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ודברת בם
המקום שלי מקדש הזהב באמריצר, הודו 

רשת ללא בטחון

להשתתף  בזמן?  לחזור  רוצה  היה  לא  מאיתנו  מי 
בישיבת סנאט ברומא, לצעוד עם חניבעל דרך האלפים 
תמיד  אני  ורסאי…  בארמון  מלכותי  בנשף  לרקוד  או 
רציתי להיות לרגע בהר הבית בתקופת בית המקדש 
דוד,  בעיר  השואבה  בית  שמחת  את  לחוות   - השני 
להתנחשל עם מאות האלפים שהגיעו לחגוג את אחד 
הכוהן  של  פניו  זוהר  את  ולראות  בירושלים  הְרָגִלים 
כיפור.  ביום  הקודשים  מקודש  בשלום  היוצא  הגדול 

רציתי להרגיש את הקדושה המחשמלת של עם קטן המודע לתפקיד 
שנטל על עצמו - לבשר לעולם את האמונה באל אחד.

ויום אחד, לאחר נסיעה מתישה של שעות ברכבת,  והינה אני בהודו… 
בקרון,  איתנו  יושבים  ההודים  ממיליארד  חצי  כאילו  היה  נדמה  שבה 
הגענו יפעת ואני לאמריצר, שהיא העיר הקדושה לסיקים. כמו היהודים 
גם הסיקים הם עם קטן מאוד, רק אחוז מהאוכלוסייה הכללית בהודו, 
מעל  מתנשא  פתאום,  ו…  קדוש,  ספר  ולהם  אחד  באל  מאמינים  והם 

הערבוביה הכללית של הזוהמה והרעש, נגלה לעינינו 
המקום הקדוש ביותר לסיקים - מקדש הזהב! 

לילה שלם ולבן בילינו במקום - מתערבבים בין המוני 
הדבר  הלילה.  כל  המקום  את  שמאכלסים  האדם 
המקדש.  את  מנקים  הזמן  שכל  הוא  ביותר  לי  הזכור 
כולם. אישה שעוברת מוציאה פתאום סמרטוט ומנגבת 
ענק  טורבאן  עם  נכבד  סיקי  איש  נראה;  בלתי  כתם 
וממש  המצוחצחות;  המדרגות  את  ביוזמתו  מטאטא 
בתוך המקדש - קריאה בלתי פוסקת מהספר הקדוש. אש קודש שלא 

תכבה לעולם. 
המשמעות  מהי  שלנו.  היהודי  במקדש  שם,  היה  איך  הבנתי  פתאום 
של להיות עם קטן עם אמונה בוערת בין מיליוני עובדי אלילים מסביב. 
המושג  את  זמן,  הרבה  הרגשתי  שלא  מה  את  שוב  הרגשתי  פתאום 

שכמעט נשכח לנו ואיננו - את הקדושה. 
יואב פרנקל

ארבע-עשרה  בן  תיכוניסט   ,2002 בנובמבר 
 )Ghyslain Raza( ראזה  גיזליין  בשם 
בית  במרתף  וידיאו  מצלמת  מול  השתעשע 
ומחקה  מוארך  מקל  אוחז  כשהוא  הספר, 
הכוכבים”.  “מלחמת  בסגנון  לחימה  תנועות 
חבר  ידי  על  במרתף  נמצאה  הקלטת 
ללימודים של ראזה שהחל להפיצה. בעקבות 
רב,  ללעג  מושא  ראזה  הפך  הסרטון,  הפצת 
ככל  אך,  למד  איתם  ילדים  בקרב  תחילה 
הלעג.  מעגל  התרחב  התרחבה,  שהתפוצה 
והוא  בראזה,  הוטחו  ביותר  קיצוניות  אמירות 
נאלץ לבסוף לעזוב את בית הספר ולהמשיך 
ללמוד אצל מורים פרטיים לצד קבלת טיפול 

נפשי. 
זכה  שם  אינטרנט  באתר  הוצג  הסרטון 
)וִזכרּו  צפיות  ולמיליוני  נרחבת  לחשיפה 
שמדובר בעידן טרום יו טיוב(. עד שנת 2006 
הוערך שהסרטון זכה בלמעלה מ-900 מיליון 
צפיות. דמותו של ראזה הוצגה בשלל תוכניות 
 ,)Family guy ו-   Southpark )כגון  בידור 
להופיע  השנים  לאורך  ושוב  שוב  הוזמן  והוא 

בתוכניות אירוח.

להתקדמות  עדים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
בתחום  ומשמעותית  מואצת  טכנולוגית 
נרחב  לשינוי  שהובילה  התקשורת, 
מבוגרים   - כולנו  של  היומיומית  בהתנהלות 

יתרונות רבים בשלל  זו  כילדים. להתפתחות 
אנו  זאת  לצד  אך  כאן,  אמנה  שלא  תחומים 
טכנולוגית  שתקשורת  רבות  לסכנות  עדים 
הקשות  התופעות  אחת  בחובה.  טומנת  זו 
היא  האחרונות  בשנים  ויותר  יותר  שנפוצה 

 .)Cyber bullying( בריונות רשת
“פעילות  היא  רשת  בריונות  של  ההגדרה 
לפגוע  שמטרתה  וגלויה  מכוונת  תוקפנית, 
ובאמצעי  האינטרנט  באמצעות  אחר  באדם 
קבוצות  או  יחידים  ידי  על  נוספים  תקשורת 

ששולחים וחוזרים ושולחים מסרים עוינים”.
בריונות  המבדילים  גורמים  מספר  זוהו 
ושעלולים  פנים,  אל  פנים  מבריונות  רשת 
יותר  קשה  תהיה  שפגיעתה  לכך  להוביל 
אנונימיות  על  שמירה   .1 “רגילה”:  מבריונות 
תוקפנית  להתנהגות  שמובילה  התוקף(  )של 
חשיפה   .2 להסתתר.  היכולת  בשל  יותר 
הפצה  מאפשרת  האינטרנט  רשת  רחבה. 
של מידע - תמונות, סרטונים - תוך זמן קצר 
מאוד לקהל רחב ביותר. 3. קושי בגילוי ודיווח. 
נמצא שהסובלים מבריונות רשת נוטים פחות 
מבריונות  מהסובלים  עזרה  לקבלת  לפנות 
פנים אל פנים. 4. פריצת גבולות זמן ומקום. 
לאזור  מוגבלת  הייתה  בריונות  בעבר  אם 
בבית  שהות  בעת  )למשל  נתון  בזמן  מסוים 
היא   - מפלט  אין  רשת  מבריונות  הספר(, 
עלולה לרדוף את הקורבנות בכל שעה ובכל 

מקום, גם בביתם. 
לבריונות רשת עלולה להיות השפעה רבה על 
להערכה  המוביל  כגורם  נמצאה  היא  ילדים. 
עצמית ירודה, להסתגרות חברתית, להעצמת 
ולהתפתחות  ופחד  כגון כעס, תסכול  רגשות 

של דיכאון. 
מתייחסת  רשת  בריונות  עם  התמודדות 
שמתבטאת  מונעת,  לפעילות  בעיקר 
רמות,  בשלל  לנושא  מודעות  בהעלאת 
והצוות  ההורים  של  משותפת  באחריות 
תוכניות  ובעולם  בארץ  קיימות  החינוכי. 
סדנאות  באמצעות  המודעות  להעלאת 
ושיחות הסברה. מומלץ לשים דגש מיוחד על 
שפעילות  נמצא  שכן  ד’-ה’-ו’,  בכיתות  ילדים 
מונעת  אלו  בגילאים  זה  בנושא  מונעת 
הורים  ההתבגרות.  בגיל  והחמרה  הידרדרות 
של  המורכבת  הסוגיה  עם  מתמודדים  רבים 
של  התנהלותם  על  לפקח  כמה  ועד  איך 
ילדיהם ברשת. מחקר )ישראלי( מצא שילדים 
חושפים  הוריהם,  פיקוח  תחת  הנמצאים 
אתרים  פחות  מחפשים  אישי,  מידע  פחות 
זרים  עם  משיחות  יותר  ונמנעים  נאותים  לא 

ברשת.
היא  הבעיה  עם  נוספת  התמודדות  צורת 
הילדים  בחיי  רגשיים  היבטים  טיפוח  ידי  על 
כמו  פגיעה,  מפני  עליהם  להגן  שעשויים 
סדנאות  אישית,  מסוגלות  תחושת  העצמת 



פרשת  “ויקרא” פרשת השבוע למשפחה

תחושת  להפגת  וכיתתיות  קבוצתיות 
הבדידות והקניית כלים להתנהלות ברשתות 

החברתיות הפופולאריות.

ונסיים בראזה, איתו פתחנו. ראזה סירב לכל 
ידי  על  השנים  לאורך  אליו  שהופנו  ההצעות 
תחושתו  בשל  שונות  ואירוח  בידור  תוכניות 
קיבל  הוא  קרקס”.  ל”חיית  להופכו  שמטרתן 
מאוניברסיטת  דין  בעריכת  תואר  לאחרונה 

לשימור  האגודה  לנשיא  והתמנה  מקגיל, 
כשנה,  לפני  מגוריו.  בעיר  ותרבות  מורשת 
התראיין  הוא  ושש,  עשרים  בן  כשהוא 
מוצהרת  מטרה  מתוך  בחייו,  לראשונה 
בשל  זאת  רשת,  לבריונות  מודעות  להעלות 
האחרונות.  בשנים  התופעה  התגברות 
בריאיון הוא פנה לילדים שסובלים מבריונות 
ולפנות  הבושה  על  להתגבר  בהם  והפציר 
תעברו  אתם  תשרדו.  “אתם  עזרה:  לקבלת 

את זה, ואתם לא לבד, אתם מוקפים אנשים 
שאוהבים אתכם”. 

מבריונות  להימנעות  למתבגרים  טיפים   10
http://www. בקישור:  למצוא  ניתן  רשת 
cyberbul ly ing.us/Top_Ten_Tips_

Teens_Prevention.pdf

בנימין גרינברג

דורית פנד ינאי ואנוכי יצאנו כנציגות הקהילה 
אחים  “שבת  ששמה  “מרקם”  של  לתוכנית 
צריכה  איך  בשאלה  העוסקת  יחד”,  גם 
מעורבת.  בקהילה  שלנו  השבת  להיראות 
שעסקו  מפגשים  מספר  כללה  התוכנית 
התכנסות   ומרחב  תפילה,  שבת,  בנושאי 
התאספנו  שבועיים  מדי  מעורבות.  בקהילות 
אנשים  ופגשנו  במודיעין  “יחד”  הספר  בבית 
מיוחדים שבאו לדבר איתנו על מודלים שונים 
שונים.  מאפיינים  ועל  בקהילות  שבת  של 
פיוטרקובסקי,  מלכה  הרבנית  את  שמענו 
בתקוע  מעורבת  בקהילה  שמתגוררת 
ורונן  זרחי  שי  עם  דיברנו  שלה,  השבת  ועל 

ועל  שלהם  בקהילות  תפילה  על  נויבירט 
בקהילות  רוחנית  התחדשות  של  האתגרים 
פגשנו  אורתודוכסיות,  ולא  אורתודוכסיות 
שסיפרה  שלנו”  “ירושלים  מתנועת  חברה 
מיזם של הפעלת המרכזים הקהילתיים  על 
צעירות,  משפחות  לטובת  בשבת,  העיר  של 
אפשרויות  להן  מספקת  אינה  הקודש  שעיר 
בילוי קהילתיות ביום זה, ועל תהליך קהילתי 

מדהים של איתור צרכים וגיוס שותפים.
כולנו  שבה  שבת,  הייתה  הכותרת  גולת 
אדומים,  מכפר  מעורבות  קהילות  נציגי   -
 - ועוד  מודיעין  אליאב,  צופים,  אשחר, 
היישוב  של  ההארחה  בבית  התארחנו 

מעורבת,  קהילה  בו  שאף  שבנגב,  כרמים 
לקבוצת  גם  שמתייחסת  שבת  תוכנית  ובנינו 
התפילה וגם לקבוצת המפגש, לרבות התפר 

שביניהן.
הטסת  שכללה  שבת  בקבלת  התחלנו 
ברכות  עם  נרות  הדלקת  לפני  עפיפונים 
שימחו  במקביל  לשבת.  כתבו  שהילדים 
המבוגרים את ליבם בקצת יין טוב ואז הדלקנו 
על  בשירה  שבת  לקבלת  והתכנסנו  נרות 
הדשא. ישבנו ביחד, ילדים ומבוגרים, וקיבלנו 
את פני השבת בשירה, מול השמש השוקעת 
למחרת  ורוגעת.  קסומה  באווירה  לעינינו 
קידוש  של  סוג  נערך  התפילה  לאחר  בבוקר 

שבת קהילתית במזכרת בתיה

ידית כלי אבן עם הכתובת “קרבן” 
שהתגלתה באזור המערבי של 

החפירות ליד הר-הבית. 

על קרבן עולה ויורד
קרבנות  בדיני  עוסקת  ויקרא  פרשת 
דיני  המקדש:  ובבית  במשכן  המוקרבים 
והשלמים.  האשם  החטאת,  העולה,  קרבנות 

הפרשה עוסקת גם בדיני 
מנחת  שונות:  מנחות 
מרחשת,  מנחת  סולת, 
מנחת  מחבת,  מנחת 
ומנחת  תנור  מאפה 
 – כן  כמו  הביכורים. 
בדיני  הפרשה  עוסקת 

קרבן עולה ויורד.
עולה  בקורבן  החייבים 
החוטאים  הם  ויורד 
העבירות  מן  באחת 

הבאות:
שבועת ביטוי – שבועת 
שלא  שבועה  או  שקרית 

קוימה,
העדות -  שבועת 
לאירוע  עד  שהיה  אדם 
לשקר  ונשבע  כלשהוא 

בכדי להתחמק מלהעיד על כך,
כניסה בטומאה   – וקודשיו  טומאת מקדש 

לבית המקדש או אכילת קורבנות בטומאה.
זהו   – מצורע  וקורבן  יולדת  קורבן  מלבד 

קרבן  בתורה:  היחיד  הפרוגרסיבי  הקרבן 
של  הפיננסי  מצבו  פי  על  ויורד  עולה  שערכו 
הקרבן  גם  זהו  שמו.  ומכאן   – אותו  המקריב 
דרגות  של  ביותר  הגבוה  המספר  בעל 
יורד:  בסדר  חיוב 
במצב  חיוב  דרגת 
דרגת  “עשירות”, 
“דלות”  במצב  חיוב 
במצב  חיוב  ודרגת 

של “דלי-דלות”.
שהיה  מי  נחדד: 
שחטא  בזמן  עשיר 
לעני  הפך  כך  ואחר 
עני  קרבן  מביא    -
“דלות”  מצב  )עבור 
של  מצב  עבור  או 
למרות  דלות”(.  “דלי 
הביא  לו  היה  שעדיף 
חייב  עשיר,  קרבן 
הדל להזדרז ולהביא 
קרבן עני ולא לחכות 
בידו  שיהא  עד 
הסיבות  אחת  עשיר.  אדם  של  קרבן  להביא 
להלכה זו היא ש” שחביבה מצווה בשעתה “ 
 – ונתעשר  חזר  )בבלי פסחים, דף ס”ח(. אם 

יביא כמובן קרבן עשיר.

שיר שמתחבר לי לפרשה:
Sacrifice - Elthon John

https://www.youtube.com/
watch?v=NrLkTZrPZA4

להציע  מסה  קכ”ג(  )מצווה  החינוך  ספר 
 – הקרבן  של  לפרוגרסיביות  כולל  הסבר 
ובמצורע.  ביולדת  גם  פרוגרסיביות הקיימת  
מדבריו עולה שקרבן עולה ויורד חל בחטאים 

שקל להיכשל בהם:
ובידיעתו קלות שכל בני  ומחכמתו ברוך הוא 
איש ומיעוט הבנתם ודלות כחם, הקל עליהם 
הכפרה בחטאים האלה הנזכרים להיותם כפי 
קרוב  שכשלונם  לפי  ועניים,  אדם  בני  עושר 

אצל בני אדם.
האברבנאל )ספרד, פורטוגל ואיטליה, המאה 
שבועת  על  שחטאת  טוען  וה-16(  ה-15 
יותר  ידקדקו  אז  “כי  להרתעה  נועדה  שקר 
שיהיה מה שהוציאו מפיהם...”. הוא גם חורג 
וכותב  לחלוטין  ממנה  מתעלם  מההלכה, 
שדין עולה ויורד תקף בכל החטאות ולא רק 
עבור חמשת המקרים עליהם פירשה התורה. 
של  זו  לדרשה  הסבר  לתת  לי  קשה 

האברבנאל ואני מניח אותה לפתחכם...
שבת שלום
שלומי פלג



סדקים ושריטות      כאב
אסתי  מאת  מקסים  סיפור  קראתי  מזמן  לא 
ג. על אישה באמצע החיים המגיעה למיון עם 
כאבים חזקים מאוד. הרופא שואל אותה מה 
והיא עונה: הכול. הוא מתעקש על  כואב לה 
ברצינות.  לענות  מחליטה  והיא  מדויק  פירוט 

המילים משתחררות כמו מתוך כלוב:
כואבים  הצער.  כואב  הראש.  כואב  “הראש, 
ההתפרנסות  כואבת  ההולכים,  הימים 
כואבים  בהייה,  זמן  כל  שדוחה  ההכרחית 
שההורים  כואב  האינסופיים,  הסידורים 
התרוקנו  טרם  מבינתם  ומתרוקנים  הולכים 
מחייהם, כואב חוסר האונים, כואב שקמטים 
יפה  שהייתי  כואב  לעיניים,  סביב  חדשים 
כואב  אהבה,  מספיק  שאין  כואב  ידעתי,  ולא 
בדרום  שלאנשים  כואב  והמצב,  שאלימות 
העיר כואב, ובבתים הרוסים בגשם, באוהלים, 
בשדה  נטוש  וכלב  רחוב  וחתולי  ברחוב, 
התעופה, וכואב שחסר, כואב מה שמסתתר, 
שלא  המקומות  כואב  שנגלה,  מה  כואב 
שרוצה  ללכת,  שרוצה  שכואב.  כואב  אראה, 
כואב  יכאב,  שלא  רוצה  כואב,  אבל   - לרקוד 
ואפילו  כואב,   - ומחייכת  כואב  כשלא  שגם 

כשצוחקת - כואב”
מי  כל  במציאות,  וסוריאליסטי.  יפה  סיפור 
יודע  חזק  נפשי  או  פיזי  כאב  פעם  שחווה 
שכאב משתק את הדיבור, מבודד את בעליו 
מהעולם ומחריב את האני. בשיאו הוא מביא 
רק  המייצר  שפה  נטול  למצב  הסובל  את 
שתיקה   - מכך  גרוע  או  וחרחורים,  זעקות 
הכאב  את  חשים  כולם  רעות.  מבשרת 
האדם,  בני  לכל  משותף  הוא  פה,  המתואר 
אך הוא כה קשה לתיאור. אם יצא לכם פעם 
ראיתם  כאבים  הסובל  אדם  בסביבת  להיות 
את  לתאר  קשה  כמה  שפתו.  דלה  כמה 
דבר  כל  שמשתקת  הזאת  החדה  התחושה 
הגדולה  הוודאות  הוא  הכאב  נוגעת.  היא  בו 
ביותר בחייו של הסובל, אך הדבר הקל ביותר 
של  משהו  הוא  הסביבה.  מצד  להתעלמות 

כולנו שבסופו של רגע משאיר אותנו לבד.
רגש.  או  תחושה  הוא  כאב  אם  לדעת  קשה 
לרוב  תחושה.  הוא  ורגעי  נקודתי  כשהוא 

מזה,  עמוק  הוא 
ממצב  מושפע 
מאישיותו  הרוח, 
חוויות  האדם,  של 
חסינותו  ילדותו, 
ומה  תרבותו.  ואף 
הוא  שמדהים 
לאמוד  דרך  שאין 
והוא  עוצמתו  את 
בהתאם  סובייקטיבי 
האדם,  של  לתיאורו 

רבים  מדענים  שונה.  אותו  מתאר  אדם  וכל 
לעזור  מנת  על  כאב  סולמות  להציג  ניסו 
לאנשים לאמוד את כאבם. אך תקפותם עדיין 
לחוויה  בנוגע  כה  עד  שברור  מה  בעייתית. 
ספק  ללא  הוא  שכאב  הוא,  הזו  המפוקפקת 
מאז  חולים  לבית  אחד  מספר  ההפניה  גורם 

ומעולם. 

חסרונותיו של הכאב ברורים, אך יחד עם זאת 
יש בו גם יתרונות. נוכחותו מהווה חוויה כמעט 

דתית.
כאב   – ביותר  הברור  היתרון  ואולי  ראשית, 
הוא סמן חיצוני הדואג לשלמות הגוף והנפש. 
בלעדיו נתהלך כסומים בעולם המסוכן הזה, 
חוזרים שוב ושוב על אותן שגיאות. הכאב הוא 
רמזור טבעי ובריא, המופיע לראשונה בבואנו 
הרגע  עד  אותנו  מלווה  הנראה  וככל  לעולם 

שנצא ממנו.
“חמישים  הספר  נמכר  שעבר  בקיץ   – שנית 
מיליון  מ-65  בלמעלה  אפור”  של  גוונים 
לעונג  כאב  בין  הקשר  את  והעלה  עותקים, 
כאב  בן  הקשר  אפשרית.  בנות  שיחת  לכל 
מעבר  הרבה  ועשיר  סבוך  הוא  להנאה 
לספוג,  מסוגלים  בם”  “ודברת  שדפי  למה 

לחלוטין  נורמאלי  בין  הציר  על  נע  והוא 
לאבחון  )המדריך   DSM-ב נפשית  להפרעה 
סדיזם  נפשיות(.  הפרעות  של  וסטטיסטיקה 
מופיעים  ומזוכיזם 
של  הפרק  תחת  שם 
הפרעות מיניות. אך יש 
להניח שחלק קטן מזה 

)או גדול( מצוי בכולנו. 
האחרון  והיתרון 
ביותר  והמשמעותי 
ערכו  מלבד    - בעיניי 
כאב  הפונקציונאלי, 
משערי  אחד  הוא 
הוא  הגדולים.  הׂשיח 
מזמין דיבור וקשר. כאשר מקבלים את כאבו 
לאינטימיות.  עימו  נכנסים  אחר  אדם  של 
כאשר מפקפקים בכאב או מתעלמים ממנו, 
שוללים את קיומו של הזולת. אני אישית לא 
בלי שיתוף כלשהו  יכולה לדמיין קשר עמוק 
רק  לא  חשיבותו  אך  הכואבים.  בחלקים 
בקשר, הכאב הוא גם הדרך העמוקה ביותר 
הפנימי  המרחב  ולגילוי  עצמית  להיכרות 
ִחשבו על פנינה העקרה, עומדת  של הנפש. 
בפינת היכל התפילה, מתעלמת מכל הסובב 
כאבה  את  וזועקת  עיניים  עוצמת  אותה, 
היא  המרוקן.  הרחם  כאב  הפיזי,  הפנימי, 
בשיח העמוק ביותר עם הכאב הזה, מטיחה 

בו אגרופים, נראית לרגע כשיכורה.
או מושתק, מוכחשים  עוד הכאב מודחק  כל 
אך  בקיום.  משמעותיים  חלקים  עימו  יחד 
כשהכאב חזק עד כדי חוסר יכולת להתעלם 
הכול,  לעצור  כורח  נוצר  אז  דווקא  ממנו, 
להיכנס  תשובה,  ולחפש  לשאול  להתמקד, 
לדיאלוג  להיכנס  ויכולנו  הלוואי  לדיאלוג. 
הזה בלי הצורך לסבול, אבל זו כנראה הדרך 
הפנימית  לצעקה  להקשיב  שלנו  היחידה 

העמוקה ביותר.
מיכל חלמיש

על  סיפר  אחד  כל  כאשר  עדות,  מאכלי  לפי 
שלו  סבא  בבית  התפילה  שלאחר  הארוחה 
בתימן.  או  באמריקה  עיראק,  או  בפולין   -
סביח  ג’חנון,  מטעמים:  הונחו  שולחן  כל  על 
וערק  טשולנט  קוגל,  וסלמון,  בייגל  עיראקי, 
כמובן. סביב האוכל והזיכרונות הרגשנו כולנו 
השונות,  המסורות  של  הנמשך  הקשר  את 
משפחותינו  של  הזיכרון  במחוזות  מטיילים 
שייכים  בזמן  ובו  שונות  מגלויות  שהגיעו 
לכאורה  בארץ.  פה  הקבוצה  של  למציאות 
פעילות פשוטה של בליסה בעיקר, אבל לא 
האוכל  השראה  ומעורר  משמח  כמה  ייאמן 
מבית  לזיכרונות  מחובר  כשהוא  להיות  יכול 

סבא.
 - הסביבה  בשבילי  לטיול  יצאנו  מכן  לאחר 

הנגב הפורח מרהיב בתקופה זו.
פרי  שירונים  הוכנו  השבת  ארוחות  במהלך 
ידינו. רוב השירים היו שירי ארץ ישראל היפה 
מכירים  הילדים  גם  כמה  עד  לגלות  ומשמח 

ואוהבים לשיר.
סיניים  פנסים  הודלקו  מהשבת  פרידה  לעת 
)תשובה  הפריחו  שהילדים  מעופפים 
לעפיפונים של יום האתמול( ונפרדנו בנגינת 

גיטרה ובהבדלה.
מרחב  לייצר  כדי  בתוכנית  להשתתף  רצינו 
שבת קהילתי גם פה במזכרת בתיה. הקמנו 
בו  להשתתף  נוספים  אנשים  שמזמין  צוות 
קהילתית  שבת  לעשות  נוכל  איך  ולחשוב 
התפילה  קבוצות  את  שמייצגת  משמעותית 
ליצור  עשויה  השבת  אמיתי.  באופן  והמפגש 

שלנו  לגיבוש  שיתרום  חזק  קהילתי  חיבור 
ויאפשר לנו להתייחס לזמן משמעותי לכולנו 
במהלך השבוע - כשכל אחד יכול למצוא בו 

את הפינה שמתאימה לו.

אנו מתכננות את השבת הקהילתית 
אחרי פסח, ב-18-17 באפריל, 

כשעדיין לא חם מדי.
נשמח אם תצטרפו אלינו לצוות 

התכנון או אם תרצו להירתם 
למשימות שייקבעו.

לפרטים ניתן לפנות אל 
נעמה קשת: 052-5803833

אפרת נצר וייס



הדף האחורי על חומש ויקרא
השבוע אנחנו מתחילים לקרוא בחומש ויקרא – מי לא מפחד ללמוד 

וללמד חומש ויקרא??!! 
שאלות  קשיים  מעט  לא  מעלה  הקרבנות  ספר  הוא  הלא  זה,  חומש 

ותהיות.
מה הרלוונטיות שלו לימינו? האם בבניית בית המקדש השלישי נחזור 
להקריב קרבנות כפי שהקריבו אבותינו? האם כל הקידמה אליה הגענו 

באלפיים השנים האחרונות תתהפך ותעלם? 
החוקים  כל  על  בתורה  הכתוב  את  ללמד  עלינו  אין  האם  שני,  ומצד 

והדינים כפי שהם כתובים ללא עוררין ומבלי לשאול ולתהות?
עם שאלות מעין אלו התחלנו ללמוד ולחקור את הפרקים הראשונים 

בחומש.
ניסינו להבין מה משמעות מעשה הבאת הקרבן והקרבתו, האם יש כאן 
מעשה סמלי? האם זהו צורך של האדם או צורך של הקב”ה? בתחילת 
הלימוד ניסינו לתאר את עצמנו ככהנים הדיוטות וליווינו אנשים שבאו 
היה  ומה  איך הרגישו  להבין  ניסינו  עד למזבח.  להקריב קרבן במשכן 

עליהם לעשות.
את  להבין  כל  קודם  עלינו  היה  השונים,  הקרבנות  על  ללמוד  בבואנו 
=  במשמעות  זו מגיעה מהשורש ק.ר.ב  משמעות המילה קרבן. מילה 

של קרבה - קרוב. 
לחיים  רגילים  הם  המצרים,  האלילים  בצל  מחיים  יצאו  ישראל  בני 
הם  רוחנית.  כולה  כל  שהיא  לאמונה  להתחבר  ומתקשים  גשמיים 
ולסמלים שיעזרו להם להתקרב  זקוקים לחפצים מוחשיים, לסימנים 
לקב”ה. ראינו את הצורך הזה בפסוקים הראשונים: “אדם כי יקריב....” 
ומכאן שזהו צורך של האדם  למדנו מרש”י שהכוונה לקרבנות רשות 

להביא משהו משלו לקב”ה.
מביאים  היו  ה”אנושות”  כלל  בה  והתקופה  הרקע  את  להבין  ניסינו 

קרבנות על מנת להתקרב לאל. 
ובדרך הטבע  חיים בתוך שאר העמים  ישראל  בני 

מושפעים מהם.
הקרבנות  הקרבת  עניין  את  מצמצם  בעצם  הקב”ה 

בכך שחלים עליו חוקים ברורים ונוקשים באשר להיכן יש להקריב, מי 
המקריב, מתי מותר להקריב וממה יש להקריב. כמו כן קרבנות ציבור 

תופסים מקום נרחב על מנת לפטור את היחיד ולמסד את הקרבנות.
אבל, קרבנות הם כמובן לא הכל, נשלחנו כעיתונאים לסקור את אירוע 
התחושות  את  להבין  ניסינו  המילואים,  ימי   8 לאחר  המשכן  חנוכת 
וההתרגשות מהיום הגדול, הנוכחות המרשימה, הבגדים, המשכן בשיא 
תפארתו. כמו גם את תחושותיו של אהרון כשהתגלו מעשי בניו ומותם 

הטראגי. 
וניסינו לענות על  בתחום סימני הטהרה בחיות הבאנו פירושים שונים 
כל  שהרי  והטמא  הטהור  בין  חלוקה  ישנה  למה  מה?  לשם   – השאלה 

החיות נבראו בידי הקב”ה. למדנו 3 דעות שונות שעיקרן:
1. שמירה על בריאות הגוף, 2. שמירה על בריאות הנפש 3. בניית סייגים 

כעם הנבחר להזכיר לנו תמיד שהעולם אינו ברשותנו הבלעדית.
הבאנו לכיתה חסה, אורז קמח וחציל, התנסינו בבדיקת המצרכים ע”י 
ניפוי, בדיקה, חיתוך – בהתאמה - למציאת חרקים – )מה שלשמחתנו 

לא מצאנו(.
חומש ויקרא ממשיך ועוסק במצוות רבות ומגוונות, בהן ואהבת לרעך 
וכן  שבו,  המרכזיות  החברתיות  המצוות  ושאר  קדושים  בפרשת  כמוך 

פרשיות החגים והמועדות שהשארנו ללימוד מעמיק במחצית ב. 
חני נמיר

ֵּבית ִמְדַרׁש ַמָסעֹות - ֲהָצָצה ְלִׁשיעּור ַהְּפִתיָחה ַלנֹוֵׂשא


