  בתיה. 
את  שאירח  בנאי  אהוד  של  בהופעה  ישראל 
“כנסיית השכל”. הרגשתי את הצלילים ממש 
כשניגנו  השמיימה.  ועולים  לנשמה  נכנסים 
שהופך  בקטע  הזהב”  “עגל  השיר  את  ושרו 
 - נפל  החשמל  כל  פתאום  לקצבי,  משקט 
רציתי  אבל  אלוהים?  אצבע  או  יתר  עומס 
בהופעות  הקהל  של  מגונה  בהרגל  לשתף 
אנשים  האווירה”.  “זיהום  קוראת  אני  לו  אלו 
מרכזיים  חלקים  בפלאפונים  מצלמים 
סתם  או  לרקוד  לשיר,  במקום  מההופעה. 
את  אל-על  מרימים  הם  בהופעה  לצפות 
שמאחוריהם  לאלו  ומפריעים  המכשיר 
הרגע  את  לחיות  במקום  בשקט.  בה  לצפות 
חושבים  אנשים  אותם  מהמוזיקה  וליהנות 
לאחרים  יראו  או  בבית  בהופעה  יצפו  כיצד 
ש”היינו שם”. אתמול ראיתי דבר משונה עוד 
יותר: אדם נפנף במכשירו בו הופיעה תמונה 
של נר. והמכשירים היום גדולים, ממש מסכי 

ענק. 
וזיהום  האווירה  זיהום  על  נחשוב  בואו  אז 
הרגעים  מכל  וגם  מהרגע  וניהנה  האוויר 

הנוספים.
אסנת פרל

ספירת העומר
אף הוא אמר חמישה דברים של שנים שנים-עשר חודש. משפט דור המבול שנים-עשר 
חודש. משפט איוב שנים-עשר חודש. משפט המצרים שנים-עשר חודש. משפט גוג לעתיד 
מדי  “והיה  שנאמר  חודש.  שנים-עשר  בגיהינום  רשעים  משפט  חודש.  שנים-עשר  לבוא 
חודש בחודשו”. רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת שנאמר “ומדי שבת בשבתו”. 

)עדויות פרק ב משנה י(
שמו  זה  עצרת  העומר”.  כ”ספירת  גם  בימינו  ידועה  זו  תקופה  עצרת”.  עד  הפסח  “מן 
זו תקופת  החז”לי של חג שבועות החותם את ספירת הימים מפסח עד שבועות. פסח 
קציר הׂשעורים ושבועות תקופת קציר החיטים. אלה תקופות חשובות ביותר בכלכלה של 

תקופת חז”ל.
העומר  ספירת 
בתורה  מוזכרת 
פרק  ויקרא  בספר 

כג:
ָלֶכם  “ּוְסַפְרֶּתם 
ת  ָּב ַהּׁשַ ת  ִמָּמֳחַר
ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום 
ַהְּתנּוָפה  ֹעֶמר  ֶאת 
ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע 
ִּתְהֶייָנה:  ְּתִמימֹת 
ת  ִמָּמֳחַר ד  ַע
ִביִעת  ַהּׁשְ ָּבת  ַהּׁשַ
ים  ֲחִמּׁשִ ִּתְסְּפרּו 

ִמְנָחה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יֹום 
ֲחָדָׁשה ַלה’” )פסוקים טו-טז(.

ַתֲעׂשּו,  ֹלא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם.  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  “ּוְקָראֶתם 
ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם” )כא(.

ְּפָׁשָטם של הפסוקים אינו מדבר על ספירה של ממש אלא על חישוב מועד חג סוף תקופת 
העומר, הוא חג השבועות. התורה מצווה לחגוג חג זה ביום החמישים אחרי חג המצות. 
יום,  כל  ממש  לספור  המצווה  התקבעה  לספירה,  ה-3-4  במאות  חז”ל,  תקופת  לאחר 
בסגנון: “היום שלושים ושלושה יום לעומר, שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים”. כיום זה 

נעשה בדרך כלל סמוך לתפילת ערבית.
היום יש נוהגים מנהגי אבלות בספירת העומר: לא מתחתנים, לא מסתפרים ולא מגלחים 
ואיסור הנישואים  זו אינם מוזכרים כלל אצל חז”ל,  את הזקנים. מנהגי אבלות בתקופה 
איסור  ה-9(.  )המאה  הגאונים  בתקופת  לראשונה  מוזכר  לעצרת  פסח  שבין  בתקופה 
התספורת והגילוח הוא מאוחר אף יותר, וקשור ככל הנראה למסעי הצלב )מאות 13-11(. 
תפילה  היא  האשכנזיות,  בקהילות  הספירה  בשבתות  שנאמרת  הרחמים”  “אב  תפילת 

לזכר הנרצחים בפרעות מסעות הצלב הראשונים.
המשנה  היא  עצרת  עד  פסח  לתקופת  בקשר  מכיר  שאני  חז”ל  אצל  היחידה  האמירה 
הנ”ל במסכת עדויות. רבי עקיבה אומר שעונשם של כל מיני דמויות - דור המבול, איוב, 
גוג מנבואת יחזקאל, עונש גיהינום לרשעים - נמשך שנים-עשר חודש. זו אחת הסיבות 
לומר קדיש במשך שנים-עשר חודש לאחר פטירת הורים. רבי יוחנן בן נורי, בן דורו של רבי 
עקיבא )אמצע המאה ה-1(, חולק וטוען שהרשעים נענשים בגיהינום בתקופה שבין פסח 
יוצאת דופן מאוד, משום שישנה מעט  זו  לעצרת, כלומר תקופת ספירת העומר. משנה 

מאוד מיסטיקה בספרות חז”ל בכלל ובמשנה בפרט.
האזכורים  לחג?  הפך  הוא  מתי  לספירה,  ה-33  היום  כלומר  בעומר,  ל”ג  לגבי  ומה 
יום זה הם מהמאה ה-12, אבל רבנים מובילים לאורך כל התקופות עד  הראשונים של 
הילולות  בו  לערוך  שאסרו  היו  ואפילו  ממש,  זה  ביום  שאין  כתבו  ה-20  המאה  ראשית 
בקרב  אליו  וההתנגדות  ממש,  של  לחג  בעומר  ל”ג  הפך  ה-20  במאה  בפועל,  ושמחות. 
בר  שמעון  ולרבי  לקבלה  בעומר  ל”ג  של  הקשר  מקור  גם  נשכחה.  ההלכה  פוסקי 
יוחאי )מתלמידיו של רבי עקיבא( לא ברורה, וכמו הרבה דברים בקבלה מדובר כנראה 

בהשפעות מחוץ ליהדות וב”גיור” של מנהגים פגאניים. 
מעניין לציין בהקשר זה שבל”ג בעומר הוקם הפלמ”ח, בשנת 1941.

אריאל ידין

עלייה לרגל לקבר הרשב”י, 1920



חידה לילדים
שלום לכולם! האם אתם מוכנים למדורה הקהילתית???

לכבוד חגיגות ל”ג בעומר אספו ילדי והורי קהילת קשת קרשים רבים למדורה גדולה.ישי 
צילם את חברי הקהילה בעת איסוף הקרשים ואחר כך בעת הדלקת המדורה.

האם תוכלו למצוא ולהתאים בין היושבים סביב המדורה לבין הקרשים/עצים שאספו 
)יש להתאים לפי התמונה העליונה-לראות מי סוחב אילו קרשים(

בהצלחה וחג שמח, נועה ליבנה-זלצברג


