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נתינה. פ  = בתרומה  פותחת  רשתנו 
מקובל לחשוב שמידת הנתינה היא 
לשאוף  שיש  המעולות  מהמידות 
כל  מבין  עצמנו  את  נשאל  אם  אליהן. 

לסגל  האדם  שצריך  המידות 
המעולה  המידה  מהי  לעצמו, 
לשאוף  צריך  הוא  אליה  ביותר 
ואת  אותו  שתקדם  זו  והיא 
האנושות למקום הגבוה ביותר? 
שונות.  תשובות  להיות  יכולות 
תשובתו  ומפתיעה  מעניינת  אך 
זו.  לשאלה  אברבנאל  של 
על חשיבות  בדברו  כ“ט,  בפרק 
”לפי  אומר:  הוא  התמיד,  קרבן 

היא  האדם  שבמידות  והחשובה  שהטובה 
והרעה  לו.  הטיב  לאשר  טובה  גומל  היותו 
מדבריו  טובה“.  כפוי  היותו  היא  שבמידותיו 
עולה, שהמידה הנשגבת ביותר לאדם היא 

הכרת הטוב, אף יותר ממידת הנתינה. 
חשיבות הכרת הטוב

סימוכין לדבריו בחשיבות מידת הכרת הטוב 
החל  בתורה.  רבים  ממקומות  להביא  ניתן 
מהמדרשים המסבירים למה משה לא היכה 
שכן  הארץ,  עפר  את  ולא  היאור  את  בעצמו 
הא“ע  בדברי  ובהמשך  בהצלתו;  סייעו  הם 
יתרו  המסביר מדוע נסמכה פרשת בואו של 
יתרו  לנו  שעשה  ”הזכיר  בעמלק:  למלחמה 
טובה, להורותינו שנשלם לו גמול טוב, וכשנבוא 
להכרית את עמלק כמצווה עלינו שנזהר בבני 
עמם“;  נוסיפם  ולא  עמהם  העומדים  הקיני 
ביכורים“  ”מקרא  ופרשת  ביכורים  במצוות 
הטוב,  הכרת  ממידת  שואבת  כולה  שכל 
ֹקֶדׁש  י  ”ְוַאְנֵשׁ בפסוק:  שיש  הדגש  ובייחוד 
ֶלב  ֶׂדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלּו ַלֶכּ ָשּ ְהיּון ִלי ּוָבָשׂר ַבּ ִתּ
הכתוב  ”למדך  רש“י:  וכדברי  אֹתֹו“,  ִלכּון  ְשׁ ַתּ
שנאמר  בריה  כל  שכר  מקפח  הקב“ה  שאין 
’ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו‘, אמר 
התורה  זו  מידה  ועל  שכרו“.  לו  תנו  הקב“ה 
לי“,  תהיון  קודש  ”ואנשי  ואומרת:  מתבטאת 
הרי שמידה זו מביאה לידי קדושה, ואפילו אם 
מכיר טובה לכלב! אומנם רבנו בחיי ביסס את 
יסוד האמונה בה‘ והמחויבות לעבוד אותו על 
מידה זו של חובת ”הכרת הטוב“ שלנו כלפי 
הבורא, ואף על פי כן, מדוע תופסת מידה זו 
גבוה במסגרת התכונות הנדרשות  מקום כה 
בדבר,  תשובות  שתי  לשלמות?  להגיע 
פרס  זוכה  כהנמן,  דניאל  מדעית:  הראשונה 
המשמעותיים  החוקרים  ואחד  לכלכלה  נובל 
דבר  במחקריו  הראה  הפסיכולוגיה,  בעולם 
מפתיע: לאבד משהו כואב לנו עד פי ארבעה 

כנראה  הדבר!   אותו  את  לקבל  של  מהעונג 
דווקא  היא  שלנו  והטבעית  המולדת  הנטייה 
וכפי  אותו.   בשלילי ולהדגיש  להתמקד 
הכאב  ”דיוק  בשירו:  עמיחי  יהודה  שכותב 
על  חושב  אני  האושר.  וטשטוש 
הדיוק שבו בני אדם מתארים את 
אלה  אפילו  רופא.  בחדרי  כאבם 
מדייקים:  וכתוב  למדו קרא  שלא 
זה כאב מושך וזה כאב קורע, וזה 
כמו מנסר זה שורף וזה כאב חד 
וזה קהה. זה פה, בדיוק פה, כן, כן. 
שמעתי  הכול.  מטשטש  האושר 
ואחר  אהבה  לילות  אחר  אומרים 
כמו  הרגשתי  נפלא,  היה  חגיגות, 
בחלל  שריחף  החלל  איש  ואפילו  בשמיים. 
קשור לחללית רק קרא: נפלא, נהדר, אין לי 
לפרט,  מסוגלים  אנחנו  הכאב  את  מילים...“. 
אנחנו  העושר  את  אך  בדיוק,  לאבחן  לדייק, 
מבטאים במילים כלליות, נוטים לטשטש אותו 
ולערפל אותו. אלא שליכולת שלנו להתמקד 
אפשרות  יש  הטוב  בהכרת  ולמעט  בשלילי 
הסתכלות  של  תרגול  עצמי,  אימון  תיקון. 
יכולים  ולזולת,  לקב“ה  הטוב  והכרת  חיובית 
להפוך תכונה זו לנוכחת ומשמעותית בקרבנו! 
הפסיכולוגים  איגוד  ידי  על  שפורסם  מחקר, 
מאי- הסובלים  חולים  כי  מצא  האמריקני, 
ספיקת לב ללא תסמינים, הראו ירידה ברמות 
של סמנים ביולוגיים דלקתיים בגוף. במסגרת 
יומן  186 נשים וגברים לנהל  המחקר, נדרשו 
שמונה  במשך  תיעדו  שבו  תודה“,  ”הכרת 
במקביל  נסיבות,  ובאילו  הודו  למי  שבועות 
התנהלות  למחלתם.  הרגיל  הרפואי  לטיפול 
מחקרים  בריאותם.  מצב  לשיפור  הובילה  זו 
של  יומן  שכתבו  שאנשים  טוענים  נוספים 
”הכרת הטוב“, שבו ציינו לפחות ארבע פעמים 
היום,  במשך  שחוו  טובות  נקודות  בשבוע 
העצימו את מידת האושר שלהם ב-25 אחוז 
תוך שלושה שבועות בלבד. יהודי שפותח את 
הבוקר ב“מודה אני“, מתוך כוונה ושמחה רבה, 

כבר מאמן ומרגיל עצמו להכרת הטוב.

הכרת הטוב מחזקת להמשיך
בעשייה זו

התשובה השנייה לחשיבות הכרת הטוב היא 
מהותית יותר. אברבנאל עצמו בהמשך דבריו 
מסביר את חשיבות הכרת הטוב: ”כי כאשר 
ישיב האדם גמול מן הטובה שקיבל, הנה הוא 
לו  ולהוסיף  לתת  ובכוחו  הנותן  ברצון  מוסיף 
עוד שפע שבע רצון ורב טוב. אמנם כשימנע 
כוחו  את  מתיש  הוא  הראוי  הגמול  מהשיב 

ומבטל רצונו בהטבה“.  הכרת הטוב מחזקת 
את ידי העושה טוב להמשיך בעשייה זו, ובכך 
מרבה טובה בעולם ואילו כפיות טובה מחלישה 
ומרפה את ידי העושה טוב ובכך תמעט עשיית 
הטוב בעולם. ולוואי שנחזק מידת הכרת הטוב 
זוג,  בני  בין  בריותיו  וכלפי  כלפי הבורא  שבנו 
בין הורים וילדים, וכך הלאה במעגלים הולכים 

ומתרחבים.
*הכותב הוא רב קהילת ”ישראל הצעיר“, 
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• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

המערכת

סדרת פ את  פותחת  ”תרומה“  רשת 
חמש הפרשיות (”תרומה“, ”תצווה“, 
ו“פקודי“)  ”ויקהל“  תשא“,  ”כי 
”הבית  הכנת  וציוויי  בהוראות  העוסקות 
במדבר,  המקדש  מקום  שהוא  הקדוש“, 
קרי: המשכן וכליו. הדבר נעשה על ידי צוותי 
שעל  ומיומנים  מקצועיים  ואומנים  אמנים 
כל אחד מהם מעיד המקרא שהיה בדרגת 
ידועים:  ”חכם לב“, כשבראשם שני אישים 
התלמוד  אומר  שעליו  בצלאל,  הראשון, 
והשני,  היה“.  אל  ”בצל  נ“ה):  (ברכות 
אהליאב, עוזרו הקרוב והנאמן שעליו כתבתי 
שני  ולמד“.  היה  אב  ”באוהל  ג“ם):  (מדרש 
ושמותיהם  עולם  לתהילת  זכו  אלה  אישים 
בפנתיאון  ולתפארת  לכבוד  והונצחו  נחקקו 
השמות של גדולי האומה היהודית לדורותיה, 
א–ו):  ל“א,  (שמות  תורתנו  של  כעדותה 
”בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה... ואיתו, 
הרשוני  דן...“.  למטה  אחיסמך  בן  אהליאב 
שילה  המלומד  ידידי  של  הארתו  את  לציין 
אושרי, איש קיבוץ גבעת השלושה, שכתב: 
הפרשיות  חמש  של  הפסוקים   550 ”מתוך 
ב“מעשה  עוסקים  פסוקים  כ-450  הנ“ל, 
המשכן“ לעומת 34 פסוקים בלבד העוסקים 
ב‘בריאת העולם‘. ואין צורך להכביר במילים 

כדי להבין את כוונת המכוון“.
ואכן, המשכן שהיה המקום הקדוש לישראל 

קדוש  ”בית  היה  במדבר,  נדודיהם  בזמן 
נוכחותה  את  ומדגיש  שמציין  מיטלטל“, 
המאסיבית של השכינה בקרב עם ישראל, 
הייתה  תכליתו  שכל  נאצל“  ”אור  מעין 
”הבלטת האור החיובי והנוכח שבקע מתוך 
לאחר  העם  את  שאפפה  הרוחניות  חשכת 
חטא עגל הזהב“ (מדרש ג“ם). אין כל ספק, 
במדבר,  דווקא  זה  חשוב  בית  של  שבנייתו 
החיות  חוסר  את  מכל  יותר  מקום שמסמל 
(תרתי משמע), את היובש, החורב, השיממון, 
מוסיף  והצלמוות,  הצייה  את  בעיקר  ואולי 
נדבך חשוב  וזך,  מיוחד  נופך  לכל המתואר 
לאור שיתרחש בו ובעתיד, בעת בניית בית 

המקדש הראשון על ידי שלמה המלך.

הפטרת פרשת ”תרומה“
גם הפטרת פרשת ”תרומה“, הלקוחה מספר 
מלכים א (פרק ה, כ“ו - פרק ו, י“ג),  מתארת 
מידות  מבחינת  המקדש  בית  בניין  את 
של  העצום  מספרם  הבנייה,  חומרי  הבניין, 
ועוד. לסיכום,  המשתתפים בבנייה האדירה 
הרשוני לשתפכם במספר תובנות חשובות, 
ואקטואליות  רלוונטיות  הן  לטענתי  ואשר 
של  חשיבותו  כדלקמן:  מתמיד,  ויותר  כיום, 
כל בית ניכרת מאיכות חומרי הבנייה, ולמותר 
לדבר מאיכות בעלי המקצוע ושיתוף פעולה 
הבית.  לבניית  השותפים  הגורמים  כל  בין 

בית  כל  של  ועוצמתו  חשיבותו  ועוד,  זאת 
קירות  של  הפיזי  מחוזקם  רק  ניכרת  אינה 
הבית, אלא, ואולי בעיקר, במהותו הרוחנית-
דנן,  ובמקרה  קירותיו,  בין  הנוצקת  ערכית 
אשר  הזה  ”הבית  שלמה:  אל  האל  בדברי 
ואת משפטיי  בחקותי  תלך  אם  בונה.  אתה 
תעשה... ושכנתי בתוך בני ישראל“, או, כפי 
שמעידה התורה בפרשתנו: ”ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם“. ועל זה אמרו חז“ל: ושכנתי 
בתוכם - נאמר. ולא נאמר ושכנתי בתוכו“. 
עובדות  שתי  לציין  הרשוני  האדרת,  ובשולי 
עברית,  למחשבה  חומר  לנו  הנותנות  יסוד 
הווית ועתידית: יחידת המקרא של ההפטרה 
הנ“ל כוללת עשרים פסוקים. וראה זה פלא: 
השורש המנחה: ב.נ.ה (במשמעות של בנייה) 
חוזר 10 פעמים, ומילת ”בית“ חוזרת כמילה 
שהדגשת  ספק  אין   .(!) פעמים   21 מנחה 
על  עדים  מאלף  יותר  מעידה  הבית  בניית 
אין  כן,  כמו  לייצג.  בית  כל  שאמור  המהות 
שלמה  בין  שנרקם  הפעולה  ששיתוף  ספק 
תרם  צור)  (מלך  חירם  ובין  ישראל)  (מלך 
והוסיף רבות במערכת היחסים הבינלאומית 

ששררה באותה תקופה. 
פרשת השבוע מוקדשת לנכדי בכורי מאיר 

יהודה שבשבת זו מגיע לעול המצוות.
*הכותב הוא מרצה ללימודי יהדות 

ואקטואליה

כֹל,  ם... כְּ ְקחּו, ֵמִאָתּ ר ִתּ רּוָמה, ֲאֶשׁ ”ְוזֹאת, ַהְתּ
ן,  כָּ ְשׁ ַהִמּ ְבִנית  ַתּ ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך, ֵאת  ר  ֲאֶשׁ

ֲעׂשּו“  ָליו; ְוֵכן, ַתּ ל-ֵכּ ְבִנית ָכּ ְוֵאת ַתּ
מוזר:  בדיסוננס  נפתחת  ”תרומה“  פרשת 
ישראל  בני  לתרומה של  קריאה  מצד אחד 
בקשה  שני  ומצד  המשכן,  למלאכת 
וכיצד צריך  ומדויקת מה לתרום  מדוקדקת 
התרומה  בקשת  אם  המשכן.  להיראות 
הזאת הייתה מופיעה בקול קורא אקטואלי, 
על  מעלים  כיצד  זעקה  כמה  הייתה  מיד 
הנחיות  לתת  וגם  לבקש תרומה  גם  הדעת 
וכמה  רוצים  אם  זה  תרומה  לה.  מדויקות 
להגביל  הדעת  על  יעלה  ולא  שרוצים, 
הגבלה מכל סוג שהוא. בחודשים האחרונים 
סוגיות  סביב  סוערת  הישראלית  המציאות 
יסוד בישראליות המעודכנת. סוגיית השבת 
המרכולים  חוק  ארוכה:  די  תקופה  נדונה 

רשויות  באשדוד,  האירועים  ותועלתו, 
תחילת  השבת.  נגד  שחוקקו  מקומיות 
לחו“ל:  העבודה  ומהגרי  המסתננים  השבת 
שעניינה  החלטה  קיבלה  ישראל  ממשלת 
החזרת המסתננים ומהגרי העבודה למדינת 
לקמפיין  עדים  להיות  הפכנו  ומיד  מקלט, 
שואה,  ניצולי  ההחלטה:  כנגד  זרועות  רב 
בעלי  משפטנים  אקדמיה,  אנשי  טייסים, 
שם - כולם פועלים כנגד החלטה שקיבלה 
נושאים  לשני  הנקודה המשותפת  ממשלה. 
רבות שתקצר  סוגיות  לעוד  ומשותפת  אלו, 
היריעה מלהכיל, היא היעדר גבולות ברורים. 
במאבק השבת כל מהות השבת עולה לדיון. 
אין קו שאותו ברור שכל השחקנים לא יעברו. 
במאבק מול המסתננים, הגדרת הישראליות 

נפתחת לדיון. 
בשאלת  גם  בפרשתנו.  הדברים  כך  לא 

המשכן  של  המפרט  בשאלת  וגם  התרומה 
הללו  הגבולות  ובתוך  ברורים,  גבולות  יש 
הסוגיות  בשתי  לדמיין  נסו  השיח.  מתקיים 
שציינו לעיל כיצד נראה היה השיח הישראלי 
הגבולות  היעדר  הגבולות.  ברורים  היו  אם 
שיח  את  במקום  ההכרעה  שיח  את  מחזק 
מנצח  מחפש  ההכרעה  שיח  ההסדרה. 
ומנוצח לעומת שיח ההסדרה המחפש גשר 
מידת  בפרשה  מצוינת  לא  מוסכם.  ופתרון 
ההיענות לקריאה לתרומה. כנראה שהמבחן 
שאספו  הוא  שחשוב  מה  חשוב.  אינו  הזה 
לפי  בדיוק  שנבנה  למשכן  תרומות  מספיק 
הושלמה...  המשימה  המבוקש.  המפרט 
לתשומת לב הנאבקים סביב שאלת השבת 

ומהגרי העבודה. 
*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן 

ומכללת ספיר

חשיבותו של הבית

לקיים שיח בתוך גבולות

ד“ר מוטי גולן - פתח תקווההפטרת השבת

רועי לחמנוביץ‘ - שהםחברה והלכה



כיצד נראית השבת שלך?
משפחה, חברים, מנוחה. אבל גולת הכותרת היא בית הכנסת. במושב 
אדרת, כשאנחנו עם המשפחה של מיכל, אני מתפלל בבית כנסת מרוקאי 
קטן ומתוק, של רבי משה דדון. בחולון, אצל הורי, אימצתי שטיבל קטן 
של זקני הפועל המזרחי בעיר, שאבי נהג להתפלל בו. שני בתי כנסת, 
לא  רובם  מאוד,  מבוגרים  המתפללים  האשכנזי  בשטיבל  עולמות.  שני 
שומעים טוב. כשהייתי קורא להם בתורה איש לא היה מתקן אותי. אני 
חושב שגם אם הייתי קורא להם את הברית החדשה הם לא היו שמים 
לב. בבית הכנסת המרוקאי, לעומתם, מחזירים אותי אפילו על דגש חזק 
באות נ', שלא ידעתי בכלל על קיומו. פעם שאלתי את הסומך שלי למה 
אך  "גוערין  המילה,  משמעות  השתנתה  לא  אם  הרי  אותי,  מחזיר  הוא 
מה  מבין  לא  "אתה  כמעט התעלף מעצם השאלה.  הוא  מחזירין".  אין 
ההבדל בין ״גרשוני״ עם מפיק בלי? אחד הוא שם, משפחות הגרשוני, 
אותי!.." אבל למרות ההבדלים בסגנון  גרשו   – פועל  הוא בכלל  והשני 
ההומור,  האנושי,  החום  הוא  הכנסת  בתי  לשני  השווה  הצד  ובמנהגים, 
מבני  אחד  אינו  אם  גם  יפות,  פנים  בסבר  אדם  כל  מקבלים  האווירה. 
החבורה. ובשניהם גם מגניבים כוסית ערק או קוניאק לבעל הקורא כדי 

לעזור לו להתניע.

ספר על בית אבא.
הוריו  השואה.  מאימת  לאנגליה   13 בגיל  הוברח  אך  בוינה  נולד  אבא 
נספו. הוא מראשוני הקיבוץ הדתי שלוחות שבצפון. אמא נולדה בתוניס, 
אבא  של  חבריו  היו  כשהתחתנו  ג'רבה.  הכהנים  מאי  שהגיעו  להורים 
איך תגשרו על הפערים? אבל הם לא הבינו על מה  מהקיבוץ בהלם. 
על  ובאהבה.  באושר  ביחד  הם  שנים  מיובל  יותר  וכבר  לגשר,  צריך 
ואת הזמירות שרים בכל הסגנונות.  וגפילטע פיש  השולחן יש קוסקוס 
שלא  בבית  גדלנו  ספרדים.  או  אשכנזים  הרגשנו  לא  מעולם  ואחי  אני 
שגם  אדם,  ואוהבי  ספר  אוהבי  הורים  עם  וקיטלוגים,  הבחנות  עושה 

אהובים על כולם.

מי היו הדמויות שהשפיעו עליך?
כמעט כל אדם משפיע עלי באופן כלשהו, אבל מכולם בולטים שניים: 
אוהב  נפש,  אציל  ועבודה,  תורה  איש  משלוחות.  קנר  פנחס  שלי,  דוד 
דעת ובעל רגישות מוסרית יוצאת דופן. השני הוא המאמן שלי מתקופת 
ההתמחות בפרקליטות. לא אזכיר את שמו כדי שלא יובך, אך גם הוא 
אישית  דוגמא  היווה  ובעיקר  ומצפון,  מוסר  בנושאי  חשיבה  אצלי  עורר 

להתנהלות מתונה ונבונה בסוגיות מורכבות.

מה זה מרכז הינם?
ארגון המקדם סובלנות חברתית באמצעות מפגש משמעותי ועמוק בין 
שונים. אנחנו לא מאמינים במפגשים קצרים ושטחיים כמקדמי סובלנות. 
תלמידי תיכון דתי שפוגשים בתיכון חילוני לוויכוח של שעה פעם בשנה 
לנצח  כדי  למפגש  מגיעים  הם  להכיר.  ופתוחים  קשובים  באמת  לא 
בוויכוח ורק מתחדדים בעמדות ובראייה המתייגת. כל המסלולים בהינם 
בסביבתו  ותמיד  העיניים  בגובה  תהליכית,  משמעותית,  היכרות  עניינם 
של האחר – בביתו, בקהילתו. בפרויקט "אחי ישראלי", למשל,  קבוצת 
וכו')  חילונים, חרדים  דתיים,  (ערבים, מתנחלים,  זהויות  צעירים ממגוון 
ערבי,  בכפר  אחר:  במגזר  חודש  כל  בקומונה,  ביחד  חודשים   4 חיים  
בהתנחלות, בקהילה חרדית ובשכונה של יוצאי אתיופיה. כך הם נחשפים 

לעולמו המלא של האחר ולרבדים השונים בחייו – משפחתו, דתו, קשייו. 
די מהר הם מפסיקים לראות את ה"ערבי", חרדי", "מתנחל" ורואים את 
האדם. וכשהם חולקים, ומותר כמובן לחלוק, הם כבר לא שונאים ולא 
רוצים למעוך את זה שמולם. השיח יותר רך ומכבד, והיחס יותר אנושי 
אמצעי  בלתי  ומפגש  קהילות  בין  מסע  של  הזה,  המודל  על  ואמפתי. 
מטיולים  הינם,  במרכז  המסלולים  כל  בנויים  הישראלית  החברה  עם 
שנתיים לתיכונים, דרך "קורסי מסע" באקדמיה שמקנים נקודות זכות 
מבוגרים  קבוצות  ועד  לקמפוס,  מחוץ  שבועיים  של  כמסע  ומתקיימים 

ומנהלים שעוזבים הכל ויוצאים לחיות לכמה ימים חיים של אחרים.

על מה אתם שוקדים בימים אלו?
אנחנו בעיצומה של הקמת מרכז לסובלנות באבו גוש. תהיה בו מכינה 
לסובלנות, שתהיה דומה למכינה הנודדת מסבח"ה שהקמנו עם "בינה". 
בעל  יהיו  בו  והמלמדים  שהלומדים  לסובלנות  מדרש  בית  גם  בו  יהיה 
זהויות מגוונות ויעסקו בשאלות הקשורות לחברה משותפת ורבת גוונים 

וקולות. 

לאן יתקדם הקיטוב החברתי במדינה?
הוא יחריף. אני לא רוצה להישמע כמו נביא זעם, אך זו המציאות. בכל 
פעם שאנחנו חושבים שהגענו לשיא חדש של שנאה והתלהמות, הוא 
עוסקים  וארגונים  אנשים  של  יחסית  מצומצם  מספר  לצערי,  נשבר. 
בנושא. יש מתאם הפוך בין חומרת הבעיה להיקף המאבק בה. במקום 
פלוגה.  של  כוח  בסדר  פועלים  אנחנו  אוגדות,  ונפעיל  מילואים  שנגייס 
אבל אסור לאבד תקווה. אני מאמין שדווקא בגלל שהמצב יחריף, הוא 

צפוי לעורר תנועת נגד שאת ניצניה כבר רואים. 
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אחדעל           לשבת יחיאל מלכהאחד

עו"ד ירון קנר, מנהל מרכז הינם לסובלנות חברתית. בתפקידיו הקודמים שימש מנכ"ל ״פנים – איגוד ארגוני 
יהדות ישראלית״, ומנכ"ל תחנת הרדיו "קול ברמה". בשנות התשעים היה עיתונאי בידיעות אחרונות שם פרסם 
כתבות תחקיר שעוררו תהודה רבה, בין השאר כשהתאשפז במסווה של חולה נפש בביה"ח אברבנאל. בוגר 
הישיבות נתיב מאיר ועטרת כהנים, שירת כמסתערב ביחידת "שמשון". בן 50, מתגורר עם משפחתו במודיעין

צידה לדרך במסע להכרת האחר / ירון קנר
• צניעות – האמת לא נמצאת בכיסו של איש. גם לא הנאורות

• פתיחות – לב פתוח ונפש חפצה להקשיב ולראות
• כבוד – גם אם לא מסכימים, לא מבטלים ולא מזלזלים

• סקרנות – כל אדם הוא עולם ומלואו. הגיוון מעשיר
• אומץ – הפחדים שנטעו בנו אחרים מקורם בבורות. היכרות 

מפיגה את הפחד
• מקל נדודים – את האחר מכירים 

בסביבתו שלו. בביתו, בחיק משפחתו
• עין טובה – לימוד זכות. ראיית הצד 

הטוב שבכל אדם. "בטוב העולם נידון"
• עמקות – אין מכירים את האחר בשיחה 

חטופה. דרוש זמן להתבוננות, להתערות
• מתינות – בשיחה, בדעה. לא 

בהתלהמות, לא בקיצוניות. בהשקט 
ובבטחה

• עיוורון צבעים – ולא רק לצבעי העור. ראיית האדם שמעבר 
לגווני מוצאו או מגזרו

• אהבת אדם – כל אדם, באשר הוא. לא על תנאי, לא כלפי 
חלק. סובלנות לכולם



הרב אפרים קורנגוטשכנים בבניין המשותף 
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יותם זיו - קיבוץ גבעת חיים איחודנקודות ציון בחינוך

שאלה 

בו חפציו, האם  מקלט שדייר משכן 
מותר לו לעשות כך? והאם מותר לו 

להשתמש בחשמל של המקלט? 

תשובה 
כפוף  להיות  צריך  במקלט  שימוש 
שהחיוב  כיוון  העורף,  פיקוד  של  להוראות 
אותנו  מחייב  לנפשותיכם‘  ’ונשמרתם  של 
אנשים  לנו  שמורים  מה  כפי  לעשות 
מצבי  של  בזמן  זה  בתחום  שהתמחותם 

חירום. 

הוועד איננו בא במקום הדיירים ואינו יכול 
ברכוש  לשימוש  באשר  עבורם  להחליט 
של  הסכמה  יש  אם  גם  ולכן  המשותף, 
דייר, אם הדיירים בבניין  אותו  לגבי  הוועד 
אינם מסכימים לכך הרי  שאין להסכמה זו 

שום תוקף. 
כל שימוש חורג צריך להיות בהסכמה של 
וגם אם קיים רוב אסור שזה  דיירי הבניין. 
יפגע ביחיד  באופן מהותי (שו“ע חו“מ ב). 
אם  גמור  דבר  בבחינת  אינו  רוב  שגם  כך 
השימוש הוא באופן שעלול להיווצר מטרד 

על ידו. 
הסכמה יכולה להתקבל באסיפת הדיירים 
או על ידי הודעת הדירים לוועד (שו“ע חו“מ 

קסג א וראה שם בפת“ש). 
הדיירים  אסיפת  ללא  מכלילה  הסכמה 
בנוגע  רק  יהיה  זה  אבל  להיעשות,  יכולה 
זכויות  לגבי  ולא  המקלט  של  לשימושים 

הקניין שיש לדיירים בבניין. 
שימוש בחשמל של הבניין הנמצא ברכוש 
המשותף, על ידי דיירים לצורכיהם הפרטיים 
לגבי  אמורים  הדברים  גמור.  גזל  מהווה   
הדין  יהיה  כן  במקלט,  בחשמל  השימוש 
מהצינור  דייר  של  מכונית   שטיפת  לגבי 
ברכוש המשותף  הבניין,  דיירי  לכל  השייך 

של הבניין וכל כיו“ב. 

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

מקלט?

 מה עניין הפנים לכלי המשכן?

ְלַמְעָלה ” ְכָנַפִים  ְרֵשׂי  ֹפּ ֻרִבים  ַהְכּ ְוָהיּו 
ּוְפֵניֶהם  ֶרת  ֹפּ ַהַכּ ַכְנֵפיֶהם ַעל  ְבּ ֹסְכִכים 
ֵני  ְפּ ִיְהיּו  ֶרת  ֹפּ ַהַכּ ֶאל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש 
ָך  ִאְתּ י  ְרִתּ ְוִדַבּ ם  ָשׁ ְלָך  י  ֻרִבים... ְונֹוַעְדִתּ ַהְכּ
ֻרִבים...“ (שמות,  ֵני ַהְכּ ין ְשׁ ֶרת ִמֵבּ ֹפּ ֵמַעל ַהכַּ

כ“ה, כ“א-כ“ב)
על משמעות העיצוב המופלא של כפורת 
רבים.  במקומות  כבר  נכתב  העדות,  ארון 
לנוכח  להתרגש  שלא  קשה  עדיין,  אך 
הציווי העיצובי הזה, שמשמעותו, שהדיבור 
 – יחס  של  דימוי  מתוך  אך  יחווה  האלוקי 

פנים אל פנים – איש אל אחיו. 
אני מתרשם מעצם הניסיון להעניק פנים 
המקודשים.  לחפצים  פנים,  שבין  ויחס 
זה,  בניסיון  עקביות  לזהות  ממש  אפשר 
בכלי  המשתמש“  ב“חווית  חיות  להפיח 
המשכן. כך למשל, בפרשה הבאה ”תצוה“, 
מדברות ביניהן אבני החושן. כל אבן מסמלת 
שבט, כל אבן היא בעלת תכונות סגוליות 
את  שבירתה  באופן  המתבטאות  משלה 
לב  על  הערוכות  האבנים  בין  וכך,  האור. 
הכהן הגדול, מתרחשת שיחת אורות חיה, 
עם  על  לכפר  הקודשים  קודש  אל  בבואו 
ישראל. ואם שבארון העדות, הכלי הראשון 
חיותו  עניין  בפרשה,  מצווה  בנייתו  שעל 
הרי  בנייתו,  הוראות  בסוף  ממש  מובלט 
שבשני הכלים הבאים – השולחן והמנורה, 

וגם  נוכח  גם  נוכח  אך  מעט,  מוסווה  הוא 
כאן – תמיד בסיום:

וכך כתוב בסיום ההוראות לבניית השולחן:  
ִמיד.  תָּ ְלָפַני  ִנים  ָפּ ֶלֶחם  ְלָחן  ׁ ַהֻשּ ַעל  ְוָנַתָתּ 
הקונסטרוקציה  כל  ל‘)  שם,  (שם, 
הינה  השולחן  של  המפוארת  ההנדסית 
מעמד ל“לחם“ שהוא חומר ”חי“ שיש בו 
סתם  לא  אבל  מזין.  והוא  טרנספורמציה 
מהו  יודע  אינני  פנים“.  ”לחם  אלא,  לחם, 
לחם פנים, אך אין ספק במשמעות היתרה 

שכינוי זה מביא עימו. 
והמנורה? 

ֶאת  ”ְוָעִשׂיָת  נאמר:  עיצובה,  לאחר תיאור 
ְוֵהִאיר  ֵנֹרֶתיָה  ֶאת  ְוֶהֱעָלה  ְבָעה  ִשׁ ֵנֹרֶתיָה 
כאילו  ל“ז)  שם,  (שם,  ֶניָה“.  ָפּ ֵעֶבר  ַעל 
גם  כי  כאן,  נאמר  באגב, כמעט בטכניות, 
למנורה יש ”פנים“. וגם הפנים הללו, זוכים 
המאירים  הנרות  באור  משלהם  לחיים 
העובר  שמן,   – ”חי“  חומר  שוב  לעברם. 
המאירה,  האש,  את  ומזין  טרנספורמציה 

המחייה את פני המנורה.
את  מזכיר  הייתי  אם  יודע  אינני  אבל, 
היה  לא  אם  ולשולחן,  למנורה  פנים  היות 
הפלא  המשכן,  בניית  בהוראות  מתרחש, 
ָהֵעֻדת  ֲארֹון  ַעל  ֶרת  ֹפּ ַהַכּ ֶאת  ”ְוָנַתָתּ  הבא: 
ְלָחן ִמחּוץ  ׁ ים. ְוַשְׂמָתּ ֶאת ַהֻשּ ָדִשׁ ֹקֶדׁש ַהֳקּ ְבּ
(שם,  ְלָחן“  ׁ ַהֻשּ ֹנַכח  ֹנָרה  ַהְמּ ְוֶאת  ֹרֶכת  ַלָפּ

כ“ו, ל“ד-ל“ה)
והשולחן  המנורה  מוצבים  לפרוכת  מחוץ 
יָמָנה“  ן ֵתּ ָכּ ְשׁ זו נוכח זה - זו ”ַעל ֶצַלע ַהִמּ
וזה ”ַעל ֶצַלע ָצפֹון ”(שם, שם, שם) - וכך 

עומדים גם הם - ”פנים אל פנים“.
יוצא, כי בדרכו לקבל את דבר השם (משה) 
או סליחתו (כהן גדול) מבין פני הכרובים, 
הוא עובר בין פני המנורה ופני השולחן – 

ביחס שביניהם ממש.
העיקרון  מונצח  ”הדומם“  המשכן  במבנה 
ה‘  דבר  יימצאו  פנים  בין  רק   – ”החי“ 

וסליחתו.
שתיבנה  מערכת  כל  כי  מכך,  מבין  ואני 
האדם  בני  עם  להיטיב  מנת  על  ותתפקד 
והעולם, חייבת לשמור בתוכה על יחס חי 
בין פנים. כמה שלא ישתכללו הכלים, אם 
בלב מהותם – בקודשם ובקודש קודשיהם-  
יחטיאו את  פנים, הם  בין  יהיה מפגש  לא 
המטרה. בכך הם עלולים להביא יותר נזק 

מתועלת, למרות כוונותיהם הטהורות.
ומכאן - ללא תחליף, ללא מעקפים וללא 
עוברת  הגאולה  אל  הדרך   - דרך  קיצורי 

במפגש אמיתי, שווה וכנה בין בני אדם.
שבת שלום

*הכותב הוא: מנהל מרקם - אגף קהילות 
ברשת מיתרים



5

עו״ד ירון קנר - מודיעיןמשפט הלכה ומורשת ישראל

היא ת הגדרתה,  מעצם  רומה, 
התלוי  תשלום  לב“-  ”נדבת 
בנדיבות ליבו של הנותן שאינו 
בין  זאת,  עם  עבורו.  לתמורה  מצפה 
צרוף  אלטרואיזם  כולו  שכל  תשלום 
לבעליו  להשיג  המבקש  מתת  לבין 
ישנם  בתמורה,  כלשהי  הנאה   טובת 

גווני ביניים.
הנדבנות  סולם  בראש  מוצגת  ביהדות, 
יכולה  ולא  אין  שלנותן  נתינה  מעשה 
להיות בגינו תועלת אישית. כך למשל, 
תועלת  אפילו  בו  שאין  בסתר,  מתן 
הציבור.  בעיני  הנותן  של  הטוב  לשמו 
עוד מוזכר הטיפול בנפטר כ“חסד של 
יוכל  לא  שכבר  לאדם  חסד   – אמת“ 
הוא  כן  ועל  טובה,  תחת  טובה  להשיב 
פועל  שבעליה  טהורה,  לנתינה  נחשב 
באמת ובתמים לשם מעשה החסד ולא 

מצפה לקבל שכר מסוג כלשהו.
נחשבת  כן,  אם  שכר,  לקבלת  הציפיה 
כעבדים  ”הוו  בנתינה.  לפוגמת 
מנת  על  שלא  הרב  את  המשמשים 

לקבל פרס“, מציע אנטיגונוס איש סוכו 
המשורר  בלשונו של  או  אבות.  בפרקי 
תהיה  ולך  ”תן..  ג‘ובראן:  חליל  ג‘ובראן 
הנתינה“. הנתינה עצמה, היא זו שצריכה 

להיות שכרו של הנותן.
ואולם מה אם מאחורי הרצון הטוב לסייע 
לזולת מסתתרים מניעים נוספים?  על 
חלקם מקובל לחשוב שהם לגיטימיים: 
אדם תורם לבית כנסת כדי להנציח את 
יקיריו. חברה עסקית תורמת לפעילות 
חברתית מבורכת, בין השאר מתוך רצון 
לקדם את תדמיתה הציבורית. אך מה 
שררה?  לבעל  תורם  אדם  אם  קורה 
פוליטיקאי במסע בחירות? נושא משרה 

ציבורית כלשהי?
חוק  המלא  בשמו  או  המתנות,  חוק 
שירות הציבור (מתנות), תש“ם-1979, 
”מתנה  של  במקרים  למעט  כי  קובע 
מתנה  כל  על  וסבירה“,  ערך  קטנת 
למדינה  לדווח  ציבור  עובד  שקיבל 
ולקבל את אישורה, גם אם אין במתנה 
שוחד.  של  יסוד  ההנאה  בטובת  או 

הסיבה לכך, כפי שהבהיר השופט ברק, 
המידות  בטוהר  לפגיעה  חשש  היא 
של  ”קבלתה  ובתדמיתו:  הציבורי 
טובת הנאה ואפילו היא קטנה בערכה 
שפתיים  ולזות  חשד  מעוררת  הכספי 
הפוגעים באמון הציבור, בטוהר השירות 
והשורות“. עם זאת, החוק עוסק במתנה 
נושא  היותו  מתוקף  לאדם  הניתנת 
משרה ציבורית. מתנה או טובת הנאה 
הראה  אם  נאסרה,  לא  אישי  רקע  על 
הנותן  לבין  בינו  ישנו  שאכן  המקבל 
קשרי חברות. עם זאת, גם במקרים אלו 
בשוויה  חריגה  מתנה  להיחשב  עלולה 
ואף לגבש עבירת שוחד,  למתת אסור 
גם אם לא הוכחה קבלת תמורה מאיש 
כזאת  נתבקשה  לא  אם  וגם  הציבור 
שנתינתה  היא  ההנחה  שכן  במפורש, 
ושהיא  לחמך“,  ”שלח  בבחינת  היא 
טומנת בחובה ציפייה נסתרת לתמורה 

עתידית.
*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 

לסובלנות חברתית

תרומה אסורה

יום שני, כ“ז בשבט תשע“ח, 12.2.2018, ערכנו ב
הכנס  זה  היה  מיתרים.  של  השנתי  הכנס  את 
השנתי השני של מיתרים, והשנה הוא נערך בסימן 

ישראל:  למדינת  שבעים שנה 
”שבעים פנים לישראל.

הכנס נערך בבית הספר קרוב 
מודים  ואנחנו  נחם,  שבישוב 
ליאת  הספר,  בית  למנהלת 
הספר  בית  ולכל  ששת,  בר 

על האירוח החם והנעים.
הפנים,  בריבוי  עסקנו  בכנס 
ומגוון  הדעות  בקשת 
האנושי המרכיב את החברה 

והקהילות  בכלל  הישראלית 
המשלבות ובתי הספר המשלבים בפרט.

מאות חברי קהילות משלבות ואנשי חינוך מעשרות בתי 
הספר המשלבים שאנחנו מלווים ברשת מיתרים, הגיעו 

אל הכנס, וכיבדו אותנו בנוכחותם.

ע‘  הלימודים:  תכנית  את  גם  השקנו  הכנס  במהלך 
למדינת  השבעים  שנת  לכבוד  לימודים  תכנית   – לציון 
המבקשת  הבאות,  בשנים  גם  אותנו  שתלווה  ישראל, 
הציוני  החלום  את  להציג 
הגוונים  הצגת  תוך  והגשמתו 
על  אותו,  שמרכיבים  הרבים 
בין  הקיימים  הדעות  חילוקי 
הצגת  ותוך  השונים,  הגונים 
ההצלחות הגדולות והנפלאות 
לצד האתגרים שעוד עומדים 

לפתחנו.
בסיומו של הערב הוענק אות 
מושקין  אילנה  לגב‘  הוקרה 
יו“ר הועד המנהל של מיתרים, 
למען  והרב  החשוב  פועלה  על  והוקרה  תודה  כאות 

עמותת מיתרים לאורך השנים.
*הכותבת היא מנכ“לית רשת ”מיתרים“ 

רשת לחינוך יהודי משלב

ד“ר רנית בודאי היימן

כנס ”מיתרים“
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רּוָמה  ְתּ ְוִיְקחּו-ִלי  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ֶאל-ְבּ ר  ֵבּ "ַדּ
ְקחּו  ִתּ ִלּבֹו  ֶבּנּו  ִיְדּ ר  ֲאֶשׁ ל-ִאיׁש  ָכּ ֵמֵאת 

רּוָמִתי" (שמות כ"ה, ב)        ֶאת-ְתּ
מאוחר  המקדש  בתי  שני  וגם  המשכן 
כגון:  חומרים,  סוגי  מעשרות  נבנו  יותר 
זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן, אבנים 
בשמים  למאור,  כתית  זית  שמן  יקרות, 
נדירים, סוגי עצים מיוחדים ועוד. הקב"ה 
יכול היה לצוות או לחייב את עם ישראל 
להביא את כלל החומרים, אך בחר דווקא 
כפי  וולונטרי,  באופן  יהיה  שזה  לבקש 
לשון  הוא  ִלּבֹו"  ֶבּנּו  "ִיְדּ מפרש:  שרש"י 
שאותה  מסתבר  נדבה.  לשון  טוב,  רצון 
גרמה  וולונטרית  להתגייסות  בקשה 
למצב שבו כלל עם ישראל נרתם לנושא 
עד שהגיע מצב שבו הכריזו שאין צורך 
יותר בתרומות. יש באמירתו של הקב"ה 
ומשכנו משהו כל  להתנדב לטובת ביתו 
כך מחבר, טהור ואמיתי. בית שיסודותיו 
הוא  אנשים  של  טוב  רצון  ידי  על  נבנים 
בית עם אווירה טובה ונקייה, בניגוד למצב 

שבו כל העם היה מחויב לתרום. 
שירות התנדבותי למען המדינה

והחברה
לאותם אלפי  רוצה לחבר  אני  הנ"ל  את 
פטור  מקבלים  שנה  שמדי  צעירים 
משירות צבאי, ולמרות זאת הם בוחרים 
להתנדב לשירות לאומי-אזרחי או לצה"ל, 
וזאת ללא שום חיוב מצד המדינה. אותם 
מחייהם  כשנתיים  מקדישים  צעירים 
והחברה הישראלית אבל  למען המדינה 
יותר חשוב גם למען עצמם. אותו שירות 
התנדבותי בונה את אותם צעירים, ומכין 
אותם לתקופה הכי משמעותית בחייהם, 
על  לחשוב  יצטרכו  הם  שבה  תקופה 
שהכי  והתעסוקה  הלימודים  תחומי 
יתאימו להם, ועוד שלל נושאים חשובים 
שהשירות ההתנדבותי יכול להועיל להם 

בחשיבה ובבנייה העצמית שלהם.
השקעה משתלמת

מספר  לפני  שנעשה  מרתק  מחקר 

לאומי- לשירות  הפורום  עבור  שנים 
בחן   ADALYA חברת  ידי  על  אזרחי 
של  הלאומית  העלות-תועלת  נושא  את 
השירות הלאומי-אזרחי של האוכלוסיות 
המוחלשות (צעירים עם מוגבלות/סיכון). 
לכל  מעבר  הוכיחו  המחקר  מסקנות 
כי אותם צעירים שזוכים להתנדב  ספק 
טוב  האזרחי-לאומי, משתלבים  לשירות 
השירות.  סיום  עם  העבודה  בשוק  יותר 
ממצאי המחקר גם הראו כי השקעה של 
כל  עבור  המדינה  של  ש"ח  כ–43,000 
מתנדב, מניבה רווח של 200-500 אלף 
ש"ח עבור כל מתנדב בממוצע. מכירים 
פטור  שקיבלו  מוגבלות  עם  צעירים 
מוזמנים  מסגרת?  להם  ואין  מהצבא 
ליצור איתי קשר, ואשמח לסייע בהכוונה

yaron@israelelwyn.org.il 
*הכותב הינו מנהל קשרי הקהילה של 
עמותת אלווין ישראל, הפועלת ברחבי 

הארץ למען שילובם של אנשים עם 
מוגבלות בקהילה

דת מורה את הדרך לקיום שלל ה
טקסים ולהארה בנשמת האדם. 
מכן  ולאחר  המשכן,  לעבודת 
יש מנגנון של  בירושלים,  לבית המקדש 
את  לנהל  מיומן  צוות  והצבת  פעולות 
מערך הפולחן. אנשי כהונה על בגדיהם 
למיניהם  קרבנות  מקריבים  המסוימים 
האל.  מול  הציבור  צרכי  את  ומשרתים 
כאשר קרבן מוקרב בשם אדם, הוא כאילו 
מוקרב על המזבח וחווה באופן סמלי את 
הכפרה או הריצוי מהקב"ה. לשון התורה 
הוא  הכיוון  אותם".  "וקדשת  על  מדברת 
לפנימיות של המעשה הדתי, על ַהְתָמָרה 
בנפש ובתודעה של בן ישראל וזיקה בינו 
שהוא  באדם  הנשמתי  החלק  ה'.  לבין 
אלוקי  ו"חלק  בלידה,  בו  ָעה  ְטּ נִּ ֶשׁ רוחו 
סוחפת  לחוויה  במשכן  זוכה  ממעל", 
האדם  את  לנקות  הכוח  את  בה  שיש 
לגמרי.  אחרת  לְסֵפיָרה  אותו  ולהעביר 
של  הצדדים  שני  על  עמדנו  זה  בתיאור 
העם  של  פיזית-חומרית  כמסגרת  הדת 

וגם כפעולה אישית אצל האדם. 

להגות במציאות האלוקים
לפי הרמב"ן, בפרשת "תרומה" יש ערך 
על  "החיצונית",  המשכן  בעבודת  פנימי 
הרמב"ם,  לפי  מנגד,  וטקסיה.  אביזריה 
שלב  רק  היא  בכלל  הקרבנות  עבודת 
בא  שאחריו  חולף  שלב  ה',  בעבודת 
מחשבה:  שלב  ובסוף  תפילה,  שלב 
להגות במציאות האלוקים. החתירה של 
הפסוק  את  להגשים  נועדה  מאמין  איש 
"ושכנתי, בתוך בני ישראל". יש רעיון של 
גברא רבא (אדם גדול) במובן שהתורה 
יוצאת  שתפילה  כפי  בתוכו,  שוכנת 
קדושת  מלוא  שמהמשכן  כך  מנשמתו. 
לו  ומאפשרת  האדם,  לעורקי  זורמת  ה' 

לחוות מסע רוחני.

על  בנויה  מצוותיה  שלל  על  התורה 
כמו  ורוח,  חומר  וחוץ,  פנים   – הצדדים 
גוף האדם עצמו. בהרכב של העולם ושל 
משמשים  המציאות  חלקי  שני  האדם 
"טעמי  של  האסכולה  שלם.  כמבנה 
מצוות" שואפת לחפש משמעות פנימית 

תפילין,   – תורה  חיי  של  חפץ  בכל 
אנו  אין  ועוד.  חופה,  סוכה,  מצה,  מזוזה, 
מסתפקים במעשה חיצוני, אלא מבררים 
את פשר המעשה עבור האדם. במילים 
עובדת  מומחשת  אדם"  נשמת  ה'  "נר 
וכפוטנציאל  השמיים  מן  כמתנה  חיינו 
שאש  כמו  רוחניים,  לגבהים  להתעלות 
הנר נדלקת למטה ואורה עולה למעלה. 
לצד המשכן על קרשיו ויריעותיו, החושן 
חי  קטן  כמקדש  האדם  מוצב  והאפוד, 

המפנים את הנוכחות של ה' בחייו.
על  רמיזות שמצביעות  לקבל  זוכים  אנו 
צמצום הפער בין פנים וחוץ, חפץ ופשרו, 
והשפה  נפרצים  הגבולות  ואלוקיו.  אדם 
עכשיו  החוץ  בכך.  להכיר  צריכה  שלנו 
דבר  כל  פונה אל החוץ.  והפנים  בפנים, 
זירות  בין  מחיצה  להפיל  יכול  שברוח 

שונות שבכל זאת משתלבות במציאות.

*הכותב חינך בנושאי יהדות וציונות, 
לימד וכתב על המזרח התיכון 

באוניברסיטה העברית

התנדבות למען החברה והמדינה

תרומה-תצוה: פנים וחוץ

ירון סמימי - נתיבותחברה והלכה

ד“ר מרדכי ניסן - ירושליםפרשת השבת
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www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב“מיתרים“

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ֶיֶלד  ִמּגּור  ֵמִאיר  ִיְצָחק  י  ַרִבּ ָהָיה  ֶשׁ ְכּ
ְלַשֵׂחק  ָאַהב  הּוא  ׁש,  ֵשׁ ן  בֶּ ָצִעיר 
ַדל. יֹום ֶאָחד,  ּה ָגּ ָבּ ְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה ֶשׁ ִבּ
ָזֵקן  ׁש  ִנַגּ ֲחֵבָריו,  ִעם  ֵׂחק  ִשּ ֶשׁ ְזָמן  ִבּ
ַשֲׂחִקים,  ַהְמּ ָלִדים  ַהְיּ ין  ֵבּ ְוָעַבר  ְיהּוִדי 
ַדע ַלֲענֹות ִלי ֵהיָכן  יֵּ ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִמי ֶשׁ
ַע ָזָהב!“  ן לֹו ַמְטֵבּ ִנְמָצא ֱאֹלִקים - ֶאתֵּ
ׁשּוֹבֵתיֶהם ַהּׁשֹונֹות  ְתּ ֵקן ֶאת  ַהָזּ ַמע  ָשׁ

ֹלא  ֵמֶהן  ַאַחת  ַאף  ַאְך  ָלִדים,  ַהְיּ ל  ֶשׁ
יַע ֶאל  ר ִהִגּ ֵהִאיָרה ֶאת ֵעיָניו, ַעד ֲאֶשׁ

ִיְצָחק ֵמִאיר. 

ַע ָזָהב, ִאם  ן ְלָך ַמְטֵבּ ֵקן: ”ֶאֵתּ ָאַמר ַהָזּ
אַמר ִלי ֵהיָכן ֱאֹלִקים ִנְמָצא!“ ֹתּ

ן  ַלַהט: ”ֶאֵתּ ָקַפץ ִיְצָחק ֵמִאיר, ְוָעָנה בְּ
אַמר ִלי  עֹות ָזָהב, ִאם ֹתּ ֵני ַמְטְבּ ְלָך ְשׁ

ֵהיָכן ֱאֹלִקים ֵאיֶנּנּו ִנְמָצא“!

ה  ֵמָהֶעְמָדּ עֹוֶלה  ֶשׁ ַתח  ַהֶמּ ָמה   •
נֹוֵגַע  בְּ ַהֲחִסיִדי  ָהַרְעיֹון  ף  ֵקּ ַשׁ ְמּ ֶשׁ
ְלֵבין  עֹוָלם  ָבּ ֱאֹלִקים  ל  ֶשׁ ִלְמקֹומֹו 

בּוַע? ׁ ת ַהָשּ ָרַשׁ ֹעוֶלה ִמָפּ ָהַרְעיֹון ֶשׁ

ם מזדהים  • ִעם ֵאיֶזה ֵמָהֲעָמדֹות ַאֶתּ
ית  ִליִשׁ ְשׁ ה  ֶעְמדָּ ָלֶכם  ׁש  ֵיּ ֶשׁ אֹו  יֹוֵתר 

ַאֶחֶרת?

ֵני  ְשׁ ין  ֵבּ ב  ׁ ְלַיֵשּ ן  ִנַתּ ְוֵכיַצד  ַהִאם   •
ָהַרְעיֹונֹות?

רּוָמה“  ת ”ְתּ ָרַשׁ ָפּ

ת  ִנַיּ ְבּ ִצּוּוי  ְבּ עֹוֶסֶקת  רּוָמה“  ”ְתּ ת  ָרַשׁ ָפּ
ּוּוי  ִצּ ַבּ ּפֹוַתַחת  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ְוֵכָליו.  ן  כָּ ְשׁ ַהִמּ
ת  ִלְבִנַיּ רּומֹות  ְתּ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ִמְבּ ֶלֱאֹסף 
ֶאת  ְמָפֶרֶטת  ִהיא  ן  ִמֵכּ ְלַאַחר  ן.  כָּ ְשׁ ַהִמּ
ִהיא  ׁש ִלְבנֹות, ּתֹוְך ֶשׁ ֵיּ ִלים ַהּׁשֹוִנים ֶשׁ ַהֵכּ
ְוֶאת  ִלים,  ַהֵכּ ל  ֶשׁ ְדָלם  ָגּ ֶאת  ְמָתֶאֶרת 
ל  ָכּ ב  ֻמְרָכּ ֶהם  ֵמּ ֶשׁ ַהּׁשֹוִנים  ֶהֳחָמִרים 

ִלים. ֶאָחד ֵמַהֵכּ

ַההֹוָראֹות  אּור  ִמֵתּ ַמְתִחיָלה  ה  ָרָשׁ ַהָפּ
ן  ִרית. ְלַאַחר ִמכֵּ ת ֲארֹון ַהבְּ ַהּנֹוְגעֹות ִלְבִנַיּ
רּוִבים.  ְוַהְכּ ֶרת  ֹפּ ַהַכּ ֶאת  ְמָתֶאֶרת  ִהיא 
ֶלֶחם  ֶאת  ְלָתֵאר  יָכה  ַמְמִשׁ ִהיא  ם  ׁ ִמָשּ
ָהָיה  ָעָליו  ֶשׁ ָהב  ַהָזּ ְלַחן  ֻשׁ ְוֶאת  ִנים  ַהָפּ
ּוְלַאַחר  נֹוָרה,  ַהְמּ ְוֶאת  ִנים  ַהָפּ ֶלֶחם  ח  ֻמנָּ
ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ְיִריעֹות  ֶאת  ְמָתֶאֶרת  ִהיא  ן  ִמֵכּ

ִהּוּו  ֶשׁ ָהֲאָדִנים  ֶאת  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ י  ִקְרֵשׁ ֶאת 
ֶאת  ֶהְחִזיקּו  ֶשׁ ים  ָרִשׁ ַלְקּ ִסיס  ַהָבּ ֶאת 
ן, ּוְלַבּסֹוף ִהיא ְמָתֶאֶרת ֶאת  ָכּ ְשׁ י ַהִמּ ִקְרֵשׁ
יָפה ֶאת  ִהקִּ ֵדר ֶשׁ ת ְוֶאת ַהָגּ ֹחֶשׁ ַח ַהְנּ ִמְזֵבּ

ן. ָכּ ְשׁ ַהִמּ
ן  כָּ ְשׁ ל ַהִמּ ִלים ַהּׁשֹוִנים ְוֶשׁ ל ַהכֵּ ֶדר ֶשׁ ַהֵסּ
ֵלב  ְבּ ָעְמדּו  ֶשׁ ִלים  ֵמַהֵכּ ן,  ֵכּ ִאם  ַמְתִחיל, 
 - ים  ָדִשׁ ַהֳקּ ֹקֶדׁש  ְבּ ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ל  ֶשׁ ִלּבֹו 
ִרית  תֹוכֹו ָהיּו לּוחֹות ַהְבּ ְבּ ִרית ֶשׁ ֲארֹון ַהְבּ
ם  ׁ ִמָשּ יְך  ּוַמְמִשׁ ֵאָליו,  בּו  ְצּ ִנּ ֶשׁ רּוִבים  ְוַהְכּ
ּבֹו  תֹו,  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ִני  ׁ ַהֵשּ ַהֶחֶדר  ֶדׁש,  ַהֹקּ ֶאל 
נֹוָרה  ִנים ְוַהמְּ ְלָחן ֶלֶחם ַהָפּ ִחים ֻשׁ ָהיּו ֻמָנּ
ָרה  ֻהְקטְּ ָעָליו  ֶשׁ ָהב  ַהָזּ ַח  ִמְזֵבּ (ְוַגם 
ה),  ָרָשׁ פָּ ַבּ ֶרת  ֻמְזֶכּ ֵאיָנּה  ֶשׁ ֹטֶרת,  ַהְקּ
ן  כָּ ְשׁ ַהִמּ ִמְבֶנה  ְלֵתאּור  עֹוֶבֶרת  ּוְלַבּסֹוף 
ַח  ם ִמְזֵבּ ּלֹו, ּוִבְכָלל ֶזה ַגּ ַעְצמֹו ְוֶהָחֵצר ֶשׁ
ִהְקִריבּו  ָעָליו  ְוֶשׁ ָחֵצר  ֶבּ ָעַמד  ֶשׁ ת  ֹחֶשׁ ַהְנּ

נֹות. ְרָבּ ֶאת ַהָקּ

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ

ִדיָנה  ַהמְּ ֵסֶמל  ין  ֵבּ ר  ֶשׁ ַהֶקּ ָמה   •
בּוַע? ׁ ת ַהָשּ ְלָפָרַשׁ

ַהֲחָלִקים  ְלקּוִחים  ֵמֵהיָכן   •
ֵאיָנם  ֶשׁ ֶמל  ַהֵסּ ל  ֶשׁ ַהּנֹוָסִפים 

רּוָמה“? ת ”ְתּ ְקׁשּוִרים ְלָפָרַשׁ

מבית

yossib@makorrishon.co.il

טל: 050-3122336  
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה להיות שלך
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לכ- קרוב  קק‘‘ל  ע‘‘י  ננטעו  בשבט  ט‘‘ו  במהלך 
300,000 שתילים בכל רחבי הארץ, בעיקר בשטחים 

עירוניים וסביבתם
האירוע המרכזי התקיים ביער להב, בסימן חיזוק האחדות 
יום  לכבוד  שתילים   70 ננטעו  במהלכו  הישראלית.  לחברה 

הולדת 70 למדינה.

שנה   70 לציון  אירועים  בעשרות  להשתתף  הגיע  הרחב  הציבור 
למדינה בסימן: ”נוטעים למען האחדות- נוטעים תקווה ישראלית“. 
דניאל עטר, יו‘‘ר קרן קימת לישראל אמר :“ בכל רחבי מדינת ישראל, 
הישראלית.  בחברה  קימת  הקרן  ונטועה  באדמה,  קק“ל  נוטעת 
ציונות הינה משימה שלא מסתיימת, אין לה תאריך תפוגה, והקרן 

הקימת מחויבת להמשך משימת הציונות.“

עשרות אלפי ישראלים השתתפו 
באירועי ט“ו בשבט ברחבי הארץ


