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מכתבים 
מחידקל

ויקרא: בלי כוונה
אחת הדרכים לפנות אל אלוהים בעבר הייתה באמצעות קורבנות.

קורבן  "קורבן החטאת",  הקורבנות:  שונים. הפסוק שלפנינו מציג את אחד מסוגי  קורבנות מסוגים  מוזכרים  בתורה 
שנדרש להקריב מי שחטא בשגגה, כלומר בלי כוונה.

 וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר:
 ַּדּבֵר ֶאל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל לֵאמֹר:

 נֶפֶׁש ּכִי ֶתֱחָטא בִׁשְגָגָה ִמּכֹל ִמצְ�ֹות ה' ֲאׁשֶר ֹלא ֵתָעׂשֶינָה,
 וְָעׂשָה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָה...

)ויקרא, פרק ד' פסוקים א'-ב'(
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שלום חברים,

מחר הוא יום ההולדת של נעמי. החלטתי שהשנה אקנה לה את המתנה הכי יפה שיש, 

מהודר,  יומן  סגול,  כובע  בדיוק...  מה  ידעתי  לא  אותה, אבל  ישמח  מה שהכי  את 

בחלון  נתקלתי  כמעט  מחשבות  ומרוב  המתנות  חנות  אל  יצאתי  חתלתול?  אולי  או 

הראווה. החדק שלי כבר דגדג את הזגוגית, ואז, מה אני רואה שני סנטימטרים 

ומקסימה.  עדינה  תכולים,  בפרחים  מעוטרת  קטנה  חרסינה  קופסת  שלי?  מהחדק 

בדיוק מה שנעמי חולמת עליו — קופסה לכל מיני חפצים קטנים, שתוכל להניח על השידה 
בחדר שלה. 

החדק  את  הושטתי  הקופסה,  לעבר  והתקדמתי  החנות  דלת  את  פתחתי  מיד 

ופתאום... רעמים וצלצולים הקיפו אותי, שברים לבנים התעופפו בחלל החנות... לא 

רק הקופסה נשברה, גם הספלים שעל ידה... הפעם הוכחתי סופית שאני ממש פיל 
בחנות חרסינה!

כל  על  לי בכעס: "אתה תשלם  ואז אמרה  המוכרת החווירה, אחר כך הסמיקה, 

זה!" "אבל... לא התכוונתי", מלמלתי. "זה לא משנה מה התכוונת", ענתה, "תראה 
מה עשית!" 

והמקסימה  הקטנטנה  הקופסה  את  בפניה  ותיארתי  הכול,  לנעמי  סיפרתי  בערב 

שהצטערתי כל כך שלא הצלחתי לקנות לה. נעמי נתנה לי נשיקה ואמרה: "לא נורא, 

חידקל, העיקר הכוונה". עכשיו אני כבר ממש מבולבל: מי צודקת — נעמי או המוכרת 
בחנות? 

שלכם,
חידקל
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הפסוקים מזכירים את הקורבן שצריך להקריב אדם   ●
שחטא בשגגה. נסו לשער: למה צריך לכפר על חטא 

שלא נעשה בכוונה? 

מה פירוש?
בִׁשְגָגָה — בטעות, לא בכוונה

ִמְצוֹות ה' ֲאׁשֶר ֹלא תֵָעׂשֶינָה — מצוות האוסרות 
לעשות מעשה מסוים

ֵמַאַחת ֵמֵהּנָה — אחת מאלה )שיפורטו בהמשך(
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אחת ממצוות התורה היא ה"ׁשִכְָחה" — אדם ששכח בשדה אלומה של חיטים, 
אסור לו לחזור לקחתּה, עליו להשאיר אותה בשדה לעניים. 

להבדיל משאר המצוות, המצווה הזאת נעשית תמיד "בלי כוונה".

ְכָחה. מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בתוך שדהו ובכך קיים את מצוות הׁשִ
אמר לבנו: צא אל בית המקדש והקרב למעני קורבן תודה לה', הודיה על מצווה זו 

שנפלה בחלקי.
אמר לו בנו: אבא, מה ראית לשמוח במצוות השכחה יותר מכל המצוות האחרות 

שבתורה?
אמר לו האב: כל המצוות שבתורה ניתנו לנו לדעתנו )=כדי שנקיים אותן בכוונה(, 

מרצוננו. לעומת זאת, מצוות השכחה ניתנה לנו שלא לדעתנו )=כדי שנקיימה בלי 
להתכוון(, ואילו היינו עושים אותה בכוונה לא היינו מקיימים אותה כראוי. הרי נאמר 

תֹום  ר ַלּיָ ֶדה לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו, ַלּגֵ ּשָׂ ַכְחּתָ עֶֹמר ּבַ ֶדָך ְוׁשָ י ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבׂשָ בתורה: "ּכִ
ה ָיֶדיָך" )דברים, פרק כ"ד פסוק י"ט(.  כֹל ַמֲעׂשֵ ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה, ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ואם כך – אם מי שלא התכוון לקיים מצווה )כמו ִמצוות הִשכחה( – זוכה בברכה, 
מי שהתכוון לקיים מצווה – על אחת כמה וכמה! 

)על פי תוספתא, מסכת פאה, פרק ג' הלכה ח'(

מה פירוש?
חסיד — אדם המקפיד במצוות

עומר — אלומת שיבולים
על אחת כמה וכמה — בוודאי 

ובוודאי

האם לדעתכם בעל שדה   ●
יכול לבחור שלא לקיים את 

מצוות השכחה? 

האם גם לדעתכם מצווה   ●
הנעשית בכוונה "שווה יותר" 
ממצווה הנעשית בלי כוונה?

י ּכֹוס ַבְרּתִ ׁשָ
ֶכף ֻמְכָרָחה ִלְכֹעס. א ּתֵ ִאּמָ

ִהיא ֹלא ְמִביָנה
ָנה. ּוָ ִלי ּכַ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ֵעיַנִים ְמֻכּסֹות ָרִציִתי ְלַנּסֹות ּבְ
ת ָלָארֹון, ָלַקַחת ּכֹוסֹות. ָלֶגׁשֶ

ָרִציִתי ִלְבּדֹק 
ר ֵאיְך ִאיׁש ִעּוֵ
לֹוֵקַח ּכֹוסֹות 

ְוֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵבר. 

ניסוי / חגית בנזימן 

בין השורות
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האם הילד אחראי לשבירת   ●
הכוס? הסבירו את 

תשובתכם.

בוודאי גם אתם גרמתם   ●
פעם נזק בלי כוונה. ספרו 
על מקרה כזה: מה קרה? 
איך הרגשתם? האם כעסו 

עליכם? האם הצלחתם 
לתקן את הנזק?
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"סבא בוא, בוא מהר, עוד רגע מתחיל השידור", 
קראה נועה.

סבא הניח את העיתון ומיהר להצטרף אל נועה 
ודורי שישבו מול הטלוויזיה.

"אתה חושב שייראו גם את סבתא?" שאל דורי 
והגביר את קול המקלט, ובדיוק אז החל הכתב 

לדווח מהאולם: "לקונצרט החגיגי הגיע הערב קהל 
רב, משמנה ומסלתה של ירושלים. הקהל קיבל 

את הנגנים במחיאות כפיים נרגשות".
"סבתא סיפרה לי שלקונצרט יגיעו הרבה אנשים 

חשובים", אמר דורי, "סבא, אתה מכיר את שמנה 
וסלתה שהכתב דיבר עליהם?"

"אתה חושב שסבא וסבתא מכירים את כל 
האנשים שהגיעו לקונצרט", התרגזה נועה. 

"אולי סבא מכיר", אמר דורי, "שמות כאלה לא 
שוכחים".

"לא", צחק סבא, "סלתה ושמנה הם לא שמות 
של אנשים, זה ביטוי. אם תבדקו תמצאו שהוא 

מופיע בפרשת השבוע שלנו".
"מעניין מאוד", אמרו נועה ודורי כמעט ביחד. 

רגע לפני שהחל הקונצרט מיהרו נועה ודורי אל 
המחשב, ובתוך שניות הופיע על המסך הפסוק 

המבוקש:

ְמָנּה ָסְלָּתּה ְושַׁ

"בפסוק הזה", הסביר סבא, "התורה מורה 
לכוהנים כיצד עליהם לנהוג בקורבן המנחה".

"מה זה שמן, אנחנו יודעים, אבל מהי סולת?" 
שאלה נועה. דורי הקליד את המילה "סולת" 

וכעבור כמה שניות הופיעה על המסך ההגדרה 
של אבן שושן: 

ֹסֶלת, סולת – 
]בתורה[ קמח חיטה מנופה ונקי, קמח לבן   .1

ומובחר. 
]בהשאלה[ הנקי והמובחר ביותר.  .2

]בימינו[ כינוי רווח לחלקים הקשים יותר של   .3
גרגירי החיטה הנשארים אחרי ניפוי הקמח 

)המשמשים להכנת דייסה, קוסקוס וכו'( 
)על פי מילון אבן־שושן המחודש 2003(

"הבנתי", אמרה נועה, "אם הסולת היא קמח 
מובחר ויקר, אז מסלתה ומשמנה פירושו 

מהחלק הטוב והמשובח ביותר". 
"אז הכתב התכוון לומר שהגיעו לקונצרט אנשים 

ידועים וחשובים?" שאל דורי.
"בדיוק", השיב סבא.

"מעניין שממשיכים להשתמש בביטוי הזה גם 
היום", הרהרה נועה, "אף על פי שכשאנחנו 

אומרים סולת אנחנו מתכוונים דווקא לגרגרים 
הגדולים יותר בקמח".

"אבל סבא", היא המשיכה, "שמת לב שהכתב 
הפך את סדר המילים בביטוי?" 

"נכון", אמר דורי, "בתורה כתוב: ִמָּסלְּתָּה 
ּוִמּׁשְַמנָּה, והכתב אמר משמנה ומסלתה, אבל 

נראה לי שמשמעות הביטוי אינה משתנה".
"נכון", השיב סבא, "היום משתמשים בשתי הצורות".

הקונצרט עוד היה בעיצומו, אך נועה ודורי שלחו 
לסבא נשיקה באוויר ומיהרו אל הדלת. 

"לאן?" שאל סבא.
"לספר לכולם שסבא וסבתא שלנו הם מסלתה 

ומשמנה של המדינה"...

ִמָּׁשם ְמֹלא קְֻמצֹו ִמּסָלְָּתּה ּוִמַּׁשְמנָּה �ֱֶהבִיָאּה ֶאל ּבְנֵי ַאֲהֹרן ַהּכֲֹהנִים �ְָקַמץ 
�ְִהקְִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאזְּכָָרָתּה ַהִּמזְּבֵָחה ַעל ּכָל לְבֹנָָתּה, 

ִאֵּׁשה ֵריַח נִיחַֹח לַה'.
)ויקרא, פרק ב' פסוק ב'(
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מה משמעות הביטוי   ●
"ִמָסלְתָּּה וְִמשְַּׁמנָּה" 

בספר ויקרא?

לפי הפסוקים, מה   ●
צריך הכוהן לעשות 

בקורבן שמביאים לפניו? 
)היעזרו בדבריה של 
נועה אחרי ההגדרה 

מהמילון(

חברו משפט ובו הביטוי   ●
 "משמנה ומסלתה" 

כפי שמקובל להשתמש 
בו בימינו.
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סר אייזיק ניוטון 
אנחנו רגילים לחשוב שרוב הדברים שאנחנו עושים 

בלי כוונה, הם דברים לא טובים כל כך, למשל, פוגעים 
ברגשותיו של חבר בלי להתכוון, או שופכים בטעות מיץ 

על ספר של אבא ואימא...
ואולם מתברר שגם דברים טובים יכולים לקרות בלי כוונה. 

למשל, על פי האגדה, המדען הבריטי סר אייזק ניּוטֹון 
)1727-1642( גילה את חוק הּכְבִיָדה ָהאּונִיבְֶרָסלִי )כוח 

המשיכה של כדור הארץ( במקרה... בוקר אחד ישב ניוטון 
מתחת לעץ תפוח גדול ונרדם. פתאום התעורר מתפוח 
שנפל על ראשו! התפוח שנפל גרם לניוטון לתהות מדוע 

כל החפצים נמשכים כלפי מטה דווקא ואינם מרחפים 
להם בחלל )כמו אסטרונאוטים(? כך החל ניוטון לחקור 

את חוק הכבידה. הוא ניסח חוקים חשובים במדע הפיזיקה 
והיה לאחד המדענים החשובים בכל הזמנים.

המופיעים  החוקים  פי  על  במשכן.  המשרתים  ובכוהנים  בקורבנות  ברובו  עוסק  ויקרא  ספר 
רצון  פי  על  רק  המוקרבים  קורבנות   – ְרשות  קורבנות  ויש  להקריב  שחובה  קורבנות  יש  בספר 

האדם וצרכיו. בפרשת ויקרא מוזכרים כמה סוגים של קורבנות: 
נֹוָתר  ולא  קורבן עֹוָלה – קורבן רשות מן הבקר, הצאן או העוף. קורבן זה נשרף כולו על המזבח 

ממנו דבר לכוהנים.
חיטים  )קמח  מסולת  בעיקר  העשויים  שונים  "מאכלים"  הצומח.  מן  קורבן   – ִמְנָחה  קורבן 

משובח( ושמן. 
המזבח,  על  לגמרי  נשרפים  ממנו  שחלקים  הצאן,  מן  או  הבקר  מן  רשות  קורבן   – ָלמים  ְשׁ קורבן 

חלקים אחרים ניתנים לכוהן, ואילו יתרת הבשר נאכלת על ידי מקריב הקורבן ובני משפחתו. 
קורבן ַחָטאת – קורבן חובה מן הבקר או מן הצאן שחייב להביא כל מי שחטא בשגגה, כדי לכפר 

על החטא.
ם – קורבן חובה שחייב להביא כל חוטא המתחרט על חטאו, או מי שיש לו ָסֵפק אם  קורבן ָאׁשָ

חטא או לא.

אומרים שהקורבנות שהקריבו 
בבית המקדש היו בעיקר 

קורבנות של בעלי חיים, משום 
שבעלי חיים היו מהדברים 

היקרים ביותר שהיו לבני אדם.

אז אם היום היה בית 
מקדש, מה היינו 
אנחנו מקריבים?

מכוניות? או 
אולי מחשבים?

מה בפרשה?

פרשת	ויקרא:	בלי	כוונה	
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מכתבים 
מחידקל

צו: ציות25
בפרשת צו, בהמשך לפרשה הקודמת, מוזכרים סוגי קורבנות נוספים. 

ה' ְמַצווה על הקרבת הקורבנות השונים ומסביר איך יש להקריבם, מה על הכוהן ללבוש בשעת ההקרבה וכדומה. 
ומה תגובתם של אהרון ובניו לכל הציוויים האלה? — ציות מלא! 

 וַּיַַעׂש ַאֲהֹרן ּובָנָיו ֵאת ּכָל ַהְּדבִָרים ֲאׁשֶר צִּוָה ה' ּבְיַד מֹׁשֶה.
)ויקרא, פרק ח' פסוק ל"ו(

שלום חברים!

אתמול הודיעה לי נעמי פתאום שמעכשיו אסור לאכול מחוץ למטבח ופינת האוכל. 

בכלל.  אותי  שימחה  לא  החדשה  וההודעה  הטלוויזיה,  מול  לנשנש  אוהב  דווקא  אני 

"מה?! עוד כלל? די!" התפרצתי. נעמי הופתעה מתגובתי החריפה, ואני הסברתי 

לה שבזמן האחרון אני מרגיש שכל הזמן אני חייב לציית לְמה שאומרים לי: להתרחץ, 

להסביר  ניסתה  נעמי  ועוד.  ועוד  בנימוס  לדבר  להרעיש,  לא  שלי,  ים  חַּטִ את  לצחצח 

שהכללים  מרגיש  שאתה  פי  על  "אף  בחיים:  סדר  על  לשמור  כדי  חשובים  שהכללים 

ה מִאתנו".  מגבילים אותך", אמרה, "קל לנו יותר לתפקד כאשר ברור לנו מה מצו�ּפֶ

ודאי ממשיכה עוד כמה שעות, אבל פתאום שמנו לב שכבר  השיחה הזאת הייתה 

מאוחר, ואני הייתי צריך לצאת למסיבת פיג'מות אצל דור. 

כשכבר  בסוף  אך  סרט,   — ולסיום  ממתקים  משחקים,  נהדרת:  הייתה  המסיבה 

נהיה מאוחר מאוד היה אירוע לא נעים: כמה מהילדים כבר נרדמו, ומי שנשארו ערים 

השתוללו ושיחקו במלחמת כריות. ההורים של דור נכנסו לחדר כמה וכמה פעמים כדי 

להשתיק אותם, ואחרי כמה פעמים אפילו די כעסו. למרבה המזל בסוף כולם נרדמו. 

נעמי. פתאום הבנתי שאולי מקצת  נזכרתי בשיחה עם  בבוקר כשחזרתי הביתה 

זאת חשובים לפעמים?...מהאי־סדר ומהמתחים במסיבה נגרמו בגלל אי־ציות לכללים, אז אולי הכללים בכל 

אתם יודעים, שם הפרשה שלנו הוא "צו", ומסופר בה על דברים רבים שה' ציווה על 

משה, על אהרון ועל הכוהנים לעשות. נראה שכבר אז היה הציות דבר חשוב בחיים...

שלכם,
חידקל
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מדוע, לדעתכם, צייתו אהרון ובניו למצוות אלוהים   ●
ציות מלא? 
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במדור מדרש בפרשת תצווה )בספר "בין אדם לחברו בפרשת השבוע" כרך א', 
עמ' 83( למדנו ִמשנָה המתארת כיצד היה רבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, קובע מתי 

 יחול ראש חודש. המשנה שנלמד היום מספרת על אירוע מיוחד:
מעשה שבאו שני עדים בסוף חודש אלול והעידו לפני בית הדין של רבן גמליאל שראו 

את הירח של החודש החדש. לאחר שרבן גמליאל בחן אותם וקיבל את עדותם, 
הכריז מיד שהיום א' בתשרי, כלומר ראש השנה, ולכן יום הכיפורים יחול בעוד עשרה 

 ימים )י' בתשרי(.
 רבי יהושע, אחד מחכמי הדור, חלק על רבן גמליאל וסבר שהעדים האלה משקרים.

לדעתו היה צריך לקבוע שראש השנה יהיה רק למחרת, ומכאן שיום הכיפורים יחול 
 רק בעוד אחד־עשר ימים.

רבן גמליאל, הנשיא, הורה לרבי יהושע לבוא אליו לעיר יַבְנֶה ביום שלפי שיטתו )של 
רבי יהושע( הוא יום הכיפורים )אבל לפי רבן גמליאל הוא כבר י"א בתשרי(. כלומר, 
לחלל את יום הכיפורים שלו. ויותר מכך, רבן גמליאל דרש מרבי יהושע לבוא ובידיו 

מקל ומטבעות )דברים שאסור להחזיק ולהזיז ביום הכיפורים(.

שלח רבן גמליאל לרבי יהושע הודעה ובה הורה לו:
גֹוְזֲרִני )=ְמַצווה אני( עליָך שתבוא אצלי בַמקלָך ובָמעֹוֶתיָך )=מטבעותיך( 
ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונָך. פגש רבי עקיבא את רבי יהושע 

ומצא שהוא מצטער על שיהיה עליו לחלל את יום הכיפורים.
לבסוף, נטל )=לקח( רבי יהושע מקלו ומעותיו בידו, והלך ְלַיְבֶנה אל רבן גמליאל 

ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. 
י ותלמיִדי!  עמד רבן גמליאל וְנָשקֹו על ראשו, אמר לו: בוא בשלום, רּבִ

רבי – בחכמה, ותלמידי – שִקּבלָת את דבַרי. 
)על פי משנה, ראש השנה, פרק ב' משנה ט'(

מדוע היה חשוב כל כך   ●
להכריע במחלוקת במקרה 

הזה?

מדוע הורה רבן גמליאל לרבי   ●
יהושע הוראה מוזרה כל כך? 

מה לדעתכם גרם לרבי   ●
יהושע לציית להוראה של 

רבן גמליאל? )הוא שינה את 
דעתו? הוא קיבל את סמכותו 

של רבן גמליאל?(

ה, ּטָ ָצִריְך ָלקּום ֵמַהּמִ
ָצִריְך ִלְגֹמר ֶאת ַהֲחִביָתה.

ִים. ּנַ ָצִריְך ְלַצְחֵצַח ׁשִ
ר, ּפֵ ָצִריְך ְלִהְסּתַ

ֵהר, ָצִריְך ְלִהּזָ
ֳהַרִים. ּצָ ָצִריְך ָלנּוַח ּבַ

ר ֶאת ַהֶחֶדר, ָצִריְך ְלַסּדֵ
ֶפר, ָצִריְך ַלֲעֹטף ֶאת ַהּסֵ

קֹול ַההֹוִרים. ֹמַע ּבְ ָצִריְך ִלׁשְ
ָצִריְך ְלִהְתַרֵחץ,
ץ, ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ

עּוִרים. ָצִריְך ְלָהִכין ׁשִ

ָצִריְך ִלְלֹעס ְלַאט ְלַאט,
ָצִריְך ִלְהיֹות ֶנְחָמד,

ה יֹוֵצא. יד ְלָאן ַאּתָ ּוְלַהּגִ
ָצִריְך ְוָצִריְך,

י –  ִהְצָטַרְכּתִ ּוֵמרֹב ׁשֶ
י ָמה ֲאִני רֹוֶצה. ַכְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ

הצריך הזה / יהונתן גפן

בין השורות
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על מה מתלונן הילד בשיר?  ●

במהלך היום אנחנו עושים   ●
דברים שאנחנו צריכים וגם 

דברים שאנחנו רוצים. חשבו 
על שתי דוגמאות לכל סוג של 

מעשים שעשיתם אתמול. 

האם גם אתם מרגישים   ●
שהיום שלכם מלא בפעולות 

שאתם צריכים לעשות? האם 
זה מפריע לכם, או שאתם 

מקבלים את זה בהבנה 
ובהשלמה? 

לקצר!



פירושים 
ומפרשים

טליה ותומר מיהרו לכיתת המחשבים. להפתעתם 
נכנסה אחריהם לכיתה מורה שלא הכירו.

"שמי יעל", הציגה המורה את עצמה, "למורה 
דפנה נולדה בת ואני אמלא את מקומה בחודשים 

הקרובים".
רחש קל נשמע בכיתה. כמה מהתלמידים חששו 

מהמורה החדשה. גם טליה לא הייתה בטוחה 
ששיעור "פירושים ומפרשים" ימשיך להיות נחמד 
כפי שהיה, "אתה חושב שיעל מכירה את האתר 

המיוחד שלנו?" שאלה את תומר בלחישה.
"בוודאי שאני מכירה", ענתה יעל ששמעה את 

שאלתה של טליה. היא מיהרה להקליד את 
הִסיסמה והמחשבים בכיתה החלו לעבוד. מסך 

המחשב של תומר וטליה התמלא כרגיל בערפל, 
ובאוויר התפשט ריח נעים.

כשהתפזר הערפל מצאו עצמם טליה ותומר 
במדבר, קהל רב סבב אותם מכל עבר. היה חם, 
חם מאוד, גרגרי חול נכנסו בין אצבעות רגליהם, 

אך דבר לא הפריע לשניים. תשומת לבם, כמו 
תשומת לבם של כל האנשים שעמדו סביבם, 

הופנתה אל פתח אוהל מועד. בפתח אוהל 
מועד עמד משה ולידו אהרון ובניו לבושים בבגדי 

הכוהנים המיוחדים שלהם. הם נראו עסוקים 
מאוד בטקסים השונים שערכו. 

"כמה נחמד לפגוש אתכם שוב", שמעו טליה 
ותומר קול מוכר מאחוריהם. הם הסתובבו לעבר 

הקול ומיד זיהו את רש"י, הפרשן שפגשו כבר 
בפרשת וַּיֵצֵא ובפרשת שמות. 

"שלום", ענו תומר וטליה בשמחה.
"גם אתם באתם לראות מה עושים הכוהנים בימי 

המילואים שלהם?", שאל רש"י.
"מה? גם הכוהנים היו צריכים לשרת בצבא?" 

שאל תומר.
"לא", ענה רש"י, "תתפלאו לשמוע שמקור הביטוי 
הצבאי מילואים הוא דווקא במקדש. בתורה כתוב 
שה' אסר על הכוהנים לצאת מפתח אוהל מועד 
שבעה ימים. הימים האלה נקראו 'ימי המילואים' 
ובהם הוקדשו אהרון ובניו לעבוד במקדש. בימים 
האלה הם נדרשו גם להקריב את 'ֵאיל ַהִּמּלִֻאים' 

)ויקרא, פרק ח' פסוק כב(". 

"אולי הם היו צריכים להישאר במשכן שבעה ימים 
כדי לגמור ללמוד את כל המלאכות שהם יצטרכו 

למלא באוהל מועד?", הרהרה טליה.
"כן", אמר תומר, "המשימות באוהל מועד היו 

רבות ולא פשוטות. הכוהנים היו צריכים להתאמן 

מילואים
ומה אומר על כך רש"י

ולהתנסות בהן לפני שיקבלו עליהן אחריות. גם 
רופאים ועורכי דין יכולים להתחיל לעבוד במקצוע 

שלהם רק אחרי שהם משלימים את תקופת 
ההכשרה שלהם".

"יפה", אמר רש"י, "אני חושב שאני מסכים 
אתכם", הוא הוציא את פנקסו ורשם לעצמו כמה 

דברים, "אני מקווה שניפגש שוב במהרה", אמר 
ומיד נעלם.

לא עברו דקות אחדות וטליה ותומר מצאו 
את עצמם שוב בכיתת המחשבים. על המסך 

שלפניהם הופיע פירושו של רש"י:

רש"י
מיל�אים לש�ן ְׁשלִָמים, 

שממלאים �משלימים את 

הכ�הנים בכה�נתם.

"הי", אמרה טליה, "אולי הפירוש הזה יכול 
לעזור לנו להבין גם את פירוש המילה מילואים 
בעברית של ימינו? כשאבא שלי יוצא למילואים 

הוא וחבריו מתאמנים כדי שאם חס וחלילה 
תפרוץ מלחמה, הם יהיו מוכנים להילחם. חיילי 

המילואים הם גם החיילים המחליפים את החיילים 
הסדירים בעת הצורך — הם ממלאים את מקומם 

ומשלימים את מספר החיילים למספר הדרוש!"
"לכן גם למורה מחליפה קוראים ממלאת מקום", 

השלים תומר. 
"תשובה מלאה... ומושלמת", צחקה המורה יעל.

במילון שלי
ִמּלּואִים — 

1. תוספות, השלמות.
2. הקדשה, הסמכה לתפקיד מסוים. 

ׁשֵרּות ִמּלּואִים — 
החובה המוטלת על גברים ועל נשים לשרת 

בצבא פרק זמן מסוים בשנה, או בשעת 
חירום, לאחר סיום שירותם הסדיר בו.

)על פי מילון אבן־שושן המחודש(
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מה משמעות המילה   ●
"מילואים" בהקשר 
לעבודת הכוהנים?

מה משותף בין   ●
המשמעות המקראית 
של המילה "מילואים" 
למשמעותה הצבאית 

בימינו?
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מה בפרשה?

תמרורים
אם פעם תגיעו לחופשה בחו"ל, למדינה שמדברים בה 

שפה שאינכם מכירים, כיצד ידעו הוריכם להסתדר 
בכבישים? כיצד תדעו איפה אפשר לחצות את הכביש 
ומתי, איזה כביש הוא חד־סטרי, באיזה מהירות אפשר 
לנסוע וכדומה? אל דאגה! רוב התמרורים בעולם דומים 

לתמרורים בישראל, ולכן תסתדרו בלי בעיה!
מובן שלא תמיד היו תמרורים. האם תוכלו לנחש מתי 

התחילו התמרורים לקשט את הכבישים?
ה"תמרורים" הראשונים הוצבו בתקופה הרומית. הרומים 
הציבו ברחבי האימפריה עמודי אבן שהודיעו את המרחק 

מכל מקום לעיר רומא. 
כל עוד לא הייתה תנועה רבה בכבישים, לא של עגלות 

סוסים ולא של אופניים, לא היה צורך רב בתמרורים. אך 

עם הזמן התמלאו הכבישים בכלי תחבורה, החלו להיווצר 
"פקקים", אירעו יותר התנגשויות ותאונות, ונוצר צורך 

בכללים שיסדירו את התנועה. במקומות מסוימים הוצבו 
שוטרים שכיוונו את התנועה ובמקומות אחרים הוצבו 
תמרורים. אולם התמרורים היו שונים ממקום למקום. 

 בשנת 1968 נערך כינוס בין־לאומי ובו נקבעו כללים
בין־לאומיים לתנועה בכבישים. ומאז, בארצות רבות 

התמרורים זהים. על גבי התמרורים מופיעים סמלים ציוריים, 
ולצבע ולצורה יש בהם תפקיד חשוב. לרוב, לא נכתבות 

מילים על התמרורים, כדי שהכול יוכלו להבין אותם. 

הקורבנות  את  להקריב  יש  כיצד  לכוהנים  בהנחיות  ובעיקר  בקורבנות,  עוסקת  צו  פרשת 
במילוי  להתחיל  יוכלו  שהכוהנים  כדי  הְשָלמים(.  וזבח  ָאָשם  ַחָטאת,  ִמנָחה,  )עוָלה,  השונים 
תפקידיהם, קיימו טקסים שונים במהלך שבעה ימים הקרויים "ימי המילואים". בימים האלה לא 
אהרון  את  הקדישו  שבו  המילואים  טקס  היה  הטקסים  אחד  מועד.  אוהל  תח  מּפֶ הכוהנים  יצאו 

ובניו לעבודה במשכן ידי משיחתם בשמן הִמשחה.

קראתי בפרשה שאהרון ובניו לא 
יצאו מהמשכן שבעה ימים.

כל הכבוד להם, זה בוודאי היה 
לא קל ללמוד ולהתקדש זמן 

רב כל כך...

אבל לפחות דבר אחד הם 
הרוויחו — שבעה ימים ללא 

מקלחת!... 

פרשת	צו:	ציות	

 האם תוכלו לנחש מה מסמנים התמרורים האלה
והיכן תוכלו למצוא אותם?
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מכתבים 
מחידקל

שמיני: שתיקה
בפרשת שמיני התרחש מאורע עצוב ומזעזע. 

ביום השמיני לחנוכת המשכן, כאשר באו נדב ואביהוא, בני אהרון, להקריב את מנחתם, 
יצאה אש מלפני ה' והמיתה את שניהם. 

ומה הייתה תגובתו של אהרון למוות הפתאומי הזה? 
בתורה כתוב: 

 �ַּיִּדֹם ַאֲהֹרן.
)ויקרא, פרק י' פסוק ג'(

שלום חברים!

נגנים  מרשים,  קונצרט  היה  זה  לקונצרט בפארק.  נעמי  עם  הלכתי  ימים  כמה  לפני 

רבים השתתפו בו. עד שהכול מצאו מקום לשבת היו רעש והמולה, אבל אחרי שעלו 

עד  דקות  כמה  עוד  עברו  שקט.  השתרר  במקומותיהם,  והתיישבו  לבמה  הנגנים 

נעמי,  של  לחשתי באוזנה  מוחלטת.  דממה  הייתה  אלו  ובדקות  שהתחילה המוזיקה, 

"מה קורה?" אבל היא רק סימנה לי להיות בשקט. אני לא יודע למה, אבל השקט הזה 

הכביד עליי, הרגשתי צורך חזק לצעוק! אבל ידעתי שאסור לי, אז התאפקתי. ואז 

התחיל סוף־סוף הקונצרט, וצלילים יפיפיים מילאו את האוויר. 

לאחר הקונצרט שאלה אותי נעמי למה נלחצתי כל כך לפני הקונצרט. ניסיתי להסביר 

לה שהשקט הפריע לי, והיא הופתעה, "מעניין, אני דווקא אוהבת מאוד את השקט 

הזה לפני תחילת אירוע כלשהו. זה נותן לי הרגשה שמשהו משמעותי עומד לקרות. 

אותי!"  מרגש  הזה  והשקט  השקט...  את  שומעים  כאילו  אנחנו  כאלה  במצבים 

למשל, השקט שלאחר הצפירה  חשבתי על עוד מצבים ששורר בהם שקט "חזק", 

ביום השואה וביום הזיכרון. אני מרגיש שבימים כאלה לשקט יש עוצמה מיוחדת, 

רגשות העצב והכאב.כאילו הוא מחליף את המילים, אולי משום שבימים אלו מילים אינן מצליחות לבטא את 

אי אפשר לבטא במילים... בפרשה שלנו כתוב שלאחר שאהרון שמע על מות בניו הוא שתק. כאב כזה באמת 

שלכם,
חידקל

26
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מדוע, לדעתכם, שתק אהרון?  ●

מה פירוש?
וַּיִּדֹם - שתק
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אמר רב דימי: "מילה – בסלע, משתוקא – בתרין".
)תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ח ע"א(

 עיבוד לעברית:
 אמר רב דימי: מילה אפשר לקנות במטבע אחת הקרוי סלע, 

שתיקה — בשני מטבעות )בשני סלעים(.

האם לדעתכם תמיד טוב   ●
יותר לשתוק מלדבר? אם לא, 

מתי כן ומתי לא? 

האם אתם מכירם פתגמים   ●
נוספים בשבח השתיקה? 

דממה / דוד אגמון

ָעה ָהַרְדיֹו ּדֹוֵמם ְלׁשָ ׁשֶ ּכְ
ה, ם ִהיא ַמְחִריׁשָ ֶלִויְזָיה ּגַ ְוַהּטֶ

עֹון. ְזּכֶֹרת ׁשָ ְוֹלא עֹוד ִטְרטּור ֶטֶלפֹון, ְוֹלא עֹוד ּתִ

יב, ִתיָקה ָאז ַמְקׁשִ ֲאִני ִלׁשְ
ִלי קֹול, ֶרת ּבְ ַדּבֶ ָמָמה ַהּמְ ַלּדְ

ָמָמה ָהאֹוֶמֶרת ַהּכֹל: ַלּדְ
עֹוָלם ּכֹה ָיֶפה ְוָגדֹול.
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האם אתם מצליחים   ●
לפעמים לכבות את כל 
"המסכים" והמכשירים 
הדיגיטליים שמסביבכם 

)הטלוויזיה, המחשב, 
האייפד, הטלפון הנייד 

וכדומה( ולהקשיב 
לדממה? אם כן, תארו את 

הרגשתכם; אם לא, נסו 
לחשוב מדוע. 
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להבדיל בין קודש לחול
זו הייתה שבת חורפית נעימה. נועה ודורי צעדו 

במרץ. כל אחד מהם אחז בידו מתנה לכבוד יום 
הולדתם של התאומים טל ורועי. 

"מדהים כמה שהם דומים", אמרה נועה, "מזל 
שטל התחיל להרכיב משקפים, אחרת לא הייתי 

מבדילה ביניהם". 
"נכון", אמר דורי, "זה מה שנחמד בתאומים — 

קשה להבדיל ביניהם!"
"להבדיל", גלגלה נועה את המילה על לשונה, 

"כלומר למצוא ביניהם הבדלים, מעניין..."
כשהסתיימה החגיגה, מעט לפני שהחשיך, נכנסו 

כולם למטבח להתכבד בשתי עוגות השוקולד 
הענקיות שעמדו על השולחן. 

"כמה חבל שעוד מעט מוצאי שבת", אמר דורי 
כשראה את צביקה, אביהם של התאומים, 

מתכונן לטקס ההבדלה. 
"אני לא יודע אם גם אתם מרגישים בזה, אבל 
מיד כשיוצאת השבת, משתנה האווירה, וכולם 

חוזרים לשגרה", אמר רועי בפה מלא עוגה.
"נכון", אמר צביקה, "באמת בשביל זה נועד טקס 
ההבדלה, להבדיל ולהפריד בין השבת, שהיא יום 

מקודש ומיוחד, לשאר הימים בשבוע". 
"הנה, אני רואה שלושה כוכבים. שבת באמת 
עומדת להסתיים ואפשר כבר להבדיל", אמר 

צביקה והביט אל השמים.
הוא סימן לכולם להפסיק לדבר, הניח על השולחן 

את הבשמים, הדליק את הנר, אחז בגביע היין 
והחל לברך מתוך הסידור שבידו:

ּבָרּוְך ַאּתָה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, 
ַהַּמבְִּדיל ּבֵין קֶֹדׁש לְחֹל,

ּבֵין אֹור לְחֹוׁשְֶך,
ּובֵין יִׂשְָרֵאל לַָעִּמים,

ּבֵין יֹום ַהּׁשְבִיִעי לְׁשֵׁשֶת יְֵמי ַהַּמֲעׂשֶה.
ּבָרּוְך ַאּתָה ה', ַהַּמבְִּדיל ּבֵין קֶֹדׁש לְחֹל.

)סידור שירת הלב, עמ' 155( 

"אני מבינה", אמרה נועה בחיוך אחרי שהסתיימה 
ההבדלה, "מה הקשר בין יָם לבין חֹול, אבל מה 

הקשר בין קודש לחֹול?"
"מעניין", צחק צביקה, "בפרשת השבוע שלנו, 
מופיע הציווי לכוהנים לא לשתות יין כדי שהם 

"אני חושב", אמר דורי, "שהעבודה של הכוהנים 
במשכן הייתה די מסובכת, ולכן היה אסור להם 

לשתות יין ולהשתכר. אם הם היו משתכרים, חס 
וחלילה, בזמן העבודה, הם לא היו יכולים לשים 
לב לכל הדברים המבחינים בין הקודש לחול ובין 

הטמא לטהור". 
"עדיין לא הבנתי", אמרה נועה, "מה הקשר לחול? 
אולי המשכן התמלא חול בגלל הנדודים במדבר?"

"את זה תצטרכו כבר לחפש בעצמכם", קרץ 
להם צביקה, "אני רואה שבאו לאסוף אתכם". 

בבית חיפשה נועה במילון ומצאה הגדרות שונות:

חֹול )מהשורש ח-ו-ל( – 
גרגירים קטנים של אבנים.
ֹחל )מהשורש ח-ל-ל( – 

לא קֹוֶדש. דבר או זמן שאין בו קדושה. 
ְימֹות ַהֹחל – 

הימים הרגילים, ימי המעשה, להבדיל מימי 
שבת או חג.

)על פי מילון אבן־שושן המחודש(

"אז מה דעתך?" צחק דורי, "כמה חול יכול חול 
לאכול בימות החול?" 

"דורי!" צחקה נועה, "אמנם לא שתית יין, אבל 
נראה לי שאתה כבר עייף ומבולבל".

"טוב, טוב, הבנתי את הרמז", אמר דורי, "אני כבר 
הולך לישון..."

"דרך אגב", הוסיף דורי רגע לפני שיצא, "המשקפיים 
כבר לא יעזרו לנו להבדיל בין רועי לטל, רועי סיפר 

לי שממחר גם הוא עומד להרכיב משקפים..."

יוכלו להבדיל ולהפריד בין הקודש ובין החול, בין 
הטמא ובין הטהור".

הוא פתח את החומש והראה להם את הפסוק:

 ּולֲַהבְִּדיל
 ּבֵין ַהּקֶֹדׁש ּובֵין ַהחֹל

ּובֵין ַהָּטֵמא ּובֵין ַהָּטהֹור.
)ויקרא, פרק י' פסוק י'(. 
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המדור ממש קשה, ולא   ●
מספיק מובן. נראה לי 

שאם נוציא שוב את 
הספר נצטרך לכתוב 

מחדש. 

במה שונה השבת   ●
במשפחתכם משאר 

ימות השבוע? 
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מה בפרשה?

נדר השתיקה
האם תוכלו לנחש כמה מילים בן אדם אומר ביום אחד? 
לפי מחקרים אחדים, המספר הממוצע עולה על 10,000 
מילים ליום! כמובן שהמספר משתנה מאדם לאדם — יש 

דברנים יותר ויש דברנים פחות, אך בכל מקרה מדובר 
בהמון מילים!

האם לדעתכם הייתם יכולים להימנע מדיבור לתקופה 
ארוכה? 

יש מנזרים שבהם הנזירים מקבלים על עצמם נדר 
שתיקה. רוב היום הם נמנעים מדיבור, ומדברים רק 

על דברים חיוניים, או בעניינים הקשורים לחיי הקדושה, 
כמו תפילה ולימוד. נדר השתיקה מבוסס על האמונה 

שבדיבור מתבזבזת אנרגייה רבה שיכולה לשמש לדברים 
חשובים יותר. לפי תפיסה זו, השתיקה עשויה לעזור לאדם 

להתבונן פנימה ולחשוב מחשבות מעמיקות. 

 גם בישראל יש מנזר שבו חיים נזירים המתנזרים
מדיבור — "מנזר השתקנים" בדרך לירושלים )ראו תמונה(. 

נדר של שתיקה קיים גם בדתות ובתרבויות אחרות. 
ביהדות יכול אדם לגזור על עצמו "תענית דיבור", כלומר, 
להתחייב שלא לדבר דברי חולין לפרק זמן מסוים, ואילו 
ה"ו�יּפ�אס�נ�ה" היא שיטת מדיטציה בודהיסטית בת אלפי 

שנים, ובה אנשים עוזבים את חיי היום־יום הרגילים שלהם 
ובמשך עשרה ימים לפחות מתרגלים מדיטציה ואינם 

מוציאים מילה מפיהם. 
מה דעתכם — האם הייתם מצליחים לשמור על השתיקה 

במשך יום שלם? 
אל תענו! רק ִחשבו... בשקט! 

פרשת	שמיני:	שתיקה	

ומשה  אהרון  קורבנות.  בהקרבת  השמיני  ביום  מסתיים  ובניו  אהרון  של  המילואים  טקס 
)אולי  מחליטים  אהרון,  בני  ואביהוא,  נדב  העם.  כל  אל  נראה  ה'  וכבוד  העם  כל  את  מברכים 
מתוך התרגשות( להקריב "אש זרה" שה' לא ציווה אותם. על מעשה זה הם נענשים – אש יוצאת 
מּוָתרים  חיים  בעלי  ֵאילו  ישראל  לבני  ה'  מודיע  שמיני  בפרשת  למוות.  אותם  ושורפת  ה'  מלפני 
הַמפריסֹות  הבהמות  את  רק  לאכול  מותר  הבהמות  מן  למשל,  אסורים.  ואילו  לאכילה  להם 
הסנפיר  בעלות  את  לאכול  מותר  המים  מחיות  הפרה(,  )כמו  רה  ֵגּ ומעלות  ֶשַסע  שוסעות  רָסה,  ּפַ
ת, ומ"שרץ העוף ההולך על ארבע" – רק את המינים שיש להם כרעיים מעל לרגליים כדי  ֶקׁשֶ והקׂשְ

לנתר בהם )כמו הארבה, החגב והחרגול(.

פעם חשבתי שאילו הייתי חיה, 
הייתי רוצה להיות גדי קטן.

אבל אחרי שקראתי את 
חוקי הכשרות...

אני חושבת שעדיף להיות 
חתול, או אפילו אוגר — ככה 

יהיה לי סיכוי להישאר בחיים... 
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מכתבים 
מחידקל

תזריע: פצעים ומחלות27
המחלה,  סימני  התפתחות  אחרי  לעקוב  צריך  היה  מסוימים  במקרים  שונות.  עור  מחלות  מתוארות  תזריע  בפרשת 
במקרים אחרים היה צריך לבודד את החולים, אך השלב הראשון בכל המקרים היה הבאת החולה אל הכוהן כדי שיבחן 

את סימני המחלה ויזהה אותה. 
וכך כתוב בתורה:

 וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֹׁשֶה וְֶאל ַאֲהֹרן לֵאמֹר:
 ָאָדם ּכִי יְִהיֶה בְעֹור ּבְׂשָרֹו ׂשְֵאת אֹו ַסּפַַחת אֹו בֶַהֶרת

 וְָהיָה בְעֹור ּבְׂשָרֹו לְנֶגַע צָָרַעת, 
 וְהּובָא ֶאל ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָנָיו ַהּכֲֹהנִים.

 וְָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּנֶגַע ּבְעֹור ַהּבָׂשָר ]...[
)ויקרא, פרק י"ג פסוקים א'-ג'(

שלום חברים, 

שלושה ימים שכבתי חולה בבית ואף אחד לא שם לב — הייתם מאמינים? נכון שאני 

לא לומד בבית ספר, אז אין מקום קבוע שמצפים לי בו כל יום, אבל בכל זאת... 

איך זה שרז לא שם לב שלא הגעתי לגינה? איך עדי לא שמה לב שלא הייתי במשחק 

הכדורגל? בהתחלה היה לי די כיף. אפשר לעשות הרבה דברים נחמדים אם חייבים 

פתרתי  ציורים,  ציירתי  השמיכה,  תחת  התכרבלתי   — בבית  היום  כל  להישאר 

תשבצים, ראיתי טלוויזיה, קראתי ספר וגם ה�בטתי דרך החלון סתם כך ודמיינתי 

דמיונות... אבל כשהזמן עבר התחלתי לשים לב כמה כואב לי הראש, והיה לי קשה 

להתרכז כי החדק הצליף לכל הכיוונים עם כל עיטוש, וחוץ מזה נמאס לי שכואב לי 

מכל עיטוש שלי? והיחידים שמרחמים עליי הם נעמי ואני... מה, נַֹח השכן לא שם לב שכל הבניין רועד 

בסוף אמרתי לנעמי: "תשמעי, נעמי, אולי בלי שאני אדע, תספרי לחברים שלי שאני 
חולה? אולי סוף־סוף מישהו יבקר אותי?" 

כבר באותו יום אחר הצהריים זה התחיל, ועד עכשיו יש תור מהמיטה שלי עד חדר 

המדרגות... עדי ואחריה נח, רז ואחריו בת־שבע, בנימינה ושני הגורים, נִסים ו... 

באמת אני מרגיש טוב יותר. רק קצת מותש מהחיוכים... 

מה אתם חושבים — גם לחולים המוזכרים בתורה היו מבקרים רבים כל כך?

שלכם, 
חידקל
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מה היה תפקיד הכוהן בנוגע למחלות עור?  ●

מה פירוש?
ׂשְֵאת אֹו ַסּפַַחת אֹו בֶַהֶרת — סוגי שונים של מחלות עור

נֶגַע — פגיעה, מחלה
ָצָרַעת — מחלה קשה הפוגעת גם בעור
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ֲחָנה שהיה מהלך בדרך אל עירו בערב שבת וחבילתו  א ּתַ מעשה בחסיד ושמו ַאּבָ
מונחת לו על כתפו. 

ִחין מּוָטל בפרשת דרכים.  ה ׁשְ וִהנה, בעודו מהלך והשבת קרבה, פגש אדם מּוּכֵ
ביקש החולה מאבא תחנה שיעשה ִאתו חסד ויעזור לו להיכנס העירה. 

אבא תחנה הבין שלא יוכל לעזור לחולה וגם לשאת את החבילה שהייתה חשובה 
לפרנסתו. 

הוא התלבט: אם יניח את החבילה בדרך ויעזור לחולה – עלולה החבילה להיגנב 
והוא יפסיד את פרנסתו, ואם יניח את החולה לבדו בדרך וימהר לביתו בטרם תיכנס 

השבת – יעשה מעשה בלתי ראוי, שהרי החולה עלול למות.
מה עשה? המליך יצר טוב על יצר רע – הניח את החבילה בצד הדרך ועזר לו לחולה 

להיכנס העירה, ואחר כך חזר ונטל את חבילתו ונכנס לעיר עם ִדמדומי החמה. 
היה מהלך בעיר והחבילה הגדולה בידו.

התפלאו תושבי העיר ואמרו: האם זהו אבא תחנה החסיד? הייתכן שמחלל הוא את 
השבת? וגם אבא תחנה בעצמו הרהר בלבו: האם ייתכן שחיללתי את השבת?

מיד נעשה לו נס והשמש לא שקעה, והשבת לא נכנסה עד שהגיע לביתו.
יצאה בת קול ואמרה לו: לך אכול בשמחה את סעודת השבת, מעשיך התקבלו ואת 

ָכְרך עתיד אתה לקבל. ׂשְ
)על פי קהלת רבה, פרשה ט'( 

חסיד — אדם המקפיד ביותר 
במצוות

מוכה שחין — חולה במחלת 
עור שהמראה שלה דוחה 

פרשת דרכים — הצטלבות, 
צומת

המליך — ִהשליט
יצר טוב — הנטייה לעשות טוב
יצר הרע — הדחף לעשות רע, 

או את מה שכדאי ונוח 
דמדומי החמה — שעת 

שקיעת השמש וכניסת השבת 
הרהר בלבו — חשב לעצמו

מה יכולה ללמד אותנו   ●
העובדה שחולה במחלה 
קשה, כמו מוכה השחין, 

מוטל מחוץ לעיר ואין איש 
שדואג לו?

מה אפשר ללמוד   ●
מהתלבטותו של אבא 

תחנה?

ד ּוָבִכיִתי ּצַ י ּבַ ָעַמְדּתִ
ָמעֹות. ְוָנְזלּו ִלי ּדְ

ֲהִכי ָרִציִתי: ָבר ׁשֶ ְוַהּדָ
ֵאלֹות. ֹאל ׁשְ ְפִסיקּו ִלׁשְ ּתַ ׁשֶ

ָרה ֲאלּו ַמה ּקָ ׁשְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ
ְוֹלא ִאם ּכֹוֵאב ִלי נֹוָרא,

ה ֹלא ָהָיה קֹוֶרה ּזֶ ידּו ׁשֶ ּגִ ְוֹלא ּתַ
ְמקֹום ְלִהְתרֹוֵצץ לּו ּבִ
ב ְוקֹוֵרא. ָהִייִתי יֹוׁשֵ

ֲאִני ּבֹוֶכה ִלְפָעִמים ׁשֶ י, ּכְ ּכִ
ֱאֶמת רֹוִצים ַלֲעֹזר –  ם ּבֶ ְוַאּתֶ

ֶקט ׁשֶ קּו אֹוִתי ּבְ ַחּבְ ַרק ּתְ
ַהּכֹל ַיֲעֹבר. ַעד ׁשֶ

יהודה אטלס

בין השורות

19

מה עוזר לכם כאשר אתם   ●
עצובים מאוד? — שמדברים 
ִאתכם? שמחבקים אתכם? 
שמניחים לכם להיות לבד? 

משהו אחר? 



פירושים 
ומפרשים

בתחילת שיעור "פירושים ומפרשים" אמר תומר 
לטליה שהיום תחושתו אינה טובה. "קראתי את 

פרשת תזריע", אמר תומר, "וראיתי שהנושא 
המרכזי בה הוא נגעים ומחלות... אני לא בטוח 

שמתאים לי לבקר היום בבית חולים". 
כשהתפזר הערפל מצאו את עצמם תומר וטליה 

בפתח אוהל. על הספסל שלפניהם ישבו כמה 
אנשים, שנראו משועממים מעט.

"אתם בתור?" שאל קול מאחוריהם. הם הסתובבו 
לעבר הקול. מולם עמד רמב"ן שזכרו מהמפגש 

עם יוסף ואחיו בפרשת וַי�גש.
"לא בדיוק..." השיבה טליה, "לְמה כל האנשים 

האלה מחכים?" הוסיפה ושאלה.
"זה התור לכוהן", אמר הרמב"ן. "לכל אחד 

מהאנשים כאן יש איזה נֶגַע )פצע( הנראה כמו 
צרעת. הם מחכים שהכוהן יבדוק אותם ויחליט 
אם יצטרכו להמשיך לשהות בבידוד או שכבר 

נרפאו".
"ואיך יידע הכוהן להחליט?" שאל תומר.

"הוא יבדוק את גודלו של הנגע ואת צורתו... 
למען האמת, אני בדיוק מתלבט בעניין הזה", אמר 
הרמב"ן, "מכיוון שאני רואה שאתם ילדים חכמים 
וסקרנים, אשתף אתכם בהתלבטות שלי: בתורה 
מּובא תיאור של הבדיקה החוזרת של ִּפצעֹו של 
המצורע: 'וְָרָאהּו ַהּכֵֹהן ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי וְִהּנֵה ַהּנֶגַע 

ָעַמד ּבְֵעינָיו' )ויקרא, פרק י"ג פסוק ה'(. קשה לי 
להחליט מה הכוונה בביטוי עמד בעיניו". 

"אולי הכוונה היא לעיניים של הכוהן?" הציע תומר 
בהססנות, "כלומר הכוהן צריך להסתכל בפצע 

ולהחליט אם גדל או השתנה, או לא..."
הרמב"ן הסתכל בתומר בפליאה ואמר, "רעיון לא 

רע, ילדי החביב... רעיון לא רע בכלל..."

עמד בעיניו
ומה אומר על כך רמב"ן?

לא עברה שנייה ותומר וטליה מצאו עצמם 
בחזרה בכיתת המחשבים. על מסך המחשב 

הופיע פירושו של רמב"ן:

רמב"ן
�הנה הנגע עמד בעיני� — אם כן פיר�ש�... 

ש]הנגע[ עמד על ע�מד�, לא שינה את 

מק�מ� �לא פשה )התפשט( למראה עיני 

הכ�הן... �ירמ�ז הכת�ב, כי לפי מראית 

עיני� ישפ�ט ]הכ�הן[... אינ� צריך למד�ד 

את הנגע.

"את רואה", אמר תומר, "רמב"ן קיבל את הפירוש 
שלי. הוא אפילו הוסיף שהכוהן לא היה צריך 

למדוד את הפצע בדיוק, אלא רק להעריך בעיניו 
אם השתנה או לא". 

"אמנם לא ביקרנו בבית חולים", אמרה טליה 
לתומר, "זה היה דומה יותר למרפאה של קופת 

חולים... אך בכל זאת דיברנו על פצעים ועל 
נגעים... האם תחושתך בקשר לפרשה השתנתה 

או שהיא עומדת בעינה?" 
"השתנתה, בהחלט השתנתה", ענה תומר, 

"במיוחד עכשיו כששמתי לב שהעברית אימצה 
את הביטוי עומד בעינו, וכמו הכוהנים — גם אני 

יכול לבדוק ולומר אם דבר מסוים השתנה, או 
שהוא עומד בעינו".

במילון שלי
עַָמד ּבְעֵינוֹו — נשאר במצבו הקודם, לא 

השתנה. 
)מילון אבן־שושן המחודש( 
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חברו משפט ובו הביטוי   ●
"עומד בעינו".
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מה בפרשה?

פלורנס נייטינגייל
אנחנו נוטים לחשוב שכל המקצועות הדרושים כבר 

קיימים בעולם, אך לפעמים ישנם מצבים המעלים צורך 
במקצועות חדשים. האם תוכלו לחשוב על מקצוע חדש 

ש"הומצא" בדור האחרון? או על מקצוע דרוש שטרם 
הומצא? 

פלורנס נייטינגייל הבריטית )1910-1820(, היא שייסדה 
את מקצוע הסיעוד — מקצועם של האחיות והאחים בבתי 

חולים ובמרפאות — כפי שאנו מכירים אותו היום. 
עד ימיה של נייטינגייל סייעו לרופאים בעיקר נזירות שלא 
עברו הכשרה רפואית מקיפה ויסודית. פלורנס נייטינגייל 
הקדישה את חייה לחולים ולפצועים, היא הקימה קבוצה 
של 38 אחיות ששירתו בחזית במלחמת ְקִרים )בשנים 

1856-1853( וטיפלו בפצועי המלחמה. 

עד סוף המלחמה הייתה 
נייטינגייל לאגדה ּבִזכות 

טיפולה המסור בפצועים, 
הידע הרב שלה ברפואה וכישוריה בסיעוד חולים. 

היא כונתה "אשת מנורת הלילה" מכיוון שעבדה לילות 
ארוכים למען החולים. היא לימדה נשים רבות את מקצוע 

הסיעוד, והייתה לאישה הראשונה בבריטניה שזכתה 
לתואר אבירּות ממלך אנגליה. 

אז בפעם הבאה ששולחים אתכם לאחות בית הספר, 
תבקשו את פלורנס...

בפרשה זו נאמר שיולדת נחשבת טמאה ועליה לִהיָטֵהר – מי שילדה בן נחשבת טמאה שבעה 
ימים, ומי שילדה בת נחשבת טמאה 14 ימים. 

בפרשה מסופר גם על מחלת הָצָרַעת, מחלה שכבר איננה נפוצה בימינו. כאשר ָלָקה אדם בצרעת 
יכול  בגד  גם  ולִהיַטֵהר.  למחנה  מחוץ  אל  לצאת  הוראותיו,  את  לקבל  הכוהן,  אל  לבוא  עליו  היה 
"להידבק" בצרעת – ב"צרעת הבגד" – שאינה אלא סוג של נגע הנראה על הבגד עצמו. גם בעניין 
זה פנו אל הכוהן, והוא טיפל בטהרה לפי הצורך – הֹוָרה על שֵרפת הבגד, על כיבוסו במים או על 

חיתוך חלקים ממנו.

כשקראנו את הפרשה בכיתה סיפרה 
לנו המורה על צרעת הבגדים.

כמה מהילדים קצת הופתעו שבגד 
יכול להיות חולה...

 אבל אני דווקא לא הופתעתי —
בדיוק השבוע אמרה לי אימא 

שהסוודר שלבשתי קצת חיוור...

פרשת	תזריע:	פצעים	ומחלות	

21



מכתבים 
מחידקל

מצורע: ואם דל הוא28
להקריב שלושה  על המצורע  להיטהר  כדי  כי  כתוב  בין השאר  בפרשת מצורע מתואר תהליך הטהרה של המצורע. 
כבשים. בפרשה כתוב גם שאדם שצריך להיטהר מן הצרעת, אבל אין לו די כסף לקנות שלושה כבשים, יכול להקריב 

כבש אחד ושני עופות. 
וכך כתוב בתורה:

 וְִאם ַּדל הּוא וְֵאין יָדֹו ַמּׂשֶגֶת 
 וְלַָקח ּכֶבֶׂש ֶאָחד ָאׁשָם לְִתנּופָה לְכַּפֵר ָעלָיו, 

 וְִעּׂשָרֹון סֹלֶת ֶאָחד ּבָלּול ּבַּׁשֶֶמן לְִמנְָחה וְֹלג ׁשֶָמן. 
 ּוׁשְֵּתי תִֹרים אֹו ׁשְנֵי ּבְנֵי יֹונָה ֲאׁשֶר ַּתּׂשִיג יָדֹו, 

 וְָהיָה ֶאָחד ַחָּטאת וְָהֶאָחד עֹלָה.
)ויקרא, פרק י"ד פסוקים כ"א-כ"ב(

שלום חברים!

השבוע הציעו כמה מילדי השכונה לארגן פעילויות כייפיות לילדים אחר הצהריים. כל 

יהיה אחראי לארגן פעילות  והוחלט שכל אחד  לפגישה בעניין,  לגינה  הילדים הגיעו 

יום אחד בשבוע. מיד היו לכולם הצעות — רז הציע משחקי חברה עם בלונים, עמית 

אמר שהוא יקנה מקלות ארטיק צבעוניים וילמד את הילדים לבנות מהם קופסה. כולם 

התלהבו ודיברו בקול. פתאום ראיתי את עומר יוצא לאט־לאט מן המעגל, מתרחק 

ומתיישב על הגדר הרחוקה. שאר הילדים היו כל כך נלהבים ובכלל לא שמו לב.

ליאורה הייתה הראשונה שהבחינה בכך. היא שאלה בלחישה את עדי אם היא יודעת 

ועדי ענתה: "אולי זה משום שלהורים שלו אין הרבה כסף, אולי הוא  לו,  מה קרה 

חושש שיצטרך להוציא כסף על חומרים?" ליאורה הסתכלה על עומר בצער ואמרה: 

"למדנו בבית הספר שבזמן שבית המקדש היה קיים, מי שלא היה לו די כסף להשיג 

את הקורבן שנדרש, היה יכול להביא קורבן שערכו נמוך יותר. אולי אנחנו צריכים 

להציע לעומר לארגן פעילות שאינה דורשת חומרים קנויים, למשל יצירה בחומרים מן 

הטבע? נכין דברים אך ורק מחומרים שיש כאן בגינה: אצטרובלים, עלים, חלקי עץ, 
וככה הוא לא יצטרך להוציא כסף". 

בשקט, כדי שעומר לא ישמע, שיתפה ליאורה את האחרים בהצעה. כל הילדים הסכימו 

בשמחה. הם קראו לעומר והסבירו לו את הרעיון. עומר התלהב וסיפר לכולם שפעם 

ראה דמויות חמודות עשויות מחומרים מהטבע, ושהוא יוכל ללמד את המשתתפים להכין 

דמויות כאלה. בסוף נראה לי שכמה מהילדים אפילו קינאו בעומר וברעיון המדליק. 

הארוך החדק  תחרות  אולי  שלי.  ליום  לפעילות  רעיון  על  לחשוב  צריך  ביותר — מתאים לדעתכם? עכשיו 

שלכם, 
חידקל
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מה יכול לעשות אדם שצריך להיטהר ממחלת   ●
הצרעת ואין לו כסף לקניית שלוש כבשים לקורבן? 

מדוע, לדעתכם, נתנה התורה את האפשרות הזאת?  ●

מה פירוש?
ַּדל — עני

ָאׁשָם — קורבן אשם, קורבן שמטרתו לכפר על חטא
לִתְנּופָה — מניפים את הכבש שנועד להיות לקורבן, סמל 

לכך שהוא עובר מרשות האדם לרשות אלוהים
וְִעּׂשָרֹון — מידה למדידת חומר יבש

ּלׂג — מידה למדידת שמן 
ַחָּטאת, עֹלָה — סוגים שונים של קורבנות
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ממעשה באישה אחת שהביאה קומץ אחד של סולת להקריב בבית המקדש. 
והיה כוהן מבזה עליה ואומר: ראו מה היא מקריבה! 

מה יש בזה לאכול? מה יש בזה להקריב? 
נראה ]הקב"ה[ לכוהן בחלום ואמר לו: אל תבזה עליה – כאילו נפשה הקריבה.

)על פי ויקרא רבה, פרשה ג' סימן ה'(

מה פירוש?
קומץ — כמות קטנה 

מבזה עליה — לועג לה

נסו להיכנס לנעליו של הכוהן:   ●
מדוע לעג לאישה? מה חשב 

עליה?

בדברי הקב"ה בחלום נאמר   ●
שמבחינתה של האישה 

הקרבת קומץ הסולת שוות 
ערך להקרבת נפשה — מדוע?

כשנסענו העירה
לבקר את דוד אפרים / יהונתן גפן 

בין השורות
ר ֶאת ּדֹוד ֶאְפַרִים, ַסְענּו ָהִעיָרה ְלַבּקֵ ּנָ ׁשֶ ּכְ

ל ַנֲעַלִים,  ָרִאינּו ֲהמֹון ֲחֻנּיֹות ׁשֶ
י:  ְבּתִ ְוָחׁשַ

ֲעַלִים  ְתאֹום ַיְחִליטּו ַהּנַ ִאם ּפִ
ׂש ָלֶהן ַרְגַלִים,  כּוִכית ּוְלַחּפֵ ָלֵצאת ֵמַהּזְ

ֵמַח. ִיְהֶיה ּפֹה ׂשָ
 

ר ֶאת ּדֹוד ֶאְפַרִים, ַסְענּו ָהִעיָרה ְלַבּקֵ ּנָ ׁשֶ ּכְ
ִגְבָעַתִים. ָרִאינּו ֲחֻנּיֹות ַצֲעצּוִעים ּבְ

ה רֹוֶצה?" ֲאלּו אֹוִתי: "ָמה ַאּתָ ׁשָ
ִים". י "אֹוַפּנַ ָאַמְרּתִ
ֵסֶדר, ָאְמרּו ִלי: "ּבְ

ָאה." ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ

ר ֶאת ּדֹוד ֶאְפַרִים, ַסְענּו ָהִעיָרה ְלַבּקֵ ּנָ ׁשֶ ּכְ
ִים. ְרּבַ ּגַ ָעַבְרנּו ַעל ַיד ִאיׁש ִעם ֹחִרים ּבַ

ִנים ֲעצּובֹות ָהיּו לֹו ּפָ
ל. ַען ַעל ַמּקֵ ְוהּוא ִנׁשְ

ל,  ּכֵ א ָאְמָרה ִלי ֹלא ְלִהְסּתַ ִאּמָ
י. ְלּתִ ּכַ ֲאָבל ִהְסּתַ

ר ֶאת ּדֹוד ֶאְפַרִים, ַסְענּו ָהִעיָרה ְלַבּקֵ ּנָ ׁשֶ ּכְ
ָנַתִים. ֹחֶרף ִלְפֵני ׁשְ ֶזה ָהָיה ּבַ

ִים, ָבר ֵיׁש ִלי אֹוַפּנַ י ּוּכְ ַדְלּתִ וֵמָאז ְקָצת ּגָ
לֹוׁש, ן ׁשָ ַעם ָהִייִתי ּבֶ ּפַ י ׁשֶ ַכְחּתִ ְמַעט ׁשָ ּכִ
ִים, ְרּבַ ּגַ ַרק ָהִאיׁש ֶהָעִני, ִעם ַהחֹוִרים ּבַ

ֹלא יֹוֵצא ִלי ֵמָהֹראׁש.

23

מדוע, לדעתכם, "האיש עם   ●
החורים בגרביים" אינו יוצא 

לילד מהראש?

האם קרה גם לכם שדמות   ●
מסוימת שראיתם ברחוב 
משכה את תשומת לבכם 
והטרידה את מחשבותיכם 

זמן רב? אם כן, ספרו על כך.
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השנה היה הטיול השנתי משותף לכל הכיתות 
הבוגרות בבית הספר. התלמידים צעדו במֹורד 
השביל המתפתל. הם היו שטופי זיעה ועייפים 

מההליכה המאומצת. 
שמוליק המדריך לא הפסיק לשיר גם בקטעי 

ההליכה הקשים. "אני שר שורה, ואתם עונים לי 
במקהלה", קרא בקול מתחת לשפמו הגדול. 

"אני: 'לטיול יצאנו'
אתם: 'כלנית מצאנו'

אני: 'על גבעת הדשא' 
אתם: 'במערב...'

לא שומעים, יותר חזק... 'אל ההר עלינו ...' "

הם המשיכו לצעוד, מתעלמים מהקוצים ששרטו 
את רגליהם ומהדרך הקשה. כולם עשו מאמץ 

אחרון להגיע אל המעיין ואל בֵרכת המים שנוצרה 
סביבו.

המאמץ היה כדאי. המראה שנתגלה לעיניהם היה 
יפיפה. 

"מעניין מאין מגיעים המים?" תהה דורי. 
"מהמעיין כמובן", הסביר שמוליק, "אמנם לא 
רואים אותו, אבל אם תהיו רגע בשקט תוכלו 

לשמוע את זרימת המים".
 "נחנה כאן להפסקת צהריים", הודיע שמוליק 

לתלמידים העייפים, "ובעוד כחצי שעה אציג 
בפניכם חבר טוב שלי, פרופסור עֶֶדן, המומחה 

לענייני מים מהטכניון".
לאחר שטבלו את הרגלים במים, אכלו והשתוללו, 

הגיע פרופסור עדן, לחץ את ידו של שמוליק, 
טפח על כתפו ופנה אל התלמידים: "אז מה 
אתם אומרים, יפה ּפֹה?" שאל פרופסור עדן.

"כן , מאוד!" צעקו כולם בקול. 
"הכול בזכות המים החיים הנובעים כאן מן 

המעיין. הם שאחראים להיווצרות הבֵרכה, לצמיחת 
הצמחייה ולנוכחותם של כל בעלי החיים בנווה 

המדבר הזה. אבל דעו לכם שהמעיין הזה בסכנת 
התייבשות. כבר כמה שנים שלא יורדים די גשמים 

ומפלס ֵמי התהום יורד. נוסף על כך, בהמשך 
הערוץ שואבים את מי המעיין, שהם מים מתוקים 

וטובים לשתייה, וגם זה תורם להתייבשות".
"אז מה אנחנו יכולים לעשות?" שאל דורי, "הרי 
חייבים להמשיך לשתות ולהשקות את השדות".
"וגם להתקלח", אמרה נועה, "בטח ובטח אחרי 

טיול כמו של היום..."

מים חיים 
"אתם צודקים", חייך פרופסור עדן, "אבל אפשר 

להשתמש וגם לחסוך. פשוט צריך לחשוב על כל 
טיפה לפני שמבזבזים אותה". 

בערב במועדון של האכסניה המשיכו דורי ונועה 
לדבר על המפגש עם פרופסור עדן. 

"למה פרופסור עדן קרא למים מים חיים?" שאל 
דורי, "את חושבת שיש גם 'מים מתים'?"

"לא נראה לי", ענתה נועה, "גם סבתא מבקשת 
ממני לפעמים כוס מים חיים, במיוחד בימים 

חמים כשהיא עובדת בגינה".
"גם פה יש מחשב, בואי ונבדוק", אמר דורי ורץ 

אל המחשב שעמד בפינת החדר. 
 דורי הקליד במהירות ומיד הופיעה התשובה

על המסך:

ים —  ַמִים ַחּיִ
מים הנובעים בתוך באר או במעיין.  .1
מים מתוקים, מים טבעיים הטובים   .2

לשתייה.
)מילון אבן־שושן המחודש(

"אבל מעניין מה מקור הביטוי?" תהתה נועה, "תן 
לי לחפש עכשיו", אמרה והתיישבה מול המחשב. 

גם הפעם לא איחרה התשובה להופיע:

ָהֶאֶרז ּובֵָאזֹב ּובְִׁשנִי ַהּתֹולַָעת.ּובַַּמיִם ַהַחּיִים, ּובַּצִּפֹר ַהַחּיָה ּובְֵעץ �ְִחֵּטא ֶאת ַהּבַיִת ּבְַדם ַהּצִּפֹור 
)ויקרא, פרק י"ד פסוק נ"ב(

"הי, הביטוי מופיע גם בפרשת השבוע שלנו!" 
קראה נועה, "עכשיו נזכרתי שלמדנו בכיתה שגם 

בית היה יכול לחלות בצרעת, וכדי לטהר אותו 
השתמשו גם במים חיים. כמה פרשנים סבורים 

שהכוונה למי מעיינות, למים זורמים שכאילו 
מרחיקים את הטומאה". 

"טוב מאוד", אמר דורי, "עכשיו, אחרי המסע 
המרתק הזה, גם לנו מגיע להחיות את נפשנו 

במעט מים חיים, לא?"
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למה שימשו "מים חיים"   ●
בפרשה שלנו?

חברו משפט ובו הביטוי   ●
"מים חיים".
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מה בפרשה?

כל אחד כפי יכולתו
בחברה שלנו יש ילדים שיש להם יותר — יותר כסף, 

יותר צעצועים, יותר בגדים — ויש ילדים שיש להם פחות. 
האם לדעתכם עובדה זו צריכה להשפיע על הדרישות 
שלנו מהילדים השונים? לדוגמה, האם צריך להתאים 

את הסכום הנדרש לטיול השנתי, או את הסכום הנדרש 
לקניית ספרי לימוד ליכולתה של כל משפחה? כל 

התלמידים יצאו לטיול ויקבלו את אותם ספרים, אבל 
משפחה שיש לה יותר כסף — תשלם יותר, ומשפחה 

שיש לה פחות — תשלם פחות. 
כך, למשל, ְמַחשבים את שיעורם של כמה מהִמִסים 

שעל כל אדם לשלם. כידוע, כל אדם בישראל חייב לשלם 
מסים לעירייה ולמדינה. העירייה והממשלה משתמשות 
בכספי המסים לצרכים שונים, ובהם גם לצורך שירותים 

חשובים לאזרחים, כגון שמירה על היישוב, בניית בתי 
חולים ותשלום למורים. כל אחד משלם מסים לפי 
היכולת הכלכלית שלו, וכך משפחה דלת אמצעים 
משלמת פחות מס ממשפחה אמידה, אבל שתי 

המשפחות זכאיות ליהנות מאותם השירותים. מצד אחד, 
זה יכול להישמע לא הוגן, ומצד אחר, זו אולי השיטה 

ההוגנת ביותר. ומה דעתכם?

נדרש  מצרעת  שהחלים  מי  טהרה.  טקס  לעבור  עליו  היה  ממחלתו  המצורע  הבריא  כאשר 
להביא שתי ציפורים: אחת מהן שחטו, ואת השנייה טבלו בדם הציפור השחוטה והיזו )התיזו( מן 
הדם על המיטהר )האדם שאותו מטהרים( שבע פעמים. המיטהר נדרש גם לכבס את בגדיו, וביום 

השמיני להקריב קורבן אשם.
לפי פרשת מצורע גם הבית עלול להיות נגוע בצרעת – בצרעת הבית. אם נראות פטריות עובש על 
להוציא את  יש  כך הדבר –  לבדוק אם מדובר בצרעת הבית. אם אכן  צריך  בית – הכוהן  קירות 

חלק הקיר הנגוע ולבנות במקומו קיר חדש. במקרים מסוימים יש להרוס את הבית כולו.
בפרשה זו מוזכרות גם טומאות נוספות.

השבוע מצאתי עובש על הגבינה 
במקרר,

נבהלתי ממש, כי אם יש "צרעת 
הבגד" ו"צרעת הבית"...

אולי יש גם "צרעת הגבינה"? 

פרשת	מצורע:	ואם	דל	הוא	
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מכתבים 
מחידקל

אחרי מות: חּוקֹות הגויים29
במסגרת כללי ההתנהגות שה' דורש מבני ישראל, הוא מורה להם גם כיצד עליהם להתייחס למנהגי העמים 

האחרים שבסביבתם: 

 וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר: ַּדּבֵר ֶאל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאלֵֶהם:
 "ֲאנִי ה' ֱאֹלֵהיכֶם. ּכְַמֲעׂשֵה ֶאֶרץ ִמצְַריִם ֲאׁשֶר יְׁשַבְֶּתם ּבָּה ֹלא ַתֲעׂשּו,

 ּוכְַמֲעׂשֵה ֶאֶרץ ּכְנַַען ֲאׁשֶר ֲאנִי ֵמבִיא ֶאְתכֶם ׁשָָּמה ֹלא ַתֲעׂשּו ּובְֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתלֵכּו ]...[
 ּוׁשְַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי וְֶאת ִמׁשְּפַָטי ֲאׁשֶר יֲַעׂשֶה אָֹתם ָהָאָדם וַָחי ּבֶָהם, ֲאנִי ה'.

)ויקרא, פרק י"ח פסוקים א'-ג', ה'(

שלום חברים,

מאז שהגעתי לארץ אני מנסה להיות כמה שיותר ישראלי: ללמוד את השפה העברית, 

הזמן" על  "חבל  כמו  סלנג  וגם  ו"ַרְפרֶפֶת"  חּות"  "ִהְתיַיּפְ כמו  גבוהות  מילים   גם 

 ו"ֶעֶש�ר"; אני גם מנסה לאכול אוכל ישראלי, כמו חומוס ופלאפל; להתלבש כמו ישראלי —

 אבל בינינו, איך מתלבשים כמו ישראלי? בהודו יש נשים שלובשות סארי, בסעודיה יש 

גברים שלובשים ג'לביה, אבל לישראלים אין צורת לבוש אופיינית... 

שמתי לב שגם בעניינים אחרים לא קל להתנהג כמו ישראלי. למשל, שמתם לב שיש 

בָּר"?  ל"סוִּ�י  הולכים  ושכולם  פלאפל?  מדוכני  איטלקיות  מִסעדות  פחות  לא  כאן 

)שזה  "צָ'אוּ"  או  ובאנגלית(  )שזה בערבית  יי"  ּבָ "יאללה  אומרים  שלום  שבמקום 

ב"ַאי־ּפ�ד"?  למוזיקה  ומקשיבים  יְ�ן"  לֵייְסטיֵ ב"ּפְ משחקים  הנוער  בני  בספרדית(?! 

בסגנון  ו"בנייה  הולנדיים"  "רחובות  צרפתי",  "מטבח  על  שומע  אני  ובפרסומות 

לא  אני  לפעמים  בקיצור,  באמריקה..."  כמו  "תרגישו  כמו  אמירות  וגם  אז תגידו לי אתם — מה זה בעצם להיות ישראלי? בדיוק מבין מה קורה פה... ספרדי", 

שלכם, 
חידקל
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מה מורה ה' לבני ישראל? )לפי אילו כללים עליהם   ●
לנהוג וממה עליהם להימנע?(
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 בפרשת אחרי מות נאמר "ובחוקותיהם לא תלכו", כלומר שאסור לאמץ את
 מנהגי הגויים.

 חז"ל דנו הרבה בִמצווה זו והתלבטו בשאלה: מהם בדיוק החוקים שאסור לאמץ?
המדרש שלפנינו הוא אחד הניסיונות להשיב לשאלה הזאת.

מה תלמוד לומר "ובֻחקֹתיהם לא תלכו" )ויקרא, פרק י"ח פסוק ג'(? 
שלא תלכו בנימוסיות שלהן, בדברים החקוקין להם, 

כגון תאטראות וקרקסאות. 
)על פי ספרא, אחרי מות, פרשה ט' פרק י"ג אות ט'(

מה פירוש?
מה תלמוד לומר — מהי כוונת 

הכתוב בתורה
נימוסיות — חוקים. כאן הכוונה 

לחוקי התרבות, למנהגים 

על פי מדרש זה, מהן   ●
"חוקות הגויים" האסורות?

על פי המדרש, אילו מנהגים   ●
של הגויים מותר לאמץ? 

●  האם אתם מכירים מנהגים 
הנהּוגים בחברה שלנו 

שמקורם איננו בתרבות 
היהודית?

אמציה / של סילברסטיין
ְרחֹוב י ֶאְתמֹול ֶאת ֲאָמְצָיה ּבָ ּתִ ַגׁשְ ּפָ

לֹום ֲאָמְצָיה". י "ׁשָ ְוָאַמְרּתִ
קֹום ַלֲענֹות ִלי ָרִגיל ּמְ ֲאָבל הּוא, ּבִ

יטּוַאְצָיה?", ַאל: "ֵאיְך ַהּסִ ׁשָ
ג!" ֶמץ ֻמּשָׂ י לֹו: "ֵאין ִלי ׁשֶ ָאַמְרּתִ

לֹוַמר ֵאין ִאיְנפֹוְרַמְצָיה". ָאז ָאַמר: "ּכְ
י לֹו: "ַמה?!", ְוָאז הּוא ָעָנה, ָאַמְרּתִ

ל קֹומּוִניַקְצָיה!". "ֵאיֶזה ֹיִפי ׁשֶ
ֵני ָאָדם!", ַפת ּבְ ׂשְ ר ּבִ ּבֵ "ֲאָמְצָיה, ּדַ

סֹוִפיְסִטיַקְצָיה". "ֵאיֶזה ֹחֶסר ּבְ
ה 'ָחִליָת ָקׁשֶ ַמע, ָתּ י לֹו: "ׁשְ ָאז ָאַמְרּתִ
ְצָיה". ַחת?"; "ֹלא, ַרק ִאיְנקּוּבַ ֶזה ַקּדַ

ן ְוחֹוֵרק: ם ְמַסּנֵ ָ י ִמּשׁ ָהַלְכּתִ
יִביִליַזְצָיה". "ֶזה ְמִחיר ַהּצִ

ַהִּסיטּוַאְציָה — המצב
ִאינְפֹוְרַמְציָה — מידע

קֹומּונִיַקְציָה — תקשורת
סֹופִיְסִטיַקְציָה — תחכום

ִאינְקּוּבְַציָה — דגירה )גם של חיידקים(
ַהִּציבִילִיזְַציָה — החברה המודרנית המפותחת
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איזו תופעה מתאר   ●
 השיר? )גם חידקל 

מדבר עליה( 

האם, לדעתכם, זו   ●
תופעה חיובית או 
שלילית? הסבירו.

**בין השורות גרפיקה: יש להוסיף את 
שם המתרגם. 



פירושים 
ומפרשים

שעיר לעזאזל 
ומה אומר על כך רשב"ם

בדרכם אל כיתת המחשבים טליה עדיין הייתה 
כעוסה, ותומר ניסה להרגיע אותה. "היא סתם 
נטפלה אליי", אמרה טליה וכיוונה את דבריה 

למחנכת הכיתה, "כולם דיברו, והיא הזהירה רק 
אותי. הרגשתי כמו... כמו..." טליה לא הצליחה 
למצוא ביטוי שיתאר את הרגשתה. הם הגיעו 
לכיתה והתיישבו ליד אחד המחשבים. כרגיל, 

הערפל התפוגג במהרה, והם נכנסו לאתר. אף 
על פי שמצאו את עצמם במקום לא מוכר, 

המשיכו טליה ותומר בשיחתם, "אני לא מבינה, 
למה אני הייתי ה..." אמרה טליה.

"שעיר לעזאזל", קרא תומר בקול. 
"עזאזל?" שאלה טליה בחוסר הבנה.

"שלום לכם ילדים, נדמה לי שאתם טועים, 
הגעתם לצרפת לא לעזאזל, ובכל זאת אתם לא 

רחוקים..." תומר וטליה השתתקו מיד.
"אני רבי שמואל בן מאיר )ובקיצור רשב"ם(. 

עדיין לא נפגשנו, אבל שמעתי עליכם מָסבִי, הוא 
פגש אתכם כבר כמה וכמה פעמים". "למי אתה 
מתכוון?" התפלא תומר. "לרש"י, הוא סבא שלי", 
השיב רשב"ם והמשיך, "גם אני פרשן, והיום אני 
עוסק בפרשת אחרי מות. בפרשה מסופר שביום 
הכיפורים היה הכוהן הגדול לוקח שני שעירי עזים 
לה' '  ועושה הגרלה: את השעיר שהיה זוכה בגורל '
הוא היה מקריב במקדש, ואת השעיר שהיה זוכה 

בגורל 'לעזאזל' הוא היה משלח חי לכֵַּפר על 
עוונות העם. 

על השעיר השני כתוב: 'וְַהּׂשִָעיר ֲאׁשֶר עָלָה עָלָיו 
ַהּגֹוָרל לֲַעזָאזֵל יָעֳַמד ַחי לְִפנֵי ה' לְכֵַּפר עָלָיו, 

לְׁשַּלַח אֹתֹו לֲַעזָאזֵל ַהִּמְדּבָָרה' )ויקרא, פרק ט"ז פסוק י'(, 
לאן לדעתכם היו שולחים את השעיר?" 

"לפי הפסוק נראה לי שפשוט שלחו אותו אל 
המדבר, אל שאר העִזים", אמרה טליה.

"ְּפׁשָט זה נהדר!" אמר רשב"ם, "גם אני סבור 
שיש לפרש את פסוקי התורה לפי הוראתם 

הפשוטה, תודה רבה לְך".
"ואני חשבתי", אמר תומר, "שעזאזל הוא שם 
של מקום, שאת השעיר היו שולחים למקום 

שנקרא עזאזל".
"גם זה פרוש יפה על דרך הפשט", אמר רשב"ם, 
"ובאמת יש פרשנים שסבורים שאת השעיר היו 

משלחים להר גבוה ושמו עזאזל".

רשב"ם
 לשלח אֹת� לעזאזל המדברה —

לפי פש�ט�, לשלח א�ת� ַחי אל 

העזים אשר במדבר.

"יפה", אמר תומר, "כיוונת לדעת גדולים. גם ַאְּת 
וגם הרשב"ם סבורים שאת השעיר שילחו ביום 
הכיפורים אל המדבר לרעות עם שאר העזים".
"תודה", אמרה טליה, "ועכשיו אולי תסביר לי 

למה התכוונת כשאמרָת לי קודם שהרגשתי כמו 
שעיר לעזאזל, ואיך זה קשור לשעיר שדיברנו 

עליו עם רשב"ם".
"בואי ונראה", אמר תומר. הוא הקליד את הביטוי 

ובמהירות מצא את ההגדרה המבוקשת: 

במילון שלי
שעיר לעזאזל — 

כינוי למי שמשמש קורבן לחטאי אחרים 
למרות היותו חף מפשע; כינוי למי 

שמואשם בכישלונותיהם של אחרים, 
במחדליהם וכדומה אף על פי שאינו אשם. 

)מילון רב־מילים המקוון( 

"ככה באמת הרגשתי", אמרה טליה, "בסוף 
השיעור המורה נתנה לכולם לצאת, ורק ממני 

היא ביקשה להישאר, אבל במחשבה שנייה, אולי 
הכינוי שעיר לעזאזל אינו מדויק במקרה הזה. אי 

אפשר להגיד שהייתי חפה מפשע, שלא הייתי 
אשמה בכלל..."

לפני שהספיקו להוסיף מילה, היו תומר וטליה 
שוב בכיתה מול המחשב. על המסך שמולם 

ריצדו דברי רשב"ם:
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מה היה "שעיר לעזאזל"   ●
בתקופת המקרא?

חברו משפט ובו   ●
הביטוי 'שעיר לעזאזל' 

במשמעותו בימינו.
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פרשת	אחרי	מות:	חּוקֹות	הגויים	

האם ידעתם שהמנהג לשחק בסביבון בחנוכה מקורו 
במשחק ילדים שהיה נפוץ בגרמניה? האם ידעתם שכמה 

מהמנהגים בסדר הפסח, כמו הישיבה הנינוחה סביב 
השולחן )ה"ֲהָסבָה"( והשיחה הארוכה בין המשתתפים 

בסעודה )בעזרת ההגדה(, דומים מאוד למנהגי הסעודות 
שקיימו העשירים ביוון העתיקה? 

במהלך הדורות חיו יהודים בארץ ישראל תחת שִלטונם 
של עמים זרים, וכשגלו מן הארץ חיו היהודים בארצות 

רבות ברחבי העולם. ואף על פי שבדרך כלל שמרו 
הקהילות היהודיות על מנהגיהן הייחודיים, בדרך הטבע הן 
גם הושפעו מהתרבויות שסביבן. היהודים אימצו מנהגים, 

מאכלים ולחנים שמקורם בתרבויות אחרות. במקרים רבים 
אימצו היהודים את המנהגים הזרים לאחר שערכו בהם 

שינויים או העניקו להם משמעות חדשה, יהודית )למשל, 

על הסביבון החליטו לכתוב אותיות עבריות המקשרות את 
המשחק לחג החנוכה: "נס גדול היה פה"(

השפעת תרבויות שונות על התרבות היהודית בולטת 
מאוד בעיצובם של בתי כנסת. בכל מקום כמעט הושפע 

עיצוב בית הכנסת מסגנון הבנייה המקומי: באירופה 
תמצאו בתי כנסת הדומים לכנסיות, במרוקו נבנו בתי 

הכנסת בסגנון הבנייה המזרחי וכו'. במוזיאון בית התפוצות 
שבתל אביב מוצגים דגמים של בתי כנסת ממקומות 

שונים בעולם, ובהם גם דגם של בית כנסת מסין הבנוי 
בצורת פגודה! 

ההשפעות הרבות העשירו, ועדיין מעשירות, את התרבות 
היהודית. 

ובכל זאת נשאלת השאלה: האם בתוך העושר והמגוון 
חשוב לשמור על מאפיינים משותפים ומאחדים לכל יהודי 

העולם? ואם כן — כיצד?

השפעת תרבויות שונות 
על מנהגי היהודים

הכנסת  בבית  התפילה  הכנסת.  בבית  ובתפילה  בצום  הכיפורים  יום  את  מציינים  אנו  בימינו 
המקדש  שבית  בזמן  הכיפורים  ביום  המקדש  בית  הגדול  הכוהן  לעבודת  "תחליף"  למעשה  היא 
היה קיים. בפרשה מתוארת עבודת יום הכיפורים במקדש, שבמהלכה נכנס הכוהן הגדול למקום 
ביתו  בני  ישראל, על חטֵאי  כיפר על חטֵאי  ביותר במקדש – אל "קודש הקודשים", שם  הקדוש 
ִיׁש( שנבחר לשם  ִעיר )ּתַ ועל חטאיו שלו. הכוהן הגדול היה "מעביר" באופן סמלי את החטאים לָשׂ
ר. עוד מוזכרים בפרשה חוקים העוסקים בתחומים שונים –  כך, ושולח אותו "לֲעָזאֵזל", אל הִמדּבָ

ה". י תועבה אחרים. קובץ חוקים זה מכונה "ספר הְקדּוׁשָ שחיטת בעלי חיים, גילוי ֲעָריֹות ומעׂשֵ

בפרשת השבוע קראתי לראשונה 
מה הוא בדיוק "ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל".

בכיתה שאלתי המון שאלות על 
השעיר לעזאזל הזה...

בעיקר נהניתי להגיד שוב ושוב 
את המילה "לעזאזל" — כי 

בדרך כלל המורה לא מרשה 
להגיד מילים כאלה בכיתה...

מה בפרשה?

דגם בית הכנסת בקאיפנג, סין 
 באדיבות בית התפוצות,

ארכיון הצילומים, תל אביב.
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מכתבים 
מחידקל

קדושים: שקרים30
בין המצוות והאיסורים השונים המוזכרים בפרשת קדושים מובא גם האיסור הזה:

 ֹלא ִּתגְנֹבּו וְֹלא ְתכֲַחׁשּו וְֹלא ְתׁשַּקְרּו ִאיׁש ּבֲַעִמיתֹו. 
 וְֹלא ִתּׁשָבְעּו בִׁשְִמי לַּׁשֶָקר, �ְִחּלַלְָּת ֶאת ׁשֵם ֱאֹלֶהיָך ֲאנִי ה'. 

)ויקרא, פרק י"ט פסוקים י"א-י"ב(

שלום חברים!

אל תשאלו איך הסתבכתי... והכול בגלל שקר אחד קטן...

טוב, אתחיל מהתחלה. בכל יום ראשון יש לי חוג התעמלות בגן החיות. בדרך כלל 

אני דווקא שמח להגיע לחוג, אני אוהב להיפגש עם הפילים האחרים, והמאמנת �ִירִי 

נחמדה מאוד. אבל הפעם לא התחשק לי ללכת, הייתי עייף והעדפתי להישאר בבית 
מול הטלוויזיה. 

כאשר נעמי חזרה מהעבודה ושאלה איך היה החוג, חששתי שהיא תכעס עליי אם 

אומר את האמת, אז סיפרתי לה שהגעתי לגן החיות אבל שירי המאמנת לא הייתה 

במקום המפגש הרגיל ולכן חזרתי הביתה. נעמי התפלאה, "היא לא הופיעה לשיעור? 

יכולה ככה סתם לא להופיע בלי להודיע". ראיתי  אצטרך לברר מה קרה. היא לא 

שהדברים עלולים להסתבך — לסבך אותי ואולי גם את שירי, אז מיד הוספתי: "אבל 

הדברים דווקא הסתדרו לטובה. בדרך חזרה פגשתי את דֹור. הוא מכין עבודה 
בנושא 'חיות בהודו' וביקש שאעזור לו". 

השני,  לחדר  מיהרתי  לי...  יצא  פשוט  הוא  תכננתי,  לא  הזה  השקר  את  האמת, 

התקשרתי בשקט לדור וסיפרתי לו מה קרה, כדי שאם במקרה נעמי תשאל אותו על 

העבודה ההיא, השקר שלי לא יתגלה. דור התעצבן, "חידקל, מה עשית?" הוא אמר 

עניינך, אבל למה לסבך אותי? עכשיו גם אני  בכעס, "אם אתה בוחר לשקר זה 

אצטרך לשקר בגללך". רק סיימתי את השיחה והטלפון צלצל — שירי התקשרה לברר 

למה לא באתי לחוג... איזו תסבוכת! עכשיו גם היא בטח תכעס עליי.

הלוואי שיכולתי להתחיל את היום הזה מחדש ולא להסתבך...

שלכם,
חידקל

30

בפסוק מופיעים ארבעה איסורים. כתבו אותם.  ●

מה תהיה התוצאה של הפרת האיסורים האלה?   ●

מה פירוש?
ֹלא תְכֲַחׁשּו — "ּכִיֵחש ב..." פירושו לא הודה בכך שהוא 

מחזיק בכסף או ברכוש של הזולת. לדוגמה, אדם שלווה 
כסף מחברו וטוען שאינו חייב.

וְִחּלַלְּתָ — פגעת, לא כיבדת
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מעשה באדם אחד שהפקיד אצל בר־תלמיון מאה דינרים. 
לאחר זמן, הלך וביקשם ממנו בחזרה. 

אמר לו בר־תלמיון: מה שהפקדת בידי כבר מסרתי בידך. 
אמר לו המפקיד: הישבע לי. 

מה עשה בר־תלמיון? נטל ָקֶנה וניקב אותו, שם בו את הדינרים שהיה חייב והלך 
ונשען עליו. 

אמר למפקיד: קח קנה זה בידך, ואני אשבע לך.
משהגיעו לבית הכנסת אמר בר־תלמיון: נשבע אני בשם אדון הבית הטוב הזה, שמה 

שהפקדת בידי מסרתי בידך. 
מששמע המפקיד שבר־תלמיון נשבע לשקר, התרגז, נטל את הקנה וזרקו לארץ. 

נשבר הקנה והתחילו הדינרים מתפזרים מתוכו והוא ]המפקיד[ החל ללקטם. 
אמר לו בר־תלמיון: לקט, לקט, ֶׁשִמֶּׁשְּל אתה מלקט.

)על פי ויקרא רבה, פרשה ו' סימן ג', תרגום מארמית(

מה פירוש?
הפקיד — מסר לשמירה
בר־תלמיון — שם אדם 

מסרתי בידך — החזרתי לך
קנה — מקל חלול

ללקטם — לאוספם

האם לדעתכם נשבע  ●	
בר–תלמיון שבועת שקר? 

מה לדעתכם אפשר ללמוד   ●
מסוף הסיפור — מכך 

שהמטבעות התפזרו והאמת 
התגלתה?

אביון והוא חכם / סיפור עם בלקני
ציווה להכריז ברחבי  נבון עד מאוד,  גם  מלך עשיר שהיה 
לאיש  זהב  מטבעות  מלאים  שקים  שני  שיעניק  ממלכתו 
אפשר  יהיה  שלא  ומחוכם  חכם  שקר  לְבדֹות  שיצליח 
רבים,  בימים הבאים פקדו את הארמון שקרנים  להכחישו. 
דּו והוכיח כי אין בהם  אך המלך ביטל את כל השקרים שּבָ

שום דבר מחוכם.
דבר הכרזת המלך הגיע לאוזני עני אחד שהצטיין בחכמתו. 
הוא החליט לנסות את מזלו, לקח שני שקים ריקים, עלה על 

חמורו והתייצב בפני המלך.
"דבר חשוב לי אליך, מלכי", פתח ואמר האיש העני, "לפני 
מטבעות  מלאים  שקים  שני  ממני  אביך  לווה  שנה  עשרים 

זהב. עכשיו באתי לקבלם מידיך בחזרה".
בכעס,  קרא המלך  בן אדם?!"  עליך דעתך,  נטרפה  "ּכלּום 
"איפה נשמע כדבר הזה, שמלך ילווה כסף וזהב מאיש עני 

ואביון כמוך! משקר אתה!"
ימלאו את שני השקים  כי  נא בטובך  ָצווה  "אם שקר הוא, 
עליך  שוב  הרי  בפי,  אמת  ואם  שהבטחת.  כפי  בזהב,  שלי 
לצוות על משרתיך שייתנו לי את הזהב כדי לפרוע את החוב 

שחב לי אביך".

"הנה אדם חכם", אמר המלך בִלּבֹו, "נתפסתי ברשת עורמתו 
ולא נותר לי אלא להעניק לו את הזהב המובטח". והוא הורה 

למשרתיו למלא את שקי האביון במטבעות זהב. 
כשפנה האביון ללכת קרא לו המלך ושאל: "אמור לי, מה יש 

בדעתך לעשות בזהב הרב שקיבלת מידי?" 
"אשליכו לים", השיב העני ללא היסוס.

"מה?" קרא המלך בפליאה, "האם משוגע אתה?"
משוגעים  של  בממלכה  "אבל  האיש,  ענה  משוגע",  "אינני 
אשליך את  אם  השקר.  בעד  בו  שמשלמים  במקום  חי,  אני 
הזהב אל הים, לפחות לא יגידו עליי הבריות שהשגתיו בשקר 
ובִמרמה. מוטב לי להיות אביון דובר אמת, משקרן עשיר..." 
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מדוע רצה העני לזרוק את   ●
הכסף לים?

מה חשב העני על   ●
התחרות? מדוע, לדעתכם, 
הוא השתתף בה בכל זאת.

מהו המסר של הסיפור?   ●
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נועה נכנסה למטבח ושמחה לראות את בת 
דודתה מיכל יושבת שם ולומדת מתוך ספרים 

עבי כרס. מאז החלה מיכל ללמוד באוניברסיטה 
בפקולטה למשפטים היא הייתה עסוקה מאוד 

ומיעטה לבקר את בני דודיה.
"איך את מצליחה לסחוב את כל הספרים 

הכבדים האלה", התפלאה נועה.
"מה לעשות? אם אני רוצה להצליח בבחינות 

אני חייבת לקרוא וללמוד בכל רגע פנוי שיש לי", 
ענתה מיכל. 

"מה את לומדת עכשיו?" ביקשה נועה לדעת.
"חוק חשוב שנחקק בכנסת ושמו: 'לא תעמוד על 

דם רעָך'. הנה, הסתכלי", 
מיכל הניחה את הספר לפני נועה וקראה מתוכו: 

"חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998
חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא 1. א. 

לנגד עיניו, בסכנה חמורה לחייו."  
"ׁש�ם החוק נשמע לי כמו פסוק מן התורה, לא 

כמו שם של חוק במדינה מודרנית", אמרה נועה.
"את צודקת בהחלט", ענתה מיכל, "החוק הזה 

באמת מבוסס על מצווה מהתורה, אבל אני לא 
זוכרת איפה היא בדיוק מופיעה..."

נועה משכה את מיכל לחדרה וביקשה מדורי 
לפנות לרגע את המחשב. כמה שניות אחר כך 

אמרה בשמחה:
"זו באמת מצווה מהתורה, והיא אפילו מופיעה 

בפרשת השבוע שלנו". 
על מסך המחשב הופיע הפסוק מספר ויקרא:

לא תעמוד על דם רעך 

"אבל מה יקרה אם תראה אדם אחר הנמצא 
בסכנה, מישהו שאינו חבר שלך, אולי אפילו 

מישהו שאינך מכיר?" שאלה נועה.
"אני חושב... בעצם אני די בטוח, שאהיה חייב 

לעזור גם לו", ענה דורי.
"נכון מאוד", אמרה מיכל, "כך גם מוֶרה החוק!"

"אבל מה יהיה אם אראה מישהו בצרה, אבל לא 
אוכל להגיש לו עזרה?" שאלה נועה.

"ואללה, לא חשבתי על כל האפשרויות האלה 
בכלל", אמר דורי.

"לחוק לא תעמוד על דם רעך' יש באמת הרבה 
סעיפים המנסים להגדיר מה צריך אדם לעשות 

בכל מיני מקרים", אמרה מיכל, "גם לשאלה 
ששאלת, נועה, יש תשובה בחוק. הנה, הסתכלו, 

זה הסעיף השני של החוק:
המודיע לרשויות ) — משטרת ישראל,  1.ב. 

מגן דוד אדום ושירות הכבאות( או המזעיק   
אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת,   

יראּוהּו כמי שהושיט עזרה.  
כלומר, אם אנחנו לא יכולים לעזור בעצמנו אנחנו 

חייבים להזעיק עזרה אחרת. החוק לא דורש 
מאתנו להסתכן בעצמנו — להיכנס לים סוער, או 
לדירה בוערת — אבל מחייב אותנו להזעיק את 

העזרה הדרושה".
"עכשיו אני מבינה למה הספרים שלך עבים כל 

כך", אמרה נועה.
"נו, למה?" התעניינה מיכל. 

"כי הם צריכים לתת תשובות לכל כך הרבה 
שאלות".

"נכון מאוד", אמרה מיכל והחלה לחזור במהירות 
לעבר המטבח, "סליחה, עכשיו אני חייבת לרוץ, 

לא שמתי לב לשעון... יש לי שיעור בעוד חצי 
שעה, נמשיך לדבר בערב..." היא סגרה את 

הספרים שעל השולחן והכניסה אותם בזהירות 
לתיק גדול".

"דורי, בוא מהר", קראה נועה, "יש פה מקרה 
דחוף של לא תעמוד על דם רעך. אנחנו חייבים 

לעזור למיכל לסחוב את הספרים למכונית..." 

עמד על דם רעהו – 
לא חש לעזור לרעהו בצרתו, ראה באסון 

מישהו ועמד מן הצד.
)מילון אבן־שושן המחודש(

ֹלא ֵתלְֵך ָרכִיל ּבְַעֶּמיָך, ֹלא 
ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך, ֲאנִי ה'.

)ויקרא, פרק י"ט פסוק ט"ז(

 "יפה", אמרה מיכל, "חז"ל למדו מהפסוק
 הזה שחובה על כל אדם להציל אדם אחר

הנמצא בסכנה". 
"למה צריך לחוקק חוק בשביל זה?" שאל דורי, 
"הרי זה די ברור שאם אחד החברים שלי יהיה 

בצרה לא אעמוד בצד אלא אגש לעזור לו".
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חברו משפט ובו   ●	
 הביטוי "לא תעמוד 

על דם רעך". 
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מה בפרשה?

שבתאי צבי
לפעמים קורה לנו שאנחנו רוצים כל כך להאמין במשהו 
או במישהו, עד שאיננו שמים לב שמדובר במשהו שִקרי. 

 כך קרה לפני כ־400 שנה, כאשר שבתאי צבי
)1676-1626( הכריז שהוא–הוא המשיח.

שבתאי צבי נולד בתורכיה, נדד בארצות המזרח התיכון 
והגיע גם לארץ ישראל. בהיותו בן 40 לערך הכריז שבתאי 
צבי שהוא המשיח והודיע שהגאולה תבוא בהקדם. שבתאי 

צבי המשיך להסתובב בעולם ואסף תומכים ומאמינים. 
יהודים רבים האמינו בו כל כך, עד שמכרו את כל רכושם, 

שכן חשבו שעִם בוא הגאולה יעלו לארץ ישראל ולא 
יזדקקו עוד לרכוש. 

שבתאי צבי הכריז על שינוי כמה מהמנהגים היהודיים 
החשובים, למשל על ביטול הצומות. צעד זה היה אחד 

הסימנים לכך שהוא אינו המשיח... 
ובכל זאת, אנשים רבים המשיכו 

להאמין בו, מדוע?
יש הטוענים שהסיבה לכך 

טמונה באירועי התקופה. בשנים 
ההן סבלו היהודים מהתקפות שונות שהשמידו כשליש 
מהאוכלוסייה היהודית. המצוקה הגדולה הביאה יהודים 

רבים לחפש מקור לתקווה לעתיד טוב יותר, וחלקם מצאו 
את מבוקשם באמונה בשבתאי צבי. בסופו של דבר חזר 
שבתאי צבי לתורכיה, שם אסרו אותו השלטונות ואילצו 
אותו להתאסלם. בשלב זה הבינו יהודים רבים ששבתאי 

צבי הוא משיח שקר, אך היו גם יהודים שהמשיכו להאמין 
בו גם לאחר שהתאסלם, ורבים אף התאסלמו בעקבותיו. 

אז אף על פי שלפעמים קל ונוח להתפתות ולהאמין 
לשקר... אל תאמינו לכל מה שאומרים לכם!

אינה  התורה  אני"!  קדוש  כי  תהיו  "קדושים  ישראל:  לבני  בציווי  פותחת  קדושים  פרשת 
שהכוונה  להניח  אפשר  מצוות.  של  ארוכה  רשימה  בעקבותיו  מביאה  אך  הציווי,  את  מסבירה 
המצוות  האל.  של  למידותיו  ומתקרב  יותר  קדוש  נעשה  האדם  האלה  המצוות  שבמילוי  היא 
המוזכרות בפרשה הן גם מצוות שבין אדם לאל, כמו החובה לשמור שבת והאיסור לעבוד עבודה 
זרה ולחקות את הגויים, וגם מצוות שבין אדם לחברו, כמו המצווה לתת מתנות לעניים, האיסור 
לַרֵכל, האיסור לשנוא )"לא תשנא את אחיך בלבבך"(, החובה  לשים מכשול בפני עיוור, האיסור 

לכבד את הזקנים, המצווה לערוך משפט צדק ועוד.

גם אני הייתי שמחה להיות 
קרובה יותר לאלוהים, 

 אבל כשאני מסתכלת על
רשימת החובות שבפרשת קדושים 

אני לפעמים מתייאשת...

לכן חשבתי לנסות דרך אחרת, 
אולי זה יצליח לי...

פרשת	קדושים:	שקרים	
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מכתבים 
מחידקל

שלום חברים, 

אתמול נעמי ואני החלטנו להכין שוב את עוגת הגבינה המפורסמת שלנו. באמצע 

מיהרתי  וכשהגעתי  למכולת  רְצתי  אחד.  שמנת  גביע  לנו  שחסר  גילינו  העבודה 

להוציא גביע שמנת מהמקרר ולעמוד בתור. כשחיכיתי בתור שמתי לב שלפניי עומד 

לי  אדם זר, לא מהשכונה. זה היה אחד הפועלים שעובדים בבניין החדש, נדמה 

שהוא מרומניה או משהו כזה. הוא עמד בשקט, בידו לחם שחור, גבינה וזיתים, 

ובכל פעם מישהו אחר עקף אותו. האמת שגם אני ניסיתי לעקוף אותו, ואפילו כבר 

קצת דחפתי אותו, אבל מיד התחרטתי ואמרתי: "סליחה אדוני", והוא חייך אליי 

חיוך עצוב. "איך קוראים לך?" שאלתי. הוא הסתכל בי במבט מבולבל. "מה השם 

שלך?", שאלתי שוב. הבנתי שהוא לא מבין עברית, אז הצבעתי בעזרת החדק 

וענה:  הוא הבין  סוף־סוף  עליו.  ואז הצבעתי  "חי-ד-קל",  לאט  ואמרתי  עצמי  על 

"מ�יר�צ�ה". חייכנו זה לזה שוב, ואני הוריתי לו במחווה של כבוד )בעזרת החדק 
כמובן( שהוא יכול לגשת לשלם לפניי. 

כשבאתי הביתה סיפרתי לנעמי על האיש שפגשתי. סיפרתי גם איך התייחסו אליו 

במכולת. נעמי אמרה שהיא חושבת שזו אחת הסיבות שבגללה כתוב בפרשה שלנו: 

"משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח", כלומר שהכול שווים בפני החוק. ובמקרה שלנו, 

אדם אחר שהוא אולי חלש יותר.כולם צריכים לעמוד בתור — גם האזרחים, גם הזרים, ולאף אחד אין זכות לעקוף 

ואני חשבתי שאולי אפשר פשוט להעתיק את הפסוק הזה ולתלות אותו במכולת... 
מה דעתכם?

שלכם, 
חידקל 

ֱאמֹור: לא לאפליה
לקראת סוף פרשת ֱאמֹור מופיע קובץ חוקים, ובו דינו של המקלל את האלוהים, דינו של אדם המכה אדם אחר

או בהמה ועוד. 
בסוף הקובץ מובא עיקרון חשוב הנוגע לכל האיסורים והמצוות: 

 ִמׁשְּפַט ֶאָחד יְִהיֶה לָכֶם, ּכַּגֵר ּכֶָאזְָרח יְִהיֶה, ּכִי ֲאנִי ה' ֱאֹלֵהיכֶם.
)ויקרא, פרק כ"ד פסוק כ"ב(
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איזה מסר עולה מהפסוק בעניין הגרים והאזרחים?  ●

מה פירוש?
ּגֵר — זר, בן ארץ אחרת שבא לגור כאן

ּכַּגֵר ּכֶָאזְָרח יְִהיֶה — דין הגר יהיה כמו דין האזרח
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בין השורות

סיפורו של משולש ורוד / אסתי שקדי 
ֵקט, ָקסּום ְוָקָטן ָמקֹום ׁשָ אן, ּבְ ַעם ַאַחת, ֹלא ָרחֹוק ִמּכָ ּפַ

ר ָנִעים. ֹאׁשֶ ִרים ּבְ ים ְמֻצּיָ ִעים, ַחּיִ ָחיּו ָלֶהם ִעּגּוִלים ּוְמֻרּבָ
הֹות, ִאים ְוִעּגּוִלים ִאּמָ ִעים ַאּבַ רֹוֶצה ֻמְזָמן ָלבֹוא ִלְראֹות – ְמֻרּבָ ִמי ׁשֶ

ִעים ְוִעּגּוִלים. ִמיד ְמֻרּבָ ִמיד־ּתָ ים ּוְגדֹוִלים, ֲאָבל ּתָ ְצָבִעים ׁשֹוִנים – ְקַטּנִ ּבִ
ע ָאֹדם ְוִעּגּול ָלָבן ַבִית ָקָטן, ְמֻרּבָ יֹום ֶאָחד, ּבְ

ׁש. ר ַמּמָ ְמָחה ּוְבֹאׁשֶ ׂשִ ינֹוָקם ֶהָחָדׁש. ֵהם ִחּכּו ּבְ ֶדת ּתִ ִצּפּו ְלֻהּלֶ
ים ְוֹלא ָיְכלּו ְלַחּכֹות. ׁשִ ע אֹו ִעּגּול? ּדֹוֶמה ָלָאח, ַלֲאחֹות? ֵהם ָהיּו ִנְרּגָ ְמֻרּבָ

ינֹוק נֹוַלד... ַהּתִ א ׁשֶ ׁש, ֶאּלָ ּיּון ִנְרּגָ ָדה ֵהם ִנֲהלּו ּדִ ַעד ַהּלֵ
ׁש. ּלָ ְמׁשֻ

ד. ּצַ ְכָתה ָלּה ּבַ א ִעּגּול ּבָ ע ָהָיה ֻמְדָאג, ִאּמָ א ְמֻרּבָ ַאּבָ
דֹול, רֹוַפאת־ַהּצּורֹות. ֹרד, ְלדֹוְקטֹור ַאף ּגָ ׁש ַהּוָ ּלָ ׁשֻ ד ֶאת ַהּמְ ֵהם ָלְקחּו ִמּיָ

ׁש: ֲחׁשָ ְדָקה ְוָאְמָרה ּבַ ה, ּבָ ׁשָ ְ ׁש, ִמּשׁ ּלָ ׁשֻ ּמְ דֹול ִהְתּבֹוְנָנה ּבַ ּדֹוְקטֹור ַאף ּגָ
ינֹוק ְלַגְמֵרי מּוָזר". ר, ֵיׁש ּפֹה ּתִ ׁש ֹלא ֻמּכָ "ִמְקֶרה ְמֻיָחד, ַמּמָ

דֹול ֶאת ָהֹראׁש ֹלא ֵהִריָמה, א. ּדֹוְקטֹור ַאף ּגָ א ְוִאּמָ ֲאלּו ַאּבָ ה?" ׁשָ "ָאז ַמה ַנֲעׂשֶ
ר". ּדֵ ן – ַהּכֹל ִיְסּתַ יעּו ַלּגַ ּגִ ּתַ ׁשֶ ְגרֹוָנּה ְוָעְנָתה ַמֵהר: "ּכְ ָכה ּבִ ִהיא ִחּכְ

ן ֶיֶלד ָחָדׁש: ׁש, ִהְצָטֵרף ֶאל ַהּגַ ִהיר ּוְבַצַעד ִנְרּגָ יֹום ּבָ ּבְ
ָבר. ֶזה ִמין ּדָ ן עֹוד ֹלא ָראּו ּכָ ּגַ ׁש ָוֹרד, ָמתֹוק ֲאָבל מּוָזר, ּבַ ּלָ ְמׁשֻ

דֹוָלה, ה ַהּגְ ְגֵלׁשָ ּמַ ֲהרּו ּבַ ה, ִעּגּוִלים ּדָ ְמָחה ַוֲהֻמּלָ ָלִדים ָהְיָתה ׂשִ ַגן ַהּיְ ּבְ
יבּו ְלִסּפּור. ַיַחד ִהְקׁשִ ם ּבְ רּו ָלֶהם ִצּיּור, ְוֻכּלָ ִעים ֲאֵחִרים ִצּיְ ְמֻרּבָ

ב, ם ֵמֹעֶמק ַהּלֵ ְך ְלֻכּלָ ב, הּוא ִחּיֵ ּלֵ ּתַ ֹרד ָרָצה ְלִהׁשְ ׁש ַהּוָ ּלָ ׁשֻ ַהּמְ
ִריצֹות ַהֲחָדׁשֹות. ר ָלִעּגּוִלים ַעל ַהּמְ ְגֵלׁשֹות, ִוּתֵ ּתֹור ַלּמַ ּפּור, ָעַמד ּבַ יב ַלּסִ ִהְקׁשִ

בּוַע: יו ַהּקָ בּוַע, ָהַפְך ְלֹאַרח־ַחּיָ ָ אֹותֹו ַהּשׁ ן ּבְ ּגַ ָרה ּבַ ּקָ ֶ ֲאָבל ַמה ּשׁ
ַאר לֹו ְלַבד. ּסֹוף הּוא ִנׁשְ ִמיד ּבַ ה הּוא ָעַבד – ּתָ ה ָקׁשֶ ּמָ ה ּכַ ּנֶ ֹלא ְמׁשַ

ֶזה ִמין "ַאֵחר"? ֵחק ִעם ּכָ ָחֵצר, ִמי ִיְרֶצה ְלׂשַ ן אֹו ּבֶ ּגַ ּזּוגֹות, ּבַ בּוצֹות, ּבַ ּקְ ּבַ
ם? ְפִריַע ְלֻכּלָ ּיַ ׁש ׁשֶ ּלָ עֹוָלם, ִמי ָצִריְך ְמׁשֻ ִעים ֵיׁש ּבָ ה ִעּגּוִלים ּוְמֻרּבָ ך ַהְרּבֵ ל־ּכַ ּכָ

)מתוך: סיפורו של משולש ורוד(

מדוע לדעתכם קשה לבני   ●
אדם להעניק יחס שווה לכל 

האנשים?

איך לדעתכם אפשר להתגבר   ●
על הקשיים האלה?

ר ָיבֹאּו" )תהלים, פרק ס"ה, פסוק ג'(. ׂשָ ל ּבָ ה ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ "ׁשֵֹמַע ּתְ
]על הפסוק הזה[ אמר רבי יהודה בר שלום בשם רבי אלעזר:

"בשר ודם – אם בא עני לומר דבר לפניו, אינו שומע היֵמנו, 
אם בא עשיר לומר דבר, מיד הוא שומע ומקבלֹו; 

אבל הקב"ה אינו כן, אלא הכול שווין לפניו: הנשים והעבדים והעניים והעשירים". 
)שמות רבה פרשה כ"א(

מה פירוש?
ָעֶדיָך — ַעד אליָך

ּכָל ּבָׂשָר — כל האנשים
בשר ודם — בן אדם

הימנו — ממנו

הסיפור ממשיך וממשיך... 
מה לדעתכם קורה בסופו?

35

מדוע קשה לנו לקבל אדם   ●
שונה מאתנו )שנראה אחרת, 

שמדבר שפה אחרת וכד'(? 
ִחשבו על כמה סיבות.

הציעו סוף חיובי לסיפור.   ●



פירושים 
ומפרשים

במילון שלי
שבת שבתון — 

1. שבת מוחלטת, מנוחה מוחלטת מעבודה.
2. כינוי ליום הכיפורים.

היה זה עוד שיעור "פירושים ומפרשים", וכמו 
תמיד, גם הפעם לֻוותה הכניסה לאתר בערפל 

סמיך ובריח נעים ומוכר. כשהתפוגג ענן הערפל 
גילו תומר וטליה שהם עומדים בִפתחו של חדר 
קטן וצנוע. קל היה להבחין שגם מעט הרהיטים 

שהיו בו לא היו מפוארים. בפינת החדר ישב 
ולמד רבי אברהם אבן עזרא, הם הכירו אותו מיד 

מהמפגשים הקודמים. למשמע צעדיהם הרים אבן 
עזרא את עיניו מן הספרים, ובתנועת יד רחבה 

הזמין אותם להיכנס לחדרו.
"כמה טוב להיפגש שוב", אמר.

"בימים אלו אני עוסק בפירוש הביטוי שבת 
שבתון, ביטוי המופיע בתורה שש פעמים, שתיים 
מהן בפרשת השבוע שלנו, פרשת אמור. הצירוף 

שבת שבתון נאמר בתורה על שלושה דברים: 
על השבת, על יום הכיפורים ועל שנת השמיטה. 
ואותי מעניין לדעת לשם מה החזרה וההכפלה — 

שבת שבתון".
"זה ברור!", אמרה טליה, "ההכפלה באה להדגיש 
את הציווי על השביתה, במיוחד ביום כיפור שהוא 

היום הקדוש ביותר בשנה". 
"יפה", אמר אבן עזרא, "באמת היו פרשנים 
שטענו כך. הזכרתי את זה בפירושי לפרשת 

אחרי מות )פרק ט"ז(, אבל אני חשבתי על סיבה 
אחרת להכפלה..." לפני שסיים הפרשן את דבריו, 
כיסה ערפל את החדר והשניים מצאו את עצמם 
שוב בכיתת המחשבים. על המסך שמולם הופיעו 

הפסוק מהתורה ופירושו של אבן עזרא:

שבת שבתון
ומה אומר על כך רבי אברהם אבן עזרא )ראב"ע(

ַׁשּבַת ַׁשּבָתֹון ִהיא לָכֶם �ְִעּנִיֶתם ֶאת 

נַפְֹׁשֵתיכֶם ֻחַּקת עֹולָם. 

)ויקרא, פרק ט"ז פסוק ל"א(

אבן עזרא
שבת שבת�ן — שביתה לנפש 

�לג�ף, �אחרים אמר� שה�א שביתת 

השביתה שאין למעלה ממנה.

"אה...." קראה טליה, "אבן עזרא חשב שההכפלה 
בצירוף שבת שבתון באה לומר שביום הכיפורים 
גם הנפש וגם הגוף מצֻווים לשּבֹות. ובעצם, זה 
יכול להתאים גם לשבת וגם לשנת השמיטה". 
"אבל גם את צדקת", אמר תומר, "אבן עזרא 

מזכיר גם את האפשרות שהחזרה שבת שבתון 
באה לחזק את הציווי לשּבֹות. איך עלה בדעתך 

הרעיון הזה?"
"פשוט מאוד", ענתה טליה בהתלהבות, "אתה 
זוכר שלמדנו את מגילת העצמאות של מדינת 
ישראל?" "כן", ענה תומר. "ובמגילת העצמאות 
מכונה התנ"ך, שהוא הספר החשוב ביותר לעם 

היהודי, ספר הספרים". "נכון..." נזכר תומר 
והוסיף, "ויום הכיפורים הוא היום היחיד שבו ניכנס 

הכוהן הגדול לקודש הקודשים, שהיה המקום 
הקדוש ביותר במקדש..."

"באמת פלא פלאים", חייכה טליה, "כל אלו הן 
הכפלות המציינות את הדרגה הגבוהה ביותר: 

המקום הקדוש ביותר, הספר החשוב ביותר 
והשבת 'הׁשַּבִַּתית' ביותר..." 
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בקטע מוצעים שני   ●
הסברים להכפלה 

בביטוי "שבת שבתון". 
מהם? 
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מה בפרשה?

פרשת	ֱאמֹור:	לא	לאפליה	

משרתים  בהיותם  הכוהנים.  של  טהרתם  לשמירת  הקשורות  בהוראות  פותחת  אמור  פרשת 
בקודש עליהם להקפיד הקפדה חמורה יותר על דיני טהרה, ועוד יותר חייב בכך הכוהן הגדול.

אחר כך מזכירה הפרשה את המועדים הקדושים לעם ישראל ואת המצוות הקשורות לכל חג ומועד: 
שבת, פסח, הנפת העומר וספירת העומר, ראש השנה ויום הכיפורים, ולבסוף – חג הסוכות. 

נים, המונחים במקדש לפני ה' דרך קבע, נזכרים בפרשה.  גם נר התמיד ולחם הּפָ
ה'  שם  את  מהם  אחד  הזכיר  ביניהם  מריבה  שבמהלך  אנשים  שני  על  מסופר  הפרשה  בסוף 
ורגמו  למחנה  מחוץ  אל  אותו  הוציאו  ה'  הוראת  פי  ועל  לדין,  משה  לפני  הובא  המקלל  וקילל. 

אותו באבנים.

הפנתרים השחורים 
בתחילת דרכה של מדינת ישראל היו רוב התפקידים 

הציבוריים במדינה נתונים בידיהם של העולים מארצות 
אירופה — "האשכנזים" — שהיו ברובם ותיקים יותר בארץ, 

לעומת "המזרחיים" — העולים מארצות המזרח שרובם 
עלו לישראל רק בשנות החמישים של המאה העשרים. 

רבים מהעולים מארצות המזרח שוכנו במעברות — 
בשכונות של אוהלים או צריפים פשוטים שתנאי הִמחיָה 

בהן היו קשים מאוד. מצב זה גרם להתמרמרות רבה 
בקרבם והם טענו שהיחס כלפיהם משפיל וַמְפלֶה, ושהם 

נחשבים לאזרחים "סוג ב' " במדינת ישראל. 

תחושות אלו הביאו בשנת 1970 להקמת תנועה חברתית 
ושמה "הפנתרים השחורים" בשכונת מּוְסָרָרה בירושלים. 

חברי התנועה הנהיגו פעולות מחאה נגד השלטונות, 
השמיעו את קולם של בני עדות המזרח וביטאו את 

תחושות הקיפוח שחשו. הם דרשו מהממשלה להקציב 
כספים לפתרון בעיות חברתיות )כמו שיכון וחינוך( וכן 
לשלב מזרחיים בתפקידים חשובים בחברה הישראלית. 

אחד ממנהיגי התנועה היה צ'רלי ביטון, יליד מרוקו. לימים 
נבחר צ'רלי ביטון לכנסת. 
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מכתבים 
מחידקל

32

שלום חברים,

אתמול בגינה שמעתי את נינה מספרת לעדי שהמחנכת של הכיתה שלה לא תלמֵד אותם 

הנהנו  ושתיהן  בידענות,  עדי  אמרה  שבתון",  לשנת  יוצאת  בטח  "היא  הבאה.  בשנה 

בהבנה. אני לעומת זאת לא הבנתי כלום, וכמו שאתם מכירים אותי ביקשתי הסבר. 

ואני  אותי,  שאלו  שעבר?"  בשבוע  ומפרשים  פירושים  מדור  את  קראת  לא  "מה, 

הסמקתי... הבנות הסבירו לי שבמערכת החינוך כל מורה זכאי לשנת חופש לאחר 

שש שנות עבודה, וקוראים לזה "שנת שבתון". "מה, ובשנת השבתון המורים נחים 

ומשחקים?" שאלתי. עדי הסבירה שהשנה הזאת באמת נועדה גם למנוחה מעבודה, 

מיני דברים  לומדים כל  יושבים בבית ומתבטלים, אלא בדרך כלל  לא  אבל המורים 

מנוחה  של  שנה  שאחרי  אמרה  שלי  "המורה  נינה,  אמרה  "נכון",  אותם.  שמעשירים 

והעשרה היא תחזור בכוחות מחּודשים ותהייה מורה טובה עוד יותר, אבל לנו זה 

כבר לא יעזור, היא בטח תחנך כיתה אחרת..." 

באותו ערב סיפרתי לנעמי על השיחה, והיא סיפרה לי שהמושג "שנת שבתון" מוזכר 

כבר בתורה, ושעל פי חוקי התורה יש לתת לאדמה שנת מנוחה לאחר כל שש שנות 

עבודה. שאלתי את נעמי אם היא הייתה רוצה לקחת שנת מנוחה מהעבודה שלה, 

ונעמי ענתה, "הייתי רוצה מאוד, ואולי עוד אעשה את זה פעם, אבל זה לא פשוט..." 

ואז המשכתי ושאלתי, "אילו היית זוכה בלוטו, ולא היית צריכה עוד לדאוג לפרנסה, 

"שאלה  בחיוך,  לי  וענתה  ארוכה,  דקה  חשבה  נעמי  לעבוד?"  ממשיכה  היית  האם 

מעניינת מאוד. אני חושבת שלא הייתי רוצה להפסיק לעבוד. אני מאוד נהנית מהעבודה 

שלי, אני טובה בה, ואני מרגישה שאני תורמת משהו לעולם. אז... הייתי לוקחת פסק 

זמן בשמחה, אבל לא מפסיקה לגמרי". ואני הרהרתי לעצמי במה אני אעבוד כשאהיה 

גדול ואיך אתרום אני לעולם...? אז את זה אני עוד לא יודע, אבל יש לי כבר המון 
רעיונות מה אעשה בשנת השבתון!

שלכם,
חידקל

 בהר: עבודה ומנוחה
פרשת בהר פותחת במצוות הקשורות בשנת השמיטה ובשנת היובל. המצווה העיקרית בשנת השמיטה היא לתת שנת 

מנוחה לאדמה ולעובדיה לאחר כל שש שנות עבודה:

 ׁשֵׁש ׁשָנִים ִּתזְַרע ׂשֶָדָך וְׁשֵׁש ׁשָנִים ִּתזְמֹר ּכְַרֶמָך,
 וְָאסַפְָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה.

 ּובַּׁשָנָה ַהּׁשְבִיִעת ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון יְִהיֶה לָָאֶרץ, ׁשַּבָת לַה'.
 ׂשְָדָך ֹלא ִתזְָרע וְכְַרְמָך ֹלא ִתזְמֹר.

 ֵאת ְספִיַח קְצִיְרָך ֹלא ִתקְצֹור וְֶאת ִעּנְבֵי נְזִיֶרָך ֹלא ִתבְצֹר,
 ׁשְנַת ׁשַּבָתֹון יְִהיֶה לָָאֶרץ.

)ויקרא, פרק כ"ה פסוקים ג'-ה'(
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מהי המצווה המתוארת בפסוקים?  ●

מה פירוש?
ּתִזְמֹר — תגזום

ְספִיַח ְקִציְרָך — כינוי לתבואה שצמחה מאליה ללא זריעה, 
מגרעיני הדגן שנשרו בזמן הקציר

ִעּנְבֵי נְזִיֶרָך — ענבים שצמחו מאליהם ללא עיבוד
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שיר העמק / נתן אלתרמן
ֵגַע  ָאה ְמנּוָחה ַלּיָ ּבָ

ּוַמְרּגֹוַע ֶלָעֵמל.
ֵרַע ּתָ ר ִמׂשְ ַלְיָלה ִחּוֵ

דֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ַעל ׂשְ
ה ּוְלָבָנה ֵמַעל, ַמּטָ ַטל ִמּלְ

ית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל. ִמּבֵ

יל? ְיָלה ִמּלֵ ַמה, ַמה ּלַ
ִיְזְרֶעאל. ָמָמה ּבְ ּדְ

ְפֶאֶרת נּוָמה ֵעֶמק, ֶאֶרץ ּתִ
ֶמֶרת. ָאנּו ְלָך ִמׁשְ

מה פירוש?
שנינו — למדנו 
קמעה — מעט 

יגע — עמל, מתאמץ

אמר רבי שמעון בן אלעזר: 
בבריאת העולם אמר הקב"ה: "הנה טוב מאֹד" )בראשית, פרק א' פסוק ל"א(. 

יָנה.   למה התכוון? – והנה טובה ֵשׁ
ושואלים: וכי שינה טובה מאוד?! לא כן שנינו: "יין ושינה לרשעים"?

ענה להם רבי שמעון בן אלעזר:
אלא מתוך שאדם ישן ִקמעה, הוא עומד וָיֵגַע בתורה הרבה.

)על פי בראשית רבה, פרשה ט' סימן ו'(

מדוע לדעתכם חשב רבי   ●
שמעון שהפסוק מבראשית 

נאמר על השינה דווקא? 
 )רמז: הפסוק נאמר עם

סיום מעשה הבריאה(

מה משפיע על מה — האם   ●
העבודה מובילה למנוחה 

ולשינה טובה יותר, או 
שהמנוחה והשינה משפיעות 

על העבודה? 

האם אתם מרגישים   ●
שהשינה משפיעה עליכם 

לטובה?

ָגן ִמְתנֹוֵעַע, ָים ַהּדָ
יר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל, ׁשִ

דֹוֶתיָה, זֹוִהי ַאְרִצי ּוׂשְ
ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.

ל ְתַהָלּ ֹבַרְך ַאְרִצי ְוִתּ ּתְ
ית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל. ִמּבֵ
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מלבד הפועלים העייפים,   ●
מי )או - מה( עוד נח על 

פי השיר? ִמצאו בשיר את 
המילים המתארות את 

המנוחה הזאת. 



א
ע

מ
ש

א

עברית
שפה יפה

"הי אימא, איפה את?" קרא דורי כשנכנס הביתה.
"אני כאן, מסדרת את החדר עם נועה".

"אביתר הזמין אותי אליו", אמר דורי בהתרגשות 
גדולה, "יש לו משחק מחשב חדש".

"באמת?" הנהנה אימא, שלצערּה לא הבינה כל 
כך במשחקי מחשב שדורי אהב כל כך.

"כן, כן, הוא קיבל אותו מסבא שלו שגר בקנדה, 
עדיין אין אותו לאף אחד בכיתה. אוף, זה לא הוגן 

יש לנו כל כך הרבה שיעורי בית בחשבון והכול 
למחר".

"מה?" התפלאה אימא, "מה עניין שמיטה אצל 
הר סיני?"

"מה קשור הפתגם הזה עכשיו?" התרגז דורי, 
והתיישב על המיטה. 

"זו בדיוק השאלה ששאלו אותנו בשיעורי הבית", 
אמרה נועה.

"נו, באמת, מה הקשר?" התרגז דורי עוד יותר.
"זה גם מה ששאלו במדרש", צחקה נועה.

"מה שאלו?" התבלבל דורי לגמרי.
"הנה תראה", אמרה נועה. היא הוציאה מהתיק 
תנ"ך, התיישבה ליד דורי וקראה את הפסוקים 

הראשונים של פרשת בהר:

מה עניין שמיטה אצל הר סיני?

"אני עדיין לא מבין" אמר דורי.
"בפסוק הראשון כתוב שה' דיבר אל משה בהר 
סיני", הסבירה נועה, "והפסוקים שאחריו עוסקים 

בכל הפרטים של מצוות השמיטה. בִסְפָרא 
)שהוא מדרש על ספר ויקרא( נשאלת השאלה 

'מה עניין שמיטה אצל הר סיני?' כלומר, מה 
הקשר בין הפסוק הראשון בפרשה לפסוקים 

 שאחריו — אם כל המצוות ניתנו בהר סיני, 
מדוע ציינה התורה שמצוות שמיטה דווקא ניתנה 

בהר סיני?"
"נו, ואיך ענו החכמים במדרש על השאלה 

הזאת?" התעניין דורי.
"הם טענו שמצוות שמיטה היא דוגמה לכל 

המצוות, וכמו שכל הפרטים של מצוות השמיטה 
ניתנו בהר סיני, כך כל הפרטים של כל שאר 

המצוות שבתורה )גם אם אינם כתובים בתורה 
עצמה( ניתנו בהר סיני".

"נכון", אמרה אימא, "וכדאי לדעת שהפירוש הזה 
מופיע גם אצל רש"י. והוא אפילו אחד הפירושים 

המפורסמים ביותר שלו". 
"ואיך כל זה קשור לשיעורי הבית שלי?", שאל דורי.
"רגע", אמרה אימא, "עוד לא סיימנו את ההסבר. 

הביטוי הזה 'מה עניין שמיטה אצל הר סיני?' 
נהפך למטבע לשון, ואנחנו משתמשים בו גם 

היום כדי לומר שאנחנו לא מבינים את הקשר בין 
שני דברים".

"אז לפי השאלה שלך, אימא", אמר דורי, "אני 
מבין שלא הבנת מה הקשר בין משחק המחשב 

של אביתר לבין שיעורי הבית".
"נכון", ענתה אימא, "ועד עכשיו אין לי מושג".

"אתם רוצים שאני אנסה לפרש?" צחקה נועה.
דורי הניע את ראשו בהסכמה, ונועה הסבירה 

לאימא: "דורי התכוון לומר שבגלל שיש לו כל כך 
הרבה תרגילים בחשבון, הוא לא יספיק לשחק 

במשחק החדש של אביתר".

מה עניין שמיטה אצל הר סיני? 
]שאול מן הספרא והובא גם אצל רש"י, ושם ּכִפשּוטֹו: 

על שום מה הובא עניין שמיטה בראש פרשת "בהר"?[

דיבור תמיהה מקובל: איזה קשר או איזו 
שייכות יש בין שני העניינים? 

)על פי מילון אבן־שושן המחודש(

לָכֶם, �ְָׁשבְָתה ָהָאֶרץ ַׁשּבָת לַה'.ּכִי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן )ב( ַּדּבֵר ֶאל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל �ְָאַמְרָּת ֲאלֵֶהם:)א( �ַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֶֹׁשה ּבְַהר סִינַי לֵאמֹר:
)ויקרא, פרק כ"ה פסוקים א'-ב'(
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מדוע העלו פרשנים   ●
את השאלה "מה עניין 

שמיטה אצל הר סיני?" 
בהקשר לפרשה שלנו?

חברו משפט או קטע   ●
קצר שהביטוי "מה עניין 

שמיטה אצל הר סיני", 
כפי שאנו משתמשים 

היום, מופיע בו.
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מה בפרשה?

פרשת	בהר:	עבודה	ומנוחה

השבוע למדנו שחשוב מאוד 
לשלב בין מנוחה לעבודה.

לפעמים המנוחה היא בעצם 
הכנה לעבודה — חשוב לנוח כדי 

שהעבודה תהיה טובה יותר... 
אז בינתיים אני מעדיפה 

להשקיע בהכנה...

פעם  עבודתם  את  להפסיק  האדמה  עובדי  כל  מצווים  לה',  שייכת  שהאדמה  אמונה  מתוך 
בשבע שנים. בשנה זו כולם רשאים ליהנות ממה שגדל בשדות: כל תושבי הארץ וגם חיות השדה. 
שבע  של  מחזורים  שבעה  לאחר  )כלומר,  שנה  בחמישים  פעם  הקרקעות.  ִמיַטת  ְשׁ מצוות  זוהי 
שנים( מגיעה שנת היֹוֵבל, וגם בה מפסיקים את העבודה בשדות, כמו בשנת שמיטה, ונוסף על כך, 

משחררים את העבדים העבריים ומחזירים את הקרקעות לבעליהן הראשונים.
פרשת בהר עוסקת גם ביחסים החברתיים והכלכליים בין אדם לאדם ובמצבים שבהם אדם יורד 
מנכסיו ונזקק לעזרה. למשל, אדם שנתן הלוואה לחברו – אסור למלווה לגבות ממנו ריבית. וכן, 
בשנת  לשחררו  וחובה  בו  לרדות  אסור   – עוניו(  בגלל  לעבדות  עצמו  את  שמכר  )אדם  עברי  עבד 

היובל. הטעם למצווה זו הוא שאסור לאדם להתייחס אל אחיו כאל רכוש.

ועדי עובדים
שש שנים עובדים את האדמה ובשנה השביעית, גם 

האדמה וגם עובדיה — נחים. כך כתוב בפרשה שלנו. כך 
גם בימי השבוע — שישה ימים עובדים ויום אחד נחים. זהו 

המצב שאנו מכירים היום, אך לא תמיד היו הדברים כך. 
בעבר אנשים רבים עבדו כל יום, כל היום, שבעה ימים 
בשבוע, ללא יום מנוחה, לעתים בלי הפסקות באמצע 
היום. לצערנו, במקומות אחדים, זה המצב גם בימינו.

לפני קצת יותר מ־200 שנה התרחשה המהפכה 
התעשייתית. בתקופה זו אנשים רבים העתיקו את מקום 
מגוריהם מהכפר אל העיר, ובמקום לעבוד את האדמה, 

עבדו במפעלי תעשייה גדולים.
כדי להרוויח יותר כסף, ִחייבו בעלי המפעלים את הפועלים 

)בהם גם ילדים בגילכם!( לעבוד בין 10ל־12 שעות ביום 

בתנאים קשים ביותר — במפעלים היה חם מאוד, רועש 
ומחניק ותפקידים מסוימים במפעל היו מסוכנים. בתמורה 
לעבודתם קיבלו הפועלים משכורות נמוכות מאוד, אך לא 

הייתה להם אפשרות אחרת להתפרנס.
פועלים שהחליטו להיאבק על תנאי עבודה הוגנים בחרו 

נציגים מתוכם שייצגו אותם בפני מעסיקיהם וידרשו בשמם 
את דרישותיהם. נציגויות אלו נקראו "ועדי עובדים". ועדי 
עובדים ארגנו את כל העובדים לפעולות משותפות )כמו 

שביתות( ודרשו שיפור בתנאי העבודה: פחות שעות עבודה 
ביום, חופשות, ביטחון בעבודה ושכר הוגן. ואכן בהשפעת 
פעולתם של ועדי העובדים שופרו תנאי העבודה ונחקקו 
חוקים שהבטיחו את זכויותיהם הבסיסיות של העובדים. 

גם היום קיימים בישראל וברוב מדינות העולם ועדי עובדים 
העוסקים בתחומים הקשורים בתנאי עבודה וברווחת 

העובדים. 
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מכתבים 
מחידקל

שלום חברים!

אתמול הגיע רז לפארק על הסקייטבורד החדש שלו, וכולנו התלהבנו.

שקיבל  הטובה  התעודה  על  מהוריו  פרס  הסקייטבורד  את  קיבל  שהוא  סיפר  רז 
בבית ספר. 

הוא הסביר שבשנה שעברה הוא לא השקיע מספיק בלימודים, ולכן השנה כדי לעודד 

אותו להשקיע יותר, הבטיחו לו הוריו פרס אם ישפר את ציוניו. "ובאמת השקעתי 

יותר", אמר רז, "התעודה הייתה ממש טובה, והנה אתם רואים..." הוא הרים את 
הסקייטבורד גבוה — "היה שווה!"

כבר בדרך חזרה הביתה התחלתי לחשוב על תכנית משלי... 

"נעמי, יש לי הצעה בשבילך", אמרתי בארוחת ערב, "אני אסדר את החדר שלי וא�ת 

הסלון כל יום במשך חודש. ואם אעמוד במשימה תתני לי פרס". "זה לא נראה לי, 

חידקל", אמרה נעמי, "למה אתה צריך לקבל פרס על עזרה בבית? האם אני מקבלת 

פרס על כל הדברים שאני עושה בשבילנו? כשגרים ביחד כל אחד תורם את שלו, בלי 

לקבל פרסים מיוחדים". "אבל כך ארגיש שאני רוצה לעזור עוד יותר", השבתי לה. 

בלי תמורה מיוחדת...""אני מבינה אותך", ענתה נעמי, "ובכל זאת אני חושבת שיש דברים שצריך לעשות 

על העונש שיקבלו אם לא... בפרשה שלנו מסופר על השכר שבני ישראל יקבלו אם ישמרו את מצוות התורה, וגם 

אלוהים כנראה תמך בשיטה של שכר ועונש... מעניין מה הוא היה אומר על ההצעה 
שלי לנעמי...

שלכם,
חידקל

בחוקוַתי: שכר ועונש 
פרשת בחוקותַּׁי מוקדשת כולה לנושא שכר ועונש. 

בתחילת הפרשה אומר ה' לבני ישראל מה יהיה שכרם אם ישמרו את מצוותיו:

  ִאם ּבְֻחּקַֹתי ֵּתלֵכּו, וְֶאת ִמצְו ַֹתי ִּתׁשְְמרּו וֲַעׂשִיֶתם אָֹתם. 
 וְנַָתִּתי גִׁשְֵמיכֶם ּבְִעָּתם, וְנְָתנָה ָהָאֶרץ יְבּולָּה וְֵעץ ַהּׂשֶָדה יִֵּתן ּפְִריֹו. 

)ויקרא, פרק כ"ו פסוקים ג'-ד'(

פירוט השכר ממשיך גם בפסוקים הבאים.
 לאחר פירוט השכר, מציג ה' בפניהם את האפשרות האחרת — 

מה יהיה עונשם על הפרת מצוותיו:

 וְִאם ֹלא ִתׁשְְמעּו לִי, וְֹלא ַתֲעׂשּו ֵאת ּכָל-ַהִּמצְו ֹת ָהֵאּלֶה ]...[
 ַאף ֲאנִי ֶאֱעׂשֶה ּזֹאת לָכֶם וְִהפְַקְדִּתי ֲעלֵיכֶם ּבֶָהלָה ֶאת ַהּׁשֶַחפֶת וְֶאת ַהַּקַּדַחת ]...[ 

 ּוזְַרְעֶּתם לִָריק זְַרֲעכֶם וֲַאכָלֻהּו אֹיְבֵיכֶם ]...[
)ויקרא, פרק כ"ו פסוקים י"ד-ט"ז(
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מה יהיה שכרם של בני ישראל אם ישמרו את המצוות?  ●

מה יהיה עונשם אם לא יקיימו את המצוות?  ●
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העוגה המלוכלכת בעולם הנצח
סיפור מפי יהודי תוניסיה

הֹיה היה עשיר שהיה קמצן גדול מאוד, ומעולם לא נתן צדקה לעניים. 
פעם, בלכתו בדרך, קנה לו עוגה, ועוד לפני שהתחיל לאכול ממנה, נפלה מידו ונתלכלכה. 

באותו רגע עצמו עבר עני וביקש נדבה מן הקמצן, וזה נתן לו את העוגה המלוכלכת.
ה ְלֶפה, והמלצרים  בלילה חלם העשיר חלום, וִהנה הוא נמצא בבית קפה גדול המלא ִמּפֶ
התיאבון.  את  מגרים  שריחותיהם  מטעמים  מיני  כל  ומגישים  לשולחן  משולחן  עוברים 

והעשיר יושב ליד שולחן ריק.
מחכה העשיר לתורו ולידו עוברים המלצרים מבלי שיגישו לו דבר. מבקש הוא מהם משהו 

לאכול כי רעב הוא, אבל כולם עונים לו: "תיכף, חכה רגע! עוד מעט!" 
עד שלבסוף הביא לו אחד המלצרים עוגה מלוכלכת ושם אותה לפניו. אמר לו העשיר: "מה 
הבאת לי? וכי אני בא לכאן לבקש נדבה? האם אינני משלם?" והוא הכניס את ידו אל הכיס 

והוציא מתוכו שטרות כסף רבים.
ענה לו המלצר: "אני מצטער, אדוני. אם בכסף זה אתה חושב לקנות כאן משהו, אינך אלא 
טועה. נמצא אתה בעולם הנצח. רק מה ששלחת לכאן כדי שנשמור לך עליו, רק זה נשמר 

בשבילך. ואתה שלחת עד עתה את העוגה הזאת בלבד. אותה שמרנו לך".
ה  ּנֶ ׁשַ התעורר העשיר ושאל את עצמו: מה החלום הזה שראיתיו? הבין כי מן השמים רוציםֹ ֶשּיְ

את התנהגותו, ועוד באותו בוקר עצמו שינה את מנהגו והתחיל לתת צדקה ביד רחבה. 

מדוע, לדעתכם, לא קבע   ●
המלך שכר אחיד לכל נטיעה 

ונטיעה?

האם בדרך כלל אתם עושים   ●
דברים רק כדי לקבל תמורה?

תנו דוגמה מחייכם למשהו   ●
שלדעתכם ראוי שתקבלו 

עליו תמורה ודוגמה למשהו 
שלדעתכם ראוי שתעשו ללא 

תמורה.

משל למלך שהיה לו פרדס והכניס בו פועלים. 
ולא גילה להם המלך מהו שכר נטיעות הכרם. 

מדוע?
שאילו גילה להם שכר נטיעותיו, היו רואים איזו נטיעה ששכרה הרבה ונוטעים אותה 

 ]ואת האחרות לא[, ונמצאה מלאכת הפרדס מקצתה בטלה ומקצתה קיימת. 

כך לא גילה הקב"ה שכר כל מצווה ומצווה. 
שאילו גילה, נמצאו המצוות מקצתן קיימות ומקצתן בטלות. 

)על פי מדרש תנחומא ]ורשא[, פרשת עקב סימן ב'(

מה פירוש?
מקצתה — חלק ממנה

בטלה — אינה נעשית
קיימת — נעשית 
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מהו המסר המרכזי   ●
בסיפור? נסו למצוא 

עוד מסרים.



פירושים 
ומפרשים

במילון שלי
וישן מפני חדש תוציאו — 

הדבר החדש דוחה מפניו את הישן.
)אבן–שושן המחודש(

"אז הברכה מפרשת השבוע נהפכה בפינּו למעֵין 
צו — לפנות את הישן מפני החדש", אמר תומר, 
"אז בואי נמשיך במצווה, הבטחנו לסבתא שלך 

לגמור לסדר את המחסן כדי שיהיה מקום 
לדברים החדשים..."

"הבטחתי לסבתא וסבא שלי עזרה בפינוי המחסן 
שלהם, אולי תבוא לעזור לי?" שאלה טליה.

"בשמחה, אני זוכר את המחסן שלהם, יש בו 
המון דברים מעניינים", ענה תומר.

כבר מהרחוב יכלו השניים לראות את החפצים 
הרבים שהוצאו מהמחסן, וכשנכנסו פנימה ראו 

את המחשב החדש שעמד בפינה.
"שלום טליה, שלום תומר, כמה טוב לראות 

אתכם", שמחה סבתא, "הגעתם בדיוק בזמן. 
הסבלים הוציאו כבר את כל הדברים הישנים, 

ועכשיו אני צריכה את עזרתכם בסידור הספרים 
על המדפים".

"למה בעצם הוצאתם את כל החפצים הישנים 
האלה?" שאל תומר.

"אני צריכה מקום לדברים חדשים", אמרה סבתא, 
"אני עובדת עכשיו הרבה על המחשב, והחלטתי 

שהמחסן יהיה מעתה המשרד שלי. והשבוע נראה 
השבוע המתאים ביותר לערוך שינויים".
"לָּמָה?" שאלו תומר וטליה במקהלה. 

"את זה תצטרכו לגלות בעצמכם, אבל אתן לכם 
רמז, זה קשור לפרשת השבוע שלנו", אמרה 

סבתא ויצאה לשוחח עם הסבלים.
תומר וטליה ניגשו במהירות אל המחשב, והקלידו 
את הִסיסמה. כשהתפוגג מסך העשן, הם מצאו 

את עצמם באולפן טלוויזיה עמוס טכנאים, צלמים 
ומאפרות שנתנו הוראות זה לזה. 

"שלום לכם", פנה אליהם קול מּוּכָר.
"שלום, אנחנו מכירים אותך?" שאלה טליה בקול 

מהורהר. 
"אתה ד"ר אבשלום קור מהטלוויזיה?" שאל תומר.

"נכון, נעים מאוד", אמר אבשלום קור ולחץ את 
ידיהם, "אתם בוודאי תומר וטליה. האמת היא 

שחיכיתי לכם. עוד רגע אני עומד לעלות לשידור, 
ואני מתלבט בשאלה מה אומר הפסוק: 'וְֲאכַלְֶּתם 

יָׁשָן נֹוׁשָן וְיָׁשָן ִמּפְנֵי ָחָדׁש ּתֹוִציאּו' )ויקרא, פרק כ"ו 
פסוק י'(. מה לדעתכם מצֻווים כאן ישראל לעשות?" 

"אולי", אמרה טליה, "זו אינה מצווה אלא ברכה?" 
"יפה מאוד", אמר אבשלום קור, "גם אני סבור 

כך", הוא כתב לעצמו כמה דברים על הכרטיסייה, 
ומיהר להתיישב אל שולחן המגיש. 

כעבור שנייה, מצאו את עצמם תומר וטליה 
יושבים בסלון ביתם של סבתא וסבא. לצדם ישב 
סבא וצפה בתכנית "הגיע זמן לָשון" בהגשת ד"ר 

אבשלום קור.

ישן מפני חדש תוציאו 
ומה אומר על כך ד"ר אבשלום קור

תומר וטליה הביטו זה בזה וחייכו. הם האזינו 
לדבריו בעניין: 

"�ְיָָׁשן ִמּפְנֵי ָחָדׁש ּתֹוצִיאּו" אינ� מצ��ה א� הנחיה לה�ציא 

את הישנים �להכניס חדשים, אלא תיא�ר מצב. 

הת�רה מבטיחה לבני ישראל בפרשת בח�ק�ַתי:

"ִאם ּבְֻחּקַֹתי ֵּתלֵכּו �ְֶאת ִמצְ�ֹוַתי ִּתְׁשְמרּו �ֲַעִׂשיֶתם אָֹתם.

�ְנַָתִּתי גְִׁשֵמיכֶם ּבְִעָּתם �ְנְָתנָה ָהָאֶרץ יְבּולָּה �ְֵעץ ַהָּׂשֶדה 

יִֵּתן ּפְִריֹו...

�ֲַאכַלְֶּתם לְַחְמכֶם לָֹׂשבַע �ִיַׁשבְֶּתם לָבֶַטח ּבְַאְרצְכֶם...

�ֲַאכַלְֶּתם יָָׁשן נֹוָׁשן, �ְיָָׁשן ִמּפְנֵי ָחָדׁש ּתֹוצִיאּו".

כל�מר, אם תקיימ� את המצ��ת יהיה לכם שפע רב 

כל כך עד ש"יָָׁשן ִמּפְנֵי ָחָדׁש ּתֹוצִיאּו" — המחסנים 

שלכם יתמלא� עד שתצטרכ� לה�ציא את הפרי 

מהשנה שעברה, לא בגלל שהתקלקל, אלא כדי 

לפנ�ת מק�ם לפרי החדש שהצטבר.

"הי", אמרה טליה, "פרשת בחוקותי זה השבוע, 
כנראה לזה סבתא התכוונה!"

הם רצו למחסן, התיישבו ליד המחשב והקלידו 
את הפסוק. על המסך הופיעה ההגדרה:
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הסבירו מה כוונת   ●
הביטוי "ישן מפני חדש 
תוציאו" )ויקרא, פרק 

כ"ו פסוק י'(. 

ספרו על מקרה שבו   ●
נפרדתם ממשהו ישן — 
חפץ, צעצוע, או אפילו 

 דעה או רעיון — 
כדי לפנות מקום 

למשהו חדש.

ה. 
יזי

לוו
בט

ו ו
די

בר
ת 

שנו
בל

ן ו
שו

 ל
אי

וש
בנ

ת 
ינו

 פ
יש

מג
ת. 

רי
עב

ון 
לש

 ל
חה

ומ
 מ

ר 
קו

ם 
ל�

בש
 א

"ר
ד

.1
95

0–
 ב

אל
שר

בי
ד 

ול
נ



ים
בר

 ד
ר 

דב
במ

א  
קר

 �י
ת 

מ�
ש

ת  
שי

רא
ב רואים עולם

מה בפרשה?

יש לי רעיון מעניין בִעניין 
הפרסים והעונשים,

אני מציע להפעיל אותה 
במלואה על כמה אנשים, 
ולעשות ביניהם חלוקה -

למשל על אִחי ועליי — אחי יקבל 
את העונשים ואני את הפרסים!

בחוקוַתי היא הפרשה האחרונה בספר ויקרא. בפרשה זו ה' מבטיח לַעם ישראל ברכות רבות, 
ילך  אם  העם  יבורך  אלו  בכל  כלכלית.  והצלחה  אלוהית  השגחה  האויבים,  על  ניצחון  שלום,  כמו 
צֹוֶרת, תבוסה במלחמה,  ּבַ ה' עונשים קשים: מחלות,  יביא עליו  יעשה כך –  ה', אך אם לא  בדרך 

חיות רעות, חורבן וגירוש מן הארץ. 
הברית  את  לו  לזכור  ה'  מבטיח  הרעה,  מדרכו  הַעם  ישוב  האלה  הצרות  כל  לאחר  אם  זאת,  ובכל 

שכרת ִאתו ולסלוח לו.
הן:  הדרכים  המקדש.  פעולת  למימון  כסף  לגיוס  דרכים  כמה  מוצגות  הפרשה  של  בסֹופה 
בהמה,  להקדיש  אדם  של  התחייבות  )"ֶנֶדר"(,  מסוים  סכום  למקדש  לתרום  אדם  של  התחייבות 

בית או שדה למקדש )"ֵחֶרם"( ומעשר. 

ללמוד ולעשות כדי לקבל פרס
מה דעתכם, האם אפשר ללמד יונה לשחק פינג־פונג?

ב"פ סקינר חשב שכן, ואכן הצליח! סקינר לא היה מאלף 
חיות בקרקס אלא פסיכולוג מפורסם מאוד שחקר את 

נושא הלמידה. 
באחד הניסויים הראשונים שלו, הכניס סקינר חּולדה אל 

תוך תיבה ובה דוושה ומגש מזון. בכל פעם שהחולדה 
לחצה על הדוושה — השתחרר מזון אל המגש. החולדה 
"תפסה" את הרעיון ולמדה ללחוץ על הדוושה בכל פעם 

שרצתה לאכול. סקינר הבין שהאוכל שימש חיזוק לחולדה, 
ומכך הסיק שבאמצעות מתן פרסים או בלשונו "חיזוקים", 

אפשר ללמד חיות וגם בני אדם לעשות פעולות רבות. 
בשיטה זו הוא גם לימד יונים לשחק פינג־פונג! 

רבים הושפעו ממסקנותיו של סקינר, ובמקומות רבים 
מיישמים את שיטת ה"חיזוקים". לדוגמה, בכמה בתי 

עסק נוהגים לבחור בכל שנה "עובד מצטיין", לפרסם את 
שם הזוכה לתלות את תמונתו במקום ציבורי ולפעמים 
אף נותנים לו תוספת במשכורת. גם בבתי ספר נותנים 
לפעמים תעודת הֹוקרה לתלמידים המצטיינים בתחומים 

שונים, כדי לעודד את התלמידים להצטיין בלימודים 
ולהשתתף בפעילות חברתית. יש שגם נותנים עונשים, 

 בהנחה שהעונש יגרום לתלמידים להימנע ממעשים
לא־רצויים. 

אז מה דעתכם — האם פרסים ועונשים הם דרך נכונה 
ללמד בני אדם ולהשפיע על התנהגותם? 

פרשת	בחוקוַתי:	שכר	ועונש
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מכתבים 
מחידקל

שלום חברים,

ביום שלישי שעבר הזמינה אותי עדי להצטרף אליה לפעולה בצופים. בפעולה חילקו 

אותנו לשתי קבוצות והטילו עלינו משימות הישרדות שונות. 

לאחר שבדקנו את רשימת המשימות הציעה עדי שהיא ואני נתחיל לבנות את המחסה, 

אחר  חבר  יואב,  אמר  שהתחלנו,  לפני  עוד  אבל  אלינו.  להצטרף  למיכל  גם  והציעה 

יבנו את המחסה". בקבוצה, "לדעתי כדאי שאתם תכינו את התלבושות לשבט", והמשיך, "הבנים כבר 

עדי כעסה מאוד, "מה פתאום? אתם חושבים שבנות טובות רק לקישוטים?!" "אין לי 

בעיה שתעזרי בבניית המחסה", ענה לה יואב, "אבל למה שלא נתחלק במשימות, תאמיני 

ִרי ממש  לי, את לא באמת רוצה שהבנים יכינו את התלבושות..." עדי חייכה, "למה לא? אוּ

טוב בזה — אני סומכת עליו בעיניים עצומות! ולעומת זאת..." היא הנמיכה את קולה, 

"יש גם בנות שלא הייתי רוצה ללבוש את התלבושות שהן יכינו". בסוף הוחלט לחלק את 

הקבוצה לצוותי עבודה לפי המשימות, וכל אחד מהחברים בחר באיזה צוות הוא רוצה 

להיות, ללא שום קשר להיותו בן, בת, או פיל. השלמנו את כל המשימות בהצלחה. ומה 

שחשוב אפילו יותר — נהנינו מאוד, וכל אחד עשה מה שהוא יודע ואוהב לעשות. 

לוי — כל משפחה מהשבט הייתה  בפרשה שלנו מסופר על חלוקת התפקידים בשבט 

אחראית לחלק אחר במשכן. אולי גם אצלם חילקו את המשימות לפי הכישורים?
מעניין איזה תפקיד היו מטילים עליי?... 

שלכם, 
חידקל

במדבר: חלוקת עבודה
בפרשת במדבר הודיע ה' למשה, שמכל שבטי ישראל, הוא בחר בבני שבט לוי לאחראים על עבודת המשכן. 

 וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר:
 ַהקְֵרב ֶאת ַמֵּטה לֵוִי וְַהֲעַמְדָּת אֹתֹו לִפְנֵי ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, וְׁשְֵרתּו אֹתֹו.
 וְׁשְָמרּו ֶאת ִמׁשְַמְרּתֹו וְֶאת ִמׁשְֶמֶרת ּכָל ָהֵעָדה לִפְנֵי אֶֹהל מֹוֵעד, 

 לֲַעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמׁשְּכָן.
וְׁשְָמרּו ֶאת ּכָל ּכְלֵי אֶֹהל מֹוֵעד וְֶאת ִמׁשְֶמֶרת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, לֲַעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמׁשְּכָן.

)במדבר, פרק ג' פסוקים ה'-ח'(

 בשבט לוי היו שלוש משפחות מרכזיות גדולות: ּגְֵרׁשֹון, ְקָהת וְּמָרִרי.
על כל משפחה ממשפחות אלו הוטל לדאוג לחלקים אחרים של המשכן: 

 ּוִמׁשְֶמֶרת ּבְנֵי גְֵרׁשֹון ּבְאֶֹהל מֹוֵעד ַהִּמׁשְּכָן וְָהאֶֹהל, ִמכְסֵהּו ּוָמסְַך ּפֶַתח אֶֹהל מֹוֵעד ]...[
 �ְלִקְָהת ]...[ ּוִמׁשְַמְרָּתם ָהָאֹרן וְַהּׁשֻלְָחן וְַהְּמנָֹרה וְַהִּמזְּבְחֹת ּוכְלֵי ַהּקֶֹדׁש 

 ֲאׁשֶר יְׁשְָרתּו ּבֶָהם, וְַהָּמסְָך וְכֹל ֲעבָֹדתֹו ]...[
ּופְקַֻּדת ִמׁשְֶמֶרת ּבְנֵי ְמָרִרי ַקְרׁשֵי ַהִּמׁשְּכָן ּובְִריָחי� וְַעֻּמָדיו וֲַאָדנָי�, וְכָל ּכֵלָיו וְכֹל ֲעבָֹדתֹו ]...[

)במדבר, פרק ג' פסוקים כ"ה, כ"ז, ל"א, ל"ו(
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מהו התפקיד שקיבל שבט לוי?  ●

למה, לדעתכם, הוטלו על כל   ●
משפחה בשבט לוי משימות אחרות?

מה פירוש?
ַמֵּטה — ׁשֵבֶט

ׁשְָמרּו ֶאת ִמׁשְַמְרּתֹו — מילאו את תפקידם 
ּבְִריָחיו — מוטות המונחים לרוחב הדלת כדי 

לנעול אותה 
ֲאָדנָיו — בסיסי העמודים
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הלהקה / יהונתן גפן
ר ַסְנּתֵ ּפְ ן ּבַ י ְמַנּגֵ ִיׁשַ

יָטָרה, ֲאִני ַעל ַהּגִ
יִדי ַעל ַהּתֹף ְמַטְרֵטר ּגִ

ָרה. ְוָזֲהָרה ׁשָ

ֵיׁש ָלנּו ָקָהל ִנְפָלא 
ֹמַע אֹוָתנּו, ה ִלׁשְ ַחּכֶ ּמְ ׁשֶ

ְוֵיׁש ָלנּו אּוָלם — 
נּו. ּלָ ב ׁשֶ ּמֹוׁשָ ית ָהָעם ּבַ ּבֵ

בין השורות

מה גרם לרבי שמעון בן פזי   ●
לספר את הסיפור המובא 

כאן?

האם הפתרון של הקדוש   ●
ברוך הוא נראה לכם נכון? 

איזה פתרון אחר הייתם אתם 
מציעים?

האם אתם מסכימים שאי   ●
אפשר ש"שני מלכים 

שישתמשו בכתר אחד"? 

האם שני אנשים אינם יכולים  	●

להנהיג יחד, ולחלק ביניהם 
את העבודה? ִחשבו על 

דוגמאות שאתם מכירים: 
הורים, מורים, מדריכים...

אמר רבי שמעון בן פזי: 
דִֹלים" )בראשית, פרק א' פסוק ט"ז( אֹרֹת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ׁשְ כתוב בתורה: "ַוּיַ

טֹן ]...["  אֹור ַהּקָ דֹל ]...[ ְוֶאת ַהּמָ אֹור ַהּגָ וכתוב )בהמשך הפסוק(: "ֶאת ַהּמָ
כיצד אפשר להסביר את הסתירה?

אמרה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו 
בכתר אחד? 

אמר לה הקב"ה: לכי ּוַמֲעִטי את עצמך. 
אמרה הלבנה לפניו: ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את 

עצמי?! 
אמר לה: לכי וִמשלי ביום ובלילה.

)על פי תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ס' עמוד ב'(

מה פירוש?
ַמֲעִטי — הקטיני

הגון — נכון

ָכל יֹום ֵיׁש ָלנּו ֲחָזרֹות ּבְ
ֵכִנים(, ְ ֳהַרִים, ֶזה ַמְפִריַע ַלּשׁ ּצָ )ֹלא ּבַ

ֵיׁש ָלנּו ָמָסְך ָאֹדם
ְצָבִעים ׁשֹוִנים. ָנִסים ּבִ ה ּפָ ָ ּשׁ ְוׁשִ

יַע, ּמּוָכן ְלַהּסִ א ׁשֶ ֵיׁש ָלנּו ַאּבָ
ֹחִרים, ים ּוׁשְ ה ִמיְקרֹופֹוִנים ֲחָדׁשִ לֹוׁשָ ּוׁשְ

ק ְלהֹוִפיַע ֵיׁש ָלנּו ֲהמֹון ֵחׁשֶ
ָגִדים מּוָזִרים. ְוָכל ִמיֵני ּבְ

תּוב ָעָליו: ּכָ ֶלט ׁשֶ ֵיׁש ָלנּו ׁשֶ
בּוִרים". ְ ָבבֹות ַהּשׁ "ַלֲהַקת ַהּלְ

ו ָחֵסר ָלנּו ַעְכׁשָ ֶ ֵיׁש ָלנּו ַהּכֹל, ַמה ּשׁ
יִרים. ינֹות ְוׁשִ ֶזה ַרק ַמְנּגִ
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האם השתתפתם אי ־פעם   ●
בפרויקט קבוצתי, שבו לכל 

שותף היה תפקיד אחר? 
אם כן, ספרו עלכך.
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שפה יפה

יום הספורט, הנערך בבית הספר בכל שנה, הוא 
אחד הימים האהובים ביותר על דורי ונועה. 

כשהגיעו נועה ודורי בבוקר נרגשים, היה מגרש 
הכדורגל מקושט בכרזות עידוד ובדגלים צבעוניים. 
השנה הציע שלומי, המורה לספורט, שכל קבוצה 

תכין לעצמה דגל. לכל קבוצה יהיה דגל בצבע 
שונה ועליו יופיעו שם הקבוצה והסמל שלה.
ההתרגשות הייתה בשיאה, כל המורים וכל 

התלמידים הגיעו למגרש וחיכו לאות הפתיחה. 
תלמידים רבים הניפו כרזות ושרו את הסיסמאות 

שחיברו במיוחד ליום זה. 
שלומי ניסה להתגבר על ההמולה הרבה, ומשלא 

הצליח נעזר במגביר קול )מגפון(, וקרא בקול: 
"איש על דגלו!" שקט השתרר במגרש, ומיד 

לאחריו החלו להישמע שאלות מכל פינה: "איזה 
דגל?" "למה הוא מתכוון?" 

"לפני שאנחנו מתחילים אני מבקש שכל אחד 
ימצא את הקבוצה שלו ויעמוד ליד הדגל שלה", 
אמר שלומי, "ממש כמו בפרשת השבוע שלנו, 
פרשת במדבר, שכל אחד ידע לאיזה שבט הוא 
שייך, וכל שבט ידע לאיזה מחנה הוא שייך. ומי 

שרוצה שיבדוק את פירוש הביטוי בבית..." 
דורי ונועה איחלו בהצלחה זה לזה. השנה נועה 

הייתה ב"אדומים" ודורי ב"ירוקים" והקבוצות שלהם 
עמדו להתחרות זו בזו במשחק כיבוש הדגל.

"שחקו בהגינות ושיהיה לכולם ב-ה-צ-ל-ח-ה!" 
הכריז שלומי ושרק את שריקת הפתיחה.

 במשחק ניצחו האדומים, ואת הדגל סחבה
כמובן — נועה. 

בבית, בזמן ארוחת הצהריים, אחרי המשחק ויום 
הספורט כולו, אמרה נועה לדורי: "לא חשבתי 

שפיסה של בד יכולה להיות חשובה כל כך".
"זו לא סתם פיסה של בד!" אמר דורי, "הדגל הוא 

הסמל של הקבוצה, לכן הוא חשוב כל כך".
"זה מזכיר לי את המלצתו של שלומי", אמרה 

נועה, "בוא נבדוק את הביטוי איש על דגלו". 
 נועה קמה מהשולחן, שלפה תנ"ך מהתיק,

פתחה אותו בפרשת במדבר, ואחרי כמה שניות 
של חיפושים, מצאה את הפסוק וקראה בקול:

ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו 

"מעניין", אמרה נועה, "בפסוק לא מדובר על 
פיסת בד. על פי מבנה הפסוק, המילה דגל 

מקבילה למילה 'מחנה'. אולי בתורה 'דגל' הייתה 
מילה נרדפת ל'מחנה'?"

"בואי ונראה", אמר דורי. הם רצו אל החדר, 
התיישבו ליד המחשב ודורי הקליד את המילה 

דגל. הפעם הם היו צריכים להמתין כמה דקות, 
אך שנייה לפני שנועה התייאשה, הופיעה על 

המסך הגדרה מן האנציקלופדיה: 

דגל הוא פיסת בד המתנופפת על עמוד או על 
תורן, בדרך כלל לסימון, לאיתות, או לזיהוי.

בתורה משמעות השם "דגל", הוא יחידה 
צבאית גדולה, והוא נזכר במפקד בני ישראל 

במדבר סיני. רק בתקופה שלאחר המקרא, קיבל 
השם "דגל" את משמעותו כפיסת בד מתנוססת. 

"צדקת", אמר דורי, "באמת בתורה למילה דגל 
הייתה משמעות אחרת". 

"נכון", המשיכה נועה את דבריו, "בתורה המילה 
דגל ציינה יחידה צבאית כלשהי, ורק בתקופה 

מאוחרת היא החלה לציין גם את החפץ המשמש 
סמל ליחידה או למדינה, כלומר את הדגל שאנחנו 

מכירים היום". 
"ובעברית המודרנית משמעות המילה התרחבה 
אפילו יותר..." דורי ונועה הסתובבו לעבר הקול. 

בפתח החדר עמדה דנה )אחותם הבכורה(, 
שככל הנראה הקשיבה לשיחה מתחילתה. "היום 

דגל הוא לא רק הקבוצה ולא רק הסמל שלה, 
אלא גם המשימה שלה והמטרה שלשמה היא 

נלחמת", המשיכה דנה.
"בואו, אני קוראת לכם לדגל, השארתם את 

המטבח הפוך ומלוכלך, חייבים להספיק לנקות 
לפני שאבא ואימא יגיעו..."

 �ְָחנּו ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל,
 ִאיׁש ַעל ַמֲחנֵהּו

�ְִאיׁש ַעל ִּדגְלֹו לְצִבְאָֹתם.
)במדבר, פרק א' פסוק נ"ב(
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על פי ההסבר,   ●	
מה משמעות הביטוי 

"איש על דגלו"?
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רואים עולם

מה בפרשה?

בשנה השנייה למסעותיהם של בני ישראל במדבר הגיע הזמן לערוך ִמְפָקד. ה' ציווה על משה 
יצאו  ושבט  שבט  כל  של  והנשיאים  אהרון  משה,  ומעלה.  עשרים  מגיל  הגברים  כל  את  ִלְמנֹות 
במדבר  בתחנות  השבטים  שחניית  גם  לנו  מספרת  הפרשה  שבטים.  לפי  ֵקד  ִהְתּפַ והעם  למשימה, 
הייתה לפי סדר קבוע מראש, לכל שבט היה מקום משלו. למשל, שבט יהודה חנה במזרח, ולידו 
הלאה. וכך  גד...  ושבט  שמעון  שבט  ראובן,  שבט  חנו  בדרום  זבולון.  ושבט  יששכר  שבט   חנו 

כל  של  המיוחד  תפקידה  גם  מתואר  בפרשה  נפרד.  בִמְפָקד  פקדו  המשכן,  עובדי  הלויים,  את 
משפחה משבט לוי, בנשיאת המשכן, בפירוקו ובבנייתו מחדש. 

חלוקת עבודה בין גברים לנשים 
האם נשים יכולות ללמוד באוניברסיטה? להיות רופאות? 

להצביע בבחירות? להיות חברות כנסת? 
אתם בטח מופתעים מהשאלות — הרי ברור לכולנו 

שהתשובה לכל השאלות האלה היא "כן". אבל לא תמיד 
היה כך. לפני 150 שנה רוב האנשים בעולם היו צוחקים 

למשמע רעיונות שכאלה... 
ברוב החברות בעולם המסורתי חלוקת התפקידים בין 
גברים לנשים הייתה ברורה: נשים היו אחראיות לבית 

ולגידול הילדים, והגברים יצאו לעבודה מחוץ לבית. במשך 
דורות רבים עמדו רק גברים בראש המשפחות, הקהילות 

והמדינות, והיו זכאים לזכויות שונות שנמנעו מנשים. 
למשל, נשים לא זכו לחינוך שווה לזה שקיבלו הגברים, 

לנשים לא הייתה זכות הצבעה בבחירות, ובמקומות 
שנשים בכל זאת יצאו לעבוד מחוץ לבית — שכרן היה 

נמוך בהרבה משכר הגברים. 

לפני כ־150 שנה החלו לקום במקומות שונים בעולם 
תנועות פמיניסטיות )מלשון "פמינה", אישה בלטינית(. 

תנועות אלו נאבקות עד היום למען זכויות הנשים ודורשות 
לתת לגברים ולנשים הזדמנויות שוות בכל התחומים. 

למשל, תנועות אלו נאבקות בחלוקת התפקידים 
המסורתית במשפחה, בטענה שאין זה הוגן שהאישה היא 
שתטפל בענייני הבית לבדה ואילו הגבר יֵצא לעבוד בחוץ, 

ואפשר בהחלט לְַאְפׁש�ר לנשים ולגברים לבחור כיצד לחלק 
ביניהם את התפקידים. 

גם בעולם היהודי חלו שינוים בתחום זה. היום יש יותר ויותר 
קהילות שבהן נשים הן שותפות שוות בהנהגת הקהילה 
ובתפילות. לדוגמה, נשים עולות לתורה וקוראות ממנה, 
משמשות חזניות וכדומה. היום נשים רבות גם לומדות 
משנה ותלמוד — תחומים שהיו "אסורים" עליהם בעבר.

ּבִדקו מה קורה בכיתה שלכם — האם אצלכם יש חלוקת 
תפקידים בין בנים לבנות? האם לדעתכם יש בכך בעיה 

כלשהי?

אני תוהה איך בכל תחנה במדבר 
הצליחו בני ישראל להסתדר 

בצורה מסודרת ומדויקת כל כך, 
הרי הם היו יותר מ־600 אלף איש!

אצלנו בשיעור התעמלות, עד 
שאנחנו מסתדרים בשלושה טורים 

עובר חצי שיעור...

ואנחנו רק שנים־עשר בנים...
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מכתבים 
מחידקל

שלום חברים,

י. אוף, איזה מין דבר זה? הם לא שמעו שהעיקר הכוונה?  אף אחד לא מדבר אִּתִ

ודווקא במשחק הכי חשוב?האם זו אשמתי שבמקום להכניס גֹול לקבוצה היריבה, הבקעתי בטעות גול עצמי, 

בלתי  אני  כאילו  בשכונה  כאן  מרגיש  אני  בצהריים  בשבת  המשחק  מאז  בקיצור, 

חשוב  משהו  על  ביניהם  משוחחים  כולם  פתאום  לגן המשחקים  מגיע  כשאני  נראה. 

השומן  אחוזי  את  בודקים  כולם  למכולת  נכנס  כשאני  שהגעתי,  רואים  לא  ביוגורט... איזו הרגשה נוראה.וכאילו 

נכון שאני אוהב להיות לבדי לפעמים, לקרוא, לצייר ואפילו סתם כך להסתכל מהחלון 

ולחשוב מחשבות, אבל רק כשאני בוחר בזה בעצמי. ככה זה בכלל לא כיף. 

בפרשת השבוע מסופר שבני ישראל צוו להוציא מן המחנה את המצורעים והטמאים. 

בוודאי גם הם הרגישו בודדים מאוד. ואולי כל מי שהוצאו מן המחנה הקימו לעצמם 
מחנה אחר? פשוט כדי לא להיות לבד...

אני נזכר שוב ושוב במשחק הכדורגל. הלוואי שיכולתי להחזיר את הזמן אחורה. 

מתי הם כבר ישכחו את הגול המרגיז הזה, וייזכרו שאני חידקל, החבר שלהם?

שלכם, 
חידקל 

ָנּׂשֹא: מחוץ למחנה
בפרשת נָׂשֹא מצווה ה' על בני ישראל להוציא מתוך המחנה אנשים הנמצאים במצבי טומאה שונים, 

כדי שהמחנה יישאר קדוש. 

 וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר: צַו ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל וִיׁשַּלְחּו ִמן ַהַּמֲחנֶה 
 ּכָל צָרּוַע וְכָל זָב, וְכֹל ָטֵמא לָנָפֶׁש. 

 ִמּזָכָר ַעד נְֵקבָה ְּתׁשַּלֵחּו ֶאל ִמחּוץ לַַּמֲחנֶה ְּתׁשַּלְחּום, 
 וְֹלא יְַטְּמאּו ֶאת ַמֲחנֵיֶהם ֲאׁשֶר ֲאנִי ׁשֹכֵן ּבְתֹוכָם.

 וַּיֲַעׂשּו כֵן ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל וַיְׁשַּלְחּו אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ לַַּמֲחנֶה,
 ּכֲַאׁשֶר ִּדּבֶר ה' ֶאל מֹׁשֶה ּכֵן ָעׂשּו ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל.

)במדבר, פרק ה' פסוקים א'-ד'(

לאחר שאנשים אלו היו נרפאים ומטוהרים הם היו חוזרים אל המחנה.
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מהם מצבי הטומאה הדורשים הרחקה מהמחנה?  ●

מדוע מרחיקים את האנשים האלה מהמחנה?  ●

מה פירוש?
ָצרּוַע — חולה בצרעת

זָב — חולה במחלת הזיבה
ָטֵמא לָנָפֶׁש — מי שנגע בגופו של אדם מת
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חרם / עוזי בן כנען 
י ְרּתִ ה ִסּפַ ֹלא זֹוֵכר ָלּמָ

ר! ְוָאסּור ָהָיה ְלַסּפֵ
יִתי ּלִ ַרח ִלי, ּגִ ְתאֹום, ּבָ ּפִ

הּו ְלֶיֶלד ַאֵחר. ֶ ַמּשׁ
 

ְענּו ְמֹאד ּבַ ה, ִנׁשְ ּתָ ּכִ ַמן ּבַ ִמּזְ
ִרים. ֶאת ֶזה ֹלא ְמַסּפְ ׁשֶ

ָחָזק ׁשֹוְמִרים ֶאת ַהּסֹוד
ִפים ָזִרים! ּתְ ְוֹלא ְמׁשַ

 

מה חשש רבי עקיבא שעלול   ●
לקרות אם מישהו לא הגון 

יודיע לרבי אליעזר על הנידוי?

מה אפשר ללמוד מתגובתו   ●
של רבי אליעזר להודעה על 

הנידוי? 

כשהחליטו חכמים לנדות את רבי אליעזר, אמרו: מי ילך ויודיעו? 
אמר להם רבי עקיבא: אני אלך, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב 

את כל העולם כולו )לרבי אליעזר היו כוחות מיוחדים בזכות צדיקותו. עד כדי כך 
שרגשותיו השפיעו על המתרחש בעולם. לדוגמה, אם היה כועס או עצוב, דברים היו 

נשרפים או נהרסים(.

 מה עשה רבי עקיבא?
לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו בריחוק ארבע אמות. 

אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, מה יום מיוַמִיים? 
ֵדִלים ממך.  אמר לו: רבי, כמדומה לי שהחברים ּבְ

מששמע זאת רבי אליעזר, אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו וישב על גבי הקרקע. 
זלגו עיניו דמעות – לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בשעורים.

)על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ט ע"ב(

מה פירוש?
לנדות — להחרים, להרחיק 

מישהו מקהילתו
הגון — רגיש 

ארבע אמות — כשני מטרים 
)מרחק זה מסמן הימנעות 

מִקרבה(
מה יום מיומיים? — מה 

נשתנה היום מאתמול?
בדלים ממך — מתרחקים ממך
לקה העולם שליש... — נפגע 

שליש מתבואת העולם

י, ִרים ִאּתִ ְגַלל ֶזה ֵהם ֹלא ְמַדּבְ ּבִ
ֹחֶדׁש ָוֵחִצי, אּוַלי.

ה ַרח ִלי, ְוֵאּלֶ ָטִעיִתי, ּבָ
ר, ָעׂשּו ֵחֶרם ָעַלי! ָיׁשָ

 
ַמן ֵהם ְלַיד ל ַהּזְ ּכָ

ּוְבָכל ֹזאת ֲאִני ְלַבד.
ֶזה, ְרִציִני. ָעצּוב ּכָ

ו ֲאִפּלּו ֲאִני ַעְכׁשָ
ר ִעם ַעְצִמי. ֹלא רֹוֶצה ְלַדּבֵ
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ִחשבו על הילד המוחרם   ●
שבשיר. מה הוא מרגיש? 
מה, לדעתכם, הוא יכול 

לעשות כדי שחבריו יפסיקו 
את החרם?

ִחשבו על הילדים   ●
המחרימים. מה הם 

חושבים, לדעתכם? לו 
יכולתם לדבר ִאתם,מה 

הייתם אומרים להם?



פירושים 
ומפרשים

במילון שלי
 האיר פנים - 

היה נחמד וטוב אליו, גילה כלפיו חיבה; 
היטיב ִעמו, היה טוב אליו.

)מילון רב־מילים המקוון(

להאיר פנים
ומה אומר על כך רש"י

"בכל פעם שאני מגיע לירושלים", סיפר ַמְרק, 
המורה לאמנות, "המזל מאיר לי פנים. בחול 

המועד פסח, למשל, רציתי לבקר בכותל המערבי 
ובלי לדעת תכננתי את הביקור ליום שמתקיימת 
בו ברכת הכוהנים הגדולה. רק אחר כך נודע לי 
שזהו טקס שמתקיים רק פעמים בשנה, בחול 

המועד סוכות ובחול המועד פסח. לא היה לי שום 
סיכוי להגיע בזמן, אבל ברגע האחרון חבר הציע 

לי לנסוע ִאתו עד ירושלים. 
זו הייתה חוויה בלתי רגילה. כל הכוהנים כיסו את 
ראשיהם בטליתותיהם, הסתובבו אל הקהל וברכו 

את כל אלפי המתפללים שהגיעו במיוחד מכל 
רחבי הארץ והעולם. טיילתי בהרבה מקומות יפים 

בעולם, אבל התרגשות כזאת עוד לא חוויתי".
"אני עדיין לא מבינה, איך מזל יכול להאיר פנים?" 

שאלה טליה.
"אחרי שיעור 'פרשנים ומפרשים' אסביר לכם 
הכול, וגם אראה לכם תצלומים מהטיול שלי", 

אמר מרק. 
תומר וטליה נכנסו לחדר המחשבים והמורה יעל 

הקלידה למענם את הסיסמה. כשהתפוגג הערפל, 
מצאו עצמם תומר וטליה בכרם ענבים. לצִדם 

עמד רש"י, שהכירו כבר מפרשות קודמות, ובדק 
את אשכולות הענבים. 

"שלום לכם", קרא אליהם רש"י בשמחה, "השנה 
מזג האוויר מאיר לנו פנים, והיין שלנו יהיה 

משובח במיוחד".
תומר וטליה הביטו זה בזו בפליאה. 

"הגעתם בדיוק בזמן", אמר רש"י, "בימים אלו 
אני מפרש את הברכה שמברכים הכוהנים את 

ישראל. אתם בוודאי מכירים אותה:
'יְבֶָרכְָך ה' וְי�ׁשְְמֶרָך יֵָאר ה' ּפָנָיו ֵאלֶיָך ו�יֻחּנֶּךָ,

י�ּׂשָא ה' ָּפנָיו ֵאלֶיָך וְיָׂש�ם לְָך ׁשָלֹום'. )במדבר, פרק ו' 
פסוק כ"ה("

"כן", אמרו תומר וטליה, "אנחנו שומעים אותה בבית 
הכנסת וגם בברכת הילדים בבית בערב שבת".
"ומה לדעתכם הכוונה במילים: 'יֵָאר ה' ּפָנָיו 

ֵאלֶיָך'?" שאל רש"י.
"אני חושבת שבדרך כלל אור מביא ִאתו 

שמחה..." אמרה טליה. 
"ושמחה", הוסיף תומר, "זה דבר טוב. אז אם ה' 

 מראה למישהו פנים מאירות — סימן שהוא 
רוצה בטובתו". 

"יפה", אמר רש"י, "זה די דומה למה שאני 
פירשתי". 

כשחזרו השניים לשבת בכיתה מול המחשב, 
הופיע על המסך פירושו של רש"י:

"תראי", אמר תומר, "רש"י מסביר שפנים מאירות 
הן פנים צוחקות".

בדיוק באותו הרגע נכנס מרק, המורה לאמנות, 
לכיתת המחשבים, וטליה קפצה לעברו בשמחה. 
"הסתכל", אמרה טליה למרק והצביעה על המסך, 

"עכשיו אני מבינה למה התכוונת כשאמרת שהמזל 
האיר לך פנים. התכוונת לומר שהמזל 'קיבל אותך 

יפה', כלומר שקרה לך משהו טוב, משהו שרצית בו". 
"נכון..." אמר מרק שלא בדיוק הבין מה קורה בחדר.
"לכך כנראה התכוון גם רש"י", המשיך אותה תומר, 
"וזאת גם כוונת הברכה בתורה — הכוהנים מברכים 

את האדם שה' יהיה טוב אליו ויעזור לו להצליח".
"שמתם לב שאומרים שהמזל מאיר פנים, שמזג 
האוויר מאיר פנים, וגם ה' יכול להאיר פנים, אבל 

בעצם לכל אלו — למזל, למזג האוויר ולה' — אין 
ממש 'פנים' ", גילתה טליה. 

"מעניין מאוד", אמר מרק, "אגב, מותר גם למורים 
להשתתף בשיעור הזה?" 

"מצטערים, השיעור של היום הסתיים", אמרה 
טליה, "עכשיו אנחנו מוכנים לשמוע עוד סיפורים 

על טיולים בעולם ולראות תצלומים".
"אני מקווה שהיום המחשב יאיר לנו פנים", אמר 

מרק, "ונצליח להעביר את התצלומים מן המצלמה 
שלי אל המסך..." 

רש"י
 יאר ה' פני� אליך —

יראה לך פנים ׂשֹוֲחקֹות.
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חברו משפט ובו הביטוי   ●
"האיר פנים".
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מה בפרשה?
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פרשת	ָנׂשֹא:	מחוץ	למחנה	

בפרשה זו נושאים שונים:
הוצאה מן המחנה – ה' ציווה לשלוח אנשים שנטמאו אל מחוץ למחנה.   ●

אשם גֵזלֹות – אדם שנשבע בשם ה' לשקר היה צריך להקריב קורבן.   ●

הכוהן.  אל  מובאת  הייתה  לבעלה  נאמנה  הייתה  שלא  בכך  שנחשדה  אישה   – סֹוָטה  פרשת   ●

ְמָאְרִרים" ולפי תגובתה היה יכול לדעת אם היא אכן בגדה  הכוהן היה נותן לה לשתות "מים 
בבעלה או שהיה זה חשד שווא. 

פרשת הנזיר – פירוט האיסורים שקיבל על עצמו אדם הנֹוֵדר להיות נזיר.   ●

ברכת כוהנים – נוסח הברכה שֻצוו הכוהנים לברך בה את העם.   ●

מתנות הנשיאים – פירוט הקורבנות שֻצוּו נשיאי השבטים להביא למשכן עם סיום בנייתו.  ●

חרם צרכנים
האם אי־פעם קניתם משהו וזכיתם ליחס לא הוגן 
מהמוכרים )למשל, המוצר היה פגום ולא הסכימו 

להחליפו(? בוודאי רציתם למחות, אך לא ידעתם כיצד, 
שהרי מה כוחו של צרכן אחד מול חנות גדולה? 

ובכן, דרך אחת למחות היא "להחרים" בתי עסק שידוע 
שאינם נוהגים בהגינות. דרך זו מכונה חרם צרכנים. 

בדרך זו הקונים משתמשים בכוח היחיד שיש להם — כוח 
הקנייה — ונמנעים מלקנות מהחנות, מהרשת או מהחברה, 

שכלפיה יש להם טענה כלשהי, עד שטענתם נענית. 
למשל, בארצות הברית, בשנת 1955, נאבקו האזרחים 

האפרו־אמריקנים )השחורים( להשוואת זכויותיהם לזכויות 
הלבנים. במסגרת מאבק זה קרא מרטין לותר קינג 

)ממנהיגי המאבק( לאזרחים האפרו־אמריקנים להחרים 

את התחבורה הציבורית, משום שעל פי החוק הם נדרשו 
לשבת רק בחלקו האחורי של האוטובוס )ואילו החלק 

הקדמי נשמר ללבנים(. חרם זה נמשך שנה, ובסופו אכן 
בוטלה ההפרדה המעליבה. 

ובעת האחרונה — כאשר נודע שכמה מהמפעלים של 
חברת נַייקי )חברה המייצרת מוצרי ספורט( במזרח 

הרחוק מעסיקים ילדים בתנאים קשים מאוד, הוטל חרם 
צרכנים על מוצרי החברה. בעקבות החרם ניתקה החברה 

את קשריה עם מפעלים אלו, והכריזה על מחויבותה 
לעבוד רק עם מפעלים השומרים על תנאי עבודה הוגנים. 

אז אם פעם תתקלו, למשל, בבעל מכולת שנותן 
למבוגרים לעקוף את הילדים בתֹור, או מוכר שלגונים 

במחיר גבוה במיוחד... זִכרו שזכותכם להביע את 
מחאתכם, ואם לא מתייחסים לטענותיכם — יש לכם עוד 

דרכים לפעול! 

קיבלתי החלטה נּו מתי תסתפר כבר? 
חשובה, אני רוצה 

להיות נזיר!



מכתבים 
מחידקל

שלום חברים! 

אתם זוכרים שבפרשת ּכי ִתָ�א )כרך א', עמ' 86( סיפרתי לכם שנעמי קנתה לנו כרטיסים 

להצגה "ספר הג'ונגל", ושהיה לי קשה כל כך לחכות לה? אז זהו, סוף־סוף הגיע 

היום המיוחל, ולפני יומיים הלכנו לצפות בהצגה! 

המוזיקה הייתה נהדרת, התלבושות מקסימות, התפאורה מרשימה... אבל הייתה 

והכי  נמר  נחש,   — אמִתיות  חיות  כמה  גם  הופיעו  בהצגה  נוספת:  הפתעה  שם 
מרגש... פילה! 

חברים, ברגע שמבטי פגש בעיניה היפות של הפילה — שכחתי לחלוטין מה קורה סביבי. 

זו הייתה פילה אצילית למראה, בעלת חדק מפותל ומבט מקסים, מלא בחלומות...

לאורך כל ההצגה הבטתי רק בה, ובסוף ההופעה ביקשתי מנעמי רשות ללכת לפגוש 

אותה מאחורי הקלעים. בדרך תכננתי מה אומר לה — רציתי להישמע נחמד ומצחיק 

וגם חכם ורציני... אבל כשסוף־סוף עמדתי מולה ופתחתי את הפה... לא יצאה אף 

מילה! כל המשפטים היפים שהכנתי פרחו לי מהראש! 

כל הלילה לא ישנתי. הצטערתי כל כך שלא הצלחתי לדבר כמו שצריך, ולכן החלטתי 

ללכת שוב אל התאטרון, לגשת אל מאחורי הקלעים ולהגיד לה את כל מה שלא אמרתי. 

אבל למחרת, כאשר הגעתי לאולם — מצאתי אותו ריק! ההצגה עברה כנראה לעיר 

אחרת, ולי לא הייתה הזדמנות נוספת לפגוש את הפילה "שלי"... 

מפרשת השבוע למדתי שאנשים טמאים שלא יכלו להקריב את קורבן הפסח בזמן, 

שנייה! גם אני הייתי רוצה...קיבלו אפשרות להקריב אותו חודש מאוחר יותר. איזה יופי שניתנה להם הזדמנות 

שלכם,
חידקל

ְּבַהֲעלֹוְת�: הזדמנות שנייה
בפרשת בהעלותך מופיעה שוב המצווה להקריב את קורבן הפסח בי"ד ניסן בין הערַּביים. ואולם, מתברר שהיו מי לא 

יכלו להקריב את הקורבן במועדו. אנשים אלו פנו אל משה והסבירו לו את בעייתם. 

 וַיְִהי ֲאנָׁשִים ֲאׁשֶר ָהיּו ְטֵמִאים לְנֶפֶׁש ָאָדם וְֹלא יָכְלּו לֲַעׂשֹת ַהּפֶסַח ּבַּיֹום ַההּוא,
 וַּיִקְְרבּו לִפְנֵי מֹׁשֶה וְלִפְנֵי ַאֲהֹרן ּבַּיֹום ַההּוא. 

 וַּיֹאְמרּו ָהֲאנָׁשִים ָהֵהָּמה ֵאלָיו: ֲאנְַחנּו ְטֵמִאים לְנֶפֶׁש ָאָדם, לָָּמה נִּגַָרע
 לְבִלְִּתי ַהקְִריב ֶאת ָקְרּבַן ה' ּבְמֲֹעדֹו ּבְתֹוְך ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל?
 וַּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם מֹׁשֶה: ִעְמדּו וְֶאׁשְְמָעה ַמה יְצַּוֶה ה' לָכֶם. 

 וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר:
 ַּדּבֵר ֶאל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל לֵאמֹר: ִאיׁש ִאיׁש ּכִי יְִהיֶה ָטֵמא לָנֶפֶׁש אֹו בְֶדֶרְך ְרחָֹקה לָכֶם אֹו לְדֹֹרֵתיכֶם

 וְָעׂשָה פֶסַח לַה'. ּבַחֶֹדׁש ַהּׁשֵנִי ּבְַאְרּבָָעה ָעׂשָר יֹום ּבֵין ָהַעְרּבַיִם יֲַעׂשּו אֹתֹו,
 ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאכְלֻהּו. ֹלא יַׁשְִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר וְֶעצֶם ֹלא יִׁשְּבְרּו בֹו 

 ּכְכָל ֻחַּקת ַהּפֶַסח יֲַעׂשּו אֹתֹו.
)במדבר, פרק ט' פסוקים ו'-י"ב(
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מה הורה אלוהים למשה באשר לאנשים שהיו טמאים   ●
ולא יכלו להקריב את קורבן הפסח במועדו? 

מה פירוש?
ְטֵמִאים לְנֶפֶׁש — מי שנגעו בגוף אדם מת

נִּגַָרע — נחסר, נֵָעֵדר
וְֶעֶצם ֹלא יִׁשְּבְרּו בֹו — אסור לשבור אף עצם 

מעצמות קורבן הפסח
ֻחַּקת ַהּפֶַסח — חוקי קורבן הפסח



מדרש - מפי חכמים
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ניב מהכיתה שלנו הוא ילד שקט וביישן. הוא אחד הילדים ה"לא־מקובלים" בכיתה.
לכן, לא שמנו לב בכלל, שניב לא היה בבית הספר כבר כמה ימים.

יום אחד שאלה המורה: "מה קרה לניב?" — כל הילדים בכיתה שתקו.
"מי מביא לו שיעורים?" — המשיכה המורה לשאול. הילדים התביישו ולא הביטו במורה.

המורה שאלה: "מי גר לידו?" — נועה ואני הצבענו. 
"היום אתם הולכים אליו" — אמרה המורה.

בסוף הלימודים הלכנו לבית של ניב. צלצלנו בפעמון בלי חשק רב. 
אימא של ניב קיבלה אותנו בשמחה.

כשהגענו לחדר של ניב אמרה לניב: "תראה אילו חברים טובים יש לך!" 
קשה היה לנו להביט בניב. הוא שכב מכוסה בשמיכות וחיוור מאוד.

ניב ראה אותנו וחייך בביישנות. נועה שאלה: "מה יש לך?" — ניב סיפר לנו שיש לו בגוף 
חיידק, לכן יש לו חום גבוה והוא חלש. הוא סיפר שגם נורא משעמם לו.

הוא שאל: "מה לומדים בכיתה?" — נועה ואני הסברנו לניב מה למדנו, ומה צריך להכין וללמוד.
אימא של ניב עמדה בפתח החדר וחייכה. כשעמדנו ללכת היא לחשה לנו באוזן:

"זו הפעם הראשונה מאז חלה, שניב מדבר ומחייך. עשיתם מעשה טוב".
בדרך חזרה אמרתי לנועה: "ניב דווקא נחמד" — נועה הסכימה.

מאז ביקרנו אותו יום־יום, עד שהבריא. 
כשניב חזר לכיתה, אמרו הילדים שהוא השתנה. 

הוא הרבה פחות ביישן, והוא ממש ילד לעניין.

לבקר חבר / חנה לבנה

למי, לדעתכם, ניתנה כאן   ●
 הזדמנות שנייה —

 למשה או לבני ישראל?
נמקו את תשובתכם.

לאחר שירד משה מהר סיני ובידיו לוחות הברית, הוא ראה שבני ישראל חטאו בחטא 
העגל ושבר את הלוחות. מיד אחר כך החל משה לבקש מהקב"ה שיסלח לבני ישראל 

על חטאם ויסלח גם לו על ששבר את הלוחות. כידוע, אחר כך עלה משה שוב אל ההר 
וקיבל את הלוחות השניים.

אמר רבי אחא: 
לא זז משה משם, עד שנמחל לבני ישראל על חטאם.

 אמר משה: "הרי היה לישראל מי שיבקש עליהם רחמים, אני מי יבקש עליי?" 
 התחיל מצטער על שבירת הלוחות. 

ואמר לו הקב"ה: "אל תצטער בלוחות הראשונות, שלא היו בהם אלא עשרת 
הדיברות לבד, ובלוחות השניים אני נותן לך, שיהא בהם גם הלכות מדרש ואגדות, 

ולא עוד, אלא שאתה מבּושר שמחלתי לָך על חטאָך". 
)על פי שמות רבה, פרשה מ"ו סימן א'(

מה פירוש? 
מבּושר — מקבל ּבְׂשֹוָרה, 

הודעה
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בפרשה זו אנו עוסקים   ●
בנושא "הזדמנות שנייה". 

מי, לדעתכם, קיבל 
הזדמנות שנייה בסיפור — 

ניב או החברים שבאו לבקרו 
כשהיה חולה? 
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"את יודעת", סיפר דורי לנועה והכניס חבילת 
מעדני השוקולד למקרר. "היום ביקרנו באולפני 
הטלוויזיה. אבא של גלעד עובד שם, והוא הזמין 

את כל הכיתה לבקר". 
"ואיך היה?" שאלה נועה בסקרנות.

"היה מעניין מאוד. ראינו איך מצלמים פרסומת 
למעדן שוקולד חדש. שלושה שחקנים ישבו סביב 

שולחן, כאילו הם במסעדה, ופטפטו. הם טעמו 
את המעדן, ואחר כך כל שחקן בתורו שיבח אותו 
וסיפר מה הוא מכיל... אבל בהתחלה המצלמה לא 
הייתה מכּוונת, אחר כך אחד השחקנים שכח מה 
הוא צריך להגיד, ובכל פעם הם נאלצו לחזור על 
הצילומים, וכמובן לטעום מהמעדנים שוב ושוב... 

אני חושב שהם חזרו על זה עשרות פעמים".
"איזה כיף להם", אמרה נועה, "כל הבוקר רק 

מעדני שוקולד..."
"ככה גם אני חשבתי", אמר דורי, "אבל בהפסקה 

בין הצילומים שמענו שהשחקנים אמרו לבמאי 
שנמאס להם, שיש להם בחילה ושהם לא יכולים 

להכניס לפה אפילו עוד כפית אחת של מעדן. 
אבא של גלעד אמר להם שלצערו אין בֵררה 

וחייבים לצלם שוב ולאכול שוב מהמעדן, אפילו 
אם זה כבר יוצא להם מהאף. אחד השחקנים 
העיר לאבא של גלעד שהוא מתפלא על צורת 

הדיבור שלו, כי בדרך כלל הוא לא משתמש 
בסלנג. אז אבא של גלעד שאל אותו אם היה 

מתאים יותר שהוא יגיד להם שהם צריכים 
להמשיך לאכול מהמעדנים אפילו אם הם כבר היו 
להם לְזָָרא... מובן שאף אחד לא הבין על מה הוא 

מדבר, אז הוא צחק ואמר לכולם שאחרי הצילומים 
כדאי להם להציץ בפרשת השבוע". 

"מעניין", אמרה נועה. היא ניגשה אל המחשב, 
הקלידה כמה מילים והביטה במה שהופיע על 

המסך.
"תראו אבא של גלעד צדק, שני הביטויים מופיעים 

בפרשת השבוע ואפילו באותו הפסוק —"

יצא מהאף 

"בפרשת בהעלותך ה' כעס על בני ישראל 
שהתלוננו שהם אוכלים במדבר רק ָמן ולא בשר, 

כפי שאכלו במצרים. לכן הוא העניש אותם 
בעונש מקורי", אמרה נועה. "הם קיבלו בשר, כמו 

שביקשו, אבל היו צריכים לאכול ממנו 'ֹלא יֹום 
ֶאָחד... וְֹלא יֹוָמי�ם וְֹלא ֲחִמּׁשָה יִָמים וְֹלא עֲׂשָָרה יִָמים 

וְֹלא עֶׂשְִרים יֹום...' כלומר עד שימאס עליהם ויצא 
להם מהאף, או במילים אחרות: יהיה להם לזרא". 

"באמת עונש מקורי", אמר דורי. "גם משהו 
טוב - אם יש ממנו יותר מדי - בסוף נמאס. זה 
בדיוק מה שקרה לשחקנים שהיו צריכים לאכול 

כל כך הרבה מעדנים".
נועה המשיכה לגלוש ומסך חדש נפתח:

יצא מאפו — 
נמאס עליו, בחל בו. 

ָזָרא — 
גועל, בחילה.

היה לו לזרא — 
נמאס, ָקָצה נפשו בו.

)מילון אבן־שושן המחודש(

"מעניין", אמרה נועה, "משום־מה הביטוי יצא 
מהאף נחשב היום לשפה נמוכה, ולעומת זאת, 

הביטוי היה לזרא נחשב לעברית גבוהה... אף 
על פי ששניהם מופיעים באותו הפסוק, ושניהם 

מתכוונים לומר שהדבר נמאס".
"בכל מקרה", אמר דורי, "כשנגמרו הצילומים 

נתנו לנו במתנה את המעדנים שנשארו באולפן. 
את רוצה להתכבד?"

"בוודאי, עליי המעדנים עוד לא נמאסו, וגם עוד 
לא היו לי לזרא", ענתה נועה.

 "וגם לא יצאו לְך מהאף..." הוסיף דורי וצעד
לעבר המקרר.
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חברו משפט לכל ביטוי:   ●
 "היה לו לזרא" 
ו"יצא מהאף".

ַעד חֶֹדׁש יִָמים, ַעד ֲאֶׁשר יֵצֵא 
ֵמַאּפְכֶם �ְָהיָה לָכֶם לְזָָרא, 

ּבְקְִרּבְכֶם �ִַּתבְּכּו לְפָנָי� לֵאמֹר: יַַען ּכִי ְמַאסְֶּתם ֶאת ה' ֲאֶׁשר 
)במדבר, פרק י"א פסוק כ'("לָָּמה ּזֶה יָצָאנּו ִמִּמצְָריִם?" 
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יכלו להקריב את קורבן הפסח במועדו  חג הפסח הגיע ואל משה פנו אנשים שבגלל שהיו טמאים לא 
וביקשו פתרון. משה פנה אל ה', וה' הורה להם להקריב את הקורבן כעבור חודש בדיוק, בי"ד באייר. 

ה' ציווה על משה להכין שתי חצוצרות כסף שישמשו לכינוס הַעם ולהודעה על נסיעת המחנות. 
בני ישראל התלוננו וה' בכעסו הבעיר אש במחנה. משה התפלל אל ה' והאש פסקה. על שם אירוע 
הבשר  לסיר  הגעגועים  את  והזכירו  להתלונן  המשיכו  ישראל  בני  "תבערה".  המקום  נקרא  זה 
לבחור  עליו  ציווה  וה'  לבדו,  העם  את  להנהיג  לו  שקשה  בתלונה  ה'  אל  פנה  משה  גם  במצַרִים. 
עוף(  של  )סוג  ָלִווים  ׂשְ ה'  הוריד  ישראל  בני  לתלונת  בתגובה  בהנהגה.  לו  שיעזרו  זקנים  שבעים 
ה בהם ה' ורבים נהרגו. לזכר מאורע זה נקרא  ִהּכָ מהשמים. וכאשר אכלו בני ישראל מן השלווים 

המקום "קברות התאווה".
בסוף הפרשה מסופר שמרָים ואהרון דיברו רעות במשה, אחיהם, וכעונש על כך לקתה מרים בצרעת.

שיקום אסירים
עבריינים שנתפסו, נשפטו וקיבלו עונשי מאסר - נִכלאים 

וְמַרּצִים את עונשם. 
ומה קורה לאחר שהם מסיימים את תקופת מאסרם? 

האם הם יכולים לחזור לבתיהם ולהשתלב בחברה, כמו כל 
אדם אחר? 

מתברר שזה לא פשוט כל כך... 
אנשים שהיו כלואים בבית הסוהר זמן רב אינם רגילים 

לחיים אזרחיים, ולמוסדות רבים בחברה קשה "להתרגל 
אליהם". למשל, מעסיקים רבים אינם מוכנים לקבל 
לעבודה אנשים שהיו פושעים, ולכן קשה לאסירים 

משוחררים למצוא עבודה, להתפרנס ביושר ולהרגיש שהם 
אזרחים מועילים בחברה. בעקבות קשיים כאלה, במקרים 
רבים, גם אסירים הרוצים באמת לשנות את התנהגותם 

ולהיות לאזרחים חיוביים, חוזרים לעולם הפשע ולכלא זמן 
קצר לאחר שחרורם.

כדי להתמודד עם תופעה זו הוקמה "הרשות לשיקום 
האסיר". אחד העקרונות החשובים ביותר של ארגון 

זה הוא שכל אדם זכאי להזדמנות שנייה. אדם שריצה 
את עונשו אינו חייב להיענש שוב עם שחרורו מהכלא. 
על החברה לנסות לעזור לו להשתקם ולבנות לעצמו 

חיים טובים. עובדי "הרשות לשיקום האסיר" עובדים עם 
האסירים עוד כשהם בבתי הסוהר, ועוזרים להם להתכונן 
לחיים שמחוץ לכלא. למשל, הם מלמדים את האסירים 

מקצועות שיוכלו לעבוד בהם כאשר ישתחררו. עובדי 
הרשות גם מאתרים מעסיקים "ידידותיים" המוכנים 

להעסיק אסירים לשעבר, ומלווים את האסירים לאחר 
שחרורם. בסופו של דבר, שיקום האסירים מועיל לאסירים 

לשעבר וגם לחברה כולה.

מצא חן בעיניי הרעיון שניתנה 
הזדמנות שנייה לחגוג

את חג הפסח,

חבל שבימינו 
כבר לא נוהגים כך...

כך היינו חוגגים כל חג פעמיים. 
אתם חושבים שיכולנו לקבל 

פעמיים דמי חנוכה? 
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מכתבים 
מחידקל

שלום חברים,

אתמול שמעתי במכולת את נאווה ובת־שבע משוחחות. אחרי שהן ריכלו על הבן של 

דליָה והתלוננו על העלייה במחירי הירקות, אמרה בת־שבע: "נאווה, העגילים האלה 

לה  יש  והחמודות שלך". "באמת  לאוזניים הקטנות  ומתאימים כל כך  יפים כל כך, 

אוזניים קטנות וחמודות", אמרתי לעצמי, "הלוואי שגם לי היו כאלה במקום האוזניים 

הענקיות והמתנופפות שלי, ואולי גם אף קטן וחמוד במקום החדק המסורבל והאין־
סופי הזה!"

בדרך הביתה הסתכלתי על האף של רז ששיחק בגינה, ועל האוזניים של נַֹח השכן. 

אּוף! אני שונה מכולם, והם יפים הרבה יותר בעיניי! בלילה חלמתי שהמשאלה שלי 

שתי  רואה  אני  גדולות  אוזניים  ובמקום  במראה  מתבונן  שאני  חלמתי  התגשמה: 

אוזניים קטנטנות, ובמקום חדק יש לי אף קטן וסולד אבל... נראיתי מוזר כל כך... 

ובעצם, יפה פחות... אפילו מכוער! זה בכלל לא התאים לפרצוף שלי! מרוב בהלה 

התעוררתי ומיד רצתי למראה. תודה לאל, זה היה רק חלום. מולי התנשא לו החדק 
האין־סופי שלי ומשני צדדיו האוזניים הענקיות...

עכשיו, כשאני חושב על זה, לא רק שזה מתאים לי יותר — איך הייתי יכול לגרש את 

לא היה לי חדק?כל הזבובים בלי האוזניים שלי? איך הייתי יכול לקטוף תפוחים מצמרת העץ אם 

עכשיו אני חושב שבטח כל הילדים מרגישים קטנים כל כך ולא משוכללים לעומתי...

שלכם, 
חידקל

שלח לך: דימוי עצמי
בפרשת שלח לך מסופר שבני ישראל ביקשו מה' לשלוח מרגלים "לבדוק" את ארץ כנען.

ה' הסכים, ושנים־עשר שליחים, נציגי שנים־עשר השבטים, נשלחו למשימה.
כאשר חזרו המרגלים מסיורם, היו דעותיהם על הארץ חלוקות: 

 ָּכלֵב ויהושע התלהבו מהארץ הפורייה והברוכה והיו בטוחים שיוכלו לכבוש אותה, לעומתם שאר
המרגלים טענו שתושבי הארץ הם אנשי מידות חזקים ובני ישראל לא יצליחו לכבוש את הארץ מיָדם. 

המרגלים סיפרו כיצד הרגישו כשראו את תושבי הארץ הענקים:

 וְׁשָם ָרִאינּו ֶאת ַהּנְפִילִים ּבְנֵי ֲענָק ִמן ַהּנְפִלִים,
 וַּנְִהי בְֵעינֵינּו ּכֲַחגָבִים וְכֵן ָהיִינּו ּבְֵעינֵיֶהם.

)במדבר, פרק י"ג פסוק ל"ג(
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כיצד תיארו המרגלים את תושבי הארץ, וכיצד תיארו   ●
את עצמם? 

האם הרגשתם אי־פעם שאתם קטנים מאוד ליד   ●
משהו, או מישהו, אחר? אם כן, ספרו על כך.

מה פירוש?
נְפִילִים — ענקים, אנשים גבוהים מאוד 
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י מּול ָהְרִאי ַרְקּתִ ִהְסּתָ
י ֻחְלָצה ְלַטֲעִמי. ּתִ ְוָלַבׁשְ

ָרִציִתי ִלְמֹצא ֵחן
ֵעיֵני ַעְצִמי. ּבְ

י ְלרּות ְך ָהַלְכּתִ ַאַחר ּכָ
ֶרְך ֵאֶליָה ּדֶ י ּבַ ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ

ֶאְמָצא ֵחן ַהְלַואי ׁשֶ
ֵעיֶניָה. ם ּבְ ּגַ

הן־אסיף למצוא חן / שלומית כֹּ

בין השורות

מדוע הרגישה ָאלֶף שהיא   ●
"שווה" פחות מהאותיות 

האחרות? 

הקב"ה אמר לאלף שהערך   ●
המספרי הנמוך שלה הוא 

 דווקא יתרון. 
הסבירו את דבריו. 

בשעה שביקש הקב"ה לברוא את העולם, מיד ירדו כל האותיות ועמדו לפני הקב"ה. 
זו אומרת לפניו: "בי תברא את העולם", וזו אומרת לפניו: "בי תברא את העולם". 

ָאֶלף עמדה לה בצד ושתקה. 
עד שקרא לה הקב"ה ואמר לה: "אלף, אלף, מפני מה את שותקת ואינך אומרת כלום?" 

השיבה אלף ואמרה: "ריבונו של עולם, אין בי כוח לעמוד לפניך ולומר כלום". 
אמר לה הקב"ה: "למה?" 

ענתה אלף: "מפני שכל האותיות נמנות במניין מרובה ואני במניין מועט. 
ֶלת בארבע, ֵהא בחמש, ואני באחד".  יֶמל בשלוש, ּדָ ית נמנית בשניים, ּגִ ּבֵ

השיב הקב"ה ואמר לה: "אלף, אל תיראי, שאת ראש לכולן כמלכה. 
את אחד ואני אחד ותורה אחת, 

ובך אני עתיד לתת אותה במתנה לישראל ַעמי, ולהתחיל בך על הר סיני את עשרת 
הדיברות, שנאמר: 'ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך' )שמות, פרק כ' פסוק ב'(. 'ָאנִֹכי' ראש לכל הדיברות, 

ואלף ראש לכל האותיות". 
)על פי מדרש אותיות של רבי עקיבא, מהדורת קראקא, עמ' ב-ד(

מה פירוש?
כלום — דבר, משהו

נמנות במניין — ערכן המספרי 
של האותיות בגימטרייה: א=1, 

ב=2 וכך הלאה
תיראי — תפחדי
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מה חשוב לכם יותר —   ●
למצוא חן בעיני עצמכם 

או — בעיני חבר או 
חברה?הסבירו מדוע.



פירושים 
ומפרשים

במילון שלי
הוציא דיבתו רעה —

דיבר ִּבגְנּותֹו, סיפר עליו רעות. 
)מילון אבן־שושן המחודש(

 הוצאת דיבה — 
פרסום בכתב, בעל־פה, בדפוס 
וכדומה, בגנותו של אדם, העלול 

לפגוע בו בעיני הבריות. 
בישראל הוצאת דיבה היא עֵברה לפי חוק. 

)מילון רב־מילים המקוון(

טליה חזרה נרגשת מהפתיחה החגיגית של 
המתנ"ס המשופץ, ובדרך עברה בביתו של תומר. 
"הבניין החדש יפה כל כך", אמרה טליה לתומר, 

"אתה חייב לבוא לראות את חדר המחשבים 
ולפגוש את דבורה המנהלת החדשה".

"ראיְת מה כתבו עליה בעיתון?" שאל תומר.
"לא", התפלאה טליה, "מה כתבו?" 

"כתבו שהיא לא יודעת לעבוד עם ילדים ושיש לה 
בעיות בעבודת צוות".

"אלינו היא הייתה נחמדה מאוד", אמרה טליה, 
"היא סיפרה לנו מה היא מתכננת לעשות 

והתעניינה מה מעניין אותנו".
"זו סתם הוצאת דיבה", אמרה אימא של תומר 
שהאזינה לשיחה, "אני מכירה את דבורה. אמנם 

היא מנהלת קשוחה, אבל היא יודעת לעבוד 
בצוות, היא אוהבת ילדים וילדים אוהבים אותה".

בחדרו של תומר ליד המחשב הקלידה טליה את 
הסיסמה ומיד התפשט בחדר ריח נעים ומוכר. 

כשהתפוגג הערפל מצאו את עצמם הילדים לצִדו 
של בחור צעיר. "שלום לכם, אני הרב שמשון בן 
רפאל הירש, בקיצור מכנים אותי ָרשָ"ר הירש", 

אמר האיש, "אתם בוודאי הילדים מישראל 
שאוהבים לפרש פסוקים?" הוסיף.

"נכון", הנהנו תומר וטליה.
"איפה אנחנו?" התפלאה טליה. "בעיר המבורג 

שבגרמניה, במאה הי"ט", ענה האיש ומיד המשיך, 
"היום אני לומד את פירושו של הרמב"ן. הרמב"ן 

חי במאות הי"ב והי"ג בספרד ובארץ ישראל. היום 
קראתי את פירושו לפסוקים שמסופר בהם על 
שנים־עשר המרגלים שחזרו מסיורם בארץ כנען 

ודיווחו למשה ולכל העם על מה שראו. הנה, 
הביטו, בפרק י"ג פסוק ל"ב כתוב: 

'וַּיֹוִציאּו ]המרגלים[ ּדִּבַת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ּתָרּו אֹתָּה ֶאל 
ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל לֵאמֹר: ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ָעבְַרנּו בָּה לָתּור 

אֹתָּה ֶאֶרץ אֹכֶלֶת יֹוׁשְבֶיָה ִהוא וְכָל ָהָעם ֲאׁשֶר ָרִאינּו 
בְתֹוכָּה ַאנְׁשֵי ִמּדֹות'. 

מה אתם חושבים? מה הייתה הבעיה בדברי 
המרגלים, במה הם חטאו?"

"לדעתי המרגלים שיקרו לבני ישראל", אמרה טליה.
"מעניין", אמר רש"ר הירש, "כך פירש גם הרמב"ן. 

הוא הזכיר בפירוש שלו גם את סיפורו של יוסף 
מספר בראשית )פרק ל"ז פסוק ב'( שהביא את דיבת 

ֶאָחיו אל יעקב אביו. אבל לדעתו זו הייתה דיבה 
שונה... מעניין, לא?"

הוצאת דיבה
ומה חושב על כך רש"ר הירש?

ואז שוב התערפל הכול, והשניים מצאו את עצמם 
בחזרה בחדרו של תומר. על המסך הופיע פירושו 

של רש"ר הירש: 

רש"ר הירש
�יציא� דיבת הארץ — בה�צאת דיבת הארץ הגיע 

פשעם ]של המרגלים[ לשיא�. 

לא "�יביא�" — כדרך שנאמר בי�סף — אלא 

"�י�ציא�": הם יצר�, בד� מלִבם את דיבת הארץ 

)רמב"ן(. על ידי כך הפחיד� את העם �הביא� א�ת� 

לידי ייא�ש גמ�ר. 

]כי[ אפיל� יעלה ביד� לכב�ש את הארץ, יהיה זה 

אס�ן לשבת בה.

"אם אני מבין נכון", אמר תומר, "לדעת רמב"ן 
ורש"ר הירש, יוסף לא שיקר, הוא סיפר לאביו על 
דברי האחים כמו שנאמרו, לעומת זאת, המרגלים 
סיפרו לבני ישראל דברים שהמציאו, דברים שלא 

ראו באמת, וככה הפחידו אותם מהכניסה לארץ". 
"הוצאת הדיבה של המרגלים דומה לכתבה על 

דבורה בעיתון", אמרה טליה, "גם שם נכתבו 
דברים לא נכונים..." 

"הבעיה היא", אמרה אימא של תומר שבדיוק 
נכנסה לחדר, "שבגלל הכתבה הזאת יהיו הורים 

שלא ימהרו לשלוח את הילדים שלהם לפעילויות 
במתנ"ס וחבל".

"לפחות אפשר ללמוד מזה משהו", אמרה טליה, 
"כששומעים משהו רע על מישהו — לא צריך 

להאמין מיד. צריך לבדוק, אולי מישהו הוציא את 
דיבתו רעה..." 
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לפי רש"ר הירש, מה   ●
היה חטאם הגדול של 

המרגלים?

חברו משפט ובו   ●
הביטוי "הוצאת 

דיבה" או "הוציא 
]את[ דיבתו רעה".
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מה בפרשה?
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פרשת	שלח	לך:	דימוי	עצמי	

העם  מראשי  אנשים  שנים־עשר  שלח  משה  בפרשה.  המרכזי  הסיפור  היא  המרגלים  פרשת 
בחה של  ׁשִ ּבְ בה. כשחזרו המרגלים הם סיפרו  היושבים  ואת  אותה  להכיר  כנען –  את ארץ  לתּור 
מידיהם.  אותה  לכבוש  יוכלו  לא  ישראל  ובני  חזקים,  בארץ  היושבים  שהעמים  אמרו  אך  הארץ, 
ן ְיפּוֶנה ניסו לחזק את רוח העם לעלות אל הארץ. ואולם, בני העם פחדו,  ן־נּון וָכֵלב ּבֶ רק יהושע ּבִ
הצליח  משה  אותם.  להשמיד  ועמד  כך  בשל  ישראל  בני  על  כעס  ה'  למצרים.  לשוב  ורצו  התלוננו 
להציל את ישראל בעזרת תפילתו, אך עונשו של העם היה להמשיך לנדוד במדבר ארבעים שנה, 

עד שימות כל הדור שרצה לשוב למצרים, דור הִמדבר!
עוד בפרשה – הסיפור על איש שיצא לקושש עצים בשבת, ונענש על כך בחומרה. 

המצווה לעשות ציצית בקצות הבגד מסיימת את הפרשה.

דיוקן עצמי 
 האם ניסיתם אי־פעם לצייר את עצמכם? 

אולי כשהסתכלתם במראה, בתצלום, או אפילו מהזיכרון? 
ציירים ואמנים מפורסמים רבים ציירו, לפחות פעם אחת, 

ציור של הפנים שלהם עצמם. ציור כזה מכונה "דיוקן 
עצמי". 

לפניכם כמה דיוקנאות עצמיים של ציירים מפורסמים. 
מה אפשר ללמוד על האמנים האלה מהדרך שבחרו לצייר 

בה את עצמם? 
איך אתם חושבים שהם ראו את עצמם? 

 האם לדעתכם קל יותר לאמן לצייר את עצמו מלצייר 
אדם אחר?

מדוע?

נסו גם אתם לשבת מול מראה ולצייר את עצמכם, ואחר 
כך השוו את הציור לְתצלום שלכם. ִחשבו — מה יכולים 
אחרים ללמוד עליכם מהתצלום? ומה הם יכולים ללמוד 

עליכם מהציור שציירתם?

מאז ששמעתי את תיאור הֵּפרות 
שהביאו המרגלים מארץ כנען,

איך הם מצאו להם אני שקועה בִהרהורים...
מקום במקרר???

לאונרדו דה וינצ'י
דיוקן עצמי

איטליה 1518-1512

רמברנדט ואן ריין
דיוקן עצמי

הולנד 1630 

וינסנט ואן גוך
דיוקן עצמי כאמן

צרפת 1888



מכתבים 
מחידקל

"הפארק יישאר — לא נוותר! הפארק יישאר — לא נוותר!" 

כן, חברים, אנחנו מתכננים הפגנה רצינית ביותר! למה הפגנה, אתם שואלים? אז ככה:

ולבנות  שלנו,  השעשועים  פארק  את  להרוס  החליטה  שהעירייה  לנו  נודע  שבוע  לפני 

במקומו בניין משרדים. אתם מאמינים?! לוקחים מילדי השכונה את הפינה שלהם, את 

אחד המקומות היחידים בעיר שאפשר לשחק בו ללא חשש ממכוניות! 

אצלנו  חירום  לישיבת  החבר'ה  כל  נפגשנו  כאשר  נינה,  הציעה  הפגנה!"  "נעשה 

שלטים  "נִתלה  למחאה:  רבים  רעיונות  עוד  והעלו  מאוד  נסערים  היו  כולם  בבית. 

בכל השכונה", הציעה עדי; "נעמוד באמצע הרחוב, מול בניין העירייה, ונעצור את 

התנועה! ורק אם יבטיחו לנו לשמור על הפארק נסכים לזוז", הציע דור.

לאף  ניתן  ולא  התנועה  את  נעצור  "בדיוק!  להתלהב:  התחילו  כולם  הזה  בשלב 

אחד לנסוע!" "רק ככה יידעו שאנחנו רציניים!" נשמעו הקולות. נעמי, שעד אז ישבה 

בצד, ביקשה את רשות הדיבור. "אני מבינה את הכעס שלכם", אמרה, "אבל אני 

לא בטוחה שזה הכיוון הנכון..." "אבל למדנו בכיתה שזכותו של כל אזרח למחות 

נגד אי־צדק", אמרה עדי והוסיפה, "וזה בדיוק מה שאנחנו עושים". "נכון", אמרה 

המתאימות והמועילות ביותר..." נעמי, "אבל אולי כדאי לחשוב מהן הדרכים הטובות ביותר למחות, ואילו דרכים יהיו 

לא  בה  נבחרו  העם  שמנהיגי  שהדרך  חשב  קורח  שלנו.  בפרשה  קורח  על  חשבתי 

הייתה מוצדקת. הוא מחה וִאתו מחו גם אחרים, ובסוף כולם יחד נבלעו באדמה...

האם הם נענשו משום שהמחאה שלהם לא הייתה מוצדקת, או משום שדרך המחאה 

את התנועה בכביש... שלהם לא הייתה מתאימה? בכל מקרה, אולי באמת כדאי שנחשוב היטב לפני שנעצור 

שלכם,
חידקל

קורח: מחאה
מאז התגלה ה' אל משה במעמד הסנה הבוער, היה ברור שמשה הוא המנהיג שבחר האל לעם ישראל. משה הוציא את 

עם ישראל ממצרים, הוביל אותם במדבר, ובמעמד הר סיני עלה אל ההר לקבל את התורה.
ואהרון. כך מתארת  זאת, לאחר שנים ארוכות של מסעות במדבר, קמו קבוצות שמרדו במנהיגותם של משה  ובכל 

התורה את מעשיהם של קורח ובני עדתו:

 וַּיִַּקח קַֹרח ּבֶן יִצְָהר ּבֶן קְָהת ּבֶן לֵוִי, 
 וְָדָתן וֲַאבִיָרם ּבְנֵי ֱאלִיָאב וְאֹון ּבֶן ּפֶלֶת ּבְנֵי ְראּובֵן.

 וַּיָקֻמּו לִפְנֵי מֹׁשֶה וֲַאנָׁשִים ִמּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֲחִמּׁשִים ּוָמאָתיִם,
 נְׂשִיֵאי ֵעָדה קְִרֵאי מֹוֵעד ַאנְׁשֵי ׁשֵם.

 וַּיִָּקֲהלּו ַעל מֹׁשֶה וְַעל ַאֲהֹרן וַּיֹאְמרּו ֲאלֵֶהם: 
 ַרב לָכֶם ּכִי כָל ָהֵעָדה ּכֻּלָם קְדֹׁשִים ּובְתֹוכָם ה', ּוַמּדּוַע ִּתְתנַּׂשְאּו ַעל קְַהל ה'?

)במדבר, פרק ט"ז פסוקים א'-ג'(
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מה הייתה טענתם של קורח ובני עדתו כלפי משה   ●
ואהרון )ראו בשורה האחרונה בפסוקים(?

מה פירוש?
ְקִרֵאי מֹוֵעד — הנקראים לאוהל מועד
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בין השורות

מדוע טוען החכם שמי שלא   ●
מוחים על מעשים רעים 
ראויים לעונש כאילו הם 

עצמם חטאו? 

האם אתם מסכימים עם   ●
טענה זו?

האם אתם מאמינים שמחאה   ●
על מעשים של אחרים יכולה 
למנוע מהם להמשיך לעשות 

אותם? מדוע?

ּבֹוב ִדילֶן, יוצר אמריקני, כתב את השיר "נישא ברוח" בשנת 1963. זהו שיר מחאה. דילן 
מוחה בו על אדישות האנשים למלחמות ולסבל. בשיר מוצגות שאלות על מלחמה ועל 

שלום, על ׁשִעבוד ועל חופש. את השיר הזה שרו, למשל, במסגרת המאבק באפלייתם של 
האזרחים האפרו־אמריקנים )השחורים( בארצות הברית.

התשובה נישאת ברוח / מילים ולחן: בוב דילן
                                      תרגום: דן אלמגור

ָרִכים ַעל ָאָדם ַלֲעֹבר ה ּדְ ּמָ ּכַ
ְהֶיה ְלָאָדם? ּיִ ִלְפֵני ׁשֶ

ַחף ִלְגּבֹר ַ ה רּוחֹות ַעל ַהּשׁ ּמָ ַעל ּכַ
ם? ְצַלח ֶאת ַהּיָ ּיִ ִלְפֵני ׁשֶ

ילֹות ּלֵ לּו ּבַ ָגִזים עֹוד ִיְפּ ה ּפְ ְוַכּמָ
ֹקט ָהעֹוָלם? ׁשְ ּיִ ִלְפֵני ׁשֶ

ה ָלֵתת, ׁשּוָבה ָקׁשֶ ֵאלֹות, ּתְ ְ ַרּבֹות ַהּשׁ
את. ה ִעם ָהרּוַח ִהיא ִנּשֵׂ ִהּנֵ

ים ַיֲעֹמד עֹוד ָהָהר ּנִ ה ׁשָ ְוַכּמָ
ם? נּו ַהּיָ ַכּסֵ ּיְ ִלְפֵני ׁשֶ

אמר מר: 
כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ]על מעשים רעים שהם עושים[, ואינו מוחה – 

נענש על מעשיהם של אנשי ביתו, 
באנשי עירו – נענש על אנשי עירו, 

בכל העולם כולו – נענש על כל העולם כולו... 
)על פי מדרש תנחומא, פרשת משפטים, סימן ז'(

מה פירוש?
מר — שמו של חכם מתקופת 

התלמוד
שאפשר לו — שיכול

ָעִמים ֹראׁש ָנִרים עֹוד ִלְפֵני ה ּפְ ּמָ ּכַ
ַמִים ַנְבִחין? ָ ְכֹחל ַהּשׁ ּבִ ׁשֶ

ְכֵדי  רּוׁשֹות עֹוד ּבִ ה ָאְזַנִים ּדְ ּמָ ּכַ
ל ּבֹוִכים? ְכָים ׁשֶ ֹמַע ּבִ ִלׁשְ

ֵדי ִלְתּפֹס ָעִמים ֵיׁש ָלמּות ּכְ ה ּפְ ּמָ ּכַ
י ַההֹוְלִכים? ים ּפֹה ִמּדַ ַרּבִ ׁשֶ

ה ָלֵתת, ׁשּוָבה ָקׁשֶ ֵאלֹות, ּתְ ְ ַרּבֹות ַהּשׁ
את. ה ִעם ָהרּוַח ִהיא ִנּשֵׂ ִהּנֵ

לּו ֵסֶבל ַרב ה ּדֹורֹות ִיְסּבְ ּמָ עֹוד ּכַ
בֹוא ֵחרּוָתם? ּתָ ִלְפֵני ׁשֶ

ה ֻיְפנּו ּדָ ים עֹוד ַהּצִ ה ָראׁשִ ְוַכּמָ
ִביָבם? ל ַהּקֹוֶרה ִמּסְ ִמּכָ

ה ָלֵתת, ׁשּוָבה ָקׁשֶ ֵאלֹות, ּתְ ְ ַרּבֹות ַהּשׁ
את. ה ִעם ָהרּוַח ִהיא ִנּשֵׂ ִהּנֵ
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על מה מוחה המשורר?   ●	
 כתבו לפחות שלושה

דברים כאלה.
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עברית
שפה יפה

ַהֵעינֵי ָהֲאנִָׁשים ָהֵהם 
ְּתנֵַּקר? 

)במדבר, פרק ט"ז פסוק י"ד(

מנקר עיניים
בדרכם הביתה החזיקו דורי ונועה את המכתבים 

שקיבלו בבית הספר. במכתבים התבקשו ההורים 
והתלמידים להביע את דעתם על הרעיון להנהיג 

בבית הספר תלבושת אחידה.
דורי ונועה המשיכו בוויכוח שהסעיר את 

התלמידים כל אותו היום:
"אני בעד תלבושת אחידה", אמר דורי בהחלטיות.
"אבל למה?" התפלאה נועה, "זה יהיה משעמם 

 כל כך".
"תלבושת אחידה תמנע תחרות בין תלמידים. 

ילדים יפסיקו לבוא לבית הספר בבגדים מנקרי 
עיניים", ענה דורי.

 "אתה מתכוון לבגדים שמעוררים קנאה?" 
שאלה נועה.

"בהחלט", השיב דורי, "הרי לא מעט ילדים 
מתלבשים בבגדים מיוחדים ויקרים כדי למשוך 

תשומת לב. אולי הם לא מתכוונים לנקר עיניים, 
אבל הם בכל זאת מעוררים קנאה. אני חושב 
שתלבושת אחידה תמנע את התחרות הזאת".

"אתה צודק תלבושת אחידה אולי תמנע קנאה..." 
אמרה נועה, "אבל בכל זאת, כמו לכל אחד, יש 

לי טעם משלי, ואני לא רוצה שמישהו אחר יחליט 
בשבילי מה ללבוש!"

"תחשבי כמה זמן תחסכי אם לא תצטרכי להחליט 
מה ללבוש בכל בוקר", ענה לה דורי בחיוך.

דורי ונועה המשיכו בוויכוח גם בארוחת הצהריים. 
"איזה צירוף מקרים", אמרה דנה )אחותם 

הבכורה(, "היום למדנו בשיעור פרשת השבוע 
שלקורח היו טענות קשות נגד מנהיגותם של 

משה ואהרון, וכאשר משה הזמין אותו ל'משפט' 
שבו ה' יְַרֶאה מי הוא המנהיג הנבחר, קורח סירב 

לבוא ואמר למשה:

"את חושבת שקורח דיבר כך משום שהוא קינא 
במשה?" שאלה נועה.

"לא, לא", ענתה דנה, "קורח אולי קינא במשה, 
אבל משמעות הביטוי כאן שונה לגמרי. אבנר, 
המורה לתנ"ך, הסביר לנו שמהדברים האלה 

אפשר ללמוד שקורח התחצף למשה. ואיך אנחנו 
יודעים את זה? — במזרח הקדום עבדים שמרדו 

באדונים שלהם נענשו בניקור עיניים. כלומר, 
ניקור עיניים היה סמל ליחס משפיל ומבזה. ולכן, 

כשקורח ענה למשה ואמר לו: 'מה תעשה לנו 
)למורדים(? תנקר לנו את העיניים?' הוא בעצם 

אמר לו: 'מה אתה חושב? שאתה יכול להתייחס 
אלינו כאילו אנחנו עבדים שלך?' וככה הוא הראה 

 לו שהוא אינו מפחד ממנו ואינו מקבל 
את סמכותו".

"אז אם אני מבין נכון, אין קשר של ממש בין 
הפסוק בפרשה לביטוי שאנחנו משתמשים בו 

היום", אמר דורי וקם מהשולחן.
"תדליק את המחשב, אני כבר באה", אמרה נועה 

וקמה אחריו.
כשהגיעה דנה לחדר, כבר הופיעה על המסך 

ההגדרה של מילון אבן־שושן:

מנקר עיניים – 
ראוותני, שנועד לעורר קנאה.

)מילון אבן־שושן המחודש(

"כנראה שאתה צודק", אמרה נועה, "באמת אין 
קשר, ובכל זאת מעניין לחשוב איך התפתח 

הביטוי הזה — למה כשכולם מקנאים במישהו 
על החולצה האופנתית והיקרה שקנו לו, אנחנו 

אומרים שהחולצה מנקרת עיניים?".
"אולי מפני שהיא גורמת לעיניים שלנו לצאת 

מהחורים שלהן... 'בכאילו' כמובן", אמרה דנה, "זה 
לפחות מה שאני מרגישה שאני רואה משהו שאני 

רוצה מאוד־מאוד..." 
"אז גם למען בריאות העיניים שלנו", אמר דורי, 
"אני מציע גם לכן לתמוך בהצעה להנהיג בבית 

הספר תלבושת אחידה".
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חברו משפט ובו הביטוי   ●
"מנקר עיניים".
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מה בפרשה?

משבט   – ואבירם  דתן  לוי,  משבט   – קורח  אנשים:  קבוצת  ואהרון  משה  אל  הגיעה  אחד  יום 
רק  "מדוע  והלִויים.  הכוהנים  תפקידי  את  למלא  הם  גם  שרצו  נוספים,  איש   250 ועמם  ראובן 
לשרתו.  בחר  במי  שיודיע  הוא  שה'  להם  ענה  משה  טענו.  האלה?"  בתפקידים  זכו  ובניו  אהרון 
למחרת פצתה הארץ את פיה, וקורח, דתן ואבירם נבלעו באדמה, ואחר כך יצאה אש ובלעה את 

250 האנשים האחרים. כך הראה ה' שבחר בשבט לוי ובאהרון לשרתו. 
זאת  בעקבות  ימותו.  הם  שגם  מחשש  המשכן  אל  להתקרב  ישראל  בני  חששו  זה  מקרה  לאחר 

הורה ה' שמעתה רק הכוהנים יוכלו להתקרב אל הקודש.

המשפט הזה הוא חלק מהכותרת המופיעה בעמוד הבית 
של אתר האינטרנט של "הקו הפתוח לתלמידים" של 

משרד החינוך. 
אם עדיין אינכם יודעים, כדאי שתדעו שבמשרד החינוך 

יושב צוות של יועצים שתפקידם לעזור לתלמידים לפתור 
כל מיני בעיות ולשמור על זכויותיהם. 

ל"קו הפתוח" אפשר לפנות בכתב, בטלפון או באמצעות 
הדואר האלקטרוני, ואכן אל הקו מגיעות פניות בנושאים 

רבים מילדים מכל הארץ, מכיתה א' ועד כיתה י"ב. 
יש תלמידים המוחים על מדיניות בית הספר שלהם או 
על מעשה מסוים שנעשה בו — תלמידה אחת כתבה: 
"כל הכיתה שלנו נענשה על מעשה שעשה ילד אחד, 

זה נראה לי ממש לא הוגן!" תלמיד אחר כתב: "אתמול 
היועצת נכנסה לכיתה כאשר לא הייתי שם וביקשה 

לשמוע מהתלמידים על המעשים הבעייתיים שאני עושה. 

אני מרגיש מושפל. מה כדאי לי לעשות?" יש תלמידים 
הכותבים על התלבטויות שלהם — לדוגמה, תלמיד אחד 

כתב: "אתמול בבית הספר נגנב מחבר שלי ארנק. המנהל 
מסרב לערוך חיפוש בתיקי התלמידים, החבר שלי כועס 

ואני תוהה מה הדבר הנכון לעשות..." 
שאלות רבות אינן פשוטות. לעתים שיחה אחת יכולה 
לפתור את הבעיה, לפעמים נדרשת מעורבות עמוקה 
 יותר. במקרים מסוימים עשויים אנשי ה"קו הפתוח" 

לבקש מהתלמיד לדבר גם עם הוריו או עם מורים מבית 
הספר כדי לשמוע עוד פרטים וכדי להציע פתרון לבעיה. 

אילו היה לקֹוַרח "קו פתוח" שהיה יכול לפנות אליו, 
להתייעץ או למחות, אולי הכול היה נראה אחרת? 

 גם אתם מוזמנים לבקר באתר הקו הפתוח, 
 בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/KavPatuach

מחפש/ת מישהו
שיקשיב לך?  רוצה לדבר?  להתייעץ?  זכויותיך נפגעו?

לא 
לשיעורים!

לשיעורים!לא 
לא 

לשיעורים!

הנח את 
השלט ושב 

במקום!

המורה סיפרה לנו 
שכמה מהשינויים החשובים 
בהיסטוריה התרחשו בזכות 

אנשים ֶׁשָמחו... 

אנשים שאזרו אומץ ומרדו בשלטון, 
או יצאו נגד חוקים ומנהגים שהיו 
מקובלים בזמנם, ולא פחדו גם 

כשאיימו עליהם...

אז למה כשאני מנסה 
למחות ולא להכין 

שיעורים אומרים שאני 
לא בסדר?! 
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מכתבים 
מחידקל

שלום חברים, 

יוכבד, שגרה  ויכוח בלתי נגמר עם  יש  ליאורה,  להדס מהקומה העליונה, אימא של 

בדירה מעליה. יוכבד מגדלת באדנית שבחלון שלה יסמין, והוא כבר גדל ו"גלש" עד 

המרפסת של הדס. הדס אומרת שהיא לא יכולה לתלות כביסה כי היסמין הסתבך 

בחבלי הכביסה שלה, ויוכבד לא מסכימה בשום פנים ואופן לגזום את "הצמח העדין 

או במכולת, אחת משתי  מי שפגש בחדר המדרגות, ברחוב  כל  והמקסים הזה". 

"היריבות", שמע שוב את כל הסיפור מהתחלה. והאמת — זה קצת נמאס... 

אז החלטנו להזמין את כל השכנים לדון בסכסוך, הרי אנחנו חיים ביחד, וברצוננו 

ְתַכוֵון את  נַֹח הציע שיוכבד  לפשרה:  וכמה הצעות  לחיות בשלום. בדיון הועלו כמה 

הענפים כך שלא יגלשו לחבלי הכביסה של הדס; בת־שבע הציעה לתת להדס מתקן 

בבית  הכביסה  את  לתלות  תוכל  שהדס  כדי  לה,  נחוץ  לא  שכבר  כביסה  לתליית 

ושמשון החתול טיפס על השיח ועשה מופע לוליינות לצינון האווירה... אבל שום דבר לא 
עזר, והפגישה הסתיימה בלי פתרון. 

וכשהדס  היסמין...  ַרח  ָפּ כך  אחר  ימים  כמה  התקדם:  זאת  בכל  משהו  מאז  אולם 

וכשיוכבד  שלו,  אוהבת את הריח  די  שהיא בעצם  היא הבינה  היסמין,  הריחה את 

ראתה את היסמין הפורח היא הבינה שהוא יהיה יפה וריחני מספיק גם אם יגזמו ממנו 

כמה ענפים... וכך קרה שבאותו יום שתיהן פנו אליי וביקשו שנְכַנס פגישה נוספת... 

אז קבענו עוד פגישה למחר אחר־הצהריים. אם לא אשכח, אכתוב לכם מה החלטנו.

 שלכם, 
חידקל 

חוקת: עם הפנים לשלום
בפרשת חוקת מסופר שבמסעם במדבר הגיעו בני ישראל לארץ ֱאדֹום. כדי שלא יצטרכו להאריך את דרכם לארץ כנען, 

פנו בני ישראל אל מלך אדום וביקשו ממנו לעבור בארצו. וכך מתארת התורה את פנייתם:

 וַּיִׁשְלַח מֹׁשֶה ַמלְָאכִים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמלְֶך ֱאדֹום, 
 ]וכך אמרו השליחים למלך:[ ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך יִׂשְָרֵאל: ַאָּתה יַָדְעָּת ֵאת ּכָל ַהְּתלָָאה ֲאׁשֶר ְמצָָאְתנּו. 

 וַּיְֵרדּו ֲאבֵֹתינּו ִמצְַריְָמה וַּנֵׁשֶב ּבְִמצְַריִם יִָמים ַרּבִים, 
 וַּיֵָרעּו לָנּו ִמצְַריִם וְלֲַאבֵֹתינּו. וַּנִצְַעק ֶאל ה' וַּיִׁשְַמע קֹלֵנּו וַּיִׁשְלַח ַמלְָאְך 

 וַּיֹצִֵאנּו ִמִּמצְָריִם, וְִהּנֵה ֲאנְַחנּו בְָקֵדׁש ִעיר קְצֵה גְבּולֶָך.
 נְַעּבְָרה ּנָא בְַאְרצֶָך ֹלא נֲַעבֹר ּבְׂשֶָדה ּובְכֶֶרם וְֹלא נִׁשְֶּתה ֵמי בְֵאר, 

 ֶּדֶרְך ַהֶּמלְֶך נֵלְֵך ֹלא נִֶּטה יִָמין ּוׂשְמֹאול ַעד ֲאׁשֶר נֲַעבֹר ּגְבֻלֶָך. 
 וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ֱאדֹום: ֹלא ַתֲעבֹר ּבִי ּפֶן ּבֶַחֶרב ֵאצֵא לִקְָראֶתָך.

)במדבר, פרק כ' פסוקים י"ד-י"ח(

 למרות הפנייה המנומסת והקריאה לשלום,
סירב מלך אדום לבקשתם ובני ישראל נאלצו ללכת מסביב...
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כיצד הסבירו השליחים )המלאכים( למלך אדום את   ●
רצונם לעבור בממלכתו?

מה הייתה התחייבותם אם ירשה להם לעבור דרך   ●
ממלכת אדום?

מה פירוש?
ּתְלָָאה — צרה, קושי



מדרש - מפי חכמים
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בין השורות
ָקר, מּוַחַמד ַהּיָ

ו ּפֹוֵתַח זּוג ֵעיַנִים ה ַעְכׁשָ ַאּתָ
ֵעל אי, ּוִמְתּפַ ְוׁשֹוֵאל ַוּדַ

ַמִים, ָ ֵאיְך ֶיֶלד ָזר, נֹוֵפל ָעֶליָך ִמּשׁ
ָרֵאל. ִיׂשְ ר ּבְ ּגָ ֶיֶלד ָזר ׁשֶ

ִעּתֹון ָרִאיִתי אֹוְתָך ּבָ
י, ּלִ ֶלִויְזָיה ׁשֶ ְוַעל ָמַסְך ַהּטֶ

ִגיִלי.  ם ֶיֶלד ּבְ ב ׁשָ י ַמה חֹוׁשֵ ְבּתִ ְוָחׁשַ
י ֵעט ְוַדף, ָאז ָלַקְחּתִ

ה י ְוִהּנֵ ְבּתִ ַ ִהְתַיּשׁ
ֲעֶנה.  ּתַ ִתְקָוה ׁשֶ ב ּבְ ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ִמְכּתָ

מוחמד היקר / מילים ולחן: עוזי חיטמן

מדוע, לדעתכם, ֵהֵעז משה   ●
להתנגד לפקודת הקב"ה 

 ולפתוח במשא ומתן
לשלום עם מלך האמורי 

במקום במלחמה?

תנו דוגמה מהחיים שלכם   ●
 למקרה שבו ניסיתם

לפתור בעיה בדרכי שלום 
במקום לריב.

במדרש זה מוזכר אירוע אחר המופיע בתורה, אירוע דומה לזה המתואר 
בפרשת חוקת. בפרשת דברים מסופר )שוב( שלקראת סוף נדודיהם במדבר הגיעו 
בני ישראל לארצם של הֱאמורים. כדי שבני ישראל יוכלו לעבור דרך ארץ האמורי, 

הורה אלוהים למשה להכריז מלחמה על מלך אמורי ולכבוש את ארצו, אבל משה 
נהג אחרת... 

ִני!" ְדַתּ שלושה דברים אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו הקב"ה: "ִלּמַ
אחד מהם הוא כשאמר לו הקב"ה למשה: 

"עשה מלחמה עם סיחון ]מלך האמורי, כדי לעבור בארצו[. 
ר בו מלחמה".  ְתּגָ אפילו הוא אינו מבקש לעשות ִעמָך מלחמה, אתה ּתִ

ַלח ַמְלָאִכים ]...[ ֶאל ִסיחֹון ]...[  אבל משה לא עשה כן, אלא מה כתוב בתורה? "ָוֶאׁשְ
לֹום ]...[" )דברים, פרק ב' פסוק כ"ו(.  ְבֵרי ׁשָ  ּדִ

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: "חייָך, שאני מבטל דבריי ומקיים דבריך, שנאמר: 
לֹום' )דברים, פרק כ' פסוק י'(" ֵחם ָעֶליָה, ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלׁשָ י ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהּלָ 'ּכִ

)על פי במדבר רבה, פרשה י"ט סימן ל"ג(

מה פירוש?
ּתִתְּגָר — תתגרה, תפתח 

במלחמה
מלאכים — שליחים

חייָך — מילת שבועה

ָקר, מּוַחַמד ַהּיָ
ִגְבָעַתִים, ר ּבְ ֲאִני ּגָ

יט יִתי ֲאִני ַמּבִ ּוֵמַחּלֹון ּבֵ
ַעל ְרחֹוב ָאֹרְך ְוַצר,
ִים ִויָלִדים ַעל אֹוַפּנַ

נֹוְסִעים ּבֹו ִעם ִחּיּוְך ֶאל ֶהָעִתיד.

ָך, ר ִלי ָמה ִאּתְ ַסּפֵ
ל, ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ְרֶצה ִלְהיֹות ּכְ ּוַמה ּתִ

ָחה, ַעל ֲחֵבִרים, ּפָ ַעל ִמׁשְ
ְכָלל. יִבים ְוַעל ּבִ ְחּבִ ּתַ

ַאל אֹוִתי, ׁשְ ה ּתִ ְוִאם ַאּתָ
ב, ּתֵ יְך ְלִהְתּכַ ְמׁשִ ּנַ ׁשֶ ּכְ

ה ְלָך ֶאת ִמי ֲאִני אֹוֵהב.  ֲאִני ֲאִפּלּו ֲאַגּלֶ

ָקר, מּוַחַמד ַהּיָ
ִים, ּתַ ִעים ּוׁשְ ן ַאְרּבָ ֲאִבי ּבֵ

ְלָחמֹות,  ְוהּוא ָעֵיף ִמּמִ
ְך הּוא ָאַמר. ּכָ

ב ָעַלי הּוא חֹוׁשֵ ּוְכׁשֶ
ַמִים ָ יט ֶאל ַהּשׁ הּוא ַמּבִ

ּטֹוב ִיְהֶיה יֹוֵתר ָמָחר. ל ׁשֶ ּלֵ ּוִמְתּפַ

י ַעל ֶזה ָהמֹון ְבּתִ ָחׁשַ
ִאם ִלְכּתֹב ְלָך אֹו ֹלא,

לֹום ה רֹוֶצה ׁשָ מֹוִני ִאם ַאּתָ ּכָ י ׁשֶ ְוֶהְחַלְטּתִ
ם, ֵ ּשׁ ְתּגַ ּיִ ב ַעד ׁשֶ ּתֵ ְתּכַ ּנִ ַדאי ׁשֶ ָאז ּכְ

חֹוֵלם. ַח ֶיֶלד ׁשֶ ָבר ֹלא ְיַנּצֵ י ׁשּום ּדָ ּכִ
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אם הייתם במקום הילד   ●
שבשיר, מה הייתם רוצים 
לשאול את הילד מוחמד?



פירושים 
ומפרשים

במילון שלי
דרך המלך — 

דרך ראשית, דרך שעוברי דרכים וכלי   .1
רכב רבים עוברים בה.

השיטה העיקרית, החלופה   .2
המועדפת. 

)מילון אבן־שושן המחודש( 

דרך המלך
ומה אומר על כך רשב"ם

"היה ברור שרשב"ם יבחר בפירוש שלך", אמרה 
טליה באכזבה.

"רגע, למה את מוותרת? כבר למדנו שלהרבה 
ביטויים יש יותר מפירוש אחד", אמר לה תומר.
"בואו ונבדוק", אמרה המורה יעל ופסעה לעבר 

שולחנם. היא הניחה מולם אטלס עב כרס, 
פתחה אותו והסבירה: "דרך המלך הייתה דרך 
מסחר חשובה במזרח הקדום, דרך שהובילה 

מדמשק )סוריה של היום( בצפון למצרים בדרום, 
דרך עבר הירדן המזרחי. כפי שאתם רואים 
במפה, דרך המלך עברה גם בארץ אדום". 

טליה חייכה. "את רואה", אמר לה תומר, "גם את 
צדקת, וגם רשב"ם ואני לא טעינו... דרך המלך 

הייתה אחת הדרכים הראשיות והמרכזיות בעת 
העתיקה, ומאוחר יותר נעשה שם הדרך לביטוי 

שפירושו דרך ראשית בכלל. וכשיעל אמרה 
שהיינו צריכים ללכת בדרך המלך, היא התכוונה 
שהיינו צריכים לנסות לפתור את הבעיה בדרך 
הקצרה והפשוטה ולא לחפש דרכים עוקפות 

ועקלקלות. אבל מה לעשות?" חייך תומר אל יעל, 
"לפעמים הדרכים הצדדיות מעניינות יותר..."

רשב"ם
דרך המלך נלך —

במסילת ע�ברי הדרכים

המי�חדת לכ�לם.

בתחילת השיעור הייתה הפסקת חשמל קצרה, 
וכל המחשבים כבו. ניסיונותיהם הרבים של 

תומר וטליה להיכנס שוב לאתר לא הצליחו, על 
המסך הופיעה שוב ושוב ההודעה "סיסמה שגויה, 

אנא נסו שוב". גם כשניסו לכבות את המחשב 
ולהדליקו שוב, וגם כשעברו לעמדת מחשב 
אחרת, לא הצליחו. ואז, כשכמעט התייאשו, 

הגיעה המורה יעל ושאלה: "מדוע לא חשבתם 
ללכת בדרך המלך? אם הייתם פונים אליי, 

הייתי מסבירה לכם כיצד להתגבר על הבעיה!" 
יעל נתנה לתומר וטליה סיסמה חדשה, ולאחר 

שהקלידו אותה הצליחו מיד להיכנס לאתר, וענן 
של ערפל סמיך כיסה את הכיתה כולה...

להפתעתם, מצאו את עצמם תומר וטליה באזור 
הררי ומדברי. למרגלות ההר שעמדו עליו, יכלו 

להבחין בשתי קבוצות אנשים העומדות זו מול זו: 
האחת — קבוצת נוודים, שנראה היה שזה עתה 

באו מדרך ארוכה, והשנייה — מלך ופמלייתו. רוח 
חזקה נשבה והקשתה על הילדים לשמוע את 
השיחה. "ברוכים הבאים לֱאדום", בירך אותם 
רשב"ם שהופיע פתאום לידם, והשניים נזכרו 

שפגשו אותו כבר בפרשת אחרי מות. "אלה הם 
השליחים ששלח משה אל מלך אדום", הסביר 

רשב"ם, והצביע על הקבוצה שעמדה מול המלך, 
"הם נשלחו כדי לבקש מן המלך רשות לעבור 

דרך ארצו". 
בדיוק אז נחלשה הרוח ונשמע קולו של אחד 

השליחים: "נַעְּבְָרה ּנָא בְַאְרצֶָך, ֹלא נַעֲבֹר ּבְׂשֶָדה 
ּובְכֶֶרם וְֹלא נִׁשְֶּתה ֵמי בְֵאר, ֶּדֶרְך ַהֶּמלְֶך נֵלְֵך ֹלא 

נִֶּטה יִָמין ּוׂשְמֹאול, עַד ֲאׁשֶר נַעֲבֹר ּגְבֻלֶָך" )במדבר, 
פרק כ' פסוק י"ז(.

"השליחים מבטיחים למלך שבני ישראל לא 
יְפגעו בשדות ובכרמים של הֱאדֹומים ולא ישתו 
מהבארות שלהם, אבל מה היא דרך המלך?" 

שאל אותם רשב"ם. 
"אולי דרך המלך היה שם של דרך מסוימת, כמו... 

כמו שם של רחוב?" הרהרה טליה בקול.
"ואולי הכוונה לדרך ראשית", הציע תומר, "לדרך 

מסודרת שהמעבר בה לא יגרום שום נזק". 
"הי!" נזכרה פתאום טליה, "גם יעל השתמשה 

בביטוי דרך המלך. אולי גם זה קשור לעניין?"
אך לפני שהספיקה לומר מילה נוספת התערפל 

הכול, והשניים מצאו את עצמם חזרה בכיתת 
 המחשבים. מולם על המסך הופיע פירושו

של רשב"ם:
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הסבירו את המונח   ●
המקראי "דרך המלך" 
ואת משמעות הביטוי 

כיום.

חברו משפט ובו   ●
הביטוי "דרך המלך" 

)במשמעותו בשפתנו(.
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פרשת	חוקת:	עם	הפנים	לשלום	

מה בפרשה?

בפרשה עניינים רבים: 
הציווי לקחת פרה אדומה ולהוסיף את הֵאֶפר הנותר משרפתה למים המשמשים לטיהור טמאים.   ●

במקום ושמו "מי מריבה" התלוננו בני ישראל שחסרים להם מים. משה ואהרון ִהּכּו בסלע ויצאו   ●

ממנו מים. בעקבות האירועים משה ואהרון נענשו בכך שלא ייכנסו לארץ. מהפסוקים לא 
ברור מדוע. 

במסעם הגיעו בני ישראל לארץ ֱאדֹום, אך מלך אדום אסר עליהם לעבור בארצו.   ●

עוד מסופר על מותו של אהרון בֹהר ההר לעיני כל העדה.   ●

ישראל התלוננו שוב וה' שלח בהם נחשים. אחרי שביקשו ממשה להתפלל בעדם, עשה משה   ●

נחש מנחושת וכל מי שהביט בו ניצל מנשיכת הנחשים. 
גם סיחון מלך הֱאמורי לא נתן לבני ישראל לעבור בארצו ואף יצא למלחמה נגדם. ישראל כבשו   ●

את ארצו, וכך גם את ארצו של עוג מלך הבשן.

יצחק רבין —
עם הפנים לשלום

אם אתם "ברוגז" עם מישהו, אתם בוודאי יודעים כמה 
קשה לעשות "שֹולֶם". שני הצדדים מחכים לראות מי 

יעשה את הצעד הראשון, ואף פעם אי אפשר לדעת אם 
הצד השני יהיה מוכן לוותר או לסלוח.

יצחק רבין )1995-1922(, שהיה מפקד בפלמ"ח, רמטכ"ל, 
שר ביטחון וראש ממשלת ישראל )פעמיים(, הרגיש גם 

הוא עד כמה קשה לעשות שלום עם אויבים, כאשר חתם 
על הסכמי שלום עם יושב ראש הרשות הפלסטינית, יאסר 

 ערפאת. 
בהסכמים אלו, שכונו "הסכמי אוסלו", הוא הסכים לוותר 

על שליטה ישראלית באזורים רבים ביהודה, בשומרון 

ובעזה, ויתורים שעוררו מחלוקת 
רבה בציבור בישראל. כאשר 

לחץ רבין את ידו של ערפאת 
בבית הלבן בארצות הברית, הוא 
ידע שהוא עושה צעד היסטורי, 

 אבל שנוי במחלוקת.
גם עם חוסיין מלך ירדן חתם 
רבין על הסכם שלום. הסכם זה היה מקובל הרבה יותר 

על הציבור בישראל. 
על נכונותו להרחיק לכת כדי להשיג שלום, שילם יצחק 

רבין בחייו. יצחק רבין נרצח בסיומה של עצרת שלום 
שנערכה בכיכר מלכי ישראל )כיום "כיכר רבין"( בתל 

אביב, בי"ב בחשוון תשנ"ה )4 בנובמבר 1995(. הרוצח 
הצהיר מאוחר יותר שרצח את יצחק רבין משום שהתנגד 

למדיניותו ולוויתורים שהסכים לוותר למען השלום. 

הרבה אנשים אימצו מאז שמשה ואהרון ִהּכּו בסלע... 
את השיטה שלהם...

בעיקר כשהפחית לא 
יוצאת מהמכונה...



מכתבים 
מחידקל

שלום חברים,

אתמול הכרתי חבר חדש — רז. "מה פתאום?" אתם בטח שואלים, "רז הוא הרי 

אני חשבתי, אבל  כן, כך גם  מעורר מהומות!"  הילד השובב שתמיד  ותיק,  אתמול הכרתי רז אחר לגמרי. חבר 

אתמול ראיתי את רז יושב לבדו על מדרגות הבית שלו. הוא נראה עצוב. התיישבתי 

לידו והתחלנו לדבר. "נמאס לי, חידקל. נמאס לי שכולם כועסים עליי. המורות, ההורים, 

 " 'שוב לא הכנת שיעורי בית, שוב הפרעת בכיתה...'  לי כל הזמן:  כולם מעירים 

בשיעורים", הצעתי לו. חיקה רז את קול המבוגרים. "אז אולי פשוט תעשה את שיעורי הבית ותשב בשקט 

"זה נראה לך פשוט", אמר לי, "אבל לי זה קשה! אני מנסה לשבת להכין שיעורי בית, 

 אבל אחרי דקה כבר אין לי סבלנות לשבת. הראש שלי רץ למקומות אחרים. ובכיתה —

אני לא מבין איך כולם מצליחים לשבת בשקט. אני מרגיש שאני חייב לזוז!" 

"דיברת על זה עם המורה?" שאלתי אותו, "עם ההורים? הסברת להם מה קשה לך?" 

"הם בטח יודעים, הם רואים אותי כל הזמן!" ענה רז. הסברתי לרז שהם רואים 

ילד מפריע, ילד שלא מקשיב להוראות, אבל הם לא יודעים מה עובר לו בראש ומה 
הוא מרגיש. 

"אתה חייב לדבר ִאתם, תתפלא כמה שזה יכול לעזור" התעקשתי. 

אתם בטח תוהים, איך נהייתי פתאום כזה יועץ חכם? פשוט חשבתי על פרשת 

שהיא  עד  לו,  מקשיבה  ולא  בכוונה"  "עושה  שהאתון  חשב  בלעם  גם  שלנו.  פתחה את פיה...השבוע 
ואם אתון יכולה לדבר, בוודאי גם רז שלנו יּוכל!

שלכם,
חידקל

בלק: חשוב לדבר!
בפרשת ָּבלָק מסופר שבלק מלך מואב, שחשש שבני ישראל יתקפו את ארצו, פנה אל ִּבלְָעם )נביא ומכשף שהיה ידוע 

בכוחותיו לברך ולקלל( וביקש ממנו לקלל את עם ישראל. 
בתחילה אסר ה' על בלעם להיענות לבקשה, אך לאחר שבלק חזר על בקשתו כמה פעמים, התיר לו ה' לצאת לדרך.

בצאתו לדרך רכוב על אתונו, חסם מלאך ה' את דרכו של בלעם. האתון ראתה את המלאך, אך בלעם לא ראה אותו ולא 
הבין מדוע סטתה האתון מהדרך ונעצרה. 

בלעם ִהָּכה את האתון שוב ושוב, ולבסוף עשה ה' נס — 

 וַּיִפְַּתח ה' ֶאת ּפִי ָהָאתֹון, וַּתֹאֶמר לְבִלְָעם: ֶמה ָעׂשִיִתי לְָך 
 ּכִי ִהּכִיַתנִי זֶה ׁשָֹלׁש ְרגָלִים? 

 וַּיֹאֶמר ּבִלְָעם לָָאתֹון: ּכִי ִהְתַעּלַלְְּת ּבִי, לּו יֶׁש ֶחֶרב ּבְיִָדי ּכִי ַעָּתה ֲהַרגְִּתיְך. 
 וַּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ּבִלְָעם: ֲהלֹוא ָאנֹכִי ֲאתֹנְָך ֲאׁשֶר ָרכַבְָּת ָעלַי ֵמעֹוְדָך

 ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה, ַהַהְסּכֵן ִהְסּכַנְִּתי לֲַעׂשֹות לְָך ּכֹה?
 וַּיֹאֶמר ]לה בלעם[: ֹלא.

)במדבר, פרק כ"ב פסוקים כ"ח-ל'(
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מה אמרה האתון לבלעם   ●
כשכעס עליה?

מה פירוש?
ְרגָלִים — פעמים

לּו יֶׁש — אם הייתה
ַהַהְסּכֵן ִהְסּכַנְּתִי — האם הייתי רגילה
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כיף לדבר / גדי טאוב
אתמול שיחקנו כדורגל במגרש החניה בסוף השכונה ליד 

הבית של קרן. היינו אני ונועם וֵאלי ש' וגילי, אח של קרן, 
ועוד כמה קטנים. ]...[

בסוף נשארנו רק אני ונועם. אני התיישבתי על הקצה של 
המדרכה מתחת לפנס, ונועם עמד ובעט את הכדור לקיר של 

ֲחַדר פחי הזבל.
אני לא יודע איך התחלנו לדבר על זה. אני חושב שאני 

אמרתי שקצת חבל שבחופש, בסּוכות, לא מתראים עם כל 
הבנות ואין למי להציק. אמרתי שאני אוהב להציק להן, 

אבל אמרתי את זה ככה שאי אפשר היה לדעת אם התכוונתי 
ברצינות או בצחוק. אחר כך נועם אמר שיש ילדים 

 שמתגעגעים לבנות לא בגלל שהם שונאים אותן, 
אלא להפך, כי הם אוהבים אותן. הוא אמר שהוא חושב 
שגילי אוהב את יעל, ואז הוא בעט טיל לקיר ותפס את 

הכדור ביד. הוא התיישב על ידי.
אני אמרתי שאני חושב שכמעט כל הבנים בכיתה שלנו 

אוהבים את יעל, ואולי אפילו כולם. הסתכלנו על החלון 
 שלה, שאפשר לראות אותו מהמגרש. היה שם אור. ואז, 
אני לא יודע מה קרה לי, פתאום אמרתי: "גם אני אוהב 

כשיצא נַֹח מן התיבה וראה את העולם חֵרב, התחיל לבכות ואמר: "ריבונו של 
 עולם, נקראָת 'ָרחּום', ולכן הייָת צריך לרחם על ּבריֹותיָך!" 

השיב לו הקב"ה: "רוֶעה שוֶטה, עכשיו אתה אומר כך? למה לא אמרת כך בשעה 
שאמרתי לך שאני עומד להביא מבול על הארץ וציוויתי עליך לבנות את התיבה? 

בדבריי אלו ניסיתי לעכב אותך, אמרתי לך אותם בכדי שתבקש רחמים על העולם. 
אבל אתה, כאשר שמעת שתינצל בתיבה, לא עלה על ִלּבך לבקש רחמים על יישוב 
העולם! עשית את התיבה וניצלת, וכעת לאחר שאבד העולם אתה פותח את פיך 

להגיד לפניי בקשות ותחנונים?"
)על פי השמטות הזוהר, דף רנ"ד ע"ב(

במדרש שלפנינו נֹח מדבר —   ●
הוא מתלונן בפני האלוהים 

ואומר לו שלא היה צריך 
 להחריב את העולם. 

מתי, על פי המדרש, היה 
צריך נֹח לדבר ולא דיבר? 

מדוע לדעתכם כינה אלוהים   ●
את נֹח "רועה שוטה"? ִחשבו: 

מהו תפקידו של הרועה? 
האם נֹח מילא תפקיד זה?

מה פירוש?
בריותיך — האנשים ובעלי 

החיים שבראת
לא עלה על לִּבך — לא עלה 

בדעתך, לא חשבת
יישוב העולם — קיומם של בני 

האדם בעולם

אותה". נועם הסתכל עליי, הוא חיבק את הכדור ושם עליו את 
הלחי. "גם אני", הוא אמר. 

חייכתי וגם הוא חייך ושתקנו קצת. אחר כך שאלתי אותו 
ממתי זה ככה, והתחלנו לדבר על זה ועל כל מיני ילדים 

אחרים שאוהבים אותה ואין להם אומץ לעשות כלום, אפילו 
לא לגלות. זה היה כיף לדבר על זה. להגיד את זה למישהו, זה 
עושה הרגשה קצת כאילו אמרתי את זה ליעל. זה עושה נעים.

נשארנו שם הרבה זמן. אבל בסוף נשבענו שאף אחד לא מגלה 
את מה שהשני אמר לו. כשחזרתי הביתה אפילו לא היה אכפת 

לי שאימא שלי כעסה עליי שאני בא מאוחר. 
היה לי מצב רוח כזה טוב, שבקושי הצלחתי להירדם.

)מתוך: דברים שאני לא מגלה, הוצאת כתר. 
כל הזכויות שמורות להוצאת כתר ולמחבר(
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מדוע לילד בסיפור היה   ●
"כיף לדבר"?
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"נו, מה חדש?" שאל אבא את דורי ונועה בארוחת 
הערב.

"היום בחרנו את הסיפור שיְיַצג את הכיתה שלנו 
בתחרות הסיפורים", סיפר דורי, "וכצפוי נבחר 

הסיפור של רחלי".
"ומי נבחר בכיתה שלכם?" שאל אבא את נועה.

 "בסופו של דבר, נבחר הסיפור של עֵֶדן", 
ענתה נועה.

"למה 'בסופו של דבר'?" שאל דורי, "מה הייתה 
הבעיה?" 

"מה לא שמעָת?" התפלאה נועה, "בכל בית 
הספר דיברו על זה! היום, ממש לפני שהיינו 

צריכים להצביע, המחנכת שלנו, אפרת, מצאה 
בתא שלה מכתב ובו השמצות על עדן. היה כתוב 

בו שהסיפור שלה אינו מקורי, שלא ייתכן שהיא 
המציאה סיפור כזה לבדה ושהיא העתיקה אותו 
מספר סיפורים באנגלית לכיתה ה'. אבל אפרת 
ביקשה מאליס, המורה לאנגלית, לבדוק אם זה 

נכון, ואליס בדקה ואמרה שעדן לא העתיקה 
ושאין סיפור כזה בספר אנגלית. אז בסופו של 

דבר... כל המהומה הזאת רק הועילה לעדן, כולם 
דיברו על הסיפור שלה ואמרו שהוא מצוין. ובסוף 

היום, הצבענו, וכמובן שהיא זכתה". 
"מישהו בא לקלל ונמצא מברך" אמר אבא. 

"הי, זה בדיוק הביטוי שאפרת הכתיבה לנו בשיעור 
פרשת השבוע", אמרה נועה, "היא אמרה שהוא 

קשור לפרשה וביקשה שנמצא את הקשר... אבל 
לי נראה שהיא התבלבלה. כבר קראתי פעמיים 

את פרשת בלק ולא מצאתי את הביטוי".
"את צודקת", צחק אבא, "הביטוי בא לקלל ונמצא 
מברך לא מופיע בפרשה הזאת וגם לא בפרשות 

אחרות".
"אם ככה, אין לי שעורי בית!" אמרה נועה 

בשמחה, "אני הולכת לשחק במחשב".
"רגע, רגע", קרא אבא אחריה, "אבל אפרת בכל 

זאת צודקת". 
איך זה יכול להיות?" התאכזבה נועה.

 "בואו נראה, אולי נמצא משהו במחשב", 
אמר דורי. 

כשהתיישבו שלושתם ליד המחשב, הקליד דורי 
את הביטוי ומיד הופיעה ההגדרה על המסך:

בא לקלל ונמצא מברך 

בא לקלל ונמצא מברך — 
התכוון ְלָהַרע והדבר יצא לטובה. 

)לשון ראשון — מילון ניבים ומכתמים,
איתן אבניאון, איתאב, תל אביב 2000(

"זה בדיוק מה שקרה לעדן. מישהו רצה להזיק 
לה ולגרום לסיפור שלה להיפסל, אבל בסופו 
של דבר הוא רק הועיל לה ועזר לסיפור שלה 

להיבחר..." אמרה נועה. 
"אז אם כבר קראתם את פרשת בלק, בטח 
תוכלו להסביר איך הביטוי הזה קשור אליה", 

אמר אבא.
"אהה..." אמר דורי, "ּבָלָק, מלך מואב, ביקש 

מּבִלעם הנביא והמכשף לקלל את עם ישראל, 
אבל ה' החליף את הקללה בברכה, ובלעם מצא 

את עצמו מברך את עם ישראל".
"נכון מאוד", אמר אבא, "אף על פי שבלעם, היה 
נביא לא־יהודי הוא שאמר את הפסוק המפורסם 

שאנחנו אומרים כל יום בכניסה לבית הכנסת: 
'ַמה ּטֹבּו אָֹהלֶיָך יַעֲקֹב ִמׁשְּכְנֶֹתיָך י�ׂשְָרֵאל' )במדבר, 

פרק כ"ד פסוק ה'("

"עכשיו אני מבינה", אמרה נועה ופתחה את 
התנ"ך, "לכן בלק התרגז כל כך. תקשיבו, אחרי 

שבלעם בירך את עם ישראל כתוב:

לָקֹב אֹיְבַי קְָראִתיָך �ְִהּנֵה ּבֵַרכְָּת ּכַּפָי�, �ַּיֹואֶמר ּבָלָק ֶאל ּבִלְָעם:�ַּיִַחר ַאף ּבָלָק ֶאל ּבִלְָעם, �ַּיִסְּפֹק ֶאת 
בֵָרְך זֶה ָׁשֹלׁש ּפְָעִמים.

)במדבר, פרק כ"ד פסוק י'(
וַּיְִסּפֹק ֶאת ּכַּפָיו — ִהכה כף אל כף מצער ומאכזבהלָקֹב — לקלל

"נכון", סיכם אבא, "בסופו של דבר, בלעם בירך 
ולא קילל. סוף טוב, הכול טוב... גם לבני ישראל 

במדבר וגם... לעֵֶדן!"
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חברו סיפור קצר )כמה   ●
שורות( או ספרו על 

מקרה אמתי המתאים 
לביטוי "בא לקלל ונמצא 

מברך".
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מה בפרשה?
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ב פרשת	בלק:	חשוב	לדבר!

בלק, מלך מואב, חשש מבני ישראל שהתקרבו לארצו, ושלח שליחים אל המכשף בלעם בן בעֹור כדי 
ללכת. אך שליחיו של בלק באו פעם  עליו  וזה אסר  ה',  ישראל. בלעם חיכה לתשובת  להזמינו לקלל את 
נוספת לשכנע אותו. הפעם התיר ה' לבלעם ללכת בתנאי שיגיד רק מה שה' יאמר לו. בדרך חסם מלאך 
עד  ה בה  ִהּכָ נעצרה. בלעם  ולבסוף  ה' את הדרך. אתונו של בלעם, שראתה את המלאך, סטתה מן הדרך 
בלעם  לו.  שיאמר  מה  רק  לומר  אותו  השביע  וזה  המלאך,  את  בלעם  גם  ראה  אז  רק  פיה…  את  שפתחה 
הגיע לבלק, אך מפיו יצאו רק דברי ברכה לישראל! בני ישראל השתתפו בפולחן לאלוהי מדיין וה' הורה 
כול,  לעיני  חוטאים  מדיינית  ואישה  ישראלי  איש  ראה  אלעזר  בן  כשפינחס  החוטאים.  את  להרוג  למשה 

הרג את שניהם והמֵגפה נעצרה.

שפת הסימנים
כאשר מדברים על "ׂשָָפה", אנחנו בדרך כלל חושבים על 
שפה שאפשר לדבר באמצעות הקול, כמו עברית, ערבית 

או אנגלית. אך יש גם שפות אחרות, כמו שפת הגוף 
ושפת הסימנים. 

שפת הסימנים היא שפה המשמשת בעיקר חירשים 
וכבדי שמיעה, שבגלל קשיי השמיעה שלהם מתקשים גם 
לדבר. שפת הסימנים "מדּוברת" באמצעות כפות הידיים 
המעצבות צורות ותנועות. במקומות שונים בעולם נוצרו 
שפות סימנים שונות )שפת הסימנים הישראלית, שפת 
הסימנים האמריקנית וכו'( ודובריהן אינם מבינים זה את 

זה תמיד. 

בעבר חשבו ששפות הסימנים הן שפות דלות ושאי 
אפשר לבטא באמצעותן רעיונות מורכבים. אך בעשורים 

האחרונים מצאו בלשנים )חוקרי שפה( שלשפות 
הסימנים אוצר מילים עשיר ודקדוק מורכב, ממש כמו 

של שפות "רגילות". 
יש מילים שקל לנחש כיצד מסמנים אותן בשפת 
הסימנים, כמו "ּבַי�ת" — שמסמנים בהצמדת קצות 

האצבעות יחד, כמו גג רעפים. אך יש מילים שקשה יותר 
לנחש איך "אומרים" אותן. למשל, כיצד לדעתכם מסמנים 

"צבע שחור"?
כיום יש אפילו מילונים לשפת הסימנים, גם ברשת 

 האינטרנט. אז נסו למצוא מילון כזה והתחילו ללמוד... 
וגם אתם תוכלו להגיד שאתם "מדברים" שפה נוספת!

כשהכלב שלי לא עושה מה שאני 
אומר לו, אני לא מתעקש...

אני חושב לעצמי תמיד: "אולי הוא 
יודע משהו שאני לא יודע?..."

מאז ששמעתי את הסיפור על 
האתון של בלעם,
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מכתבים 
מחידקל

שלום חברים, 

כמה קשה להיפרד, אפילו כשזאת אינה פֵרדה לתמיד אלא רק לכמה שבועות.

אחרי כמה שנים בארץ החלטתי לצאת למסע גדול, כמעט טיול מסביב לעולם. 

אבל בינתיים, במקום לחשוב על הטיול, אני עסוק רוב הזמן בחששות. אני לא יודע 

איך אסתדר לבד, אתגעגע כל כך לנעמי... ולא רק אליה — גם לרז, לשחר, לעדי, 

לֹנח, לבת־שבע, לנינה, לעומר לבנימינה החתולה ולכל האחרים שסיפרתי לכם עליהם. 

כתבתי לכל אחד מהם מכתב פרדה, והם הכינו לי אלבום כיס קטן ובו תמונה של כל 

אחד מהם, וגם נתנו לי מתנה קטנה שאוכל לפתוח רק אחרי שאצא מהארץ. 

אני יודע שהכי קשה יהיה כשיגיע רגע הפֵרדה מנעמי, כי כמה שלא מתכוננים, בסוף 

רגע הפרדה מגיע ו... זהו, נפרדים. טוב, אז אולי עדיף שלא אחשוב על זה. ובעצם 

חשוב גם להיות קצת לבד ולראות את הדברים מנקודת מבט חדשה ועצמאית — לא?!

אני נזכר במשה רבנו שידע שהוא עומד להיפרד מעם ישראל, מה דעתכם — האם הוא 

חברים, היה ממש כיף להכיר אתכם השנה, היה עצוב? ואולי שמח דווקא להיפרד סוף־סוף מהעם שעשה לו צרות רבות כל כך? 
תבלו יפה בחופשה, ואני אבלה בטיול. 

שלכם, 
חידקל

ֵרָדה פינחס: ּפְ
כזכור, בפרשת חוקת נענשו משה ואהרון בכך שלא יזכו להיכנס לארץ כנען. 

לפני מותו ופֵרדתו מהעם, ִאפשר ה' למשה לראות את הארץ שבני ישראל עומדים להיכנס אליה. 

 וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶה: ֲעלֵה ֶאל ַהר ָהֲעבִָרים ַהּזֶה,
 ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר נַָתִּתי לִבְנֵי יִׂשְָרֵאל. 

 וְָרִאיָתה אָֹתּה וְנֱֶאַספְָּת ֶאל ַעֶּמיָך ּגַם ָאָּתה, ּכֲַאׁשֶר נֱֶאסַף ַאֲהֹרן ָאִחיָך.
)במדבר, פרק כ"ז פסוקים י"ב-י"ג(
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מדוע, לדעתכם, נתן אלוהים למשה לראות את   ●
הארץ לפני מותו?

מה פירוש?
נֱֶאַספְּתָ ֶאל ַעֶּמיָך — תמות



מדרש - מפי חכמים
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בין השורות
הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ סֹוף ֶזה ּתָ

– טֹוב יֹוֵתר?
– ַרע יֹוֵתר?

– ֹלא יֹוַדַעת ַמה ּיֹוֵתר.
הּו ַאֵחר. ֶ ַמּשׁ

ִביל, ֶרְך ִנְגֶמֶרת ַמְתִחיל ֵאיֶזה ׁשְ ַהּדֶ ׁשֶ ּכְ
ְיָלה ִנְגַמר ָאז ַהּבֶֹקר ַמְתִחיל, ַהּלַ ׁשֶ ּכְ
יָעה, ָעה ַמּגִ ָעה, עֹוד ׁשָ ְגֶמֶרת ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִגיָאה. ְ ִדיָעה ַמְתִחיָלה ַהּשׁ סֹוף ַהּיְ ַרק ּבְ
הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ סֹוף ֶזה ּתָ

סוף זה תמיד התחלה / לאה נאור

מדוע לדעתכם הדגישו החכמים שדברים הנאמרים בשעת פרדה צריכים להיות בעלי   ●
משמעות? כיצד משפיע הדבר על הקשר בין החברים הנפרדים? 

יש אנשים, שבגלל הקושי להיפרד, מתעלמים מהּפֵרדה הצפויה ואינם מדברים עליה כלל.   ●
האם לדעתכם חשוב לומר "שלום" ומילות פרדה כאשר נפרדים? אם כן, מדוע?

הציעו משפט יפה שאפשר לאומרו כאשר נפרדים מחברים או מקרובים.   ●

לא ייפטר אדם מחברו 
לא מתוך שיחה, 

חֹוק,  ולא מתוך ׂשְ
ולא מתוך דברים בטלים, 

ולא מתוך קלות ראש, 
אלא מתוך דיבור של חכמה. 

שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו את דבריהם בדברי שבח ותנחומין. 
)תוספתא, מסכת ברכות, פרק ג' הלכה כ"א(

מה פירוש?
ייפטר — ייפרד 

שיחה — דיבורים בענייני 
יום־יום, דברים שאינם דברי 

תורה
ׂשְחֹוק — צחוק 

דברים בטלים — דברים 
חסרי תוכן ומשמעות

קלות ראש — קלילות, חוסר 
רצינות

שבח — דברי הערכה
תנחומין — דברי נחמה 

והשתתפות בצער

עֹוֵבר, ִמיד יֹום ָמָחר ְלָכל יֹום ׁשֶ ֵיׁש ּתָ
ַאֵחר. ׁש ַמְחִליִפים ּבְ ּמָ ל ֲחלֹום ְמׁשֻ ּכָ

ָנה ַמְתִחיָלה, ָנה, עֹוד ׁשָ ְגֶמֶרת ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֵאָלה. סֹוף ׁשְ ׁשּוָבה ַמְתִחיָלה ַרק ּבְ ל ּתְ ּכָ

הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ י סֹוף ֶזה ּתָ ּכִ

ים ַמְתִחיִלים, ֶרט ִנְגַמר ַהַחּיִ ַהּסֶ ׁשֶ ּכְ
ים. ָבר ִמּלִ ֵאין ּכְ ׁשֶ ִליִלים ַמְתִחיִלים ּכְ ַהּצְ

ִליל ָאז ַנְתִחיל ְצִליל ַאֵחר. ְגֹמר ֶאת ַהּצְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ר. יר ָאז ַנְתִחיל ְלַדּבֵ ִ ְגֹמר ֶאת ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ּכְ

הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ סֹוף ֶזה ּתָ
– טֹוב יֹוֵתר? ַרע יֹוֵתר?
– ֹלא יֹוַדַעת ַמה ּיֹוֵתר.

הּו ַאֵחר.  ֶ ַמּשׁ
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הביאו דוגמה משלכם   ●	
 )לא מהשיר( לסוף שהוא 

גם התחלה.



פירושים 
ומפרשים

סמך את ידיו
ומה חושב על כך רבי אברהם אבן עזרא?

"מה קרה?" שאלה בבהלה אורית המזכירה, 
כשראתה את טליה תומכת בתומר שצלע לעבר 

הכניסה למזכירות בית הספר. 
"נפלתי במגרש", אמר תומר כשהוא מתפתל 

מכאבים.
"טליה, לכי קראי לַמְרק ואני אתקשר בינתיים 

להורים של תומר", אמרה אורית.
"הלו, זה אבא של תומר? מדברת אורית, מבית 
הספר. תומר נפל במגרש ונחתך בברך. שלחתי 
כבר לקרוא למרק, הוא הרי חובש מוסמך, אבל 
מה אתה מציע, שנזמין אמבולנס?" שאלה אורית.
"אני סומך את ידי על כל החלטה של מרק", ענה 
לה אבא של תומר, "בכל מקרה תעדכנו אותי מה 

שלומו ומה החלטתם לעשות". 
באותו הרגע הופיע מרק ובידו תיק עזרה ראשונה. 

מרק בדק את רגלו של תומר, חיטא את החתך 
וחבש אותו במיומנות.

"איך אתה יודע מה לעשות?" שאל תומר.
"למדתי בקורס חובשים", ענה מרק.

"כל אחד יכול להיות חובש?" שאל תומר.
"כן", אמר מרק, "אבל לשם כך צריך ללמוד את 

המקצוע, לעבור את הבחינות ולקבל הסמכה. 
כלומר, לקבל אישור לטפל בפצועים ובחולים".

"ומה עכשיו? אני יכול ללכת כרגיל?" שאל תומר.
"כן, בהחלט", ענה מרק, "אתה יכול לעשות הכול, 

רק תיזהר לא לאמץ את הרגל יותר מדי".
מרק מיהר לדרכו, ותומר וטליה נכנסו בשקט 

לכיתת המחשבים. הם הקלידו את הסיסמה ומיד 
כשהתפוגג הערפל מצאו עצמם עומדים בתוך 

קבוצת אנשים גדולה. עיני כולם היו מופנות אל 
שני אנשים שעמדו זה מול זה, המבוגר שבהם 

הניח את ידיו על ראשו של הצעיר.
 "מעניין מי אלה ולמה הם עושים את זה?"

שאלה טליה בלחש.
"אולי אלה משה ויהושע?" ניסה תומר לנחש.

להפתעתם ענה להם קול מוכר: "כך אמר ה' 
למשה לעשות: 'ַקח לְָך ֶאת יְהֹוׁשֻעַ ּבִן נּון ִאיׁש 

ֲאׁשֶר רּוַח ּבֹו וְָסַמכְּתָ ֶאת יְָדָך ָעלָיו' )במדבר, פרק כ"ז 
פסוק י"ח(".

טליה ותומר שמחו לראות לצִדם את רבי אברהם 
אבן עזרא, גם הוא צפה בהתעניינות במחזה. 

"אולי אתם יודעים מדוע ביקש ה' ממשה להניח 
את ידיו על ראשו של יהושע?" שאל הפרשן. 
"אני חושבת", אמרה טליה, "שיהושע אמור 
להחליף את משה בהנהגת העם, וכשמשה 

משעין כך את ידיו הוא מראה לעם שהוא בוטח 
בו וסומך עליו".

 "יפה מאוד", אמר אבן עזרא, "כך פירשתי
גם אני".

שוב כיסה ערפל את תומר וטליה והם מצאו 
עצמם בחזרה בכיתת המחשבים. על המסך 

שלפניהם הופיע פירושו של אבן עזרא:

אבן עזרא )ראב"ע(
�סמכת את ידך — 

להרא�ת את ישראל )לישראל( 

שה�א ]יה�שע[ במק�מ� �עלי� 
סמך.

"בני ישראל באמת יכלו לסמוך על יהושע. הרי 
הוא הלך לצִדו של משה במדבר ארבעים שנה 

ולמד ממנו כיצד להנהיג את העם", אמרה טליה.
"בקיצור, למדנו שמשה סמך את ידיו על ראשו 

של יהושע וכך הסמיך אותו למנהיג העם 
במקומו", סיכם תומר.

באותו רגע נשמע הצלצול. מרק המורה לאמנות 
נכנס לכיתה ועוד הספיק לשמוע את הסיכום של 
תומר. "ובאותו עניין... אני יכול לסמוך עליָך שלא 

תאמץ את הרגל?" שאל את תומר.
"אין בעיה", ענתה טליה במקום תומר. 

"אני במקומָך לא הייתי סומך עליה", צחק תומר, 
"וחוץ מזה", הוא פנה אל טליה, "תזכירי לי מתי 

הסמכתי אותך לדוברת שלי?..."

המילון שלי
סמך ידו על פלוני — 

אישר אותו כראוי לתפקידו.
סמך ידו על דבר — 
נתן את הסכמתו. 

)מילון אבן־שושן המחודש(

76

הסבירו את ההנחייה של   ●
ה' למשה: "וסמכת את 
ידך עליו". מה מסמלת 

הפעולה הזאת?

מה משמעות הביטוי   ●
בימינו?
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פרשת	פינחס:	ּפֵרדה	

ה' שיבח את מעשהו של פינחס )שסּופר בפרשה הקודמת(, והבטיח לזרעו כהונת עולם. 
בני ישראל ערכו ִמפקד בערבות מואב. 

בנות צלופחד פנו אל משה וביקשו ממנו, שמכיוון שלאביהן אין בנים ולא יהיה ממשיך למשפחתו 
ולנחלתו, יאפשר להן לרשת את נחלתו )אף על פי שהייתה זו זכות הבנים במשפחה בלבד(. 

תו תירש את נחלתו.  ה' הקשיב לבקשתן ואף קבע בחוק שמי שאין לו בנים, ּבִ
מרחוק.  אותה  לראות  ההר  על  לעלות  לו  ִאפשר  אך  לארץ,  להיכנס  יוכל  שלא  למשה  הזכיר  ה' 
יהיה ממשיכו. נון  בן  וה' הכריז שיהושע  ימשיך להנהיג את העם במקומו?  מי   משה היה מוטרד: 

בהמשך הפרשה מובאת רשימת הקורבנות שיש להקריב יום־יום ובמועדי השנה.

ילדי הנייר
לקראת מותו נדרש משה להיפרד מעמו. זו הייתה פרדה 

לעולם. אך, כמובן, יש גם פרדות זמניות, לזמן קצר או 
לתקופה ארוכה. במהלך חיינו אנחנו נפרדים מאנשים שונים 

בהזדמנויות רבות: נפרדים מחברים מבית הספר לפני 
חופשת הקיץ, נפרדים מקרובי משפחה שגרים רחוק ועוד. 

בימינו, אפשר לשמור על הקשר עם אנשים הנמצאים 
רחוק מִאתנו בדרכים רבות: באמצעות מכתבים, באמצעות 

הטלפון, באמצעות הדואר האלקטרוני ועוד. יש אפילו 
תוכנות מחשב שבעזרתן אפשר לדבר עם אדם הנמצא 

בקצה השני של העולם ובו בזמן לראות אותו על המסך! 
בעבר, לא היו אמצעי ההתקשרות מגוונים ומשוכללים 
כל כך, ולכן לפרדות היה אופי שונה. דוגמה אחת לכך 

היא הפרדות שנגרמו בעקבות ההגירה היהודית מאירופה, 

הגירה שהתחילה לפני יותר ממאה שנה ונמשכה שנים 
רבות. המהגרים היגרו לארצות הברית ולארצות שבדרום 
אמריקה והיו שעלו לארץ ישראל. רבים מהעוזבים נאלצו 

להיפרד מהוריהם הקשישים, שהתקשו לעבור לארץ 
אחרת, ומבני משפחה אחרים, וכאשר נפרדו לא ידעו 

אם ישובו לראותם אי–פעם או לשמוע את קולם. ההורים 
שנשארו באירופה כינו את בניהם ובנותיהם שנסעו אל 

מעבר לים "ילדי נייר" — גם משום שהם הרגישו שלאחר 
הפרדה הם היו ילדיהם רק "על הנייר" )כלומר, לא בפועל(, 

וגם משום שקשר עמם נשמר רק באמצעות מכתבים.
אז בפעם הבאה שאתם אומרים למישהו "נשמור על 

 קשר", הֹודּו על כך שהדבר אפשרי, ובסך הכול
קל יחסית!

די, מספיק, את חייבת 
להיפרד מהחולצה הזאת!

אבל אימא, הרבה בנות באות 
לבית הספר בחולצת ַּבְרִּבי.

אבל גילה, את המנהלת!



קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התמונות, השירים וקטעי הפרוזה המופיעים 
בספר בין אדם לחברו בפרשת השבוע ולקבל את הסכמתם להכללת היצירות בספר זה. בעלי הזכויות 

הבודדים שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

הזכויות על השירים ועל קטעי הפרוזה בספר זה שייכות למחבריהם ולאקו"ם, אלא אם כן צוין אחרת.

כל הזכויות על הקטע מתוך הספר סיפורו של משולש ורוד מאת אסתי שקדי שמורות להוצאת דני ספרים. 

כל הזכויות על השיר חרם מאת עוזי בן כנען שמורות להוצאת דוד רכגולד ושות' בע"מ.

כל הזכויות על הקטע מתוך הספר דברים שאני לא מגלה מאת גדי טאוב שמורות להוצאת כתר ולמחבר.

התמונה בעמ' 9 באדיבות

 Private Collection/© Look and Learn/ The Bridgeman Art Library/ asap creative

התמונה בעמוד 17 באדיבות אוסף התצלומים הלאומי. 

התמונה בעמוד 29 באדיבות ארכיון התצלומים, בית התפוצות, תל אביב. 

Bridgeman Art/ asap creative התמונות בעמוד 61 באדיבות

התמונות בעמוד 69 באדיבות אוסף התצלומים הלאומי.
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