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כתוב בפירוש

אולי גם אנחנו יכולים ללמוד משהו מהדרך 
שמשה טוען בה את טיעוניו - שחשוב לטעון 
טיעון בצורה מסודרת ומאורגנת, ולהתייחס 

ברצינות לדברי מי שעומד מולנו.

לפי אותו רעיון, תשובתו השנייה 
של משה מתייחסת לאמירה 
השנייה של ה', ובעבור שאמר 

]לו ה'[: "והוצא", את בני ישראל 
ממצרים, השיב ]משה[: מי אנכי 
שאוכל להוציא גוי גדול שהם 
בני ישראל, או במילים אחרות, 
המשימה הזאת "גדולה עליי!"

לדעתי, התוספת המעניינת של 
אבן עזרא היא שמשה לא העלה 
שני תירוצים סתם, אלא שדבריו 

 התייחסו לדברי ה' ישירות, 
אפילו לפי הסדר! 

ובעבור שאמר לו - מול דבריו של 
ה' "ועתה לכה ואשלחך אל פרעה" 
השיב ]משה[: הנה אני רועה והוא 

מלך גדול - כלומר, המלך לא 
יתרשם מאדם פשוט כמוני.

אני זוכרת את הסיפור הזה: ה' רצה 
שמשה יקבל אחריות, ינהיג את העם 
ויעמוד מול פרעה, אך נראה שמשה 

לא היה מעוניין בתפקיד כלל! 
בתשובתו לאלוהים העלה משה 

שתי בעיות: האחת - מי אני 
שאעמוד מול פרעה? והשנייה - מי 
אני שאוציא את ישראל ממצרים?

ה ֶאל ָהֱאלִֹהים: ִמי ָאנִֹכי – ובעבור שאמר לו: "ועתה לכה ואשלחך אל  אבן עזרא פירש: ַויֹּאֶמר מֶֹשׁ
פרעה", השיב: הנה אני רועה והוא מלך גדול, ובעבור שאמר: "והוצא", השיב: מי אנכי שאוכל 

להוציא גוי גדול שהם בני ישראל.

13 שמות: איך נולד מנהיג
ספר שמות מעביר אותנו מסיפורּה של משפחה אחת לסיפורו של 
ַעם עם ישראל. בני ישראל ַרִּבים ומתעצמים במצַרִים, והמלך פרעה 
החדש, שאינו מכיר את יוסף, חושש מפני בני ישראל ומטיל עליהם 
גֵזרות קשות. אחת הגֵזרות היא להמית את הבנים הזכרים הנולדים 
להם. וכך, כאשר נולד משה, מניחה אותו ִאמו בתיבה על ֵמי היאור, 
בתקווה שמישהו יראה את התיבה ויציל אותו. בת פרעה מבחינה 

בתינוק שבתיבה ומאמצת אותו.
מגלה  עברי,  איש  שִהכה  מצרי  איש  לאחר שהרג  בבגרותו,  משה 
בת  ציפורה  עם  מתחתן  הוא  שם  למדָין,  ובורח  העברי  מוצאו  את 
יתרֹו. יום אחד מתגלה ה' אל משה מתוך הְסֶנה הבוער ושולח אותו 
להושיע את ישראל. משה חוזר למצַרִים, עם אהרֹן אחיו הוא פונה 
אך  ממצַרִים,  ולהוציאם  ישראל  בני  את  לשחרר  בבקשה  לפרעה 

פרעה מסרב!

הפעם נתמקד בהתגלות אלוהים למשה 
בסנה הבוער. אלוהים מודיע למשה שהבחין 

בס�בלם של בני ישראל ובחר בו להנהיגם 
ולהיות אחראי להם. את דבריו חותם אלוהים 

במילים האלה: 

ְרעֹה,  ָלֲחָך ֶאל ּפַ ה ְלָכה ְוֶאׁשְ  ְוַעּתָ

ְצָרִים. ָרֵאל ִמּמִ י ְבֵני ִיׂשְ  ְוהֹוֵצא ֶאת ַעּמִ
ה ֶאל ָהֱאלִֹהים:   ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

ְרעֹה?  י ֵאֵלְך ֶאל ּפַ  ִמי ָאנִֹכי ּכִ

ְצָרִים? ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ  ְוִכי אֹוִציא ֶאת ּבְ
)שמות, פרק ג' פסוקים ט'–י'(
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נאה דורש

פירושי מילים

פרשת שמות

שאלות:
על פי המדרש, מדוע בחן הקב"ה את   » 1
כושר המנהיגות של משה באמצעות 

התבוננות ביחסו אל הצאן שרעה? 
)רמז: חפשו בסוף המדרש( 

אילו תכונות חשובות למנהיג באות לידי   » 2
ביטוי במעשה משה והגדי?

הקדוש־ברוך־הוא – ה' 
עליו השלום – ביטוי כבוד הנלווה לשמו 

של אדם שמת
ָחסּות – מחסה, מסתור    כיוון ש... – כאשר

יָך – מילת שבועה, אני נשבע לך ַחּיֶ

הקדוש–ברוך–הוא בחן את מנהיגותו של משה
המדרש מבוסס על המסופר בתורה, שמשה רעה את צאנו של יתרו במדיין.

צֹאן.  ָחנֹו הקדוש־ברוך־הוא ]כדי לדעת אם הוא מתאים למנהיגות[ אלא ּבְ משה, לא ּבְ
]כיצד?[ אמרו רבותינו: כשהיה משה רבנו עליו השלום רועה צֹאנֹו של יתרו במדבר, 

ברח ממנו גדי. ורץ אחריו ]משה[ עד שהגיע ]הגדי[ ְלָחסּות. 
כיוון שהגיע לחסות, נזדמנה לו ּבֵרכה של מים ועמד הגדי לשתות. 

כיוון שהגיע משה אצלו, אמר: אני לא הייתי יודע שרץ הייָת מפני שצמא ועייף אתה! 
הרכיבו על כתפו והיה מהלך. 

יָך, אתה  אמר הקדוש־ברוך־הוא: יש לך רחמים לנהוג צֹאנֹו של בשר ודם, כך ַחּיֶ
תרעה צֹאִני ישראל.

)מדרש רבה שמות, פרשה ב' פסקה ב'(

 )שגיא( שלום חברים!
דבר מעניין קרה לי כשעיינתי לראשונה בפרשה שלי – פרשת שמות. הפרשה מספרת את הסיפור המוכר על עבדות 

בני ישראל במצרים, אבל הפעם כשקראתי אותה שמתי לב במיוחד לבחירתו של אלוהים את משה למנהיג ולתגובתו 
של משה למשימה שהוטלה עליו. ריחמתי על משה שנאלץ לקבל את התפקיד רק משום שאלוהים לחץ עליו... 

 )אורית, מנחה(  שגיא, יש לך מושג למה הפעם דווקא הנושא הזה משך אותך?
 )שגיא( אולי זה קשור לחבר טוב שלי.

בכיתה שלו יש ילדים "מקובלים" וילדים "לא מקובלים", ומתברר שהילדים ה"לא מקובלים" 
סובלים מאוד מבחינה חברתית. המצב הזה גרם למחנכת שלו לפנות אליו ולהטיל עליו משימה לא 

פשוטה – לעזור לשפר את היחסים החברתיים בכיתה.
 )זיו( אתה בטוח שמדובר בחבר שלך, ולא בך עצמך?

 )אפרת( גם אני חשבתי שאולי אתה מתחבא מאחורי ה"חבר"! נו, ספר את האמת

 )שגיא( טוב, צדקתם, זה באמת זה אני.
אפילו באינטרנט מבינים מיד שאני מבלף... זה פשוט אישי קצת, לכן היססתי אם לשתף את כולם... 

 )מאיה( ומה שאני כתבתי על היחסים שלי עם הוריי לא היה אישי?!
יאללה, שתף אותנו, אנחנו פורום תומך!

 )שגיא( אז ככה...
לא רציתי להתערב בנושא, אבל המחנכת הסבירה לי שפנתה אליי משום שיש לי כושר מנהיגות, והיא חושבת 

שאוכל לנצל אותו לטובה במקרה הזה. מצד אחד, זה כמובן החמיא לי, מצד שני, זה העיק עליי – רק מפני שמצבי 
החברתי טוב ומפני שבדרך כלל מקשיבים לי, זו אחריותי לפתור בעיה חברתית מסובכת כזאת? לדעתי כל אחד 
צריך להחליט בעצמו אילו מטלות הוא רוצה לקבל על עצמו! גם במקרה של משה, היה צריך לתת לו לבחור אם 

הוא רוצה להיות מנהיג או לא, בלי ללחוץ עליו! 
 )אורית, מנחה( אני מבינה אותך, אבל אולי לפעמים דחיפה עוזרת... תראה, משה נרתם למשימה... והצליח בגדול!

 
 )שגיא(  אבל אם את זוכרת, הוא לא היה פופולרי כל כך ובני ישראל הפנו אליו המון תלונות,

שלא לדבר על פרעה! מי צריך את זה?! טוב, אני יודע, גיל המצוות... קבלת אחריות... כן, הפנמתי את המסרים 
שדיברנו עליהם בחוג. בקיצור אחשוב על זה... אויש, בכלל לא חשבתי על הדרשה, על מה אדבר בכלל? 

 )אופיר, מנחה( שגיא, הצחקת אותי, העלית כאן שאלות מצוינות לדרשה...
לדעתי, כבר עשית לפחות חצי עבודה!
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באופן אישי

רב ורבנות 
בפרשת שמות אנחנו קוראים שאלוהים בכבודו ובעצמו 

הסמיך את משה להיות מנהיגו של עם ישראל, גם כשמשה 
 עצמו חשב שהוא אינו האיש מתאים. כך הוא נהפך 

ל"משה רבנו"!
ומי מסמיך את מנהיגיו הרוחניים של העם בתקופתנו?
בימינו אנו מכנים בתואר "רב" כל מי שהוסמך להורות 

בענייני דת והלכה. רב הוא, בדרך כלל, אדם שלמד 
שנים רבות בישיבה או במוסדות אחרים להכשרת רבנים 
ועמד בבחינות הסמכה, שבהן הוא נדרש להפגין בקיאות 

רבה בכל תחומי היהדות. יש רבנים שאינם רק מורי 
הלכה )ליחידים הפונים אליהם(, אלא גם מנהיגי קהילות 

המדריכים את בני קהילותיהם בכל תחומי החיים.
במדינת ישראל מתמנים שני רבנים לתפקיד הרב הראשי 

 לישראל. רב אחד מעדות אשכנז ורב אחד מעדות המזרח -
המכונה גם "הראשון לציון". רבנים אלו הם הסמכות הרבנית 

הרשמית הגבוהה ביותר במדינה, והם פוסקים בעניינים 
הנוגעים לעתים לכל תושבי מדינת ישראל. 

יש יחידים וקבוצות בעם בישראל בימינו שאינם מכירים 
בסמכות הרבנים הראשיים לישראל כסמכות הרבנית 

הבכירה - יש בהם חילונים שאינם מכירים בכל סמכות 
רבנית ואף דורשים את הפרדת הדת מן המדינה )שחוקי 

הדת לא יהיו חלק מחוקי המדינה(, ויש בהם דתיים 
וחרדים המקבלים רק את סמכותם של רבני קהילותיהם.

כפי שיש בעולם היהודי מגוון של עדות, זרמים והשקפות 
העולם, כך יש רבנים בעלי עמדות שונות וסגנון הנהגה 

 אחר. על כך כבר הורו לנו חכמינו: "עשה לך רב" 
)מסכת אבות, פרק א' משנה ו'(, ויש שפירשו אמרה זו, שעל כל 

אדם לבחור לו רב המתאים להשקפת עולמו ולדבוק 
בפסיקותיו. 

חשוב לציין שבקהילות אורתודוקסיות רק גבר יכול להיות 
רב, ואילו בקהילות קונסרבטיביות ורפורמיות גם אישה 

יכולה להיות רב או ַרָּבה.

מנהיג כלבבי 

 היזכרו במנהיג שהרשים אתכם 
במיוחד )מנהיג מהארץ או מהעולם, 

מנהיג בהווה או מנהיג מהעבר, 
 מתקופת התנ"ך או מתקופה אחרת(.
חפשו באנציקלופדיה או באינטרנט 
פרטים נוספים על מנהיג זה וִכתבו 

 אותם בסיכום קצר.
 בין היתר ִּכתבו -

מה שמו המלא של המנהיג?  � 
מה )היה( תפקידו?  � 

באיזו תקופה חי והנהיג?  � 
את מי הנהיג )או עדיין מנהיג(?  �

 מה היו הפעולות החשובות שעשה 
 בתקופת מנהיגותו? 

באילו מעשים באה לידי ביטוי אחריותו 
לציבור שהנהיג? 

 האם היה, לדעתכם, משהו מיוחד 
במראה החיצוני של המנהיג שבחרתם? 

)אפשר לצרף תמונה(

 הסבירו מה הביא אתכם לבחור 
במנהיג זה דווקא.

 יש מנהיגים מסוגים שונים. חשבו 
על עצמכם. האם לפי דעתכם יש לכם 

תכונות הנראות לכם "מנהיגותיות"? 
 )זכרו, יש כל מיני מנהיגים(

אם עניתם בחיוב - ִּכתבו מהן   �
 התכונות המנהיגותיות שלכם.

אם עניתם בשלילה - האם הייתם   �
 רוצים לפתח תכונות כאלה, או לא? 

נמקו את תשובתכם!

דוד בן גוריון  )1886–1973(
ממייסדי מדינת ישראל וראש 

הממשלה הראשון שלה

 
גולדה מאיר )1898–1978(

ראש הממשלה הרביעית של 
מדינת ישראל

 
משה רבנו

גדול הנביאים שקמו לעם 
ישראל, הוציא את העם 
ממצרים והנהיגו במדבר
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מצד שני...

פרשת שמות

שאלות לדיון:

נסו לענות על שאלת הכותב: האם   ›
לדעתכם אדם נעשה מנהיג בזכות 
תכונות מולדות, בזכות מעשיו או 

בזכות המזל שעוזר לו להצליח 
בהגשמת מטרותיו?

מדוע מנהיג צריך אומץ דווקא?  ›

מה מייחד מנהיגים, מה גורם להם להתבלט מעל לשאר האנשים, להירשם 
בדפי ההיסטוריה )לטוב או לרע(, לסחוף המונים אל מותם או אל תהילתם, 

לבצע מהפכות, להקים אימפריה מכלום? 
האם אדם נולד מנהיג? האם הקארמה* הזאת שיש לאנשים מסוימים, נמצאת 

נים או נרכשת במימוש עצמי? או אולי שניהם? בּגֶ
או שמא מנהיגות היא בעצם אומץ, האומץ לשנות – לחשוב אחרת, "להמר" 

במובן מסוים. 
ואנחנו נשמע רק על אותם אלה שהימרו והצליחו, אך על מאות אלפים אחרים 
לא נשמע לעולם, ובעצם מה שהפריד ביניהם ובין התואר מנהיג היא ההצלחה, 

כי אומץ היה להם... מי מאתנו אינו חולם להנהיג, להוביל, לפרוח...?
אומץ, אנשים, אומץ.

 *קארמה - גורל, ייעוד

)על פי אדי מוס, העולם של adimos6, בלוג בתפוז, 8.1.2005(

ראש ממשלה ונשיא מדינה
אתמול התחשק לי לצפות בחדשות בטלוויזיה עם אבא. על המרקע הופיע ראש 

הממשלה ודיבר על כל מיני עניינים הקשורים לתקציב המדינה. אחרי הריאיון 
ִאתו שודרה כתבה על נשיא המדינה המבקר בפריז. פתאום לא הבנתי בשביל 

מה צריך שני מנהיגים, גם נשיא וגם ראש ממשלה. 
"אבא", שאלתי, "מה ההבדל בין ראש הממשלה לנשיא? שניהם עומדים בראש 

המדינה, לא?"
אבא צחק ואמר שזה באמת יכול קצת לבלבל אבל נשיא וראש ממשלה הם שני 

תפקידים שונים לגמרי. "בישראל ראש הממשלה הוא האיש העומד בראשות 
הממשלה. הוא האחראי על כל השרים. הוא המאשר את כל ההחלטות החשובות 

בנושאים כמו תקציב המדינה, ביטחון המדינה, מערכת הבריאות ועוד. ראש 
הממשלה עומד בראש המפלגה שבחר העם בבחירות הנערכות כל ארבע שנים. 

בנשיא המדינה, לעומת זאת, בוחרת הכנסת. אמנם על פי החוק הנשיא הוא ראש 
מדינה, אבל זה תפקיד ייצוגי ולא ביצועי. תפקיד הנשיא לפעול לאחדות העם 
ולייצג את כל השכבות והקבוצות בחברה ובמדינה ולא מפלגה אחת מסוימת. 

הנשיא מייצג את מדינת ישראל בעולם, כמו שראינו עכשיו, בביקורו בפריז".
עד שאבא גמר להסביר כבר שודרה התחזית, ואני ניסיתי לחשוב מה הייתי 

רוצה להיות - נשיא או ראש ממשלה. בכל אחד מהתפקידים האלה יש חלקים 
מעניינים ואחריות רבה. 

טוב, אני חושב שיש לי עוד קצת זמן להחליט...

הנשיא במדינת ישראל 
'חוק יסוד: נשיא המדינה' מגדיר את 
מעמד הנשיא, את דרך בחירתו ואת 

תפקידיו. סעיף 1 בחוק זה קובע: "בראש 
המדינה עומד נשיא". נשיא מדינת 

ישראל הוא, אם כן, ראש המדינה. הוא 
בעל מעמד ממלכתי* רם והוא עומד 

מעל לכל רשויות השלטון. 

)ניסן נוה, אזרחות — האתגר, הוצאת מט"ח, 
עמ' 152(

*ממלכתי — של המדינה )"הממלכה"( 
כולה. מייצג את כל אזרחי המדינה ולא 

שכבה, קבוצה או מפלגה מסוימת בלבד. 

ראש הממשלה במדינת ישראל
עוצמתו של ראש הממשלה היא רבה: 

על פי החוק, ראש הממשלה מרכיב את 
הממשלה )הרשות המבצעת במדינה(, 

הוא רשאי לפטר שר, הוא מוסמך 
להחליט על פיזור הכנסת והתפטרותו 
גוררת את התפטרות הממשלה כולה. 

)שם, עמ' 114(

אם אתה רוצה להיות מלך - בבקשה...
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כתוב בפירוש

אני חייבת לומר שהפירוש הזה מרגיע אותי - הוא 
מבהיר שאלוהים לא העניש את פרעה ואת עמו במכות 

סתם. הכול התחיל בשעבוד ובאכזריות של פרעה 
והמצִרים כלפי בני ישראל, שנהגו כך מיוזמתם. על כך 
נענש פרעה בהקשיית ִלּבו, והמשך העונש היה המכות 

שפגעו ַּבִּמְצִרים כולם.

ולכן - נתחייב למנוע ממנו דרכי 
תשובה. כלומר, העונש שאלוהים 
העניש את פרעה היה שהוא לא 
יוכל לחזור בתשובה ולהסכים 

להוציא את בני ישראל!

במשפט הירוק מוצג חלק מתשובתו 
של רמב"ן לשאלה. אתחיל בחלק 

הראשון: כי פרעה ברשעו אשר עשה 
 לישראל רעות גדולות חינם. 

רמב"ן מניח שלפרעה הגיע עונש 
משום שבעבר הוא פגע פגיעות קשות 

בעם ישראל מיוזמתו וללא סיבה 
)עבודת הפרך, הגֵזרה להמית את 

התינוקות הזכרים ועוד(.

אני רואה שבחלק המסומן בכחול 
רמב"ן מעלה את השאלה המוכרת: אם 
הֵׁשם ִהקשה את ִלּבֹו ]של פרעה[, מה 

ִּפְׁשעֹו? כלומר, אם אלוהים בעצמו גרם 
לפרעה לסרב, מה היה חטאו של פרעה, 

ומדוע הוא נענש על כך? בעצם זה 
בכלל לא היה באחריותו!

ְרעֹה ]...[ אם הֵׁשם ִהקשה את ִלּבֹו מה ִּפְׁשעֹו ]...[ כי פרעה  ה ֶאת ֵלב ּפַ רמב"ן פירש: ַוֲאִני ַאְקׁשֶ
ְּבִרשעֹו אשר עשה לישראל רעֹות גדולות חינם נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה ]...[

14 וארא: בחירה חופשית או תכנית אלוהית?
בפרשה הקודמת אלוהים נגָלה אל משה וביקש ממנו להנהיג את 
עם ישראל. בפרשה זו ה' מתגלה אל משה שוב. משה פונה אל הָעם 
ומנסה להעביר את המסר מאלוהים, אך בני ישראל עייפים מהעבודה 
הקשה ואינם מקשיבים לו. משה חושש שלא יצליח בשליחותו, אך 
אלוהים מחזק אותו ונותן לו אות. משה בן 80 ואהרֹן בן 83 כשהם באים 
לפני פרעה והחְרטּומים. הם משתמשים באות שנתן להם אלוהים - 
המֶטה שלהם הופך לתנין ובולע את מטֹות החרטומים, שהפכו גם 
הם לתנינים. פרעה עומד בסירובו לשחרר את בני ישראל, ואז באות 
על מצַרִים עשר המכות. בפרשת ָוֵאָרא מוזכרות שבע מהמכות: דם, 
צפרדע, כינים, ערֹוב )בעלי חיים מזיקים(, ֶדבר, ְשחין )מחלת עור( 
וברד. אולם, אחרי כל מכה ומכה חוזר בו פרעה ומָמֵאן לשחרר את 

בני ישראל.

בפרשת וארא מוטלת על משה השליחות 
לבקש מפרעה לשחרר את בני ישראל. 

כאשר ה' מתאר למשה את שליחותו הוא 
כבר מכין אותו לסירובו של פרעה:

ְרעֹה,  ה ֶאת ֵלב ּפַ  ַוֲאִני ַאְקׁשֶ
יִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי   ְוִהְרּבֵ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ּבְ
)שמות, פרק ז' פסוק ג'(
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נאה דורש

וארא פרשת 

פירושי מילים

שאלות:
לפי רבי יוחנן, איזה ביטוי בפרשה מבטא   » 1

את העובדה שפרעה לא היה יכול 
לחזור בתשובה? 

על פי תשובתו של רבי שמעון בן לקיש,   » 2
מתי מחליט הקב"ה "לנעול את לבו" של 

 חוטא ולמנוע ממנו לחזור בתשובה? 
ומהי מטרתה של "הנעילה" הזאת?

פתחון פה – הזדמנות לומר משהו, לטעון נגד
לעשות תשובה – להתחרט על מעשיו הרעים
הכביד את לבו – גרם לו להתעקש ולא לוותר

ַמְתֶרה – מזהיר ומאיים בעונש
לפרוע – לקבל ממנו את מה שהוא חייב, להעניש

הקשית עורפך – התעקשת שלא לשמוע בקולי

הכבדת לב פרעה
י ֶאת ִלּבֹו" )שמות י', א'( ְדִתּ י ֲאִני ִהְכַבּ "ִכּ

אמר רבי יוחנן: 
 פסוק זה עלול להיות פתחון פה לכופרים באל, הם עלולים לומר: 

לא היה פרעה יכול לעשות תשובה, כי האל הכביד את ִלּבֹו. 
אמר לו רבי שמעון בן לקיש: 

אלא שהקדוש־ברוך־הוא ַמְתֶרה בו באדם ומזהיר אותו על מעשיו הרעים, 
פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואם אינו חוזר בו, הקדוש־ברוך־הוא נועל לבו מן 

התשובה, כדי לפרוע ממנו מה שחטא. 
אף כך פרעה הרשע – כיוון ששיגר הקדוש־ברוך־הוא את משה להזהירו חמש פעמים 

ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש־ברוך־הוא: אתה הקשית עורפך והכבדת את ִלּבָך, 
הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך ומונע ממך לחזור בתשובה. 

)על פי מדרש שמות רבה, פרשה י"ג סימן ג'(

 )גילי(  היי לכולם!
כבר הרבה זמן אני אומרת לעצמי שאני חייבת להתחיל לעבוד על הדרשה, אבל כהרגלי דחיתי ודחיתי את הכתיבה 

לשבוע האחרון... ואז סוף־סוף התיישבתי וקראתי את הפרשה. הסיפור מעניין מאוד, הרבה "אקשן": מתח בין משה ובין 
פרעה, ִנסים, מכות. להפתעתי, מצאתי את עצמי מוטרדת מאוד מפרט אחד בסיפור – רוצים לנחש למה אני מתכוונת? 

 )ליהי( טוב, אל תמתחי אותנו סתם, ספרי במה מדובר!
 )גילי(  אז ככה, בפרשה מסופר שאלוהים שולח את משה לבקש מפרעה לשחרר את בני ישראל מן העבדות,

ואז מסופר שאלוהים ִהקשה את לב פרעה. פרעה, כמובן, לא נענה לבקשת משה, ונענש על כך במכות 
קשות. הסיפור הזה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בפרשה. 

 )עידן( נו, ולמה זה הפריע לך? את דואגת לפרעה?!

 )גילי(  בסיפור הזה מדובר על פרעה, אבל בעצם עולה כאן שאלה כללית על חופש הבחירה של כל אחד ואחד מִאתנו.
פעם קראתי שהתפיסה של המסורת היהודית היא שאדם חופשי לבחור את דרכו – ולכן הוא אחראי גם לתוצאות 

מעשיו, אבל אני לא לגמרי בטוחה שאכן זה כך. בסיפור על פרעה, למשל, ברור שהאל השפיע על החלטתו. ומה קורה 
בחיים שלנו? האם באמת הבחירה בכל תחום היא בידינו?

 )רעות(  גילי, את מתחילה לאבד אותנו... למה את מתכוונת?
 )גילי(  אז ככה, כל אחד מִאתנו נולד למשפחה מסוימת,

יש לו תכונות אופי מסוימות, מראה מסוים, ואפילו – לא נעים לומר, מנת משכל מסוימת. ברור שיש לנו 
חופש לבחור בלא מעט תחומים, אבל לא בכולם... דברים רבים מוכתבים מראש.

 )רעות( נכון, אבל בכל זאת,
בכל יום כל אחד מאתנו נדרש להחליט החלטות בעשרות מצבים. זה אומר שגם אם כמה 

מהדברים קבועים מראש, בכל זאת בתחומים מסוימים יש לנו אפשרות לבחור, ולכן עלינו 
לשאת באחריות לתוצאות מעשינו. לדוגמה, אמרת בעצמך שאת טיפוס שדוחה מטלות לדקה 

האחרונה, ובכל זאת, הפעם הקפדת להספיק למלא את המשימה שלך בזמן.

 )גילי(  את צודקת, ובאמת כל הכבוד לי! אולי המסקנה היא שיש דברים ש"נתונים" מראש,
ולמרות זאת, לכל אדם יש מרחב פעולה גדול מספיק שבו הוא יכול לבחור בין כמה אפשרויות... טוב, זה ידרוש עוד 

קצת מחשבה... וקצת התרחקתי מפרעה ומהפרשה, אתם חושבים שזאת בעיה?
 )אופיר, מנחה( זאת לא בעיה בכלל.

 נקודת המוצא שלך הייתה קושי שעלה מן הכתוב בפרשה, וממנו הגעת לשאלות פילוסופיות עמוקות. 
לדעתי זה תהליך מרתק. אני מחכה לשמוע כיצד תַפתחי את זה לדרשה. בהצלחה!
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בחירה חופשית או עתיד קבוע מראש?
 האם לאדם יש באמת בחירה חופשית לעשות כרצונו? 

אם הֵאל הוא יודע־כול ויכול לצפות מה יעשה האדם בכל 
רגע, האם האדם יכול לבחור לעשות אחרת?

שאלות אלו מורכבות ומסובכות, וכמעט כל הפילוסופים 
)אנשי המחשבה וההגות( היהודים והלא־יהודים עסקו 

בהן. כולם חיפשו הסבר לסתירה שבין הידיעה המוקדמת 
של האל, ובין אפשרותו של האדם לבחור בין טוב לרע. 

הרמב"ם )1204-1138(, אחד מחשובי הפילוסופים היהודים, 
גם הוא דן בכך. על פי השקפתו, דעת התורה היא שהאל 

מנהיג את העולם על פי חוקי הטבע ובכלל זה גם את 
האדם, ועם זאת נשארת לכל אדם אפשרות בחירה 

חופשית מוחלטת לעשות כל מעשה, ולבחור אם להיות 
צדיק או רשע )ראו ציטוט בעמוד הבא(. 

הרמב"ם נאבק בהשקפה שרווחה בתקופתו, שכל דבר - 
מנפילת ָעֶלה ועד מות אדם - קורה ברצונו של האל, או 

שהוא תוצאה של גֵזרה קדומה, ולכן האדם אינו יכול 
לשנות את גורלו. הרמב"ם יצא נגד ההשקפה שהאדם 

)ככל דבר אחר בעולם( כפוף לחוקים הקובעים מראש את 
התנהגותו, ולכן התנגד גם לאסטרולוגיה ולשיטות אחרות 

לחיזוי העתיד.
את אמרתו של רבי עקיבא "הּכול צפוי והרשות נתונה" 
)משנה, מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ח( פירש הרמב"ם כך: אמנם 

האל צופה ויודע מראש כל דבר שיהיה בעולם )כלומר 
בשבילו הכול צפוי(, אך ידיעתו זו אינה מכתיבה לאדם 

כיצד לנהוג, ובכל זמן הרשות נתונה בידי כל אדם לבחור 
את דרכו ואת מעשיו.

 כתבו שלושה דברים במסגרת 
בית הספר שאין לכם כל אפשרות 

לבחור או להחליט בהם.

 ִחשבו על שלושה דברים 
במסגרת בית הספר שבהם יש לכם 

אפשרות לבחור )ִחשבו על תחום 
הלימודים, על התחום החברתי, 

וגם על היחס שלכם לנעשה בבית 
הספר(.

בידיים שלנו
ברור לנו שבכמה תחומים בחיים יש לנו אפשרות לבחור, ולכן אנחנו אחראים 

לתוצאות הבחירות שבחרנו. לעומת זאת, יש תחומים שאנו מרגישים שהדברים 
בהם מוחלטים מראש.

אולם פעמים רבות מתברר שגם בתחומים שבהם נראה שהדברים נקבעים 
 מראש או שאחרים מחליטים בעבורנו, יש לנו אפשרות לבחור דברים מסוימים.

בית הספר הוא אחת המסגרות שנדמה שהכול בה נקבע ומוחלט בעבורנו, ולנו 
אין כל אפשרות לבחור או לשנות. אולם אם נחשוב היטב, נראה שגם בבית 

הספר יש דברים שהם "בידיים שלנו".

 ִחשבו על שלושה דברים בבית 
הספר שהייתם רוצים שתהיה לכם 

יכולת להשפיע עליהם. הסבירו 
מדוע בחרתם דווקא בהם.
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מצד שני...

וארא פרשת 

שאלות לדיון:

לפי הקטע, מה גורם לאנשים   ›
מסוימים לחשוב שאין להם בחירה 

ושאינם יכולים לשנות את מעשיהם?

ִחְשבּו על התנהגות אופיינית שלכם   ›
 שהייתם רוצים לשנות. 

האם לדעתכם הדבר אפשרי, כפי 
שטוען רבי נחמן? 

איש אחד שאל את רבי נחמן מברסלב: כיצד היא הבחירה? 
 השיב לו הרבי בפשטות: הבחירה היא ביד האדם. אם רוצה עושה, 

ואם אינו רוצה אינו עושה.
והעיר על כך ר' נתן )תלמידו(: 

רשמתי זאת, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד. מחמת שהם מורגלים 
במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם, על כן נדמה להם שאין להם בחירה, חס 

ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם, אבל באמת אינו כן. 
)רבי נחמן מברסלב, תיקון הלב, עמ' 211(

רשות לכל אדם נתונה: 
אם רצה להטות עצמו לדרך טובה 
ולהיות צדיק – הרשות בידו; ואם 

רצה להטות עצמו לדרך רעה 
ולהיות רשע – הרשות בידו. 

 )רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה,
פרק ה' הלכה א'(

בחירה או גורל
היום למדנו שאף על פי שלכל אדם יש בחירה חופשית להחליט אם להיות טוב  

או רע, לפעמים אלוהים "מתערב" ומונע ממנו את הבחירה. כך למשל אירע 
לפרעה, הזכות לבחור להיות אדם טוב נשללה ממנו משום שהיה רשע כל כך. 
בדיון הסוער שהתקיים בכיתה אמרה אפרת: "אני לא חושבת שיש לנו בחירה! 
לדעתי, גורלו של כל אדם נקבע ברגע לידתו - איך יתנהג, במה יעבוד, ואפילו  

עם מי יתחתן. אני לא יכולה לשנות את הגורל שלי - גם אם ארצה!"
כולם התפלאו. דווקא אפרת החכמה והמצטיינת, דווקא היא מאמינה בגורל?  

האם היא לא סומכת על עצמה שתוכל להתקדם ולהתפתח לפי רצונה ובחירתה?
עינת הקשתה עליה: "את רוצה לומר שאם מישהו נולד, למשל, עני - אז הוא  

צריך לומר לעצמו: 'זה הגורל שלי, גם אם אעבוד קשה ואזיע לא אוכל להתעשר'? 
אז בשביל מה אנחנו לומדים ומתאמצים?"

"וחוץ מזה", התייצב דור לצדה של עינת, "זה גם בכלל לא מסתדר עם היהדות, 
הרי כל הרעיון הוא שהאדם יכול לתקן את מעשיו ובכך לשנות את עתידו! גם אם 

אלוהים יודע כבר מראש במה יבחר!"
אף על פי שגם אני התנגדתי לדעתה של אפרת, המשכתי להרהר בכך עם תום 

השיעור - אולי באמת הכול קבוע מראש, ויש מי שגורלו טוב ומי שגורלו רע? הרי 
לפעמים נדמה שלאנשים מסוימים יש יותר מזל בחיים, לא?

רבי נחמן מברסלב )1810-1772( נולד בעיר מז'יבוז שבאוקראינה. מצד אמו היה נינו של מייסד 
 החסידות, הבעל שם טוב. רבי נחמן היה למנהיגה של חבורת חסידים עוד בטרם מלאו לו עשרים. 

הוא היה נוהג להתבודד וחש כי העשבים והצמחים שותפים בתפילתו, דיבר גם על חשיבות הריקוד 
והשירה. לצד אלה נודע בדרכי הנהגתו ובהתבטאויותיו החריפות שעוררו תסיסה והתנגדות בקרב 

מנהיגים חסידים בני דורו. 
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15

כתוב בפירוש

אני חושב שהכוונה אינה שביציאת מצרים היו 
נסים מכמה סוגים, אלא שזאת הייתה חוויה 

בכמה מישורים: הפגנת עוצמה של האל ואות, 
סימן, לברית בינו ובין עם ישראל. ואם זוכרים 

חוויה בכמה מישורים היא נשמרת בראש ובלב 
חיה וממשית יותר, וזאת בעצם המטרה!

כשאני מנסה לחשוב על זה יותר 
לעומק, אני לא מבינה לגמרי 

מה הכוונה ב"חוזק יד" וב"אותות 
ומופתים". האם אנחנו אמורים להיזכר 

בשני דברים שונים? אולי יש ִנסים 
שמייצגים "חוזק יד" ונסים שמייצגים 

"אותות ומופתים"?

נכון. אני אסביר: תפילין של יד 
זיכרון לחוזק יד, מכיוון שהיד 
מסמלת כוח, תפילין של יד 
מזכירות לנו את כוחו של ה' 

ואת עוצמתו. ותפילין של ראש 
זיכרון לאותות ולמופתים שעשה 
הקב"ה לעינינו, מכיוון שהעיניים 

הן בראש, תפילין של ראש 
מזכירות לנו את האותות והנסים 

שבני ישראל ראו בעיניהם.

הפעם אני מבינה את הפירוש 
בקלות! חזקוני מסביר למה 

מניחים תפילין על היד ועל הראש 
דווקא. לפי פירושו, גם התפילין 
של יד וגם התפילין של ראש 
נועדו להזכיר לנו את יציאת 

מצרים, אך כל איבר "מוביל" את 
הזיכרון לכיוון אחר.

ִחזקוני פירש: ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה – תפילין של יד זיכרון לחוזק יד, ותפילין של ראש זיכרון 
לאותות ולמופתים שעשה הקב"ה לעינינו.

ּבֹא: תפילין לזיכרון
על  חושך  ומכת  ַארֶּבה  מכת   - מצַרִים  על  לבוא  מוסיפות  המכות 
כל הארץ. לקראת המכה הקשה מכולן - מכת בכֹורֹות - ה' מצווה 
ולסמן בדמו את משקוֵפי  את בני ישראל לשחוט ֶׂשה בי"ד בניסן 
הבתים )כדי שיהיה אפשר להבדיל בין בתי המצִרים לבתי ישראל(. 
 את הֶׂשה מֻצווים בני ישראל לצלות ולאכול. נקבע שמעשה זה - 
"אכילת קורבן הפסח" - יהיה ִמצָווה לדורות, ומצטרפים אליו המצווה 
לאכול מצה והאיסור על החמץ. בחצי הלילה, כשה' הורג את ְּבכֹוֵרי 
מצַרִים, בני ישראל שואלים כלים ובגדים מהמצִרים ויוצאים ממצַרִים. 
וליציאת  הפסח  לקורבן  הקשורות  מצוֹות  מוזכרות  הפרשה  בסוף 
מצרים - הקדשת הְּבכֹורים והחובה לַסֵּפר לדורות על יציאת מצרים, 

והרי זה מה שאנו עושים בכל שנה ושנה בליל הסדר!

אחת המצוות המזכירות לנו את יציאת 
 מצרים, המופיעות בפרשה, היא מצוות 

הנחת תפילין:

 ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה 
ין ֵעיֶניָך,   ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ

חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  י ּבְ  ּכִ
ְצָרִים.  ה' ִמּמִ

)שמות, פרק י"ג פסוק ט"ז(
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פירושי מילים

שאלות:
מדוע לדעתכם היה חשוב לאלישע   » 1

לצאת לשוק והתפילין על ראשו?
על פי סיום המדרש, מה הקשר בין   » 2

 תפילין לכנפי יונה? 
חזרו שוב לשאלה מס' 1, ובדקו אם 

יש קשר בין התשובות.

שוק – רחוב 
ַקְסּדׁור – שוטר רומי

כיוון ש... – כאשר
כנסת ישראל – עם ישראל

אלישע בעל כנפיים
בתקופת חז"ל נהגו תלמידי חכמים להניח תפילין על הראש כל שעות היום, ולא 

רק בשעת תפילת שחרית, כפי שנהוג בימינו.
המדרש שלפנינו הוא על חכם בן התקופה שכינויו היה "אלישע בעל כנפיים".

מדוע קראו לאלישע "בעל כנפיים"? שפעם אחת גְזָרה מלכות רוִׁמי הרשעה גֵזרה 
על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו. והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. 

ראהו ַקְסּדוׁר אחד. רץ אלישע מפניו, והקסדור רץ אחריו. 
וכיוון שהגיע אצלו, נטל אלישע את התפילין מראשו ואחזן בידו.

אמר לו הקסדור: מה זה בידך? אמר לו אלישע: כנפי יונה. פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה. 
לפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. 

ובמה נשתנו כנפי יונה משאר עופות? משום שנמשלה כנסת ישראל ליונה: 
מה יונה – כנפיה ְמִגּנֹות עליה, אף ישראל – מצוות מִגנות עליהן.

)על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף מ"ט עמוד ב'(

 )מאור( שלום לכולם!
אתמול ביקרתי את סבא וסבתא שלי. תמיד נחמד לבקר אצלם, הם מפנקים אותי במרק קובה המפורסם של 

סבתא ובפיתות המיוחדות של סבא, ובכלל, בכל מה שאני אוהב. אבל הפעם סבא הבהיר לי שיש לביקור נושא 
ומטרה – ללמד אותי על התפילין, לקראת בר המצווה שלי. 

אחרי האוכל סבא הראה לי כיצד מניחים את התפילין על היד ועל הראש. האמת? זה לא פשוט בכלל... כבר 
התחלתי ללמוד את הפרשה שלי, ולכן ידעתי לספר לסבא שהתפילין מוזכרות בפרשה, שם כתוב "והיה לאות על 

ידכה ולטוטפות בין עיניך" )שמות י"ג, ט"ז(. סבא התלהב ואמר שזה מוסיף משמעות מיוחדת – בכל פעם שאניח 
תפילין אזכור את פרשת בר המצווה שלי. פתאום הרגשתי מאוד לא נוח. האמת היא שאני חושב שלא אמשיך 

להניח תפילין לאחר בר המצווה. התלבטתי אם לומר את זה לסבא, או פשוט להנהן בראשי ולשתוק. 
 )מיכי( אם אתה מרגיש ככה, למה חשוב לך להניח תפילין בבר המצווה?

 )מאור( שאלה טובה! בהתחלה די התלבטתי...
אנחנו לא משפחה דתית, וזה נראה לי קצת "הצגה" להניח תפילין רק בשביל הטקס. התייעצתי עם אחי הגדול, 

והוא הסביר לי שבאירועים רבים עושים מעשה טקסי מסוים: שבירת כוס בחתונה, גזירת סרט בחנוכת בית, 
ופעמים רבות הטקס הוא חד־פעמי ומסמל את החידוש. הוא גם סיפר לי שמכיוון שבמהלך דורות רבים נערים 
ציינו את הגעתם לגיל 13 בהנחת תפילין, היה לו חשוב להניח תפילין גם כן, ובאמת הוא הרגיש שהוא מצטרף 

לאותה שושלת. חשבתי על זה, ואני בהחלט מתחבר לדברים האלה. 
 )ערן(  אז אמרת משהו לסבא?

 )מאור( לשמחתי לא הייתי צריך!
כנראה סבתא הבחינה במשהו בהבעת הפנים שלי, ואמרה שאני לא צריך להרגיש לא נעים, ושהיא וסבא יודעים 

שאולי לא אניח תפילין בכל יום לאחר בר המצווה. ראיתי אותה רומזת לסבא שגם הוא צריך לומר משהו, ואז הוא 
אמר שהוא מבין שאני חופשי לבחור את דרכי, ולמרות זאת, חשוב שאדע איך מניחים תפילין. 

אחר כך קראנו יחד את הפסוקים הכתובים בתוך התפילין, והייתה לנו שיחה ארוכה ומעניינת על השאלה למה 
החליטו לשים בתוך התפילין את הפסוקים האלה דווקא. דיברנו גם על מהות התפילין ועל הרעיון הטמון בהן, 

ופתאום כל העניין קיבל משמעות נוספת. 
 )נועם( ממש נחמד. אפשר לבוא לשיעור אצל סבא שלך?

לי אין מי שיסביר את הדברים האלה... 
 )אורית, מנחה( זה רעיון! מה דעתך, מאור, שנזמין את סבא שלך לחוג שלנו, להסביר לכולם על התפילין?

 )נועם( ואולי גם סבתא שלך יכולה להצטרף... עם הקובה... ?
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אחת המצוות המזכירות לנו את יציאת 
 מצרים, המופיעות בפרשה, היא מצוות 

הנחת תפילין:

 ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה 
ין ֵעיֶניָך,   ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ

חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  י ּבְ  ּכִ
ְצָרִים.  ה' ִמּמִ

)שמות, פרק י"ג פסוק ט"ז(
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באופן אישי

תפילין
 ילדים רבים מניחים תפילין בפעם הראשונה בהגיעם 

לגיל 13. אם כן, מהן תפילין?
בתורה אנחנו מצווים: "ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה )ָיְדָך( ּוְלטֹוָטפֹת 

 ֵּבין ֵעיֶניָך" )שמות י"ג, ט"ז(. אולם הציווי הזה אינו ברור דיו, 
ואי אפשר ללמוד ממנו כיצד בדיוק יש לקיים את המצווה. 

התורה שבעל־פה והמסורת העוברת מדור לדור הן 
המלמדות אותנו את פרטי המצווה. 

התפילין הן שתי קופסאות עשויות עור המכונות "בתים". 
בתוך הבתים מגולגלות ארבע פיסות קלף ועליהן כתובות 

ארבע פרשיות מן התורה. "בית" אחד מניחים על הזרוע 
)"תפילין של יד"(, ו"בית" אחר על הראש )"תפילין של 

ראש"(. את התפילין של יד מניחים על הזרוע מול הלב, 
כדי לסמל את הרגש. תפילין של ראש מניחים על המצח, 
כנגד המוח. הנחת התפילין על הזרוע ועל הראש גם יחד 

מסמלת את עבודת האל בשכל וברגש. רצועות התפילין 
שעל הראש משתלשלות מטה מן הצוואר, ואילו את 

הרצועה של התפילין שעל היד כורכים סביב הזרוע שבע 
פעמים ואחר כך סביב כף היד בצורה היוצרת את המילה 

"שדי", שהיא אחד משמותיו של האל.
הנחת תפילין נחשבת מצווה חשובה מאוד במסורת 

היהודית. בעבר היו יהודים מניחים תפילין במשך כל היום, 
אך בימינו נהוג להניח תפילין בכל בוקר של יום חול, 

בתפילת שחרית. בשבת אין מניחים תפילין.

ומה על הנשים?
יש מקורות המעידים במפורש שהיו נשים שנהגו להניח 
תפילין. למשל "מיכל בת כושי הייתה מנחת תפילין ולא 

 מיחו בה חכמים" )תלמוד בבלי, מסכת ערובין, דף צ"ו עמוד א'(, 
 ואף היום נוהגות חלק מהנשים בקהילות ליברליות 

להניח תפילין.

 סוג אחד של זיכרון הוא זיכרון של 
אירועים שהתרחשו בעבר, ומשום שהם 

בעלי משמעות, אנו רוצים להמשיך 
לזכור אותם גם להבא. הנחת תפילין 

היא דרך אחת לזכור בכל יום ויום 
את אחד האירועים החשובים שאירעו 

בתולדות עם ישראל, את יציאת מצרים.

היזכרו באירוע בעל משמעות שהתרחש 
בחייכם הפרטיים, אירוע שאתם זוכרים 

עד היום ורוצים להמשיך ולזכור אותו גם 
בעתיד. האם יש דרך מיוחדת שבה אתם 

זוכרים מאורע זה? אם כן, מהי? )אם לא, 
ִחשבו על דרך שבה תוכלו לזכור אותו, גם 

לאחר שעבר זמן רב מאז התרחש(.

איך אנו זוכרים?
שמתם לב שיש כמה סוגים של זיכרון ושלכל אחד מהם יש תפקיד אחר ומשמעות 

אחרת? גם הצורה שאנו זוכרים בה משתנה בהתאם לנסיבות.

� מה ההבדל בין שני סוגי הזיכרון 
האלה?

� האם יש הבדל בין הדרכים שאנו 
נוקטים כדי להיטיב לזכור דברים 

השייכים לשני הסוגים האלה?

אולם לא רק אירועים בעלי משמעות אנו 
רוצים לזכור.

 כולנו צריכים לזכור מטלות ומשימות 
הקשורות לחיי היום־יום שלנו )לדוגמה, 

לזכור להכין שיעורי בית, לזכור יום 
ושעה של חוג או של פגישה וכדומה(. 

כתבו שלושה דברים יום־יומיים שעליכם 
לזכור. האם אתם עושים מעשה מסוים כדי 

להצליח לזכור אותם?

 תפילין 
של יד

 תפילין
של ראש

"בית"
רצועות
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מצד שני...

שאלות לדיון:

מה, לדעתכם, הניע את ר' אהרן ויידר   ›
ואת שאר היהודים במחנה להשקיע 

מאמצים כה רבים כדי להניח תפילין?

האם, לדעתכם, ראוי שאדם יסכן את   ›
חייו בשביל דברים שהוא מאמין בהם, 

למשל בשביל קיום מצוות?

הנחת תפילין בתקופת השואה
נזכר אני ביהודי ממונקאץ', ר' אהרׂן ויידר, שהקדים לקום בשתיים בלילה, והיה 

מעורר אותי שאתן לו להתפלל בזוג התפילין. הוא עמד והתפלל ללא הפרעה, 
כאוות נפשו. אך בשעה שלוש לפנות בוקר כבר החל התור הגדול להנחת 

תפילין, וזה נמשך כרגיל עד שעה חמש וחצי, מועד המפקד. אחי ואני היינו 
האחרונים להתייצב במפקד.

בכל זאת דאגנו לקחת את זוג התפילין למקום העבודה, כי שם ניצלו עשרות 
יהודים את ההפסקה הקצרה לאכילת הצהריים, כדי להניח תפילין במקום סתר.

בכל אחת מארבע הפרשיות הכתובות 
על פיסות הקלף שבתוך התפילין  

מופיע פסוק שלמדו ממנו על מצוות 
הנחת תפילין:

ין ֵעיֶניָך  רֹון ּבֵ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ
ָיד  י ּבְ ִפיָך, ּכִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ְלַמַען ּתִ

ְצָרִים. ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה' ִמּמִ
)שמות, פרק י"ג פסוק ט'(

ין  ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ
ְצָרִים. חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ י ּבְ ֵעיֶניָך, ּכִ

)שמות, פרק י"ג פסוק ט"ז(

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת  ְרּתָ ּוְקׁשַ
ין ֵעיֶניָך. ּבֵ

)דברים, פרק ו' פסוק ח'(

ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל  ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ְוׂשַ
ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ַנְפׁשְ

ין ֵעיֵניֶכם. ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ
)דברים, פרק י"א פסוק י"ח(

למה חשוב לזכור?
לא מזמן חגגתי את בר המצווה שלי. הלכתי לכותל המערבי עם כל המשפחה 

והנחתי תפילין בפעם הראשונה בחיי. הנחתי את ה"תפילין של ראש" על המצח 
ואת ה"תפילין של יד" ליפפתי סביב הזרוע, ובירכתי. אני חייב להודות שהרגשתי 

קצת משונה כשהתפילין עליי. שאלתי את אבא מדוע אנו עושים את זה, והוא 
הסביר שהתפילין הן מעין סימן שמזכיר לנו את יציאת מצרים. כפי שמזכירים 

אותה בפסח, בקידוש של שבת ובאירועים נוספים. "אבל למה צריך להיזכר 
ביציאת מצרים?" חשבתי. "הרי זה היה כל כך מזמן, ואיך זה קשור אליי, כאן, 

היום? ואנחנו אפילו לא קרובים לפסח..."
אבא כאילו קרא את מחשבותיי, ואמר: "יציאת מצרים הייתה אירוע חשוב מאוד 

בתולדות עם ישראל, שהוא העם שלנו, שלי ושלך. במצרים הפכו בני יעקב 
ממשפחה לעם - עם ישראל, ומשם יצאו למסע ארוך במדבר, מסע שבמהלכו 

קיבלו את התורה ובסופו הגיעו לארץ ישראל.
ההיסטוריה והעבר הם חלק מאתנו והם עוזרים לנו לדעת טוב יותר מי אנחנו".

"כמה וכמה חברים שלי אינם מניחים תפילין, האם משום כך הם אינם זוכרים את 
יציאת מצרים?" הקשתי, "הרי גם אני לא אניח תפילין כל יום". אבא הסביר לי 

שהנחת התפילין היא סימן. בין שאנחנו מניחים תפילין יום־יום בין שלא, מוטלת 
עלינו החובה והאחריות לשמור על הזיכרון הלאומי שלנו ולהעבירו הלאה.

כבר היינו בדרך הביתה, ואני הרהרתי: "מדוע צריך לזכור דווקא בדרך זו? האם 
דרושים לנו תמיד חפצים כדי לעורר בנו זיכרון?"

מה דעתכם?

פרשת בא

 )משה בראכטפלד, מתוך: אני מאמין — ספר עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה, 
כינס וערך: מרדכי אליאב, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ"ח, עמ' 129(
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כתוב בפירוש

16

נראה שלעולם לא נדע איך בדיוק הושרה שירת הנשים 
וכיצד נשמעה. אבל מה שחשוב הוא שברור מהפסוק 
ומהפירוש שהנשים לא רק שרו במקהלה עם הגברים, 

אלא שקולן נשמע בפני עצמו! ואולי זה מסר חשוב לנו, 
הבנות, לדאוג שקולנו יישמע תמיד!

על כל פנים, ברור מהפירוש 
)בעיקר מהחלק הכחול(, שמרים 
הדגימה לנשים כיצד לשיר וגם 
הדריכה אותן שתעשינה כמוה: 
שתענינה כן )כך, באותו אופן( 

אחרי משה וישראל. 

את החלק הראשון של הפירוש 
)הסגול( אני מבין בלי בעיה. 
בעצם, רמב"ן חוזר על מילות 
הפסוק המציין שמרים והנשים 

יצאו "ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחֹלת".

בחלקו השני של הפירוש כתוב: וענתה 
להם ]מרים[ הפסוק הראשון של השירה. 
אני יכול לדמיין כמה אפשרויות לשירה 
משותפת: אולי משה והגברים שרו בבת 
אחת את כל השירה, ובסופה הצטרפו 
מרים והנשים וענו להם במילות הפסוק 

הראשון, מעין פזמון? ואולי השירה הייתה 
מחולקת מראש למעין "בתים", ואחרי כל 

"בית" שרו הנשים את "הפזמון"?

רמב"ן פירש: ]...[ כי אז לקחה מרים הנביאה את התוף בידה וענתה להם הפסוק הראשון 
של השירה שתענינה כן אחרי משה וישראל.

בשלח: שירה בשני קולות
בני ישראל מגיעים לים סּוף ונעשה להם נס - הים נבקע לשניים, 
ובני ישראל עוברים ביבשה. אחרי שבני ישראל עוברים, שבים המים 
הנס  על  בו.  טובעים  אחריהם,  שרדפו  והמצִרים,  הים,  את  ומכסים 

הגדול שקרה להם שרים בני ישראל את שירת הים. 
במסעם במדבר בני ישראל מגיעים למקום שהמים בו ָמרים, וה' נותן 
בידי משה פתרון כיצד להמתיקם. אחר כך בני ישראל מתלוננים על 
ָרָעב, וה' שולח להם ְׂשָלו )סוג של עוף( וָמן ִמן השמים. בֵמי ְמריָבה 
בני ישראל מתלוננים על ָצָמא, ומשה מכה בצּור, ויוצאים ממנו מים. 
ידיו  את  נושא  משה  ישראל.  את  מתקיף  עמלק  הפרשה  בסוף 
למעלה, ואז בני ישראל מנצחים את אויביהם. ה' מבטיח למחות את 

ִזכרֹו של עמלק לדורות.

לאחר קריעת ים סוף וההצלה מיד מצרים פורצים 
בני ישראל בשירה. גם הנשים מצטרפות לאירוע 

בשירה ובריקודים: 

ָרֵאל  ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מֹׁשֶ  ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר: ִ  ֶאת ַהּשׁ

ָאה  י ָגאֹה ּגָ יָרה ַלה' ּכִ  ָאׁשִ
ם. ]...[  סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ

ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת  ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ַוּתִ
ים ַאֲחֶריָה  ׁשִ ֶצאןָ ָכל ַהּנָ ָיָדּה, ַוּתֵ ַהּתֹף ּבְ

ים ּוִבְמחֹלֹת.  ֻתּפִ  ּבְ
ָאה  י ָגאֹה ּגָ ירּו ַלה' ּכִ ַען ָלֶהם ִמְרָים: ׁשִ ַוּתַ

ם.   סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ
)שמות, פרק ט"ו פסוקים א', כ'(
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ם י ר ב ד ר    ב ד מ ב א    ר ק י ו ת    ו מ ש ת    י ש א ר פרשת בשלחב

נאה דורש

פירושי מילים

שאלות:
המדרש הזה נכתב לפני כאלפיים שנה.   » 1

מה הייתה אז התפיסה בעניין היחס 
אל נשים ואל גברים?

האם לדעתכם גם היום היחס דומה?   » 2
הסבירו את תשובתכם.

כיוון ש... – כאשר
נתקבצו – התקבצו, התאספו

ליטול עצה – להתייעץ
המקום – הקדוש־ברוך־הוא

מי שאמר והיה העולם – הקדוש־ברוך־הוא

הקב"ה מרחם על הכול 
כיוון ששמעו בנות צלֹפחד שהארץ מתחלקת לשבטים לזכרים ולא לנקבות, 

נתקבצו כולן זו על זו ליטול עצה. 
אמרו: לא כרחמי בשר ודם רחמי המקום. 

 בשר ודם, רחמיו על הזכרים יותר מן הנקבות
)=בני אדם נוטים להעדיף גברים על נשים(,

אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, 
אלא רחמיו על הזכרים ועל הנקבות, רחמיו על הכול. 

יו" )תהלים קמ"ה, ט'(. ל ַמֲעׂשָ שנאמר "טֹוב ה' ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
)מדרש ספרי, במדבר, פסקא קל"ג(

 )הדס( שלום לכולם!
הפרשה שלי, פרשת בשלח, מתארת את יציאת מצרים ואת חציית ים סוף. שמחתי לקרוא בפרשה שלא רק משה 

שר שיר הלל אלא גם מרים, שהובילה את הנשים בשירה, בתופים ובמחולות. אני מדמיינת שכולם היו ב"ַהיי" 
לאחר היציאה ממצרים וקריעת הים, בטח הייתה אווירה מדהימה! 

 )מירי( הדס, ידעתי שאוכל לסמוך עלייך,
 ושלא משנה מה תהיה הפרשה שלך, תמצאי דרך לדבר על כוחן של הבנות! כל הכבוד. 

ִאתך לאורך כל הדרך! 
 )עידן( ובאותו עניין...

זה נכון מה ששמעתי, שאת מתכוונת לקרוא בתורה בבת מצווה שלך?! 
 )הדס(  בהחלט! למה אתה נשמע מופתע?

 )עידן( בטח שאני מופתע,
תודי שזה לא מקובל כל כך שבת תקרא בתורה. זה תפקיד של בנים מאז ומעולם. 

בבית הכנסת שלנו בנים הם החזנים והם הקוראים בתורה. למה לשנות? 

 )הדס( עידן, אתה מוזמן לבית הכנסת שלנו,
שם הבנות הן חזניות, קוראות בתורה וממלאות את כל התפקידים. אנחנו אחראיות למה שמתרחש בבית הכנסת 

בדיוק כמו הבנים! לדעתי אתה מתנגד לכך רק מפני שהעניין זר לך, ומעולם לא ראית נשים קוראות בתורה או 
משמשות חזניות, אבל אם תחשוב על זה לעומק – בעצם למה לא? אם אחת הדרכים המסורתית לציין את בגרות 
הבן היא עלייה לתורה בבית כנסת, למה שבנות, שגם הן מתבגרות ונעשות מחויבות יותר למסורת, לא יחוו אותה 

חוויה? אני יודעת שבשביל אחי הגדול העלייה לתורה והקריאה בה היו חשובות מאוד, אז למה שאני אוותר? 
רק מפני שאני בת?! הנה, בפרשת בשלח לאחר קריעת ים סוף מרים לקחה את התוף מיוזמתה ואחריה יצאו כל 

הנשים בתופים ובמחולות. היא לא הגבילה את עצמה מפני שהיא אישה! נכון שצריך זמן כדי להתרגל לדברים 
חדשים אבל אני מאמינה שיום אחד, זה יהיה מקובל כל כך, שלא נבין איך יכול להיות שפעם היה אחרת!

 )ליה( הדס, במשפחה שלנו לא נהוג שבנות קוראות מהתורה,
אבל דברייך עוררו בי מחשבות חדשות... אני חושבת שאדבר על זה עם ההורים שלי... 

 )אורית, מנחה( בנות וגם בנים, חשוב לי לומר לכם משהו.
לא כולם צריכים לציין את בת המצווה או את בר המצווה באותה הדרך. אני שמחה שהדס בחרה 

לעלות לתורה אבל מה שמתאים להדס אולי לא מתאים לאחרים... לדעתי הדבר החשוב ביותר 
שאמרת, הדס, הוא שאת לא מוותרת על כך שהיום יהיה משמעותי בשבילך... זה האתגר של כל 

אחד ואחת מכם – למצוא את הדרך לציין את האירוע בדרך שתתאים לו ולמשפחתו. 
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לאחר קריעת ים סוף וההצלה מיד מצרים פורצים 
בני ישראל בשירה. גם הנשים מצטרפות לאירוע 

בשירה ובריקודים: 

ָרֵאל  ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מֹׁשֶ  ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר: ִ  ֶאת ַהּשׁ

ָאה  י ָגאֹה ּגָ יָרה ַלה' ּכִ  ָאׁשִ
ם. ]...[  סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ

ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת  ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ַוּתִ
ים ַאֲחֶריָה  ׁשִ ֶצאןָ ָכל ַהּנָ ָיָדּה, ַוּתֵ ַהּתֹף ּבְ

ים ּוִבְמחֹלֹת.  ֻתּפִ  ּבְ
ָאה  י ָגאֹה ּגָ ירּו ַלה' ּכִ ַען ָלֶהם ִמְרָים: ׁשִ ַוּתַ

ם.   סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ
)שמות, פרק ט"ו פסוקים א', כ'(
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על בנים ובנות
בנים ובנות שונים אלו מאלו - זו עובדה. 

עם זאת, מבחינות רבות כמעט אין הבדל 
ביניהם. בפרשת השבוע ראינו שמרָים 
והנשים שרו גם הן את שירת הים עם 

הגברים או לִצדם, ובמדור "מפרשה 
לדרשה" הדס מספרת שהיא מתכננת 

לעלות לתורה בבת המצווה שלה, בדיוק 
כמו הבנים.

הדרך לציין או לחגוג את בר המצווה ובת המצווה אינה 
קבועה. בנים רבים מציינים את הגיעם לגיל 13 בעלייה 

לתורה )כלומר באמירת ברכות לפני קריאת פסוקים 
מהתורה ואחריה( ויש שגם קוראים בתורה. העלייה לתורה 

נערכת לרוב בבית כנסת בשבת. משפחות רבות עורכות 
סעודה חגיגית רבת־משתתפים בשבת או באמצע השבוע. 
ואם הנער מתחיל להניח תפילין, יש העושים מסיבה באותו 

היום.
בנות רבות מציינות את בת המצווה בסעודה חגיגית ואף 
בחגיגה רבת־משתתפים, ובבתי כנסת שונים נוהגים שגם 

הבת עולה לתורה ואף קוראת בה.
בחגיגה עצמה יש מרכיבים רבים: החל בנשיאת דרשה של 
הנער או הנערה החוגגים, דרך הדלקת מנורה בת 12 או 13 

נרות, וכלה בברכות, בסרטונים ובמצגות על חיי החוגגים 
ומשפחותיהם. יש משפחות המציינות את האירוע בטיול 

מיוחד או בפעילות התנדבותית.

אפשר לציין בת מצווה ובר מצווה בדרכים רבות, ואין לכך 
כללים מחייבים. עם זאת, כאשר מתכננים את האירוע כדאי 

לזכור את משמעותו - כניסה אל החברה הבוגרת וקבלת 
אחריות - וכדאי להביא לידי ביטוי את המשמעויות האלה 

באירועים משמחים!

טקסי בר מצווה ובת מצווה
מקובל לחשוב שבעם ישראל ערכו טקסי בר מצווה ובת 

מצווה כבר עם קבלת התורה בהר סיני, אבל למען האמת, 
הם התחילו מאוחר הרבה יותר.

המקור הקדום ביותר שמוזכר בו גיל המצוות הוא ִמְׁשָנה 
מהמאה השנייה לספירה )לפני כ־1,800 שנה(. שם נאמר 

"בן שלוש־עשרה למצוות". כלומר, מגיל 13 הבן חייב 
לקיים מצוות. אולם, בתקופה ההיא בנים לא התחילו לקיים 
מצוות בדיוק ביום הולדתם ה־13, אלא כל נער ונערה החלו 

לקיים את המצוות כאשר היו בשלים לכך. במשנה מוזכר 
גם שבנות מגיל 12 ובנים מגיל 13 נחשבים בוגרים, למשל, 

אם הם נודרים נדר - הנדר שלהם מחייב.
ציון יום ההולדת ה־13 והיעשותו של הנער "בר מצווה" 

בטקס כלשהו התחיל רק כמה מאות שנים מאוחר יותר, 
לפני כ־1,200 שנה. אז התחילו להעלות לתורה נערים 

 שהגיעו לגיל 13, כחלק מהתייחסות המיוחדת לגיל הזה. 
רק לפני כ־700 שנה נזכר במקום אחד המנהג לערוך חגיגה 
ביום בר המצווה, ומאז הלך המנהג והתפשט בכל הקהילות.

 ובת המצווה? - זה כבר סיפור הרבה יותר מאוחר. 
חגיגת בת המצווה הראשונה שידוע עליה נחגגה רק 

בתחילת המאה ה־20!!!

ואיך זה אצלכם?

האם יש דברים שאתם לא רוצים 
לעשות רק כי אתם בנים / שאתן לא 

 רוצות לעשות רק כי אתן בנות? 
האם יש דברים שאינכם יכולים לעשות 

בגלל היותכם בנות או בנים, גם אילו 
הייתם רוצים?

האם קרה לכם שהתייחסו אליכם 
התייחסות מיוחדת או אחרת רק בגלל 

היותכם בנים, או בגלל היותכן בנות? 
)כלומר, אם הייתם מהמין השני היו 

 מתייחסים אליכם אחרת(? 
אם כן, כיצד הרגשתם?

האם במשפחה שלכם יש פעולות או 
 מעשים שרק הבנים עושים אותם? 

 האם יש פעולות או מעשים שעושות 
רק הבנות? מה דעתכם על כך?

האם יש משהו שהייתם רוצים לשנות 
בהתנהלות המשפחה שלכם בתחום 

השוויון )או חוסר השוויון( בין בנים 
לבנות?
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מצד שני...

פרשת בשלח

שאלות לדיון:
לדעתה של בלו גרינברג, אין הכרח   ›

שלנשים ולגברים תהיה מחויבות 
זהה למצוות. מדוע?

חשבו על תחומים אחרים בחיים ועל   ›
מקומם של נשים ושל גברים בהם.

הביאו דוגמה אחת –  
לתחום שבו לנשים מחויבות גדולה   �

יותר מלגברים.
לתחום שבו לנשים מחויבות קטנה   �

יותר מלגברים.
לתחום שבו לנשים ולגברים   �

מחויבות שווה.

מודעות בדבר הצעות עבודה
מעסיק או הזקוק לעובד לא יפרסם 

מודעה בדבר הצעת עבודה ]...[ 
אלא אם כן הצעת העבודה צוינה 

בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד 
ובין ברבים, וכן לא יפרסם מודעה 

כאמור שיש בה הפליה על פי 
ההוראות לעיל.

הוראות סעיף זה לא יחולו על 
פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה 

]...[, כאשר ההפליה מתחייבת 
מאופיים או ממהותם של התפקיד 

או המשרה.

)סעיף 8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה( 

אין הכוונה לומר שכל דבר ביהדות חייב להיות זהה בעבור נשים וגברים 
כאחד. משימות המיועדות לנשים דווקא או לגברים דווקא יכולות להיות 

מהנות, מתאימות ובריאות לנפש.
מכיוון שנשים אינן זהות לגברים, אין צורך שהן יהיו מחויבת במצוות בדיוק 

כמו גברים.
)Blu Greenberg, On Woman and Judaism, Jewish Publication Society of America, 1981, p. 101(

שוויון הזדמנויות בעבודה
כבר כמה חודשים אני חוסך כסף כדי לקנות גיטרה חשמלית. לפני כמה שבועות 
החלטתי שאני חייב לחפש עבודה שתעזור לי להגיע למטרה הנכספת, ולכן בכל 

שבוע אני בודק את מודעות הדרושים במקומון השכונתי. השבוע ראיתי את 
המודעה: "בסטודיו למחול דרושה עזרה בהדרכת מחול מודרני". ידעתי ש"זכיתי 

בפיס". זה תפור עליי! השעות שצוינו במודעה התאימו למערכת שלי, והתשלום - 
לא רע בכלל. מעולה!

ביום ראשון הגעתי לסטודיו מלא התרגשות ותקווה, אך כאשר פניתי אל בעלת 
הסטודיו ואמרתי שאני מתעניין בתפקיד, היא נעצרה נבוכה. "אני מצטערת", 

היא אמרה, "אנחנו מחפשים רק נערות". "אבל למה?" שאלתי, "אני לומד 
מחול מודרני כבר שש שנים, אני תלמיד במגמת מחול בתיכון, חבר בלהקה 

של המועצה, וגם יש לי ניסיון בהדרכה..." היא אפילו לא הקשיבה לסוף דבריי. 
"תשמע, יכול להיות שאתה מוכשר מאוד אבל אנחנו צריכים נערה. רק בנות 
באות ללמוד כאן, האווירה כאן היא אווירה של בנות... אני יודעת שזה נשמע 
מיושן ולא שוויוני אבל זאת האמת. לדעתי הבנות ירגישו הרבה יותר נוח עם 

סייעת נערה".
התגובה שלה הרגיזה אותי מאוד, ולא הייתי מוכן לוותר. "את יודעת שזאת 

הפליה? לדעתי, זה אפילו נגד החוק..." אמרתי, אבל היא לא השתכנעה, 
 והתעקשה שבמצב המסוים הזה זאת לא הפליה, משום שהתפקיד במהותו 

נועד לנערה...

מה דעתכם? האם אני צודק בטענתי שיש כאן הפליה מובהקת, או שבעלת 
המקום צודקת, ושבמקרה הזה מותר לה להציע את התפקיד רק לבנות? 

 בלו גרינברג היא נשיאת הארגון היהודי־אמריקני "ברית הפמיניסטיות האורתודוקסיות". 
בכתביה ובפעילותה הענפה היא פועלת לגישור בין ההלכה היהודית ובין ערכי השוויון והפמיניזם. 
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אני חושב שבני ישראל שמעו משהו בלתי רגיל. 
נראה לי גם שרש"י התכוון לומר ש"הדיבור" הזה 
הוא שהמחיש לבני ישראל שאכן מדובר במעמד 

מיוחד ויוצא דופן!

נראה לי שזה היה כמו לשמוע 
בבת אחת כמה ערוצי קול: תדמיין 

שאתה יושב בבית ושומע את 
שדרנית החדשות ברדיו מכיוון 

אחד, מהכיוון השני את קולו של 
מגיש פינת הבישול בטלוויזיה, 

ומַנָּגן ה־MP3 שבפינה אחרת בחדר 
נשמעת מוזיקה - ואתה שומע את 

כל הקולות יחד!!!

רש"י מוסיף ומסביר מה הייתה 
צורת הדיבור הזאת: מה שאי 

אפשר לאדם לומר כן - כלומר, 
בני אדם אינם יכולים לדבר כך.
האמת? קצת קשה לי להבין 

מה בדיוק היה שם, ומה שמעו 
האנשים שנכחו במעמד...

לדעתי, רש"י מסביר שמהפסוק 
הזה הוא לומד איך אמר ה' את 
עשרת הדיברות: בדיבור אחד, 

כלומר בבת אחת.

יתרו: עשרת הדיברות
משה.  את  לפגוש  ובא  מצרים  יציאת  על  שומע  משה,  חותן  יתרו, 
ְמַהֵּלל  יתרו  ובניה.  משה(  )אשת  ציפורה  גם  משה  אל  באים  ִעמו 
את גדולת ה', הוא נוכח לדעת שמשה מטפל לבדו בכל התלונות 
לו  ומציע  ביניהם,  המתגלים  הסכסוכים  ובכל  ישראל  בני  של 
תחתיו.  שיעבדו  שופטים  מינוי  באמצעות  מעליו  הנטל  את   להקל 
לאחר שלושה ימים של הכנות והתקדשות לקראת המאורע הגדול, 
ה' מתגלה אל ישראל במעמד הר סיני - המאורע שבו ה' כורת ברית 
הם:  הדיברות  עשרת  הדיברות.  עשרת  את  להם  ונותן  ישראל  ִעם 
ההכרה בֵאל אחד והאיסּור לעבוד פסילים; האיסור ָלֵׂשאת את שם 
ה' לשְווא; הציוויים על הַשָּבת ועל כיבוד הורים; האיסורים על רצח, 

ניאוף, גֵנבה ועדות שקר, וכן האיסור לחמוד את אשר לזּוַלת.

ה ֵלאמֹר - מלמד שאמר הקב"ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ רש"י: ֵאת ּכָ
 עשרת הדיברות בדיבור אחד מה שאי אפשר לאדם 

לומר כן.

עשרת הדיברות המופיעים בפרשתנו נחשבים 
מצוות מרכזיות וחשובות. עשרת הדיברות ניתנו 

במעמד הר סיני. וכך מתואר האירוע:

ה ֵלאמֹר: ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹהים ֵאת ּכָ  ַוְיַדּבֵ
 ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך ]...[

ָני.   לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ

מּוָנה ]...[ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ  לֹא ַתֲעׂשֶ

ְוא, ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ  לֹא ִתּשָׂ

ׁשֹו. ]...[ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָך ]...[ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ  ּכַ

 לֹא ִתְרָצח לֹא ִתְנָאף לֹא ִתְגנֹב
ֶקר.  לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

ית ֵרֶעָך ]...[ ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  לֹא ַתְחמֹד ּבֵ
ר ְלֵרֶעָך.  ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ

)שמות, פרק כ' פסוקים א'–ג', ו'–ז', י"א–י"ג(
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פירושי מילים

נאה דורש

כלום – דבר, משהו. כלומר, האם עשית 
משהו בשבילנו?

הן והן – כן, כן
המקום – הקדוש־ברוך־הוא

הגיז – העיף, הביא

מדוע לא נאמרו עשרת הדיברות בתחילת התורה?
מפני מה לא נאמרו עשרת הדיברות בתחילת התורה? 

משל למה הדבר דומה? 
לאחד שנכנס במדינה, אמר להם: אמלוך עליכם. 

אמרו לו: כלום עשית לנו שתמלוך עלינו? 
מה עשה? בנה להם את החומה, הכניס להם את המים, עשה להם מלחמות. 

אמר להם: אמלוך עליכם? אמרו לו: הן והן! 
 המקום הוציא ישראל ממצרים, קרע להם הים, הוריד להם המן, העלה להם הבאר, 

ָלו, עשה להם מלחמת עמלק, אמר להם: אמלוך עליכם? אמרו לו: הן והן!  ֵהִגיז להם הׂשְ
)מכילתא, פרשת יתרו, פרשה ה' סימן ב'(

 )עינת( היי לכולם!
בפרשה שלי, פרשת יתרו, מתואר מעמד הר סיני ומוזכרים עשרת הדיברות. אני יודעת שזה נושא חשוב אבל עדיין 

לא החלטתי על מה בדיוק לדבר בדרשה... אימא שלי הציעה שמכיוון שאני חוגגת בת מצווה, אולי אתמקד בעשרת 
הדיברות המייצגים את החוקים ואת המצוות. האמת? אף על פי שאנחנו מתכננים את הבת מצווה כבר כמה חודשים, 

אני חייבת להודות שלא חשבתי ברצינות על ה"מצוות". עכשיו כשאני חושבת על זה, אני מרגישה די טיפשית... 
 )דורון( ַואללה, גם אני לא חשבתי על זה!

טוב, אנחנו לא משפחה דתית, אז אולי זה לא מפתיע...

 )עינת( אז זה בדיוק העניין, גם אנחנו לא משפחה דתית.
לכן שאלתי את אימא שלי, למה בדיוק היא מתכוונת. אימא שלי אמרה שכדאי לי להתמקד ביחס שלי למצוות, 

לבדוק אם יש מצוות שאני מתחברת אליהן יותר מאחרות. מהשיחה שלנו עלה שבעצם יש מצוות שאני מקיימת, 
בלי שאפילו אחשוב שהן "מצוות". לדוגמה, בדרך כלל אני מכבדת את ההורים שלי, אני משתדלת לדבר אמת, ועוד 

משהו – אני אף פעם לא מכינה שיעורי בית בשבת )את המצווה הזאת אני אוהבת במיוחד!( 
 )דורון( גם אני לא חשבתי על זה בעבר,

עכשיו אני מבין שגם אני שומר הרבה מצוות... 
 )עינת( מה שכן, ההבנה הזאת גרמה לי לתהות...

אם אני כבר מקיימת חלק מהמצוות, מה מייחד את גיל המצוות? מה יהיה אחרת מעכשיו והלאה? 
 )דן( מעניין... אנחנו משפחה מסורתית,

ובשבילי השינוי לאחר הבר מצווה יהיה מורגש מאוד. למשל, אחרי בר המצווה אוכל 
לקרוא בתורה בבית הכנסת, אתחיל להניח תפילין, אהיה חייב לצום ביום כיפור ועוד...

 )עינת( אצלך באמת יהיה שינוי, אבל אצלי לא יהיה שינוי מעשי,
אלא בעיקר שינוי בתודעה. אולי אחרי בר המצווה אראה במעשים האלה "מצוות", חוקים של העם היהודי, ואולי 

גם אחוש כלפיהם מחויבות גדולה יותר. חשבתי שבכל זאת כדאי לי לחשוב גם על הפן המעשי, ולבדוק אם יש 
מצווה אחת שהייתי רוצה "לאמץ" ולנסות לקיים לקראת בת המצווה ואולי גם לאחריה. אולי נוכל לדבר על זה 

במפגש הבא?
 )אופיר, מנחה( עינת, העלית נושא חשוב מאוד, שקשור במהותו לבני מצווה.

כל אחד מאתנו מתייחס לנושא המצוות אחרת, וזה מבורך בעיניי. אגב, בחוג נבחר יחד מצווה אחת, נלמד 
עליה, ואולי, אם נוכל, אפילו "נקיים" אותה, כל הקבוצה. לדוגמה, במחזור הקודם של החוג ביקרנו בבית 

חולים וקיבלנו על עצמנו אחריות "לקיים" את מצוות ביקור חולים גם בעתיד. אשמח לשמוע עוד רעיונות! 
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עשרת הדיברות 
בפרשת יתרו אנו קוראים על משה שעלה להר סיני, וירד 

משם כשבידו שני לוחות המכונים "לוחות הברית", ועליהם 
חקוקות עשר מצוות הנקראות גם "עשרת הדיברות". 

עשרת הדיברות מחולקים לשניים: חמשת הדיברות 
הראשונים הם מצוות המיוחדות לעם ישראל והם עוסקים 

בעיקר בקשר שבין אדם לאלוהיו )האמונה באל אחד, 
האיסור שלא לעבוד אלוהים אחרים וכו'(. חמשת הדיברות 

האחרונים הם מצוות שבין אדם לחברו )לא תגנוב, לא 
תרצח, לא תחמוד וכו'(. 

האם עשרת הדיברות הם כל מצוות התורה?
מובן שלא, הרי אנו יודעים שיש מצוות רבות שאינן 

כלולות בעשרת הדיברות, מצוות המופיעות במקומות 
אחרים בתורה )כמו מצוות ציצית, המצוות הקשורות 

בכשרות וכו'(. 
על פי המסורת יש תרי"ג )613( מצוות שבני ישראל 

נצטוו לקיים. 
ובכל זאת, לעשרת הדיברות יש מעמד מיוחד. פרשנים 

אחדים גרסו כי עשרת הדיברות הם יסודות היהדות 
ואפשר ללמוד מהם על כל המצוות האחרות. 

אף על פי שברוב קהילות ישראל נהוג לשבת בזמן 
הקריאה בתורה בשבת בבית הכנסת, נוהגים רבים 
לעמוד בזמן קריאת עשרת הדיברות בפרשת יתרו, 

בגלל חשיבותם המיוחדת. 
אולם חכמים אחרים התנגדו למנהג זה, כיוון שרצו 

להדגיש שכל המצוות חשובות באותה מידה. 

 מיינו את עשרת הדיברות לפי 
חלוקה זו:

 מכל עשרת הדיברות, איזה דיבר 
הוא החשוב ביותר לדעתכם? הסבירו 

מדוע בחרתם דווקא בו.

במדור "יש לי מושג" ראינו שעשרת 
הדיברות מחולקים לשני סוגים: מצוות 

שבין אדם לאלוהיו ומצוות שבין אדם 
לחברו. אולם אפשר לחלק את עשרת 

הדיברות גם לפי עקרונות אחרים. 
לדוגמה, למצוות מוסריות המתאימות 

לכל העמים, לעומת מצוות המתאימות 
רק לעם ישראל.

חלוקה אחרת, לשלוש קבוצות, היא 
למצוות שקיומן בא לידי ביטוי במעשים 

שאנו עושים, מצוות שקיומן בא לידי 
ביטוי בדברים שאנו אומרים ומצוות 

שקיומן בא לידי ביטוי במחשבות 
ובאמונות שלנו.

מעשה   דיבור   מחשבה

 לדעתכם, איזה סוג של מצוות קשה 
יותר לקיים? מדוע?

הצעה למשימה כיתתית: 
נסחו את עשרת הדיברות של 

כיתתכם - עשרה כללים שעל פיהם 
צריך לנהוג כל אחד מבני הכיתה. 

הכללים יכולים להיות כללים 
מחייבים לכל בני האדם, כללים 

שכל ילדי בית הספר חייבים לקיים, 
או כללים התקפים רק לתלמידי 

הכיתה שלכם. 
אם תרצו תוכלו לחלק גם את 

עשרת הדיברות שכתבתם 
לדיברות הקשורים למעשה, דיברות 
הקשורים לדיבור ודיברות הקשורים 

למחשבה.
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מצד שני...

ו תר י פרשת 

 ,ית ֵרֶע  לֹא ַתְחמֹד ּבֵ
ת ֵרֶעָך   לֹא ַתְחמֹד ֵאׁשֶ

ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו 
ר ְלֵרֶעָך.  ְוכֹל ֲאׁשֶ

)שמות, פרק כ' פסוק י"ג(

לא תחמוד 
ההורים של רוני חזרו בקיץ מארצות הברית, והביאו לה שמלות חדשות 

ומדליקות, כאלה שאין בארץ. אני מודה שכשהיא לובשת אותן, יוצאות לי העיניים 
מרוב קנאה, ובראשי אני מדמיינת שהשמלות האלה שלי... כל כך קינאתי ברוני, 

שכבר תכננתי לשכנע אותה שתמכור לי שמלה אחת או שתיים בעבור כל הכסף 
שאספתי בקופת החיסכון שלי, וגם אמרתי לאימא ואבא בארוחת הערב, שהלוואי 

וגם הם היו נוסעים מדי פעם לחו"ל ומביאים לי איזה בגד מדהים... 
אבא אמר לי שלרצות משהו שיש לאחר נקרא "להתאוות" ולתכנן כיצד להשיג 

אותו ממנו ממש נקרא "לחמוד", וש"לא תחמוד" הוא דיבר אחד מתוך עשרת 
הדיברות. כאשר מתאווים למשהו מאוד - בסופו של דבר גם חומדים אותו - ולכן 

שני הדברים אסורים.
 אבל מה אני יכולה לעשות שגם אני רוצה? העיניים שלי משוטטות ורואות דברים -

זה ממש לא בשליטתי! 
אימא הסכימה אתי שזה באמת קשה, "אבל כשלי קורה שאני רוצה משהו של 
מישהו אחר", היא אמרה, "אני פשוט אומרת לעצמי שיש לי דברים יפים משלי. 

למשל, שיש לי משפחה נפלאה, ובת מקסימה כמוך, שאין לאף אחד בעולם! את 
צריכה להסתכל על מה שיש לך, ולא על מה שאין לך", ואבא הוסיף: "כל אחד 
צריך לשמוח בחלקו, במה שניתן לו, או במה שהשיג בכוחות עצמו!" טוב, אני 

די שמחה במה שיש לי, ובכל זאת הייתי שמחה מאוד אם הייתה נופלת בחלקי 
שמלה אחת של רוני...

אמנם אני מבינה איך תאווה יכולה להוביל לחמדנות, אבל, אני עדיין לא מבינה 
איך אפשר לאסור על רגשות? האם הם בכלל בשליטתנו? 

מה דעתכם?

שאלות לדיון:

באיזו דרך נתן האב לבנו את עשרת   ›
הדיברות? במה היא שונה, לדעת 

הבן, ממתן התורה בסיני? 

מה היתרון בכל צורת נתינה?  ›

האם הייתם אתם מוסיפים דיבר   ›
 )ציווי( נוסף לעשרת הדיברות? 

אם כן, מהו?

ָאִבי ָהָיה ֱאלֹוִהים ְולֹא ָיַדע. הּוא ָנַתן ִלי 
ָעָנן ֵאׁש ְולֹא ּבְ ַזַעם, לֹא ּבְ ַרַעם ְולֹא ּבְ רֹות לֹא ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶאת ֲעׂשֶ
ים טֹובֹות, ַרּכּות ּוְבַאֲהָבה. ְוהֹוִסיף ִלּטּוִפים ְוהֹוִסיף ִמּלִ א ּבְ ֶאּלָ

מֹור ר ָזכֹור ְוׁשָ ה". ְוִזּמֵ ׁשָ ַבּקָ א" "ּבְ ְוהֹוִסיף "ָאּנָ
ר, ר ְלִדּבֵ ּבֵ ין ּדִ ֶקט ּבֵ ׁשֶ ן ּוָבָכה ּבְ ִנּגּון ֶאָחד ְוִהְתַחּנֵ ּבְ

ְוא, ָ א, לֹא ַלּשׁ ּשָׂ ְוא, לֹא ּתִ ָ ם ֱאלֹוֶהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ ּשָׂ לֹא ּתִ
ָאְזִני, ק אֹוִתי ָחָזק ְוָלַחׁש ּבְ ֶקר. ְוִחּבֵ ֵרֲעָך ֵעד ׁשָ ֲעֶנה ּבְ א, ַאל ּתַ ָאּנָ

תּוחֹות  ּפֹות ָיָדיו ַהּפְ ם ֶאת ּכַ ְרַצח. ְוׂשָ ְנַאף, לֹא ּתִ ְגנֹב, לֹא ּתִ לֹא ּתִ
ד, ֱאַהב, ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ּבֵ ּפּור. ּכַ ת יֹום ּכִ ִבְרּכַ י ּבְ ַעל רֹאׁשִ

ַער רֹאׁשֹו. מֹו ׂשְ ֵני ָהֲאָדָמה. ְוקֹול ָאִבי ָלָבן ּכְ ַעל ּפְ
ַעם ָהַאֲחרֹוָנה  ּפַ ָניו ֵאַלי ּבַ ְך ִהְפָנה ֶאת ּפָ ַאַחר־ּכָ

ְזרֹועֹוַתי ְוָאַמר: ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִסיף  ּבֹו ֵמת ּבִ ּיֹום ׁשֶ מֹו ּבַ ּכְ
רֹות:  ּבְ ֶרת ַהּדִ ַנִים ַלֲעׂשֶ ׁשְ

ה"  ּנֶ ּתַ ׁשְ ר, "לֹא ּתִ ר ָהַאַחד־ָעׂשָ ּבֵ ַהּדִ
ה"  ּנֶ ּתַ ׁשְ ה ּתִ ּנֵ ּתַ ר, "ִהׁשְ ֵנים־ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ּבֵ ְוַהּדִ

י ְוָהַלְך ּנִ ְך ָאַמר ָאִבי ּוָפָנה ִמּמֶ ּכָ
יו ַהּמּוָזִרים. ֶמְרַחּקָ ְוֶנְעַלם ּבְ

)יהודה עמיחי, מתוך: "מלון הורי", פתוח סגור פתוח, שוקן, ירושלים ותל אביב תשנ"ח, עמ' 58(
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כתוב בפירוש

כדאי לדעת שעל פי המסורת, הפיצוי הכספי 
שמדובר בו נועד לכמה דברים: לתרופות 

שהנפגע צריך לאחר הפגיעה, לפיצוי על הימים 
שנעדר מעבודתו ועוד. אם תשאלו אותי, פיצוי 

כזה הגיוני, אנושי וחינוכי הרבה יותר. אילו 
מישהו היה שובר את ידי, מה היה עוזר לי אם 

היו שוברים את ידו גם כן?

אני מסכימה ִאתך. בחלק הכחול 
ַּבפירוש רבנו חננאל מסביר 
מדוע לא הגיוני להעניש את 

פוגע בפגיעה זהה באותו האיבר. 
לדעתו, הסיבה היא שאי אפשר 
לעולם "להחזיר" באותה הפגיעה 

בדיוק. ּב�ַחַּיּי שזה נכון, ראיתם 
פעם שני אגרופים זהים בעוצמתם 

ובפגיעתם?

במשפט הירוק הפותח את 
הפירוש, הפרשן רבנו חננאל 

מסביר שדבריו נסמכים על מסורת 
שקיבל ולמד מרבותיו.

אתם יודעים? הלכות רבות בתורה 
שבעל־פה הועברו כך מדור לדור, 

ממורה לתלמיד. בדרך כלל, 
מדובר בעניינים שקשה להבין את 

פרטיהם מן התורה עצמה.

ומה נאמר בפירוש הזה שעבר 
בעל־פה מדור לדור? דמי )תשלום 
על( עין ולא עין ממש. כלומר, אם 
אדם פגע בעינו של חברו, עונשו 
לא יהיה פגיעה בעינו שלו, אלא 
הוא יידרש לשלם לנפגע פיצוי 
בכסף על העין שנפגעה. מובן 

שעין היא רק דוגמה, ומדובר בכל 
פגיעה גופנית. בינינו? איזה מזל 

שכך פירשו את הפסוק, "עין תחת 
עין" נשמע עונש אכזרי ממש!

ַחת ַעִין - קבלת רבותינו זיכרונם לברכה: דמי עין ולא עין ממש.  רבנו חננאל פירש: ַעִין ּתַ
]...[ ולא נטילת אבר ממש, לפי שאי אפשר לאדם לעשות חבורה כאותה שעשה לו חברו 

באורך וברוחב ובעומק ]...[ 

משפטים: תורה שבכתב ותורה שבעל־פה
בפרשת משפטים אוסף גדול של חוקים שניתנו גם הם על הר סיַני. 
אוסף זה מכונה גם "ספר הברית". החוקים בפרשה עוסקים בתחומים 
שונים - ִנזֵקי גוף, דיֵני גֵנבה ורכוש, דיֵני נזקים הנגרמים מבהמות 
או מֵאש, חוקים האוסרים מנהגים הקשורים בעבודת אלילים ועוד. 
בפרשה גם דינים הקשורים בחגים, בשבת ובשנת השמיטה. משה 
המזבח  על  דמם  ובזריקת  הקורבנות  ובהעלאת  לה',  מזבח  בונה 
נכרֶתת ברית בין הַעם לאלוהיו. משה עולה אל הר סיני כדי לקבל 

את לוחות הברית ומתעכב שם ארבעים יום וארבעים לילה.

בפרשה חוקים רבים, אחד מהם מתואר 
בפסוק הזה:

ן,  ַחת ׁשֵ ן ּתַ ַחת ַעִין ׁשֵ  ַעִין ּתַ
ַחת ָרֶגל.  ַחת ָיד ֶרֶגל ּתַ  ָיד ּתַ

)שמות, פרק כ"א פסוק כ"ד( 

במשך השנים הסבירו חכמים את הפסוק 
ואמרו שאין הכוונה לפגיעה בגופו של הפֹוגע, 

אלא לפיצוי כספי לנפגע. 
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פירושי מילים

פרשת משפטים

נאה דורש

מתורגמנו – מתורגמן הוא מי שהיה עומד 
ליד החכם ומבאר את דבריו העמוקים 

לשומעים

שאלות:
למה הכוונה במילים "דברים שבכתב"?   » 1

למה הכוונה במילים "דברים שבעל-פה"?
מדוע היה חשוב להפריד בין שני סוגי   » 2

ה"דברים" וללמוד כל אחד מהם באופן 
אחר?

אין לכתוב את התורה שבעל־פה
על פי המסורת, משה קיבל בהר סיני לא רק את התורה שבכתב, אלא גם חוקים 
נוספים המכונים "התורה שבעל־פה". כפי ששמם מעיד עליהם, חוקים אלו עברו 

בעל־פה מדור לדור, וכל דור הוסיף עליהם והרחיבם. 
באותה התקופה היה אסור "לדקלם" פסוקים מהתורה הכתובה בעל־פה אלא אך 

ורק לקרוא אותם מן הכתב, ואילו את התורה שבעל־פה היה אסור להעלות על 
הכתב. כך מתאר זאת המדרש: 

דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמנו של רבי שמעון בן לקיש: ]...[
דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרן על־פה. 

דברים שבעל־פה אין אתה רשאי לאומרן בכתב. 
)על פי תלמוד בבלי, מסכת גטין, דף ס' עמוד ב'(

 )יואב( שלום לכולם!
ם הפרשה – כולה מלאה חוקים! ויש שם חוקים די מוזרים...  איזו פרשה קיבלתי! כפי שאפשר לנחש כבר מׁשֵ

לדוגמה, בפסוק אחד כתוב "עין תחת עין", כלומר אם אדם פגע בעין חברו, עונשו יהיה שגם עינו תיפגע, ומובן 
שהעין כאן היא רק דוגמה לכל פגיעה אחרת בגוף. אימא שלי הסבירה לי שהחכמים, שחיו דורות רבים לאחר 

תקופת התנ"ך, פירשו את הפסוקים ואמרו שאין הכוונה ל"עין תחת עין" ממש, אלא שעל האדם הפוגע לפצות את 
האדם הנפגע בכסף בהתאם לנזק שנגרם לו. 

 )אביב( יפה. זה נשמע הסבר הגיוני ונחמד יותר, אבל אני לא בטוח שזאת הייתה כוונת התורה... 
 )סיגל(  אולי אתה צודק,

אבל רעיון הפרשנות כשלעצמו מוצא חן בעיניי! החכמים לא סתרו את דברי התורה ולא התנגדו להם, 
אבל מצאו דרך יצירתית להעביר מסר אחר מזה העולה מן הפסוקים כפשוטם.

 )שקמה( המממ...
אבל בעצם מה הייתה הסמכות שלהם? האם לא הייתה להם מחויבות למה שכתוב בתורה במפורש?

 )יואב( אני כמובן לא מומחה בנושא אבל אני מניח שהם לא המציאו פירושים סתם,
הם הכירו את התורה היטב, ואני בטוח שהם הרגישו שמוטלת עליהם האחריות להעביר את המסורת. עם זאת, הם 

הרגישו שחלק מהחובה שלהם היא גם לחדש בהתאם לעקרונות שהאמינו בהם.
 )אופיר, מנחה(  וואו, יואב, העלית נושא חשוב מאוד – אכן בפרשנות החכמים לתורה יש שני צדדים:

מצד אחד הסבר של דברי התורה מתוך מחויבות למסורת, ומצד שני, העברת מסרים נוספים וחדשים. 

 )יואב( אני רוצה להגיד עוד משהו,
זה אולי יישמע לכם מצחיק אבל זה קצת מזכיר לי את מה שקורה אצלנו בפורום הזה.

כל אחד מִאתנו מתחבר לפרשה מתוך העולם שלו, ולכן כל אחד מפרש את הדברים אחרת. אנחנו לא טוענים 
שמדובר ב"אמת התנ"כית", אלא שכך אנחנו מבינים את הפרשה.

 )אורית, מנחה(  יפה, מה שאתה בעצם אומר הוא שתהליך הפרשנות לא נגמר עם תום תקופת החכמים,
ושהוא נמשך גם היום, כאשר כל אחד מאתנו מנסה לפרש את התורה. 

 )אביב( אני מצטער לקלקל את האווירה המפרגנת,
אבל לי יש עדיין שאלה לא פתורה... האם כל אחד יכול לפרש את התורה איך שהוא רוצה? איפה 

הגבול? נראה לי שאנשים יכולים לעשות גם דברים איומים בשם התורה... 
 )יואב( יש בזה משהו... אצטרך עוד לחשוב על זה.

אני מקווה שעד שאצטרך לגמור לכתוב את הדרשה יהיה לי רעיון מגובש... 
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באופן אישי

תורה שבעל־פה
חז"ל )חכמינו זיכרונם לברכה( לימדו אותנו שבפסוק 

"עין תחת עין" המופיע בפרשה, אין הכוונה ל"עין תחת 
עין" ממש, אלא שעל האדם הפוגע לפצות את האדם 

הנפגע בכסף על כל הנזקים שנגרמו לו בעקבות הפגיעה. 
נראה שהפירוש הזה שונה לגמרי ממה שכתוב במפורש 

בתורה! כיצד יכלו חז"ל לשנות את משמעותה של הוראה 
מפורשת מן התורה?

התשובה לשאלה זו יסודה במונח תורה שבעל־פה. 
החוקים בתורה עצמה כתובים רובם בקיצור, ולעתים 

כוונתם המדויקת אינה ברורה. החוקים מרוכזים בחמישה 
חומשי התורה, אולם לפי המסורת היהודית, מלבד חמשת 
החומשים האלה, המכונים תורה שבכתב, קיבל משה בהר 

סיני גם את התורה שבעל־פה. 
בתורה שבעל־פה נמסרו פרטיהן ופירושיהן של מצוות 

רבות המופיעות בתורה שבכתב, כמו פירוש המצווה 
"עין תחת עין" שבפרשה שלנו, ופירוש מצוות התפילין 
)זוכרים מפרשת ּבֹא?(. בשלב מסוים, גדל היקפה של 

התורה שבעל־פה ונוספו לה תקנות ופסיקות של חכמים 
העוסקות במצבים שלא הופיעו כלל בתורה שבכתב.

התורה שבעל־פה הועברה מדור לדור בעל־פה - מחכם 
אחד לחבריו, ממורה לתלמידיו, מהורה לילדיו. החכמים ידעו 

שמוטלת עליהם האחריות להעביר את המסורת לדורות 
הבאים, ולכן הם למדו ושיננו בהתמדה את הדברים. 

בראשית המאה השלישית לספירה )לפני כ־1,700 שנה( 
נפוצו בין החכמים דעות הלכתיות רבות, ורבי יהודה הנשיא 
החליט לקבצן ולסדרן. התוצאה הייתה שישה סדרי משנה, 

שהם הטקסט הבסיסי של התורה שבעל־פה. בשלב מאוחר 
יותר הועלתה המשנה על הכתב. 

את המשנה המשיכו לפרש האמוראים ודבריהם כונסו 
אחר כך בקובץ שנקרא תלמוד. המשנה והתלמוד יחד הם 

החיבורים המקיפים העיקריים של התורה שבעל־פה.
במשך הדורות ועד היום ממשיכה התורה שבעל־פה 

להתפתח. בכל דור נדרשים חכמים לחדש חוקים על פי 
המציאות המתחדשת. החכמים מחויבים להלכה שנפסקה 

בדורות שלפניהם ומסתמכים עליה. גם כאשר המקרים שהם 
דנים בהם שונים מכל מציאות שהייתה בעבר, הם צריכים 

למצוא יסודות בהלכה שיוכלו להסתמך עליהם. החידושים, 
התקנות והעקרונות שגובשו במהלך השנים, הם כולם חלק 

מהתורה שבעל־פה, כמותם גם פירושים ואגדות )שאינם 
הלכה(, ואף שכבר שנים רבות הם נכתבים, הם עדיין מכונים 

"תורה שבעל־פה". 

 כדי להקל על הלומדים לזכור את 
שמות הסדרים, יצרו חכמים ראשי 

תיבות משמות סדרי המשנה. ִקראו 
שוב את רשימת הסדרים לפי סדרם 

 וכתבו את ראשי התיבות:
ז _ _    _ _ _

 ִחשבו, אילו מסדרי המשנה 
 רלוונטיים יותר לחיינו היום? 

אילו מהם פחות?

המשנה היא אוסף של הלכות, והיא אחד הקבצים העיקריים של התורה שבעל־פה.
במשנה שישה חלקים הנקראים "שישה ִסְדֵרי משנה".

 מדוע נקראים חלקי המשנה ְסָדרים )ביחיד ֵסֶדר(?

  ששת סדרי המשנה הם: זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים וטהרות.
 כל סדר עוסק בתחום אחר, ויחד הם מקיפים את כל תחומי החיים.

התאימו כל הגדרה לסדר המתאים לה )אפשר להיעזר בספרי עזר או באינטרנט(:

עוסק בכל הקשור לחגי ישראל. זרעים   
עוסק בענייני משפחה, קידושין, גירושין וכדומה. מועד   

עוסק בנושאים הקשורים בטומאה וטהרה. נשים   
עוסק בכל הקשור לקרקעות ולעבודת אדמה. נזיקין   

עוסק בענייני רכוש, ממון ומשפט. קודשים  
עוסק בכל הקשור לקורבנות ולעבודת בית המקדש. טהרות   
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מצד שני...

פרשת משפטים

שאלות לדיון:

מה הם שני השלבים   › 
 שמוצא אלי בן גל במשנה? 

מהו ההבדל ביניהם? 
כיצד לדעתכם יכולות הקבלה   ›
 והמסירה להתקיים "בכל דור 

ובכל אדם"?
ְלָמה לדעתכם התכוון הרבי מקוצק   ›

כשאמר שהתורה "מתקבלת... כאשר 
האדם מחליט לקבלה"?

ַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים,  ַע, ִויהֹוׁשֻ יַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ ל ּתֹוָרה ִמּסִ "מֶֹשה ִקּבֵ
ְמעֹון  ִ ל ִמּשׁ דֹוָלה... ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקּבֵ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנׁשֵ

יק... " )משנה, מסכת אבות, פרק א' משניות א' ו־ג'(.  ּדִ ַהּצַ
... יש שני שלבים בסיפור הזה, והם שונים לא רק בזמנם אלא גם במהותם: 

"קיבל" ו"מסר". משה קיבל, אחר כך מסר. שלבים אלה קיימים בכל דור ובכל 
אדם. הרבי מקוצק שאל: "מדוע יש חג מתן תורה ואין חג קבלת התורה?" 

וענה: "כי התורה ניתנה במעמד מסוים אך היא מתקבלת כל יום, כאשר האדם 
מחליט לקבלה".

)אלי בן גל, כשאוכלים עם השטן, תל אביב תשמ"ט, עמ' 107-106(

לכאורה, מערכת החוקים במדינת 
ישראל קבועה, ועל כל עֵברה יש בחוק 
עונש קבוע. אולם כדאי לדעת שבספר 

החוקים עצמו הוטלה על השופטים 
החובה להתחשב בנסיבות המיוחדות 

של כל מקרה ומקרה:

35.א א. הורשע אדם בעֵברה שדינה 
עונש חובה, ניתן להטיל עליו עונש 
קל מעונש החובה הקבוע לעברה, 

אם העברה נעברה בנסיבות מקלות 
מיוחדות שיפורשו בגזר הדין. 

 ]מתוך חוק העונשין תשל"ז )1977(, 
סעיף זה תוקן ועודכן בתשנ"א )1991([

גמישות או חד־משמעיות?
היום בשיעור תרבות ישראל סיפרה המורה דורית סיפור מעניין. היא סיפרה 

על רב אחד שיהודים היו באים לשאול אותו כיצד לנהוג בכל מיני מקרים. יום 
אחד הגיע אליו איש והביא ִעמו עוף שלא היה בטוח אם הוא כשר או טרף. הרב 

הסתכל בעוף, בדק אותו ושאל את האיש כמה שאלות על העוף. לאחר מכן החל 
הרב לשאול את היהודי שאלות שלכאורה לא היו קשורות לעניין העוף כלל: מאין 
באת? איך הגעת אל בית הרב? התברר שהאיש מתגורר במקום די רחוק ושהלך 
כל הדרך ברגל. לאחר ששמע הרב את המידע הזה, חשב מעט ואז אמר: "העוף 

כשר, אתה יכול לקחת אותו לביתך ולאכול אותו ללא חשש". 
בשיחה היה נוכח גם עוזרו הנאמן של הרב. כשיצא האיש פנה העוזר אל רבו 

בתמיהה: "רבי, איך התרת לו את העוף הזה? הרי לפי ההלכה לא ברור כלל 
שהוא כשר!" ענה לו הרב: "איש זה הגיע מרחוק וצעד כל הדרך ברגל - כל 

המאמץ הזה בשביל עוף אחד! מכך אני לומד שמצבו הכלכלי אינו טוב. אם מצבו 
היה טוב יותר, הוא היה זורק את העוף הזה וקונה חדש. ואם הוא עני כל כך, אני 

יכול וצריך להקל עליו ולאפשר לו לאכול את העוף!"
המורה דורית סיימה את הסיפור ונתנה לנו "לעכל" את מה ששמענו. "רגע", אמר 

עומר, "האם זה אומר שאם איש עשיר יותר היה מגיע אל הרב ושואל שאלה 
ֵזָהה היה הרב עונה לו שהעוף אינו כשר?" "זה לא בסדר, צריך שיהיה חוק אחד 

לכולם!" פסק יובל, וכמה תלמידים הנהנו בהסכמה. "בעיניי זה דווקא יפה!" 
התגבר קולה של סמדר, "בעיקרון יש הלכה אחת, אבל במקרים חריגים צריכה 

להיות גמישות. אני מעדיפה פסיקה שנפסקת גם מתוך התחשבות בפרט". 
גם עכשיו הנהנו בראשם כמה ילדים... הרוחות התחילו לסעור וכל אחד רצה 

להביע את דעתו. המורה דורית ניסתה לעשות סדר בדברים: "אחד אחד", היא 
ביקשה. מתן הצביע וביקש את זכות הדיבור. "אני מבין ְלָמה סמדר מתכוונת 

כשהיא אומרת שצריכות להיות גמישות והתחשבות, אבל לי זה נותן תחושה של 
חוסר יציבות ובלבול, אולי יהיו אנשים שינצלו את הגמישות לרעה? אני מעדיף 

שההלכה תהיה אולי נוקשה במקצת אבל אחידה וחד־משמעית".
אני שמעתי את הדעות השונות והתלבטתי: מה באמת עדיף? ומה אתם חושבים?
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כתוב בפירוש

אני חושב שספורנו פירש כך מפני 
שכתוב: "ויקחו לי תרומה" במקום 

הניסוח ההגיוני יותר "ויתנו לי 
תרומה". אפשר לשער שספורנו 
חשב שהניסוח הזה אינו מקרי, 

והייתה כאן כוונה מפורשת לומר 
שה' התכוון שמישהו "ייקח", יאסוף, 

את התרומות בצורה מסודרת, 
וספורנו הניח שהכוונה לגבאים.

לפי החלק הכתום ַּבּפירוש, בפנייה 
הזאת הודיע ה' לעם ישראל 

)באמצעות משה( שגבאים יאספו 
את התרומות. מעניין מדוע הזכיר 

ספורנו "גבאים", הרי הם אינם 
מוזכרים בתורה.

רּוָמה – אמור לישראל שחפצתי שגבאים יגבו  ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ספורנו פירש: ּדַ
בעִדי תרומה, ]...[ וישראל לא המתינו שיגבו הסנהדרין,* אבל תיכף יצאו מלפני משה 

והביאו עד בלי די, ]...[

19תרומה: תורמים מכל הלב
לתרום  ישראל  לבני  להֹורֹות  משה  על  מצווה  ה'  תרומה  בפרשת 
נותן  ה'  הִמשָּכן.  את  להקים  כדי   - יכולתו  כפי  אחד  כל   - תרומה 
ואת כל הכלים הדרושים  למשה הוראות כיצד לבנות את המשכן 

לעבודת הקודש, מאילו חומרים ובאילו מידות. 
המשכן היה אוהל שהיטלטל עם בני ישראל במסעותיהם, ולכן היה 
ה'  ישראל את  בני  וקרשים. במשכן עבדו  עורות  בד,  יריעֹות  עשוי 
והקריבו לו קורבנות. במשכן היו שני חלקים עיקריים - חלק גדול 
שנקרא "קודש", וחלק קטן יותר שנקרא "קודש הקודשים", בין שני 

החלקים הפרידה הפרוכת.
ב"קודש" היו השולחן וכליו, מנורה בעלת שבעה ָקנים ומזבח שעליו 
הקריבו קורבנות. ב"קודש הקודשים" היו ארון הברית ובתוכו לוחות 

הברית. את המשכן הקיפה חצר ובה הוצב מזבח נוסף.

*סנהדרין - לפי המסורת, מועצה של חכמים 
שסייעה למשה רבנו לשפוט את העם. בימי בית 

המקדש השני הייתה הסנהדרין הגדולה בית הדין 
העליון והחשוב ביותר. 

יש כאן מסר חשוב גם בשבילנו - להתנדב 
ולתרום! היום אפשר לתרום בדרכים רבות. 

והעיקר - לא צריך לחכות שיבואו ויבקשו מִאתנו, 
צריך ליזום, לקום ולהתנדב! 

גם המשך הפירוש, החלק הירוק, 
חשוב ויפה בעיניי - בני ישראל 
לא חיכו שהגבאים הגובים יגיעו 
אליהם, אלא באו מיוזמתם ונתנו 

את תרומתם.

פרשת תרומה פותחת בקריאתו של אלוהים 
אל עם ישראל לתרום ככל יכולתם לבניית 

המשכן:

אמֹר: ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ  ַוְיַדּבֵ
רּוָמה,  ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ

ֶבּנּו ִלּבֹו  ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ  ֵמֵאת ּכָ
רּוָמִתי. ְקחּו ֶאת ּתְ  ּתִ

ם,  ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ  ְוזֹאת ַהּתְ
ָמן  ת. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ

ים ]...[ ׁש ְוִעּזִ ִני ְוׁשֵ  ְותֹוַלַעת ׁשָ
)שמות, פרק כ"ה פסוקים א'–ה'(
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נאה דורש

פרשת תרומה

שאלות:
בכמה מההסברים של מונבז למעשי הצדקה שלו הוא מזכיר את השכר שיקבל עליהם.   » 1

מה דעתכם על גישה זו? האם אינטרס אישי במתן צדקה פוגם, לדעתכם, במעשה 
הצדקה עצמו?

פירושי מילים
גנזו – החביאו, שמרו

למטה – במקום שבני האדם נמצאים
למעלה – במקום שהקדוש־ברוך־הוא נמצא
מקום שַהָּיד שולטת בו – מקום שבני אדם 

יכולים להגיע אליו )ולהשתמש בכסף(
רות – דבר שיהיה בו רווח בעתיד דבר שעושה ּפֵ
אוצרות נפשות – בני האדם שהציל מרעב 

בזכות הצדקה
גנזו לאחרים – משום שהם בעצמם לא זכו 

להשתמש בכסף

מֹוְנַבּז המלך
מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשנות בצורת ונתן מהם 

לצדקה. יצאו כנגדו אחיו ובית אביו ואמרו לו: אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, 
ואתה מבזבזם? אמר להם מונבז המלך: אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה.
ד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו.  אבותיי גנזו במקום שַהָיּ

רות.  רות, ואני גנזתי דבר שעושה ּפֵ אבותיי גנזו דבר שאינו עושה ּפֵ
אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות. 

אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא.
)על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף י"א עמוד א'(

 )אלון(  היי לכולם!
בתחילת הפרשה שלי, פרשת תרומה, אלוהים מבקש מבני ישראל לתרום כל מיני דברים לבניית המשכן – בדים, כסף, 

זהב, סוגי עץ שונים... חשבתי לעצמי שאלוהים ומשה היו יכולים להטיל מעין מס על העם, ולחייב כל אחד לתרום 
לבניית המשכן, אבל הם בחרו להשאיר את התרומה לשיקול דעתו של כל אדם – אם לתרום בכלל, מה לתרום וכמה. 

זה מוצא חן בעיניי מאוד, כך התרומה באה מהלב ולא מתוך חובה. חשבתי שבדרשה שלי אעסוק בנושא "הנתינה 
בחיים שלנו". כאשר שוחחתי עם אבא שלי על הנושא הוא הציע הצעה, והייתי שמח לשמוע מה דעתכם עליה. הוא 

הציע שבמסגרת הפעילויות לכבוד בר המצווה שלי, נקיים גם פעילות צדקה. יש לו חבר שמנהל בית תמחוי, והוא אמר 
שאוכל להזמין את החברים שלי ולהתנדב שם יום אחד. 

 )מאיה( רעיון מקסים. מה ההתלבטות?
 )אלון( מצד אחד, נראה לי נכון מאוד לא רק לדבר על תרומה, אלא גם לתרום בפועל,

מצד אחר, לא הייתי רוצה "להכריח" אנשים להתנדב. 

 )דורון( הרי לא תחייב אותם לבוא נכון? אז אין שום בעיה!
 )מאיה( בעיניי הרעיון של אבא שלך, לארגן פעילות התנדבותית, מקסים משום שיש בו אמירה חשובה.

לדעתי, אנחנו אחראים למה שקורה סביבנו, ולכן תרומה לחברה היא אחת החובות שלנו. ואם אתה בוחר 
 למלא את החובה הזאת כחלק בלתי נפרד מבר המצווה שלך – סימן שאתה מתייחס לחובה הזאת ברצינות 

ולא רק מדבר עליה.
 )דורון( אני מסכים עם מאיה!

 )אלון( אגב, יש עוד רעיון שחשבתי עליו – סביר להניח שאקבל גם לא מעט כסף מתנה לבר המצווה.
אולי אקבע מראש לתרום חלק מהכסף לצדקה? כך המוזמנים בכלל לא ידעו על זה...

 )מאור( וואו, אלון, אתה נדיב...
אני מתבייש להודות שאני לא הייתי מוותר על מתנות הבר מצווה שלי כל כך בקלות... 

 )אלון( תודה על המחמאה, אבל אל תטעה, אני לא נדיב כל כך,
פשוט לאחר השיחה עם אבא שלי הרגשתי שאם אוכל לתרום תרומה מכובדת, ארגיש טוב בעצמי, 

ארגיש שעשיתי משהו חשוב. אז בעצם זה אפילו קצת אנוכי מִצדי...

 )אופיר, מנחה( לדעתי כמעט בכל נתינה גם הנותן מרוויח – כפי שתיארת, אלון,
אתה "מרוויח" הרגשה טובה, וזה מצוין! שתי ההצעות נהדרות בעיניי, ומתאימות כל כך לבר מצווה ולבת מצווה – 

בשעה שאתה מקבל הרבה, אתה גם נותן לאחרים וגם מאפשר לאחרים לתת... מעולה!
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באופן אישי

שג
מו

לי 
ש 

י
התרומה שלי

מה אני רוצה לתרום? _____________________________
למי אני רוצה לתרום? _____________________________
כמה אני רוצה לתרום? ____________________________
כל כמה זמן אני מוכן לתרום? _______________________

)פעם אחת / בכל שבוע / בכל חודש / בכל שנה(

חכמים שעל כל אדם לתת לפחות עשירית מהכנסותיו 
לצדקה, מצווה המכונה "מעשר כספים". מי שנותן לצדקה 

פחות מכך נחשב צר עין. גם גבול עליון נתנו חכמים 
לצדקה - אין לתת יותר מחמישית מן ההכנסות לצדקה!

מי חייב במצוות צדקה? - כולם! וכך אמרו חכמים: "אפילו 
עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה" )תלמוד בבלי, מסכת גטין, 
דף ז' עמוד ב'(. מכאן שמצווה זו חשובה לא רק לנזקקים, אלא 

גם לנותנים, שכן היא מרגילה אנשים לתת ולא רק לקבל.
גם בימינו מחזיקות קהילות יהודיות "קופות של צדקה". 

איך מחליטים למי לתת את הכספים שבקופה? בשאלה זו 
יש כמה גישות. למשל, שיש לתת קודם כול, או יותר, למי 
שצרכיו גדולים יותר או דחופים יותר. גישה אחרת מוצגת 

בתלמוד הבבלי במשפט: "עניי עירך קודמים" )מסכת בבא מציעא, 
דף ע"א עמוד א'(. משפט זה מייצג את תפיסת העולם שיש לתת 

קודם כול למעגלים הקרובים ולהמשיך לרחוקים - ראשית 
יש לתת לנזקקים במשפחה הקרובה, אחר כך - בשכונה 

ובעיר, ולבסוף לתרום לרחוקים ולזרים לגמרי.
אז כך או אחרת, לאדם פרטי או לארגון, מעט או הרבה - 

העיקר להמשיך לתרום!

צדקה
מצוות הצדקה היא אחת המצוות החברתיות המרכזיות 
ביהדות. המצווה נזכרת כבר בתורה, שם נאמר "ִּכי ִיְהֶיה 
ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ]...[ ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך לֹו" )דברים 
ט"ו, ז'–ח'(. הרמב"ם, מגדולי ההוגים היהודים, אמר שמצוות 

הצדקה היא אחת המצוות החשובות ביהדות. הרמב"ם 
הסביר שלפי מצווה זו חובה לתת לכל עני לפי מחסורו: אם 
אין לו אוכל - להאכילו, אם אין לו בגד - לתת לו בגד, ואף 

אם אין לו בית - לדאוג לו למחסה. יתר על כן, יש לתת 
לעני את מה שהתרגל אליו לפני שהיה עני, אפילו דברים 

הנחשבים מותרות! מובן שחובה זו אינה מוטלת על כל 
אדם, אלא כל קהילה מחויבת להחזיק "קופה של צדקה". 

הרמב"ם ראה חשיבות רבה גם בדרך שהצדקה ניתנת 
בה. ב"מדרגות הצדקה" שקבע אמר הרמב"ם שהרמה 

הנמוכה ביותר של מתן צדקה היא נתינה בלי רצון, והרמה 
הגבוהה ביותר היא סיוע לעני להתפרנס בכוחות עצמו.

אנשים רבים מתלבטים כמה ראוי לתת צדקה, ולכן קבעו 

תרומה בדרך שלי
בפרשת תרומה אלוהים מבקש מבני ישראל לתרום כל אחד כפי יכולתו לבניית 

המשכן. ואכן, לתרומה אין כללים מחייבים, היא מבוססת על רצונו הטוב של האדם. 
כל אדם מחליט למי הוא רוצה לתרום, מה הוא רוצה לתרום, באיזה היקף וכדומה.

ִקראו את ריבועי המידע שמשמאל, ִחשבו על תרומה שהייתם רוצים לתרום והכינו 
לעצמכם כרטיסיית תרומה אישית, לפי הדגם שלפניכם. הקדישו מחשבה לשאלות 

באיזה סוג של תרומה ובאיזו תכיפות תוכלו באמת לעמוד:

בימינו אפשר לתרום דברים רבים: 

חפצים שכבר איננו משתמשים בהם, 

כמו צעצועים וספרים, מוצרי מזון, כסף, 

וגם זמן שאפשר להקדיש למעשים 

שיועילו לאחרים. 

אפשר לתרום לאדם שאנו מכירים, 
רוב האנשים אינם מודים בקלות שהם ואז יש לעשות זאת בעדינות, שכן 
לאנשים שאנו לא מכירים כלל, בעיקר זקוקים לעזרה. אפשר לתרום גם 
דרך עמותות וארגונים שאוספים 
תרומות ומחלקים אותן לנזקקים.

כל אדם יכול להחליט מתי הוא רוצה 

לתרום - יש שתורמים תרומה חד־

פעמית ויש המחליטים לתרום תרומה 

קבועה - בכל שבוע לקראת השבת, 

בכל חודש או לפני חגים, ואפשר גם 

לתרום פעם בשנה לכבוד יום ההולדת - 

להחליט שיום זה, יום שבו אנו מקבלים 

מתנות, יהיה גם יום של נתינה.

וכעת כל שנותר הוא - לתרום!
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מצד שני...

פרשת תרומה

שאלות לדיון:

האיש שזרק את הסנדל השני   ›
החליט על המעשה שעשה בתוך 
כמה שניות. אילו תכונות הייתם 

מייחסים לו?

אנשים רבים, אם היו נקלעים למצב   ›
דומה, לא היו נוהגים כמוהו, מדוע?

ידוע שהרכבות בהודו עמוסות מאוד, והנוסעים "יושבים" בכל מקום – 
ִנתלים על דופנות הרכבת מבחוץ, על החלונות ואפילו יושבים על הגג.

יום אחד החלה רכבת לזוז ממקומה בתחנה, ונוסע שישב על גג הקרון איבד 
 את אחד מסנדליו. הסנדל נפל מרגלו ונחת לצד המסילה. 

האיש חלץ במהירות את סנדלו השני והשליך גם אותו אל המסילה בטרם 
תתרחק הרכבת.

נוסע שישב לידו התפלא ושאל אותו למעשיו.
"ממילא אין לי מה לעשות בסנדל אחד בלבד", ענה האיש, "לי הוא כבר לא 
ֶרה אדם למקום נפילת הסנדל שלי, עדיף שימצא זוג  יביא תועלת, אך אם ִיּקָ

סנדלים ויוכל להשתמש בהם..."
)סיפור עם הודי( 

הג'וינט הוא ארגון שנוסד בארצות 
הברית כדי להציל יהודים שחייהם 
נתונים בסכנה, כדי לעזור ליהודים 

נזקקים בכל העולם וכדי לקשר יהודים 
בכל העולם לחיים יהודיים. לצד הסיוע 

הרב הניתן ליהודים, הוקמה בג'וינט 
מחלקה שמטרתה לעזור לנפגעי 

אסונות בעולם. וכך מציג הארגון את 
גישתו בנושא זה:

בהשראת העיקרון הטמון בביטוי 
"תיקון עולם" – כלומר, האחריות 

המוסרית היהודית לשפר את 
 חייהם של כל אזרחי העולם –

הג'וינט מעניק סיוע מיידי וסיוע 
ארוך טווח לנפגעי אסונות 

הפוקדים את האנושות, כמו 
רעידות אדמה, רעב ומלחמות. 

 )על פי אתר האינטרנט של הג'וינט,
 JDC - American Jewish Joint
)Distribution Committee

למי עדיף לתרום? 
בבית ספר שלנו מתקיים בכל שנה יום "גם אנחנו נותנים". ביום הזה ההורים 

מוזמנים לבית הספר להשתתף עם ילדיהם בכל מיני פעילויות מיוחדות. בדרך כלל 
מתקיים לימוד משותף של הורים וילדים של מקורות בנושא הנתינה, והתלמידים 

מקיימים "יריד" ומוכרים להורים עוגות, משקאות ויצירות מעשה ידיהם. 
זה יום נחמד מאוד, אך בעיקר - כל הכסף הנאסף בו נתרם למטרה ראויה 

שהתלמידים בחרו בה. 
השנה הייתה סערה גדולה סביב בחירת הארגון שהתרומות יועברו אליו. 

היינו צריכים לבחור בין שתי אפשרויות: הראשונה - לתרום לעבודות השיקום 
בָהִאיִטי, לאחר רעידת האדמה הנוראה שפקדה את המדינה לא מזמן, והשנייה - 

לתרום לארגון ישראלי המסייע למשפחות שילדיהם סובלים ממחלות קשות. הצוות 
החינוכי קבע שכדי שהסכום יהיה גדול מספיק, נעביר אותו למטרה אחת בלבד. 
מכיוון שאיש לא פקפק בחשיבותן של שתי המטרות, התמקד הוויכוח בשאלה: 

האם עלינו לתרום לנזקקים ישראלים דווקא, או לאו דווקא? "עלינו להתמקד 
בנזקקים שבתוכנו, הרי מדינות רבות יעזרו לנזקקים בהאיטי, ומי יעזור לנו 

אם לא אנחנו?" טענו מי שתמכו בתרומה לארגון הישראלי. "אבל איך אפשר 
להתעלם מהאסון הנורא שקרה בהאיטי? מיליוני אנשים נשארו ללא קורת גג, 

יש שם מצב חירום!" אמרו האחרים. גם צוות המורים הצטרף לשיחה. מורה אחת 
הסבירה שחכמים שדנו בסוגיה הזאת אמרו ש"עניי עירך קודמים", כלומר שיש 

לדאוג קודם כול למי שקרובים אלינו. מורה אחרת הזכירה את המושג "תיקון 
עולם", שלפיו יש לעם היהודי ולכל יהודי מחויבות רחבה לתרום לפתרון בעיות 

ולתיקון עוולות בעולם כולו. 
אני עצמי מזדהה עם שני הצדדים, ומה דעתכם?



ה?
ש

פר
 ב

ה
מ

88

כתוב בפירוש

אני הכי אוהבת את ההסבר השלישי 
)התכלת(, שטוען שבגדי הקודש היו 
בגדי העבודה של העובדים בקודש, 

מעין מדים. גם בימינו יש בעלי מקצועות 
ותפקידים שלובשים מדים המעידים 
על תפקידם: חלוקים לבנים לעוסקים 
ברפואה, מדים כחולים לשוטרים ועוד.

כשאני פוגשת אדם לבוש מדים כאלה, 
אני מיד יודעת במה הוא עוסק, ולעתים 

זה מונע אי־הבנות.

ההסבר השני )הירוק(אומר 
שהבגדים מראים, מלמדים, 

שהאיש קדוש )אבל לא 
גורמים בעצמם לקדושה(. 
וההסבר השלישי )התכלת( 
אומר שלעבודת הקודש יש 

ללבוש בגדים מסוימים שיהיו 
מוקדשים רק לכך, ושאסור 

שבגדים אלו ישמשו גם 
לענייני חול.

הפירוש הזה מעניין מאוד משום 
שהוא מציג שלושה הסברים 

שונים לייחודם של בגדי אהֹרן. 
ההסבר הראשון )הכתום( אומר 
שהבגדים הם הגורמים ללובש 

אותם להיות קדוש.

יָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך – ֲעֵׂשה בגדי קודש = בגדים  בפירוש "דעת מקרא" כתוב: ְוָעׂשִ
המאצילים קדושה על לובשם; או: המעידים על לובשם שהוא איש קדוש; או: בגדים שיש 

ללובשם בשעת עבודת הקודש, ואין להשתמש בהם לצורכי חול.

20 תצווה: משמעותו של בגד
תפקידי  המשכן:  בניית  בדבר  ההנחיות  נמשכות  תצווה  בפרשת 
המשמשים בו, הדלקת נר התמיד, ולבושם של אהרֹן ובניו - הכוהנים: 
אהרן הכוהן הגדול ילבש ֵאפֹוד ועליו את החֹוֶשן; החושן יהיה משובץ 

אבנים, ועליהן יכתבו שמות שנים־עשר שבטי ישראל.
תשבץ  ְּכתֹוֶנת  ֵאפֹוד,  מעיל  הם:  אהרן  שילבש  ְלבּוש  פרֵטי  עוד 
וִמְצֶנֶפת ועליה ציץ זהב. גם בניו ילבשו כותנות, ַאְבֵנִטים וִמְגָּבעֹות. 

את  הקדישו  שבו  הטקס   - המילואים  טקס  את  מתארת  הפרשה 
לבנות  הציוּוי  מובא  הפרשה  בסוף  במשכן.  לתפקידם  ובניו  אהרן 

מזבח ְקטֹוֶרת שיּוַנח לפני הָּפרֹוֶכת שעל ארון הֵעדּות.

לא רק מדים מעידים על מי שלובש אותם. לפעמים אפשר 
ללמוד לא מעט על האדם מהבגדים "הרגילים" שהוא לובש. 
נסו להיזכר מה אתם חושבים כשאתם רואים אדם בבגדים 
נקיים ומסודרים, ולעומת זאת - על אדם שלבושו מרושל 

ובגדיו מוכתמים? כדאי להקפיד על לבוש מסודר ומכובד, אך 
ִזכרו: בגדים אינם תחפושת, ואם תלבשו בגדים ש"אינם אתם" 

התרמית תתגלה במהירות...

בפרשתנו מתוארים בגדי הקודש של הכוהן הגדול. 
וכך אומר אלוהים למשה לפני התיאור המפורט: 

ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך   ְוַאּתָ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ּבְ  ְוֶאת ּבָ

 ְלַכֲהנֹו ִלי, ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא 
ֵני ַאֲהרֹן.   ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ּבְ

יָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך,   ְוָעׂשִ

 ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת.
)שמות, פרק כ"ח פסוקים א'–ב'(
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נאה דורש
שאלות:

מה למד בעל המדרש מן הפסוק   » 1
שהביא? ִּכתבו במילים שלכם.

מדוע לדעתכם הכהונה מותנית   » 2 
בלבישת הבגדים? האם יש לכם 
דוגמאות מימינו לתפקידים שאי 

אפשר למלא בלי הלבוש המתאים? 

פירושי מילים
ת עֹוָלם – חוק או גזרה התקפים לעולם ֻחּקַ

בגדי הכהונה - תנאי לכהונה
נאמר בשמו של רבי אלעזר ברבי שמעון: 

כתוב בתורה: 
עֹת,  ּתָ ָלֶהם ִמְגּבָ  "ְוָחַגְרּתָ אָֹתם ַאְבֵנט ַאֲהרֹן ּוָבָניו, ְוָחַבׁשְ

ת עֹוָלם" )שמות כ"ט, ט'(. ה ְלֻחּקַ ֻהּנָ ְוָהְיָתה ָלֶהם ּכְ
בזמן שבגדיהם עליהם – כהונתם עליהם, 
אין בגדיהם עליהם – אין כהונתם עליהם. 

)תלמוד בבלי, מסכת זבחים, דף י"ז עמוד ב'(

 )עדן( כמה אפשר לדבר על בגדים?!
הפרשה שלי, פרשת תצווה, מביאה אין־ספור פרטים על בגדי הכוהנים. חבל שזו לא הייתה פרשת בת המצווה של 

אחותי הגדולה, היא הייתה חוגגת... אני ממש ההפך ממנה. לי לא אכפת לי מה אני לובשת, העיקר שיהיה נוח. לכן 
אני לא מבינה למה עשו כזה עניין מבגדי הכוהנים, למה היה חשוב כל כך שהם יתלבשו בבגדים רשמיים ומפוארים?

 )איתי( מה רצית, שהם ילבשו ג'ינס ונעלי ספורט במשכן?
 )עדן( למה לא?

מה שחשוב הוא שיהיו אנשים טובים ושיעשו את עבודתם כמו שצריך. מפריע לי שעוסקים בדברים 
החיצוניים האלה, במקום להתמקד בדברים החשובים באמת!

 )נינה( עדן, את נשמעת נסערת... הכול בסדר?
 )עדן( כן, בסדר גמור...

מצטערת שהתפרצתי... זה כנראה קשור לוויכוח שיש לי עם ההורים שלי בזמן האחרון. הם רוצים שאלבש 
בגדים חגיגיים ממש למסיבת הבת מצווה, הם הזכירו אפילו חצאית! ואני לא רוצה – זה פשוט לא אני! אני הכי 

אוהבת ללבוש ג'ינס וחולצת טריקו, מראה זרוק כזה... אני מבינה שמדובר באירוע חשוב, ולכן אני מסכימה 
ללבוש ג'ינס וחולצת טריקו חדשים, אבל הם לא מסכימים. אני משתגעת, למה לעשות כזה עניין מבגדים?!

 )יעל( אני מבינה אותך...
אבל אפילו לפי התפיסה שלך, הבגדים מייצגים אותנו, גם את לא רוצה ללבוש בגדים חגיגיים מדי 

כי הם "לא את". את אומרת שלא אכפת לך מה את לובשת, אבל מדברייך ומהתסכול שהבעת ברור 
שחשוב לך מאוד – יש דברים שאת לא מוכנה ללבוש, וזה בסדר גמור! 

אין מה לעשות, רוב האנשים חושבים שבגדים משדרים מסר, למשל, לדעתי בגדי הכוהנים במשכן 
שידרו אווירה של קדושה ופאר, ובדיוק משום כך הם לא יכלו לבוא לעבודה בג'ינס ובנעלי ספורט...

 )איתי( אולי את צריכה לחשוב איזה מסר ההורים שלך רוצים לשדר בבגדים שהם רוצים שתלבשי.
אולי דרך המסר תוכלי להתחבר גם אל הבגדים? 

 )עדן(  המממ... טוב, אני אנסה:
אני חושבת שהמסר שההורים שלי רוצים להעביר הוא שזה יום חשוב, שיש משמעות למושג "בת מצווה", 

ושאנחנו מכבדים את האורחים שבאו לחגוג אתנו... טוב, עם מסרים אלו אני יכולה להסכים...
אולי אתפשר ולא אלבש ג'ינס... אבל חצאית? אין סיכוי!

 )אורית, מנחה( עדן, היה מעניין מאוד לחשוב על הבגדים ועל משמעותם... מה בעניין הדרשה?
 )עדן( אויש! שכחתי מזה לגמרי.

אולי אדבר על השאלה שהעליתי קודם – למה עשו כזה עניין מבגדי הכוהנים? עכשיו יש לי 
כבר כמה רעיונות לתשובות!
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בפרשתנו מתוארים בגדי הקודש של הכוהן הגדול. 
וכך אומר אלוהים למשה לפני התיאור המפורט: 

ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך   ְוַאּתָ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ּבְ  ְוֶאת ּבָ

 ְלַכֲהנֹו ִלי, ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא 
ֵני ַאֲהרֹן.   ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ּבְ

יָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך,   ְוָעׂשִ

 ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת.
)שמות, פרק כ"ח פסוקים א'–ב'(
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באופן אישי
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י

מה ְמספרים הבגדים שלנו?
כל דבר שאנו אומרים או עושים מלמד 
ומספר עלינו משהו. גם הבגדים שאנו 
לובשים מייצגים במובן מסוים את מה 

שאנחנו.

עוד עובדה מעניינת נוגעת לניקוי הבגדים. הכוהנים 
נדרשו לשמור על ניקיון בגדיהם, ולמעשה חל איסור 

לכבס אותם. ומה עשו כשהבגדים התלכלכו? ִייצרו מהם 
פתילות שבהן היו מדליקים אש במקדש, והכוהנים קיבלו 

בגדי כהונה חדשים. מעניין לגלות שכבר אז חשבו על 
ִמחזּור - אמנם השתמשו בבגדים חד־פעמיים, אבל כשהם 

התלכלכו לא זרקו אותם, אלא מצאו להם שימוש אחר!

בגדי כהונה
בפרשה שלנו מתוארים בפירוט הבגדים המיוחדים שלבשו 

הכוהנים בזמן ששירתו במשכן. כוהן הדיוט )פשוט( לבש 
ארבעה פריטי לבוש: כתונת, מכנסיים, מגבעת ואבנט. 

הכוהן הגדול הוסיף על ארבעת הפריטים הללו גם מעיל, 
אפוד, חושן וציץ )ראו תמונה(. 

לכוהן הגדול הייתה גם מערכת בגדים מיוחדת ליום 
הכיפורים. ביום הכיפורים לא לבש הכוהן הגדול בגדים 

מעוטרים בזהב, אלא בגדים לבנים בלבד. חז"ל הסבירו 
שבגדים מעוטרים בזהב עלולים להזכיר את חטא העגל, 

וביום הכיפורים, במיוחד, כדאי להימנע מכך.
גם בימינו יש אנשים ונשים הנוהגים ללבוש לבן ולא לענוד 

תכשיטי זהב ביום הכיפורים, מאותה סיבה.

 תארו את ארון הבגדים שלכם:
 - אילו סוגי בגדים יש בו?

 - האם יש סגנון או קו המאפיין 
 את הבגדים שלכם? 

 אם כן, מהו?
- אילו צבעים מאפיינים את ארון 

 הבגדים שלכם? 
האם יש צבעים שלא תלבשו 

לעולם?

 ִחשבו: מה יכול אדם שאינו מכיר 
אתכם ללמוד עליכם מסקירה של ארון 

הבגדים שלכם? 

 האם אתם מרגישים שהבגדים 
שלכם מייצגים אתכם, את אורח חייכם, 

את האופי שלכם?

 בחרו בגד אחד בעל משמעות 
מיוחדת בעבורכם וספרו את סיפורו: 
איך הגיע אליכם? מדוע הוא חשוב 

לכם במיוחד?
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ם י ר ב ד ר    ב ד מ ב א    ר ק י ו ת    ו מ ש ת    י ש א ר ב

מצד שני...

שאלות לדיון:
כל דמות בשיר רואה את צבע   ›

החוט וחושבת שהעלמה מכינה 
בגד בשבילה. מה הקשר בין צבעי 

החוטים לאופי הדמויות?

העלמה טווה בגד מכמה חוטים, אך   ›
כל אחת מהדמויות רואה רק את 
"החוט שלה" וחושבת שכל הבגד 

יהיה בצבע הזה. מה אפשר להסיק 
מכך על ההסתכלות שלנו על העולם?

ֶלְך ּפֶ  ּדֹם ָטְוָתה ָהַעְלָמה ּבַ

ָרק. ַחְרבֹות ּבָ  חּוט ָזָהב, ּכְ
ֶרך:  ּדֶ  ְוָאַמר ַהּלּוְלָין ּבַ

ָחק. ְגֵדי ִמׂשְ  ִהיא טָֹוה ִלי ּבִ

ֶלְך ּפֶ  ּדֹם ָטְוָתה ָהַעְלָמה ּבַ

סּות. ל ּכְ  חּוט ָאפֹר, הּוא ֲאִבי ּכָ
ט ָיד ָוֶכֶלב:  ְוָאְמרּו ּפֹוׁשֵ

כּות. ֶגד ּבָ ִהיא טָֹוה ָלנּו ּבֶ

ֶלְך ּפֶ  ּדֹם ָטְוָתה ָהַעְלָמה ּבַ

חּוט, ִרּמֹון ׁשָ ִני ּכְ  חּוט ׁשָ
ֶלְך: ְלָבבֹו ַהּמֶ ְוָאַמר ּבִ

ְגֵדי ַמְלכּות. ִהיא טָֹוה ִלי ּבִ

ֶלְך ּפֶ  ּדֹם ָטְוָתה ָהַעְלָמה ּבַ

יְך אֹור יֹום. ְחׁשִ חֹר, ַהּמַ  חּוט ׁשָ

ֶלא: ּכֶ ֹוֵדד ּבַ  ְוָאַמר ַהּשׁ
ְגֵדי ַגְרּדֹום.  ִהיא טָֹוה ִלי ּבִ

בחוזר מנכ"ל תשע/8 )א( )כ"ג ניסן 
התש"ע, 07 אפריל 2010( הוצגה דרישת 
משרד החינוך לתלבושת אחידה בבתי 

הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, 
וכן המלצה לעשות כן בבתי הספר 

התיכוניים.

בחוזר מפורטים הערכים העומדים 
מאחורי דרישה זו ומטרתה:

התלבושת האחידה היא ביטוי 
חיצוני לתפיסה חינוכית־ערכית 

שבבסיסה עומדים ערכי השוויון, 
הצניעות, השייכות הקהילתית 

והאחווה. מטרתה – העמקת 
ערכים אלו והקלה על הנטל 
הכלכלי המוטל על ההורים. 
התלבושת האחידה תורמת 

לקידום אקלים בית־ספרי מיטבי 
ולהקטנת הִנראּות של פערים 

כלכליים במוסד החינוכי. 

תלבושת אחידה
בזמן האחרון נערכים בבית הספר שלי כל מיני שינויים. השבוע למשל, התבקשנו 

למסור להורים מכתב על החלטה חדשה שהתקבלה במשרד החינוך: עוברים 
לתלבושת אחידה! תלבושת אחידה? מה קרה? מה, כולנו נלבש אותו דבר? זה 

מוזר כל כך!
אמרתי לדנה שאני לא מבין את ההחלטה הזאת. הרי כל אדם לובש מה שהוא 
אוהב ומה שמתאים לו. לכל אחד טעם משלו. כמו שכל אדם מבטא את ייחודו 

בשמו, בפניו ובתכונות האופי שלו, ראוי שהייחוד יתבטא גם בלבוש! 
דנה הסכימה לכל מילה, ובכל זאת טענה שלדעתה זה לא נורא כל כך, "יש משהו 

מאוד יפה בתלבושת אחידה, משהו שהופך את כולם לשווים", אמרה. "תראה", 
היא הסבירה לי, "כשכל אחד לובש מה שהוא רוצה, ההבדלים בינינו ניכרים, מיד 
מבחינים למי יש כסף לקנות את הבגדים הכי יקרים, ולמי קצת יותר קשה לקנות 

את המותגים הנחשבים… אנחנו כל הזמן משווים, ומבזבזים אנרגיה וכסף כדי 
לעמוד בתחרות. בתלבושת אחידה יש גם משהו צנוע יותר - חולצה פשוטה ועליה 

סמל בית הספר - וזהו!" דנה נעצרה לרגע ואז המשיכה, "ועוד משהו, אולי אם 
תהיה תלבושת אחידה, נרגיש קשורים יותר לבית הספר שלנו ונתגאה בו, כמו 

שמרגישים כשלובשים מדים כלשהם או חולצה של תנועת נוער?" 
דנה דיברה בהיגיון אבל אני הרהרתי לעצמי: מצד אחד, תלבושת אחידה לא 

תפתור את כל הבעיות - היא לא תצמצם את הפערים הכלכלים בין התלמידים, 
אלא רק תיצור מראית עין של שוויון, ומי שירצה יוכל תמיד להתהדר בנעליים 

יקרות, בתיק מיוחד או בשעון. וגם בעניין השייכות, לא בטוח שהתלבושת תעזור... 
מצד שני, אולי ל"מראית עין" יש חשיבות, אולי היא תשרה תחושה כללית של 

שוויון, של נקודת מוצא אחידה, וההבדלים )שיהיו תמיד( יבלטו פחות? 

וה פרשת תצו

כּות – בגדי אבל ֶגד ּבָ ּבֶ
ֶלְך – החוטים שנטוו, מעשה הטווייה  ַמְטֵוה ַהּפֶ

יף – נהייתה יפה ַוּתִ

ֶלְך  ָאז ָאְרָגה ֶאת חּוֵטי ַהּפֶ
ְך,  ּסָ ֵנם ּבַ ּתְ ָהַעְלָמה, ַוּתִ

ֶלג  ֶרד ֶאל ֵמי ַהּפֶ ַוּתֵ
ח. ָרּה ַהּצַ ׂשָ ְרַחץ ֶאת ּבְ  ַוּתִ

ֶלְך ׁש ֶאת ַמְטֵוה ַהּפֶ ְלּבַ ַוּתִ
יף ָלַעד. ְמָלה ָלּה, ַוּתִ  ְלׂשִ

 ּוֵמָאז ִהיא ׁשֹוֵדד ָוֶמֶלְך

ֶטת־ָיד. ְולּוְלָין ּופֹוׁשֶ

)מתוך: עיר היונה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1978, עמ' 231(

העלמה 
מילים: נתן אלתרמן  לחן: נעמי שמר

הגא
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כתוב בפירוש

 אני חושב שלמשה לא היה חשוב כל כך מה יחשבו עליו, 
אבל משום שהוא ידע שהוא חשוב לאלוהים, הוא השתמש 

בטיעון הזה כדי לשכנע אותו לסלוח לעם. מכל מקום, 
הוא הסתכן כאן סיכון די רציני, והיה יכול להפסיד הפסד 

כפול... בעיניי האמירה הזאת של משה מוכיחה את 
הנאמנות העצומה שלו לעם, ומעידה שהוא הרגיש שגורלו 

וגורל העם - חד הם.

בדיוק את זה בא רש"י להסביר. לפי פירושו, 
משה טען בפני אלוהים, שאם הוא לא יסלח 
לעם ישראל וישמיד אותם, יישאר רק ספר 

התורה, שבו יסופר כל מה שאירע לעם 
ישראל, וכל מי שיקרא בו יחשוב: שלא הייתי 

כדאי לבקש עליהם רחמים. 
כלומר, שמשה לא היה ראוי, טוב מספיק, 

לבקש עליהם רחמים... מוזר שלמשה אכפת 
כל כך מה יחשבו עליו...

רגע, אני לא לגמרי 
מבינה מה הקשר בין 

בקשת המחיקה לבקשת 
הסליחה? הרי משה לא 
היה שותף לחטא, מדוע 

ששמו יימחה?

אם תציצו בפסוק שלמעלה תראו 
שכאשר משה ביקש מאלוהים 
לסלוח לבני ישראל הוא הוסיף 

ואמר: "ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך", 
כלומר: אם אינך סולח להם, מחק 

אותי מספר התורה. 

ְפְרָך – ]...[ שלא יאמרו עליי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים. רש"י: ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

בפרשת כי ִתשא כמה עניינים הקשורים במשכן: תרומה של מחצית 
השקל שעל כל אחד מישראל לתרום, בניית כיור רחצה לכוהנים, 

ייצור הֶשֶמן למשיחת כלי המשכן ואזהרה על שמירת השבת. 
בינתיים, בני ישראל מחכים למשה שעלה להר סיני ונוכחים לדעת 
שהוא אינו שב. הם מבקשים מאהרן לבנות להם ֵעֶגל זהב. ה' מספר 
משה  כולם.  את  להשמיד  ומאיים  ישראל  של  חטאם  על  למשה 
מתחנן לפני ה' שירחם על בני ישראל, יורד אל בני ישראל ושובר 
את הלוחות. אחר כך משה הורס את עגל הזהב ומצווה להרוג את 

עובדי העגל. ה' מקשיב לבקשת משה וסולח לישראל. 
משה עולה שנית אל ההר וכותב שם את הלוחות הְשִנִיים. כשיורד 
משה מהר סיני, עור פניו קֹורן, ובני ישראל פוחדים לדבר ִאתו. כדי 

להרגיעם משה ָׂשם ַמְסֶווה על פניו. 
ועוד בפרשה: דינים הקשורים בשלוש ְרָגִלים.

21 ּכי ִתשא: לדאוג לאחר 

העגל.  חטא  על  מסופר  ִתשא  כי  בפרשת 
אלוהים כועס מאוד ורוצה להשמיד את כל עם 
ישראל. משה מחליט לפנות לאלוהים ולבקש 

שיסלח להם, ואלו דבריו: 

ה ֶאל ָהָעם: ֳחָרת ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ  ַוְיִהי ִמּמָ
ה ֶאֱעֶלה  ם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה, ְוַעּתָ ַאּתֶ

אְתֶכם. ַעד ַחּטַ ָרה ּבְ  ֶאל ה' אּוַלי ֲאַכּפְ
ה ֶאל ה' ַוּיֹאַמר:  ב מֹׁשֶ ׁשָ  ַוּיָ

ה ֲחָטָאה ְגדָֹלה  א ָחָטא ָהָעם ַהּזֶ ָאּנָ
א  ּשָׂ ה ִאם ּתִ ֲעׂשּו ָלֶהם ֱאלֵֹהי ָזָהב. ְוַעּתָ ַוּיַ

ְפְרָך  אָתם, ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ַחּטָ
. ָתְבּתָ ר ּכָ  ֲאׁשֶ

)שמות, פרק ל"ב פסוקים ל'–ל"ב(
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ם י ר ב ד ר    ב ד מ ב א    ר ק י ו ת    ו מ ש ת    י ש א ר ב

נאה דורש

כי תשא פרשת 

פירושי מילים
ֵני – ביקש, התפלל ַוְיַחל... ֶאת ּפְ

קטגור – הצד המאשים, התובע במשפט
מקטרג – מאשים

פדגוג – מחנך, מי שדואג לבן ומגדלו
מתחייב – מודה, עומד להיות מחויב בדין

מלמד סנגוריה – מדבר בעדו, לטובתו

שאלות:
במדרש משל ונמשל. על פי הנמשל:   » 1 

מיהו המלך? מיהו הבן? מיהו הקטגור? 
מיהו הפדגוג?

מדוע הרגיש משה שמתפקידו להגן על   » 2
בני ישראל? האם גם אתם מרגישים 

לפעמים שמתפקידכם להגן על הזולת?

משה הסנגור דוחף את הקטגור החוצה
ָך?" )שמות ל"ב, י"א(. ַעּמֶ ָך ּבְ ֵני ה' ֱאלָֹהיו, ַוּיֹאֶמר: ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאּפְ ה ֶאת ּפְ "ַוְיַחל מֹׁשֶ

רבנו אמר: למה הדבר דומה? 
למלך שהיה דן את בנו והיה הקטגור עומד ומקטרג עליו. 

מה עשה הפדגוג של בן? 
 כיוון שראה אותו מתחייב, דחף את הקטגור והוציאו לחוץ, ועמד לו במקומו, 

מלמד על הבן סנגוריה. 
 כך בשעה שעשו ישראל את העגל, היה השטן עומד ומקטרג בפנים, 

ומשה עומד מבחוץ. 
מה עשה משה? 

עמד ודחף את השטן והוציאו לחוץ ועמד במקומו.
)על פי מדרש שמות רבה, פרשת כי תשא, פרשה מ"ג סימן א'(

 )אסף( היי לכולם, 
הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור לא פשוט שקרה השבוע.

חבר שלי "ִפיֵשל" בגדול, ולא הספיק למסור בזמן עבודה חשובה בהיסטוריה. ביום שלאחר תאריך ההגשה המורה 
שאלה אותו למה לא הגיש את העבודה, והוא אמר לה שמסר אותה עם כולם... המורה חיפשה שוב בערמת 
העבודות, בשולחן, בתיק ובביתה, וחזרה אליו נבוכה ואמרה שהיא ממש מצטערת אבל היא לא מוצאת את 

העבודה. החבר שלי הרגיש נורא, הודה ששיקר, התנצל בפני המורה על מעשיו והבטיח להביא את העבודה למחרת. 
המורה אמרה לו בכעס שהיא כבר לא תקבל ממנו את העבודה, ושהציון שלו – אפס. 

החבר שלי הרגיש רע עוד יותר – גם על השקר, אבל גם על העונש, שבעיניו היה חמור מדי. אמרתי לו שהוא צריך 
לדבר שוב עם המורה, אבל הוא לא מסכים. הוא כל כך מתבייש במה שעשה... 

 )אביב( איזה מסכן... ממש מבאס.

 )אסף( בדיוק כך אני מרגיש,
הצטערתי בשבילו מאוד, הוא באמת מבין את חומרת מעשיו, וזה גם מאוד לא אופייני לו לשקר. הוא פשוט נלחץ... 

ואני באמת חושב שאפשר להקל את עונשו מעט. החלטתי לדבר עם המורה ולנסות לשכנע אותה, אבל אין לכם 
מושג איזה מאמץ זה דורש ממני. גם אני לא אוהב לשוחח עם מורים...

 )תמר( לדעתי כל הכבוד לך!
אתה ממש חבר נאמן, אפילו אם לא תצליח – טוב שאתה מנסה!

 )גלעד( לדעתי דווקא לא מתאים שתתערב.
עם כל הכבוד על הרגישות, זה בפירוש לא עניינך. 

 )אופיר, מנחה( סליחה שאני מפריע לסיפור הלא פשוט הזה, אבל מה הקשר לפרשת כי ִתשא?

 )אסף( או, באמת חיכיתי שמישהו ישאל את זה.
בפרשה בני ישראל חוטאים בגדול. הם בונים עגל ומבקשים לעבוד אותו, ואלוהים רותח מכעס, ובצדק. משה 

מנסה לרכך את זעמו של אלוהים ומבקש ממנו לסלוח להם, ולא להרוג את כולם. 
המצב הזה קצת מזכיר לי את הסיפור שלי ושל החבר שלי. משה פעל מתוך רצון לעזור לבני ישראל. גם אני הייתי 

רוצה לעזור לחבר שלי, אני כמובן לא משווה את עצמי למשה, אבל אין ספק שהסיפור בפרשה מעודד אותי לפעול 
ולעזור לו. חשבתי שהדיון בנושא הזה יכול לעזור לי גם בעניין הדרשה – ברור שלא אספר את הסיפור האישי הזה 

לכולם, אבל נראה לי שאוכל לדון במעשיו של משה ובמה שאפשר ללמוד מכך. נראה לכם מתאים?
 )אורית, מנחה( נראה לי נושא מתאים מאוד לדרשה. כל הכבוד!
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באופן אישי
דאגה ועזרה לאחר

כולנו עוזרים מדי פעם למי שנמצאים בסביבתנו, אבל האם שמתם לב שלפעמים 
אופי העזרה משתנה בהתאם למּוָשא העזרה )מי שעוזרים לו( וקרבתו אלינו? 

לפניכם כמה "אחרים" שצריך לפעמים לעזור להם:

רעיון הערבות ההדדית צריך, כמובן, לבוא לידי ביטוי 
בהתנהגות שלנו, עלינו להתנהג מתוך אחריות ודאגה 

לאֵחינו בני העם היהודי. מצוות רבות מבוססות על עקרון 
הערבות ההדדית. למשל, מצוות צדקה מחייבת כל קהילה 

לתמוך בעניים שבתוכה; מצוות פדיון שבויים - אם יהודי 
נפל בשבי, על כל העם להתגייס ולפדותו; מצוות גמילות 

חסדים - עזרה לזולת בצרתו; ביקור חולים; הכנסת כלה - 
סיוע לזוגות מעוטי יכולת להינשא ועוד. 

לאורך הדורות וגם בימינו הערבות ההדדית באה לידי ביטוי 
ביחס שבין יהודים בתפוצות ליהודים בישראל. הקהילות 

היהודיות בחו"ל תרמו ותורמות כספים רבים למדינת 
ישראל, יהודים מחו"ל מביעים הזדהות עם אזרחי המדינה 
ולעתים מנסים להשפיע על ממשלותיהם לתמוך במדינת 

ישראל. כל זאת, גם אם אין להם כל כוונה לבוא ולהתיישב 
בארץ. גם היהודים בישראל וממשלתם דואגים ליהודי 

בעולם, למשל, מדינת ישראל משקיעה מאמצים, וגם ממון 
רב, כדי להעלות לארץ יהודים מארצות מצוקה, ישראל גם 

מסייעת )במישור הכלכלי, החינוכי והתעסוקתי( ליהודים 
העולים לארץ, ומשקיעה בפיתוח הקהילות היהודיות בחו"ל 

באמצעות שליחים וכדומה. 
אז בואו נהיה כולנו עֵרבים זה לזה!

ערבות הדדית בעם היהודי
האם אתם משתתפים בצערו של חבר שמקבל מכה? האם 
אתם ממהרים להגיש עזרה לאדם שזקוק לה? לפעמים כן, 
אך לא פעם קשה לנו להזדהות עם הזולת ואנחנו מרוכזים 

בעצמנו ובקשיים שלנו.
לפי המסורת היהודית, אנחנו נדרשים לעזור לכל אדם 

הנקלע לצרה או נתקל בקושי. לפי תפיסה זו, ַעם ישראל 
הוא יחידה אחת. חכמים דימו את העם לגוף שיש בו 

איברים שונים, ואף על פי שכל איבר ממלא את תפקידו 
שלו, יש קשר בין האיברים. למשל, כשהכליות של אדם 

לא מתפקדות, כל הגוף נפגע. כזה צריך להיות גם הקשר 
בין בני העם היהודי - אם אחד נפגע, בגופו או בנפשו, אנו 

צריכים להרגיש כאילו נפגענו גם אנחנו. 
המושג המייצג את הרעיון הזה הוא "ערבות הדדית". ערבות 

היא אחריות, כלומר, לכל אדם בישראל אחריות לפרטים 
האחרים בעם ולעם כולו. בתלמוד הבבלי מובא המשפט 

הידוע "כל ישראל ערבין זה בזה" )כלומר כל ישראל 
אחראים זה לזה(. 

 דאגה ועזרה
להורים ולבני משפחה

 כתבו דוגמה אחת מחייכם לשלוש 
מהאפשרויות המוזכרות בריבועים 

 שמימין. לדוגמה, דאגה ועזרה לאח קטן -
ללמד אותו לרכוב באופניים ולדאוג 

 שירכב בזהירות; דאגה להורים -
לדאוג שיהיה שקט בבית בזמן מנוחת 

הצהריים.

 כיצד אתם חשים כשאתם עוזרים 
לאדם הקרוב אליכם?

  מה ההבדל בין צורת הדאגה 
והעזרה לבעל חיים ובין הדאגה והעזרה 

לבני אדם?

 דאגה ועזרה
לחברים

 דאגה ועזרה
לזרים הזקוקים לכך

 דאגה ועזרה
לבעל חיים

 האם יש הבדל בין אופי העזרה 
לחברים ובין אופי העזרה לבני משפחה? 

האם העזרה והדאגה שמעניקים 
 לאנשים זרים הן בעלות אופי אחר? 

אם כן, איזה?

 כיצד אתם מרגישים כאשר אדם 
קרוב אליכם עוזר לכם? כיצד אתם 

מרגישים כשאדם זר דואג לכם? 
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מצד שני...

כי תשא פרשת 

שאלות לדיון:

יושבי גן העדן והגיהינום זכו לתנאים   ›
זהים, מדוע אפוא הייתה הישיבה 
בגיהינום סיוט, ובגן עדן – תענוג?

 
איזה מסר אפשר ללמוד מהסיפור   ›
הזה על חיינו אנו? אילו מחשבות 
וערכים כדאי שינחו את מעשינו?

חוק לא תעמוד על דם רעך, 
התשנ"ח–1998, נכנס לתוקף ב־28 

בספטמבר 1998. 
עיקר החוק הוא סעיף 1 בו, הקובע: 

א( חובה על אדם להושיט עזרה 
לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב 
אירוע פתאומי, בסכנה חמורה 

ומיידית לחייו, לשלמות גופו או 
לבריאותו, כאשר לאל־ידו להושיט 
את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן 

את זולתו. 
ב( המודיע לרשויות או המזעיק 

אדם אחר היכול להושיט את 
העזרה הנדרשת, יראוהו כמי 

שהושיט עזרה לעניין חוק זה; 
בסעיף זה, "רשויות" – משטרת 

ישראל, מגן דוד אדום ושירות 
הכבאות.

מלאך נתן לאדם אחד הזדמנות לבקר בגן עדן ובגיהינום. תחילה ביקר בגיהינום, 
והמראה היה מדכא – הוא ראה שולחן ִמשתה ענק, ועליו כל סוגי המאכלים 

שאפשר להעלות על הדעת. סביב השולחן היו ישובים תושבי הגיהינום, בידיהם 
כפות, אך מרפקיהם היו נעולים והם לא יכלו לכופף אותם. במצב זה יכלו 

היושבים לאסוף את המזון בכפות אך לא להכניסו אל פיותיהם. וכך היו היושבים 
 סביב השולחן הערוך כל טוב, רעבים, מעונים ומתוסכלים. 

האיש היה להוט לעזוב את המקום וביקש לבקר בגן העדן. בגן העדן הוא נדהם 
לגלות תנאים זהים, גם כאן עמד שולחן ענק מלא כל טוב, וגם כאן היו מרפקי 
האנשים נעולים והם לא יכלו לכופפם. אולם היה הבדל בולט אחד – דיירי גן 

בעים וחברותיים.  העדן היו כולם מאושרים, ְשׂ
התפלא האיש ושאל את המלאך: "כיצד ייתכן הדבר?" הסביר לו המלאך שבגן 

עדן, במקום להיאבק לשווא לאכול בעצמם, האכילו האנשים את היושבים 
מולם, ללא כל מאמץ, וכך יצאו הכול שבעים. "זהו ההבדל היסודי בין גן עדן 

לגיהינום", סיכם המלאך את דבריו. 
)סיפור עם(

להתערב - כן או לא?
השבוע חזרנו מבית הספר הביתה דרך הפארק וראינו שם מראה עצוב - ילד כבן 

עשר ישב על הספסל, סביבו עמדו שלושה נערים, הם פתחו את הילקוט שלו ופיזרו 
את הניירות והמחברות, צחקו עליו וירקו עליו קליפות של גרעינים. הילד על הספסל 

התכופף ונראה אומלל מאוד.
למזלנו, היינו חבורת בנות די גדולה, הסתכלנו זו בזו ומיד פנינו לכיוון הספסל. נעמדנו 
במעגל סביב הנערים, וקראנו להם להפסיק. הנערים אפילו לא הסתכלו עלינו והמשיכו 
במעשיהם. הסתכלנו זו בזו בייאוש, היה נראה שאנחנו ממש לא מזיזות להם... פתאום 

נשמע מאחורינו קול בוגר: "אמרו לכם להפסיק, לא?" כולנו הסתובבנו, גם הנערים. 
מאחורינו עמדה אישה צעירה, "חזקים על חלשים, מה? באמת כל הכבוד לכם!" היא 
אמרה בזלזול. "סתם, צוחקים ִאתו", ניסה אחד הנערים להגיד, אבל האישה המשיכה 

לנעוץ בהם את עיניה, והם הסתובבו מיד והתחילו להתרחק. חגית ויעל התכופפו 
והתחילו לאסוף את הניירות והכניסו אותם לילקוטו של הילד, ותהל הוציאה מהתיק 

שלה בקבוק מים והגישה לו. "אתה בסדר?" היא שאלה, הילד הנהן חלושות, לקח את 
הבקבוק ושתה. האישה הביטה בנו בהערכה "כל הכבוד, בנות! אני מקווה שתמשיכו 

לעזור לאחרים". היא הסתובבה והתחילה ללכת, ואז פנתה אלינו שוב ושאלה: "תגידו, 
לא פחדתן?" "לא, ממה?" שאלנו. "אתן יודעות..." היא אמרה, "הנערים האלה יכלו 

לתקוף גם אתכן". הבטתי בחברותיי וממבטיהן הבנתי שגם על דעתן זה לא עלה כלל... 
"בפעם הבאה תיזהרו", נפרדה מאתנו האישה והלכה. 

המשכנו ללכת בשתיקה, נראה שכולנו הרהרנו במה שאמרה האישה. "היא צודקת", 
אמרה גליה, "זה באמת היה עלול להיות מסוכן", "ואנחנו אפילו לא חשבנו על זה", 
אמרה אור. "אז מה?" שאלה מיקה, "בפעם הבאה לא נעזור למישהו בצרה?" "אולי 

פשוט צריך לחשוב על זה ולהיות זהירות יותר, כדי שלא נסכן את עצמנו", אמרה שירה. 
"כן", הרהרה ענבר, "השאלה היא אם אפשר לדעת מראש איפה עובר הגבול".

המשכנו ללכת בשקט, כל אחת מכונסת במחשבותיה. ואני חשבתי: מה היינו צריכות 
 לעשות אחרת? אולי לא היינו צריכות להתערב בעצמנו אלא רק להזעיק עזרה? 

מה נכון לעשות במקרה כזה?
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כתוב בפירוש

אולי משום שהמשכן וחלקיו היו צריכים להתחבר 
בסופו של דבר יחד. ומשום שהחלקים נוצרו מכל 

מיני חומרים ובכמה שיטות עבודה, היה צורך 
באדם אחד שהכיר את כל האומנויות, שיוכל 

לחבר את הפרטים השונים זה לזה וליצור מהם 
מבנה אחד ומהות אחת לעבודת הקודש!

בחלק השני של הפירוש )התכלת( אבן 
עזרא מפרט את מה שאמר בקצרה 

במשפט הכתום, ומסביר מה היה מיוחד 
בבצלאל: בדרך כלל אומנים מתמחים 

בעבודה בחומר אחד, וייחודו של בצלאל 
היה שבכולם היה שלם - כלומר, שהיה 
מוכשר ומומחה בעבודה בכל החומרים.

מעניין, מדוע זה היה חשוב?

במשפט הראשון )הכתום( 
אבן עזרא מתאר את 

ייחודו של בצלאל - שהוא 
חכם )מוכשר ומומחה( 

בכל מלאכה.

נראה לי שבפירוש הזה אבן 
עזרא מנסה להסביר מה היה 
ייחודו של בצלאל. בטח היו 

אומנים אחרים בעם ישראל, אז 
מדוע זכה דווקא הוא לנצח על 

העבודה החשובה הזאת?

בֹת כי יש אומן זהב  א ]...[ שהוא חכם בכל מלאכה. ]...[ ְוַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ אבן עזרא פירש: ַוְיַמּלֵ
ולא כסף, וָחָרׁש אבן ולא עץ ובכולם היה שלם.

ויקהל: כישורים וכישרונות
הקודמות  בפרשות  שניתנו  ההוראות  כל 
ממולאות בפרשה זו - מלאכת בניית המשכן 
יוצאת לדרך. בוני המשכן הם בצלאל בן אורי, 
אהליאב בן אחיסמך, וכל מי שנתן לו ה' חכמה 

לעשות את מלאכת המשכן.
והאוהל,  המשכן  עשיית  מתֹוארות  בפרשה 
עשיית הקרשים, הָּפרוכת והמסך, עשיית הארון 
עשיית  והמנורה,  השולחן  עשיית  והַּכפורת, 
הכיור  עשיית  העוָלה,  ומזבח  הקטורת  מזבח 
השבת  מצוות  גם  המשכן.  חצר  ועשיית  וַּכנֹו 

מוזכרת בפתח הפרשה.

22

בפרשת ויקהל מסופר שעל בניית המשכן הופקדו בצלאל בן אורי 
ואהליאב בן אחיסמך. הפסוקים מפרטים את כישוריהם המיוחדים 

שזיכו אותם בעבודה חשובה זו:

ָרֵאל: ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ  ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ה ְיהּוָדה.  ן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמּטֵ ַצְלֵאל ּבֶ ם ּבְ ׁשֵ ְראּו ָקָרא ה' ּבְ

ְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל  ָחְכָמה ּבִ א אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים ּבְ ַוְיַמּלֵ
ת.  חֹׁשֶ ֶסף ּוַבּנְ ָהב ּוַבּכֶ ּזָ בֹת ַלֲעׂשֹת ּבַ ְמָלאָכה. ְוַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ

ת ֵעץ ]...[ הּוא ְוָאֳהִליָאב  ת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֹׁשֶ ּוַבֲחרֹׁשֶ
ל  א אָֹתם ָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות ּכָ ה ָדן. ִמּלֵ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ ּבֶ

תֹוַלַעת  ָמן ּבְ ֵכֶלת ּוָבַאְרּגָ ּתְ ב ְורֵֹקם ּבַ ְמֶלאֶכת ָחָרׁש ְוחֹׁשֵ
בֹת. ֵבי ַמֲחׁשָ ל ְמָלאָכה ְוחֹׁשְ י ּכָ ׁש ְואֵֹרג עֹׂשֵ ֵ ִני ּוַבּשׁ ָ  ַהּשׁ

)שמות, פרק ל"ה פסוקים ל'–ל"ה(
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נאה דורש

פירושי מילים

שאלות:
משה היה חכם ונראה שהופתע   » 1 

שלא הצליח להבין כיצד לעשות את 
המנורה. האם קרה לכם מקרה דומה? 

ואולי מקרה הפוך – שהצלחתם 
לעשות משהו שחשבתם שהוא בלתי 

אפשרי או קשה?
כיצד הסביר משה את יכולתו של   » 2 
 בצלאל לעשות את המנורה מיד? 

כיצד הייתם אתם מסבירים את 
היכולת המופלאה הזאת?

ה – מוצר העשוי גוש אחד של מתכת ִמְקׁשָ
ריבוני – אדוני

בצלאל הצליח במה שמשה התקשה
יָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור" )שמות כ"ה, ל"א(. אמר לו הקדוש־ברוך־הוא למשה: "ְוָעׂשִ

נֹוָרה" )שם(.  ה ַהּמְ ָעׂשֶ ה ּתֵ אמר לו משה: כיצד נעשה אותה? אמר לו: "ִמְקׁשָ
ואף על פי כן, נתקשה משה וירד מלפני ה', ושכח איך לעשות אותה. 

חזר ועלה, ואמר: ריבוני! כיצד נעשה אותה? 
נֹוָרה" )שם(.  ה ַהּמְ ָעׂשֶ ה ּתֵ חזר ואמר לו הקדוש־ברוך־הוא: "ִמְקׁשָ

ואף על פי כן, נתקשה משה וירד ושכח. עלה ואמר: ריבוני, שכחתי אותה! 
הראה לו שוב הקדוש־ברוך־הוא למשה, ועדיין נתקשה בה. 

 אמר לו הקדוש־ברוך־הוא: לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה. ואמר לבצלאל, 
מיד עשאה. התחיל משה תמה ואמר: אני, כמה פעמים הראה לי הקדוש־ברוך־הוא 

ונתקשיתי לעשותה, ואתה שלא ראית, עשית מדעתך?! 
ֵצל ֵאל היית עומד כשהראה לי הקדוש־ברוך־הוא עשייתּה. בצלאל – ּבְ

)על פי מדרש במדבר רבה, פרשת בהעלותך, פרשה ט"ו סימן י'(

 )הילה( שלום חברים!
בפרשה שלי, פרשת ויקהל, מסופר שמשה מינה את בצלאל ואת אהליאב לאחראים על בניית המשכן וכליו. הם 
ידעו לעבוד בכל מיני חומרים – למשל זהב, נחושת, כסף, עץ... וכתוב שאלוהים מילא אותם "בחכמה, בתבונה 

ובדעת ובכל מלאכה". בקיצור, הוא נתן להם כישרונות! חשבתי שאולי בדרשה אדבר על כישרונות מסוגים 
שונים. לדוגמה, לחברה שלי יפעת יש קול יפהפה וליאת רוקדת נהדר, אח שלי מנגן בפסנתר וכולם אומרים שיש 

לו כישרון מוזיקלי מלידה. ויש שיודעים לצייר, להצחיק...
 )אופיר, מנחה(  כיוון יפה. אפשר גם לדבר על הדרך שבה כישרון של אדם יכול לשרת את הכלל.

לדוגמה, בפרשה בצלאל ואהליאב ניצלו את כישרונם לבנות משהו בשביל העם כולו. ועוד משהו, הילה, 
שכחת לספר לנו אילו כישרונות יש לך? 

 )הילה( בדיוק עלית על הנקודה המבאסת...
כבר כמה שנים אני מחכה לגלות את הכישרון שיש לי... אבל אני חושבת שאצטרך להשלים עם 

האמת הכואבת שאין לי שום כישרון מיוחד!
 )אורית, מנחה( לא יכול להיות. בטח יש משהו שאת טובה בו...

 )הילה( מעניין, אימא שלי אמרה בדיוק אותו משפט כאשר דיברנו על זה!
אבל זה לא זה. אני יודעת שיש דברים שאני חזקה בהם. לדוגמה, אני תלמידה חרוצה מאוד ואני משיגה ציונים 

טובים, אבל אני מתכוונת לכישרון ממש, למשהו מיוחד שאני בולטת בו. אימא שלי אמרה לי שיש לי תכונה 
מיוחדת – שאני יודעת להקשיב. אתם יכולים לדמיין איך הגבתי לזה... "וואו, איזה כישרון!" אבל היא התעקשה 

ואמרה שהיא רצינית. היא הסבירה שכאשר היא מדברת אתי על משהו חשוב, היא יודעת שאני לגמרי קשובה 
לדבריה, ושהמחשבות שלי לא מתרוצצות לכל עבר, שאני שמה לב לא רק למילים אלא גם לטון הדיבור, להבעות 
פנים, ושכך אני קולטת את מה שנאמר וגם את מה שלא נאמר במפורש. זה כבר נשמע הרבה יותר מרשים... אבל 

בכל זאת מדובר באימא שלי, אז קיבלתי את זה את זה בעירבון מוגבל...
 )מלי( הילה, אף על פי שאנחנו מכירות רק חודשיים

סיפרתי לְך דברים על המשפחה שלי שלא סיפרתי אפילו לחברות ותיקות שלי, ואני חושבת שאולי זה 
בזכות התכונה המיוחדת הזאת שלך. אז כנראה זו לא רק המצאה של אימא שלך! 

 )אפרת( מעניין, לפני שקראתי את דברייך, הילה, לא הייתי חושבת שהקשבה היא "כישרון".
אבל מעכשיו אחשוב על "כישרון" בצורה רחבה הרבה יותר. ואם תחשבי על זה לעומק, היכולת 

להקשיב תוכל לקדם אותך ולעזור לאחרים לא פחות )אם לא יותר( מכישרון בריקוד למשל.
 )הילה( תודה על הפרגון!

אני בהחלט מעודדת... ובכל זאת, אני חייבת להודות... הלוואי שיכולתי לרקוד כמו ליאת...!
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הכישרון שלי

 ִחשבו על כישרון אחד שלכם, או על 
עיסוק או תחביב שאתם מצליחים בו. 

ִּכתבו מהו הכישרון.

� האם אתם נהנים ממנו? 
� האם הוא משקף את אופייכם ואת 

תכונותיכם? 

� האם ידעתם שאתם טובים בתחום 
זה מאז ומעולם, או שהכישרון הזה 

התפתח עם הזמן?

וכך, בשנת 1906 עלה ש"ץ לארץ ישראל והקים את 
בית הספר "בצלאל". בית הספר נקרא על שם בצלאל 

בן אורי מפרשת השבוע שלנו. בצלאל היה למעשה 
ן היהודי הראשון, שהרי הוא היה האחראי לבניית  הָאָמּ

המנורה, השולחן, המזבח ושאר כלי המשכן. 
עד היום "בצלאל" הוא אחד המוסדות החשובים בארץ 

ללימודי אמנות. מלמדים שם מגוון רחב של תחומים: 
פיסול וציור, צילום וארכיטקטורה, צורפות ואופנה, 

וידיאו ואנימציה, עיצוב תעשייתי ועוד. 
מעניין מה היה בצלאל בן אורי חושב על האקדמיה 
 לאמנות "בצלאל"? האם הוא היה רוצה ללמד בה? 

מעניין מה היה יוצר בתחום האנימציה למשל...? 

בצלאל - אקדמיה לאמנות
ברוב בתי הספר היסודיים יש שיעור אמנות פעם או 

פעמיים בשבוע. מה הייתם אומרים אילו היו מרשים לכם 
לצייר ולפסל כל יום, כל היום? 

מי שמתלהבים מהאפשרות לצייר ולפסל כל היום, יוכלו 
כשיהיו גדולים ללמוד ב"בצלאל" - אקדמיה )בית ספר 

גבוה( לאמנות ועיצוב בירושלים.
בית הספר "בצלאל" נוסד לפני יותר ממאה שנה, בימים 
שבהם פעל הרצל להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. 
בוריס ש"ץ, אמן יהודי מפורסם, פנה אל הרצל ואמר לו 

שחשוב שבמדינה החדשה תהיה גם אוניברסיטה ללימודי 
אמנות, מוסד שבו ילמדו אמנות ברמה גבוהה. כך, הוא 

טען, תיווצר אמנות יהודית וארץ־ישראלית. הרצל הציג את 
הרעיון לפעילים נוספים בתנועה הציונית וההצעה התקבלה.

 ִחשבו על תכונה שהייתם רוצים 
לחזק בעצמכם, או על תחום עיסוק 

שמעניין אתכם והייתם רוצים להצליח 
בו יותר. כתבו מהו.

� מדוע בחרתם בעיסוק זה דווקא?
� ִחשבו על דבר אחד שביכולתכם 
לעשות כדי לפתח את הכישרון הזה.

משחק משפחתי או חברתי: 
� כל אחד מבני המשפחה חושב על 

כישרון או על תכונה טובה של כל 
אחד מבני המשפחה האחרים וכותב 

כל תכונה או כישרון על כרטיס.

� אוספים את כל כרטיסי התכונות 
והכישרונות ומערבבים אותם.

� לפי התור, כל אחד מוציא כרטיס 
וקורא מה כתוב בו.

� כולם מנחשים למי "שייך" הכישרון 
הכתוב בכרטיס. 

� האם הצלחתם לנחש למי "שייך" 
כל כישרון? 

� האם בני המשפחה כתבו עליכם 
דברים נכונים לדעתכם? 
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מצד שני...

יקהל ו פרשת 

שאלות לדיון:
בעזרת אילו כישורים ותכונות   ›

טובות שלכם אתם יכולים להאיר 
כלפי חוץ? )תוכלו להיעזר ברשימת 

הכישרונות שלמטה(
האם אתם זוכרים מקרה שבו   ›

"הארתם" את סביבתכם בעזרת 
כישרון שיש לכם? 

הפחד העמוק ביותר שלנו אינו שמא איננו טובים מספיק.
 הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנו בעלי עוצמה רבה מדי. 

האור שבנו, ולא האפלה שבתוכנו, הוא שמפחיד אותנו יותר מכול. 
 אנחנו שואלים את עצמנו: מי אני שאהיה מבריק, יפהפה, מוכשר ונהדר? 

 למען האמת – מי אתה שתרשה לעצמך לך שלא להיות כזה? 
אתה ילד של אלוהים.

 ַהקטַנת עצמך אינה משרתת את העולם. 
אין שום דבר נאור בלהצטמצם כדי שאחרים לא ירגישו חסרי ביטחון בקרבתך.

 נוצרנו כדי לזרוח, כפי שילדים זורחים, 
נולדנו כדי לבטא את האור האלוהי הטמון בנו. 

האור הזה אינו נמצא רק בבני אדם ספורים; הוא נמצא בכל אחד ואחת. 
 וכשאנחנו נותנים לאור הפנימי שלנו לזרוח, בלי שנרגיש, 

אנחנו מאפשרים גם לאחרים לעשות כמונו.

למערכת החינוך המחויבות לפעול 
לטיפוח וחיזוק כלל התלמידים בה. 
הרחבת תכניות המחוננים תאפשר 

לאתר מספר רחב יותר של תלמידים 
 ולהעניק להם את הכלים הדרושים 

להם על מנת למצות את הפוטנציאל 
הגבוה שלהם. 

התכניות השונות לצמצום הפערים 
במערכת החינוך, לצד הרחבת התכניות 
המיועדות לתלמידים מחוננים תשפרנה 
את רמת ההון האנושי בחברה, המהווה 

מרכיב מרכזי במדינה מתפתחת. 

)יולי תמיר, שרת החינוך בשנים 2009-2006( 

במי להשקיע?
השבוע הייתה התרגשות גדולה בבית הספר שלנו - ראש העיר הגיע לביקור! 

מובן שהכיתות צוחצחו והוברקו, כולנו קיבלנו הדרכה על איך להתנהג ואיך 
להתלבש והרגשנו גאווה שראש העיר בחר לבקר בבית הספר שלנו דווקא.

ראש העיר וצוותו סיירו בספרייה, בכיתת העולים ולבסוף הצטרפו לשיעור בחוג 
למצוינות, הם שוחחו מעט עם תלמידים וצפו בטקס שהוכן לכבודם.

למחרת עבר המנהל בכיתות. הוא הודה לכל התלמידים על שהתנהגו למופת 
וייצגו את בית הספר בכבוד, ולבסוף הוסיף: "בית הספר הרשים מאוד את ראש 

העיר ועוזריו, הם התרשמו במיוחד מתלמידי החוג למצוינות ומיכולותיהם והחליטו 
לתת מענק כספי מיוחד כדי לקדם אותם עוד יותר".

בסוף השיעור לא התאפקה רינת מלהביע את דעתה על החדשות האחרונות: 
"בעיניי זה לא בסדר", אמרה בכעס, "התלמידים בחוג למצוינות מטופחים ממילא, 

לא עדיף להשקיע כסף בשיעורי עזר לכיתת העולים? זה יכול לתת להם דחיפה 
רצינית!" "רגע", אמר יואל, "אם כבר מדברים, אז מה אתנו - 'הממוצעים'? הרי 
אנחנו הרוב, אם ישקיעו בנו תהיה התקדמות של מספר גדול יותר של ילדים!" 

"תראו", אמר עופר, "תודו שיש היגיון להשקיע במצטיינים, הרי בעתיד הם יקדמו 
את החברה כולה - יפתחו את המדע, את הכלכלה, יתרמו למערכת ביטחון - הם 
העתיד של המדינה!" "ומה ִאתנו? אנחנו לא העתיד?" נעלב יואל, "אולי אם היו 

מטפחים אותנו, התלמידים ה'רגילים' קצת יותר, גם אנחנו היינו מגיעים להישגים 
מרשימים ותורמים יותר?"

הרהרתי במה שאמרו חבריי. בדברי כולם היה גרעין של אמת, ובאמת למערכת 
החינוך צריכה להיות מחויבות לכל התלמידים, בכל הרמות, אבל כיצד באמת 

ראוי לנהוג? 
מה דעתכם?

כישרון מוזיקלי, כישרון במשחק, כישרון אמנותי, כישרון 
לפעול בזריזות, כישרון ארגוני, כישרון להקשיב לאחרים, 

כישרון בריקוד, כישרון מתמטי, כישרון לשפות, כישרון 
לפרגן, כישרון בשחמט, כישרון להצחיק, כישרון במחשבים, 

כישרון ספורטיבי, כישרון בכתיבה, כישרון להתגבר על 
משברים, כישרון לגשר, כישרון לראות את הטוב בכל דבר, 

כישרון חברתי, כישרון לקחת את החיים בקלות ועוד...

)מריאן ויליאמסון, סופרת אמריקנית. נלסון מנדלה ציטט קטע זה בנאום ההשבעה שלו לנשיא דרום אפריקה ב־1994(
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כתוב בפירוש

זה לא עניין של שכחה. לפעמים כשעסוקים 
בעבודה טכנית מתרכזים בפרטים, וקשה לראות 
את המטרה. ולכן חשוב לתורה, בסיום העבודה 
הגדולה הזאת, להסתכל על המכלול ולהיזכר 

במטרה החשובה שלשמה נעשה הכול.
אני חושבת שזה מסר חשוב גם לחיים שלנו!

מעניין, מדוע חשוב כל כך לתורה 
להדגיש שהמשכן וכליו מיועדים 
לעבודת הקודש. האם היה אפשר 
לחשוב ששכחנו למה הם נועדו?

אני מסכים, והפתרון של רמב"ן 
לכפילות הזאת הוא שהמילה 
"עבודה" מציינת שכאשר עשו 
בני ישראל את המשכן וכליו 

הם הקפידו על ייעודה המיוחד 
של המלאכה הזאת - לעבודת 

ה' הנכבד.

נראה לי שרמב"ן מבקש להסביר 
מדוע ּכונו חלקי המשכן וכליו 
 בשני שמות: בפסוק אחד - 

"ָּכל ָהֲעֹבָדה", ובפסוק שאחריו - 
 "ָּכל ַהְּמָלאָכה" )ראו בפסוקים(. 

באמת מעניין!

ל ָהֲעבָֹדה – כל מלאכת המשכן ויקראנה עבודה,  ָרֵאל ֵאת ּכָ ֵני ִיׂשְ ן ָעׂשּו ּבְ רמב"ן פירש: ּכֵ
לומר כי עשו אותה לעבודת ה' הנכבד.

פקודי: תשמישי קדושה
פרשת פקודי היא הפרשה האחרונה בספר 

שמות. בפרשה זו מסתיימת עשיית חלקי 
המשכן, מפורטים החומרים ששימשו לעשיית 
המשכן וכליו ומתוארת עשיית בגדי הכוהנים. 
בסֹופה של העבודה מובאים כל כלי המשכן 

אל משה. משה ְמַאשר את המלאכה שנעשתה 
לפי מצוות ה', ומברך את העושים בה.

בנייתו של המשכן מסתיימת באחד לחודש 
הראשון )בא' בניסן(, בשנה השנייה ְלצאת 
בני ישראל ממצרים. ענן מכסה את אוהל 

מועד ומסמל את שכינת ה' במשכן. מעתה 
ואילך יהיה זה הסימן לבני ישראל: כאשר 

ישרה הענן על המשכן ביום, ובלילה - עמוד 
האש, יחנו בני ישראל במקומם, וכאשר יעלה 

הענן מעל המשכן - "ִיסעּו בני ישראל בכל 
ַמְסֵעיֶהם".

23

ַמְסֵעיָהם

בפרשה זו מסופר שכאשר הסתיימה עבודת ההכנה של כל חלקי 
המשכן, בגדי הכוהנים וכלי הקודש, הובאו כל החפצים אל אוהל 

מועד לפני משה: 

ָליו, ְקָרָסיו  ל ּכֵ ה ֶאת ָהאֶֹהל ְוֶאת ּכָ ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ַוּיָ
יו  ּדָ ָדיו ַוֲאָדָניו. ]...[ ֶאת ֲארֹון ָהֵעֻדת ְוֶאת ּבַ ִריָחו ְוַעּמֻ יו ּבְ ְקָרׁשָ
הָֹרה ]...[  נָֹרה ַהּטְ ָליו ]...[ ֶאת ַהּמְ ל ּכֵ ְלָחן ֶאת ּכָ ֻ ]...[ ֶאת ַהּשׁ

ן ְלאֶֹהל מֹוֵעד. ]...[ ּכָ ׁשְ ֵלי ֲעבַֹדת ַהּמִ ל ּכְ  ְוֵאת ּכָ
ה,  ה ה' ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ כֹל ֲאׁשֶ  ּכְ

ל ָהֲעבָֹדה. ָרֵאל ֵאת ּכָ ֵני ִיׂשְ ן ָעׂשּו ּבְ  ּכֵ
ה ה'  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ָעׂשּו אָֹתּה ּכַ ָלאָכה ְוִהּנֵ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ְרא מֹׁשֶ ַוּיַ

ה. ן ָעׂשּו, ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֹׁשֶ  ּכֵ

)שמות, פרק ל"ט פסוקים ל"ג–מ"ב( 
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נאה דורש

י ד פקו פרשת 

שאלות:
במדרש משל ונמשל, הקבילו ביניהם:   » 1

מיהו המלך? מיהו הידיד? מהם כלי 
ההדיוטות? מהי מנורת הזהב? 

מדוע היה אפשר לחשוב שהקדוש־  » 2
ברוך־הוא אינו זקוק למנורה במשכן? 

מדוע בכל זאת הוא ציווה לעשות 
מנורה במשכן שהוא "מתארח" בו?

פירושי מילים
תקן – התקן, הֵכן

הדיוט – אדם פשוט
כיוון ש... – כאשר 

שמשים – משרתים
סיבבו מכאן ומכאן – הציבו משני צדדיו 

חייך – מילת שבועה
וכן, גם – וכך, אף על פי ש... 

מי זקוק למנורה? 
ציווה האל על משה לבנות לו מנורה, וכי האל נזקק לאור המנורה? 

למה הדבר דומה? 
למלך שהיה לו ידיד אהּוב. אמר לו המלך: תדע שאצלך אני סועד, לך ותקן את 

ביתך לכבודי.
הלך אוהבו והתקין מיטה של הדיוט, מנורה של הדיוט ושולחן של הדיוט. 

כיוון שבא המלך, באו ִעמו השמשים, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. 
כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והטמין את כל מה שהתקין לו. 

אמר לו המלך: לא אמרתי לך שאצלך אני סועד? למה לא התקנת לי כלום?! 
אמר לו אוהבו: ראיתי את כל הכבוד הזה שבא ִעמך ונתביישתי והטמנתי כל 

מה שהתקנתי לך, שהיו כֵלי הדיוטות. אמר לו המלך: חייָך, שאני פוסל כל כלי 
שהבאתי, ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. 

וכן, גם הקדוש־ברוך־הוא כולו אורה, ובכל זאת אמר לישראל: התקינו לי מנורה 
ונרות, וכיוון שעשו המנורה – באה שכינה למשכן.

)על פי מדרש במדבר רבה, פרשת בהעלותך, פרשה א' סימן ח'(

 )אריאלה( היי לכולם,
הפרשה שלי, פרשת פקודי, מתארת, בין היתר, את כלי המשכן – ארון הברית, הפרוכת, המנורה וכו'. 

כאשר התחלתי לעיין בפרשה ולחשוב על כיוונים לדרשה די התבאסתי. לא ראיתי שום אפשרות לחבר בינה ובין 
החיים שלי, כפי שרבים מכם הצלחתם לעשות.

אבל ביום שישי האחרון קרה משהו שנתן לי כיוון: בערב כשכולנו התיישבנו סביב שולחן השבת אבא לא מצא את 
הגביע לקידוש. אחי הקטן, שערך את השולחן, הסביר לאבא שהוא לא מצא את הגביע בשום מקום, ולכן מזג את 

 היין לכוס רגילה, מזכוכית. אבא עשה פרצוף והכריז "אני לא מתכוון לקדש בכוס כזאת, זה לא לעניין!" 
הופתעתי מאוד מתגובתו של אבא, הוא בדרך כלל אדם רגוע. שאלתי אותו מה הבעיה, הרי העיקר בקידוש הוא 

הברכה והיין, והכלי חשוב פחות! אבא קצת נבוך, לדעתי הוא הופתע בעצמו מתגובתו החריפה. הוא חשב כמה 
רגעים, ואז הסביר לנו שהקידוש בשבת ובחגים הוא טקס, והוא אחד הדברים שהופכים את ארוחת השבת 

למיוחדת. הגביע לקידוש הוא חלק מהטקס, ולכן חשוב שהוא יהיה כלי מיוחד ולא "סתם כוס"...
 )ארבל( לדעתי אבא שלך צודק!

ברור שאפשר לעשות קידוש גם בכוס רגילה, אבל חלק מהחוויה הולך לאיבוד!
 )ענבר( לא נעים לי לבקר את אבא שלך, אבל בעיניי את צודקת.

הרי כמו שאמרת, העיקר הוא המילים והכוונה, והכוס – היא רק תוספת חיצונית.
 )צפנת( מעניין, בדיוק חשבתי על עוד משהו. 

לפעמים לחפצים כאלה נלווים גם רגשות וזיכרונות. למשל בכל שנה כאשר אנחנו מורידים 
את קערת הסדר מהארון לקראת פסח, זה מעלה בי זיכרונות טובים מהחג בשנים שעברו, 

זו לא סתם עוד צלחת! אולי אבא שלך מרגיש תחושות דומות כלפי הגביע?

 )אריאלה( את זה הוא לא אמר, אבל זה בהחלט ייתכן,
מכל מקום, רק כדי להשלים את הסיפור... כולנו קמנו מהשולחן והתחלנו לחפש את הגביע. מובן שמצאנו אותו 

וה"משבר" נמנע... אבל חשוב יותר )מבחינתי, לפחות( – פתאום הבנתי את מקומם של חפצים כאלה בחיים שלנו. 
ה, הרי אלו היו הכלים ששימשו בעבודת הקודש!  חשבתי על הכלים במשכן והבנתי את חשיבותם הרּבָ

אגב, סבא וסבתא שלי רוצים לקנות לי פמוטים למתנת בת מצווה. אחרי כל הסיפור הזה אני מבינה יותר את 
משמעותו של חפץ כזה, ואני חושבת שכל פעם שאשתמש בפמוטים אזכר בסבא ובסבתא שלי... 

 )אורית, מנחה( באמת מתנה מקסימה מכל הבחינות. תיהני!
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י
 בחרו אחד מתשמישי הקדושה 

שמצא חן בעיניכם במיוחד, או שיש 
לכם יחס מיוחד כלפיו. הסבירו מדוע 

בחרתם דווקא בו? 

 ספרו מה מייחד את החפץ 
שבחרתם, מה מקורו, האם יש לו סיפור 

מיוחד? )אם אינכם יודעים שאלו את 
הוריכם( 

� אפשר לנסות לצייר את החפץ או 
לצלמו.

תשמישי קדושה נפוצים הם: מזוזה, טלית, 
ספר תורה, תפילין, סידור תפילה, ספר תנ"ך, 

נטלה )כלי לנטילת ידיים(, פמוטים, גביע 
לקידוש, נר הבדלה, כלי לבשמים להבדלה, 

חנוכייה, שופר וקערת פסח.

תשמישי קדושה
האם נתקלתם אי־פעם באביזרים שונים שמשתמשים 
בהם לצורך קיום מצווה מסוימת? חפצים אלו נקראים 

תשמישי קדושה. יש תשמישי קדושה שהם חפצי המצווה 
ממש - כמו תפילין, ציצית ומזוזות, ויש שהם מעין 

"עזרים" לקיום המצווה - כמו גביע היין לקידוש וחנוכייה 
להדלקת נרות החנוכה. לתשמישי הקדושה יש מעמד 

מיוחד, וההתייחסות אליהם היא כאל חפצים שיש לנהוג 
בהם בכבוד. 

לאורך ההיסטוריה היהודית, הבינו רבים את הצו "ֹלא 
ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶּפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה" )שמות כ', ג'( כאיסור על אמנים 

לעסוק בציור ובפיסול ובכל אמנות לשמה. תשמישי 
הקדושה היו הזדמנות נדירה לאמנים יהודים לבטא 

יצירתיות וכישרון. אמנים יהודים במהלך הדורות ייצרו 
תשמישי קדושה יפהפיים ומגוונים - גביעים לקידוש 

ולהבדלה, "מעילים" לכיסוי ספרי תורה, ארונות קודש 
ופרוכות, חנוכיות, כיסאות לברית מילה, טליתות ועוד.

בבתים רבים בישראל יש תשמישי 
קדושה, גם אם לא תמיד אנו 

קוראים להם בשם הזה )היעזרו 
ברשימה שבצד שמאל(. 

 ִרשמו את שמותיהם של כל 
תשמישי הקדושה הנמצאים 

בביתכם. תוכלו להיעזר בהוריכם 
כדי למצוא את כולם.

 האם משתמשים בתשמישי 
הקדושה בביתכם? אולי רק בכמה 
מהם? אולי רק באירועים מיוחדים? 

אולי הם משמשים רק לקישוט?

מזוזה
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מצד שני...

שאלות לדיון:

איזו משמעות יש, לדעתכם, לכך   ›
שאסטרונאוט ישראלי לקח עמו 

לחלל תשמיש קדושה?

לפי דבריו של אילן רמון, מה מסמל   ›
ספר התורה הזה?

קטע משיחתו של אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון, עם ראש הממשלה 
אריאל שרון. השיחה שודרה ממעבורת החלל "קולומביה" ובמהלכה הציג אילן 

רמון את ספר התורה הקטן שלקח עמו למסע.

זהו ספר תורה קטן. לפני שישים שנה, ילד קטן ממחנה ההשמדה ברגן בלזן 
קיבל אותו מהרב של אמסטרדם שלימד אותו לקראת הבר מצווה. הילד 

הזה קרא את פרשת השבוע וההפטרה מהספר הזה. הוא היה כרוך במטפחת 
שהייתה ִאתו מאז. הילד הזה ניצל בהרבה מזל מהמחנה, הגיע לארץ, לחם 

במלחמות ישראל כקצין, והגיע לתפקיד פרופסור מכובד באוניברסיטת תל 
אביב. זהו פרופ' יוסף יהויכין )יֹוָיה(, שהוא היום אחד משני החוקרים הראשיים 

של ניסוי "מידקס" )ניסוי שהתבצע במעבורת קולומביה(. זהו חוט מקשר 
מרגש מאוד־מאוד, והוא כאן ִאתי, בחלל!

אני מאוד מודה ליֹוָיה, ואני חושב שזה מדגיש יותר מכול את היכולת של העם 
היהודי – למרות כל השואות הנוראיות – להגיע לימים של תקווה ואמונה בעתיד.

ָעֶריָך.  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמזּוזֹת ּבֵ ּוְכַתְבּתָ

)דברים, פרק ו' פסוק ט'(

הצעת חוק חובת קביעת מזוזה במבני 
ציבור, התשס"ג, 2003

קביעת מזוזה
על משקוף דלת בכל מבנה ציבור 

תיקבע מזוזה כשרה.
"מבנה ציבור" – כל אחד מאלה: 

משרד, בניין, לשכה, אולם.

מזוזות במקומות ציבוריים
בשיעור חינוך המורה מעלה לפעמים נושאים אקטואליים. השבוע היא סיפרה 

לנו על הצעת חוק של אחד מחברי הכנסת לחייב התקנת מזוזות בכל מבני 
הציבור בארץ. מיד הפניתי ראשי לעבר דלת הכיתה כדי לבדוק אם יש לנו מזוזה 
בכניסה, המזוזה נחה שם ללא הפרעה. המורה שאלה אותנו מה דעתנו על החוק. 
אני הצבעתי ואמרתי שבעיניי זה רעיון טוב, מפני שהמזוזה היא סמל יהודי וראוי 

שמדינת ישראל תהיה בעלת אופי יהודי. כמו שיש חוקים הקשורים בשמירת 
שבת וכשרות במקומות ציבוריים, כך ראוי להורות גם על קביעת מזוזות במקומות 

ציבוריים. בביתו הפרטי יכול כל אחד לעשות מה שמתאים לו, לפי אמונתו.
יערה ממש לא הסכימה אתי: "מזוזה היא סממן דתי! מי שדתי או כל אחד אחר 

 המעוניין בכך, שיקבע מזוזה בביתו. למה צריך לחייב גם מקומות ציבוריים? 
זו כפייה דתית! מחר יקום חבר כנסת אחר ויבקש לחייב את כל כותבי המכתבים 

 היוצאים ממוסדות הציבור לכתוב בעזרת ה' בראש כל דף? במדינה הזאת יש 
רוב חילוני!"

"אני דווקא חושב שהמצווה לקבוע מזוזה היא מצווה יפה", אמר יוגב, "אני מרגיש 
שזו מעין בקשה לברכה שתשרה על הבית. וחוץ מזה, אם את לא רוצה, את ממש 

לא חייבת לנשק אותה..."
המזוזה היא אכן סממן יהודי מובהק, ומצווה להתקין אותה בכל בית. האם לדעתכם 

בהצעה לחייב התקנת מזוזות בפתחי בנייני ציבור יש משום כפייה דתית?

די פרשת פקו

אילן רמון )2003-1954(, אלוף משנה בחיל האוויר, היה לאסטרונאוט הישראלי הראשון, כשהצטרף 
למעבורת החלל האמריקנית "קולומביה". ב־1 בפברואר 2003, במהלך שובה לכדור הארץ, התפוצצה 

המעבורת. אילן רמון וכל חברי צוות המעבורת נספו. 



מידע על הפרשנים

1 בראשית 
רש"י

 ר' שלמה יצחקי, חי בצרפת לפני 
כ־900 שנה )1040–1105(.

2 נַֹח
דעת מקרא

סדרת פירושים לתנ"ך, המשלבת בין 
פרשנות מסורתית לממצאי המחקר 

המודרני. בראש הפרויקט עמד יהודה קיל. 

3 לך לך 
ְספֹוְרנֹו

 ר' עובדיה ספורנו, חי באיטליה לפני 
כ־500 שנה )1550-1470(.

4 וירא
ִחזקּוני

 ר' חזקיה בן מנוח, חי בצרפת לפני 
כ־800 שנה, במאה השלוש־עשרה.

5 חיי שרה
רשב"ם

 ר' שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י. 
חי בצרפת לפני כ־900 שנה )1160-1080(. 

6 תולדות
אונקלוס

חי בארץ ישראל במאה השנייה לספירה, 
תרגם לארמית את חמשת חומשי תורה. 

7 ויצא
רשב"ם

 ר' שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י. 
חי בצרפת לפני כ־900 שנה )1160-1080(. 

8 וישלח
רד"ק

ר' דוד קמחי, חי בצרפת לפני כ־800 שנה 
.)1235-1160(

9 וישב
ִחזקּוני

 ר' חזקיה בן מנוח, חי בצרפת לפני 
כ־800 שנה, במאה השלוש־עשרה.

10 מקץ 
רמב"ן

רבי משה בן נחמן, נולד בספרד ונפטר 
בארץ ישראל, חי בספרד לפני כ־800 שנה 

.)1270-1194(

11 ויגש
ְספֹוְרנֹו

 ר' עובדיה ספורנו, חי באיטליה לפני 
כ־500 שנה )1550-1470(.

12 ויחי 
רשב"ם

 ר' שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י. 
חי בצרפת לפני כ־900 שנה )1160-1080(. 
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13 שמות 
אבן עזרא

 ר' אברהם בן מאיר למשפחת עזרא, 
 נולד בספרד ונפטר באנגליה, 

חי לפני כ־900 שנה )1164-1089(.

14 וארא
רמב"ן

רבי משה בן נחמן, נולד בספרד ונפטר 
 בארץ ישראל, חי לפני כ־800 שנה 

.)1270–1194(

15 ּבֹא
ִחזקּוני 

 ר' חזקיה בן מנוח, חי בצרפת לפני 
כ־800 שנה, במאה השלוש־עשרה.

16 בשלח
רמב"ן 

רבי משה בן נחמן, נולד בספרד ונפטר 
 בארץ ישראל, חי לפני כ־800 שנה 

.)1270–1194(

17 יתרו
רש"י 

 ר' שלמה יצחקי, חי בצרפת לפני 
כ־900 שנה )1040–1105(.

18 משפטים
רבנו חננאל 

ר' חננאל בן חושיאל, חי בעיר קירואן 
שבאפריקה הצפונית לפני כאלף שנה 

.)1055-965(

19 תרומה
ְספֹוְרנֹו 

 ר' עובדיה ספורנו, חי באיטליה
לפני כ־500 שנה )1470–1550(.

20 תצווה
דעת מקרא 

מפעל פרשנות לתנ"ך המשלב בין 
פרשנות מסורתית לממצאי המחקר 

המודרני. בראש הפרויקט עמד יהודה קיל. 

21 כי תשא
רש"י 

 ר' שלמה יצחקי, חי בצרפת לפני 
כ־900 שנה )1040–1105(.

22 ויקהל
אבן עזרא 

 ר' אברהם בן מאיר למשפחת עזרא,
 נולד בספרד ונפטר באנגליה, 

חי לפני כ־900 שנה )1089–1164(.

23 פקודי 
רמב"ן 

רבי משה בן נחמן, נולד בספרד ונפטר 
 בארץ ישראל, חי לפני כ־800 שנה 

 .)1270–1194(
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קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התמונות, 
השירים וקטעי הפרוזה המופיעים בספר אני בשרשרת הדורות 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.

השיר "מלון הורי" מתוך פתוח סגור פתוח מאת יהודה עמיחי בעמ' 79, 
באדיבות הוצאת שוקן. © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן. 

תצלומו של בן–גוריון בעמ' 62, באדיבות אוסף התצלומים הלאומי.


