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פנינת השבת
חודש אדר – החודש האחרון 

לחודשי השנה
לפי התורה, חודש ניסן הוא החודש הראשון 
לחודשי השנה. זאת אומרת, שחודש אדר 
האחרון  החודש  הוא  הפורים,  חג  חל  שבו 
בלוח השנה העברי. בחודש זה ניצל העם 
היהודי מגזרתו של המן הרשע להרוג את כל 
היהודים ב-127 המדינות מהודו ועד כוש. 
העם  השמדת  נמנעה  הגדול  הנס  בזכות 
היהודי. הניצחון על המן הרשע מסיים את 
ולא בחושך, ומבשר  השנה העברית באור 
לנו על חודש ניסן, שבו חל חג הפסח, חג 
הגאולה הקרב ובא, ועל תחילתה של שנה 

חדשה שבה נחוג בהוד והדר.
יהי רצון שבחודש זה נסיים את המחלוקת 
ניסן  לחודש  וניכנס  הישראלית,  בחברה 

באהבה, אחווה, שלום ורעות.
שבת שלום, יחיאל מלכה
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מתפלל נכבד
עלון ”שיחת השבת“ הבא יופיע בפרשת ״ויקרא״

שבת שלום, באהבה, אחווה, שלום ורעות לכל בית ישראל

מה בעלון?
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שכנים בבניין המשותף

פינת הילדים

משפט הלכה ומורשת 
ישראל

רגע היסטורי

עניני דיומא
רמי ברדוגו

אליסף תל אור

עו“ד אברהם סופר

חברה והלכה
פרשת השבת

רועי לחמנוביץ‘

הרב שניאור זלמן כהן

החיד“א זצוק“ל

הרב אפרים קורנגוט

רפ״ק הרב בועז גלעדי - בני ברק, הרב הראשי של משמר הגבול

וירא העם כי בושש משה
לרדת מן ההר, ויקהל העם

(שמות ל“ב, א)
הפרשה מתארת את אחד המאורעות 
המסעירים ביותר בתולדות בני ישראל 
היה  נשכחת.  במדבר. טראומה בלתי 
להמשכיותו  ממשי  סיכון  זה  במאורע 
ואכלם“  בהם  אפי  ”ויחר  העם,  של 
י“ז), מציאות שמשליכה  (שמות ל“ב, 
חטא  הכבד של  העוון  הזה.  היום  עד 
של  העדינות  ברקמות  פגע  העגל 
הנפש היהודית עד כי ממנו נובעות כל 
צרות הגלות שנוחתות עלינו. ממרחק 
אשר  את  ולשפוט  להבין  קשה  הזמן 
שהיה  סיני  הר  מעמד  שם.  התרחש 
נרפאו  אלוקית,  וקירבה  באש  עטוף 
מלאכים,  של  במעמד  היו  החולים, 
לך  יהיה  ”לא  אלוקים  קול  שמעו 
אלוקים אחרים על פני, לא תעשה לך 
כל פסל וכל תמונה“, והנה הם עצמם 
”אלה  ומכריזים  ותמונה  פסל  יוצרים 
מארץ  העלוך  אשר  ישראל  אלוקיך 

מצרים“. הייתכן?
”ויתפרקו כל העם את נזמי

הזהב אשר באוזניהם”
(שמות ל“ב , ג)

אמר רבי יהודה בן פזי בשם רבי: ”הן 
ולא נבעת!?  במסע ההתרמה  נקרא 
למשכן ’כל נדיב לב‘ ובהתרמה לעגל 

’ויתפרקו כל העם‘“ (ירושלמי, שקלים 
רק  למשכן  מכאיב.  ניגוד  א).  פ“א, 
האמנם  העם.  כל  ולעגל  הלב,  נדיבי 
כה רחוקים היו מאמיתות סיני? העם 
שהכריז ”נעשה ונשמע“ התדרדר עד 
ומעניינות  רבות  פרשנויות  כך?  כדי 
אבל  דלעיל,  לשאלות  במענה  נכתבו 
לרשותי  שעומדות  הקצרות  בשורות 
אקח את חטא העגל כתמרור אזהרה 
לאדם! לבל יבטח בעצמו, באמונותיו 
הר  שרישומי  העם  ערכיו.  ובמערכת 
בכל  נימיו  את  מזעזעים  עדיין  סיני 
זאת לא עמד במבחן הראשון. האדם 
מלאה  ומפותלת  מורכבת  יצירה  היא 
מופלאים  מאורעות  פנימיות,  סתירות 
וחד פעמיים לא ישנו את אופיו הבסיסי, 
הם כן יכולים להפעים את רוח האדם 
לאדם  בכך  ייהפך  לא  אבל  לרגע, 
ממושך  בתהליך  נרכש  השינוי  אחר. 
סוד  וזה  ועיקשת,  עבודה עקבית  של 

החינוך כולו.

המאורעות המסעירים בתולדות 
בני ישראל במדבר
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גיליון מס‘ 40
נא לשמור על קדושת הגיליון.

”העלון טעון גניזה“

עלון ”שיחת השבת“ יוצא ברוח ציונית, חברתית, סוציאליסטית ודמוקרטית בתמיכת ”קרן ברל כצנלסון“
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל‘: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com עורך ראשי: יחיאל מלכה עריכה גרפית: רויטמן עורכת לשונית: שרון גרמיזו 
• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

המערכת

ֵני ִיְשָׂרֵאל, ֵלאֹמר, ַאְך ” ר ֶאל-ְבּ ֵבּ ה ַדּ ְוַאָתּ
יִני  י אֹות ִהוא ֵבּ ֹמרּו: ִכּ ְשׁ ֹתַתי, ִתּ ְבּ ֶאת-ַשׁ
י ֲאִני ְי- ּוֵביֵניֶכם, ְלֹדֹרֵתיֶכם--ָלַדַעת, ִכּ
ת,  ָבּ ׁ ֶאת-ַהַשּ ם,  ַמְרֶתּ ּוְשׁ ֶכם.  ְשׁ ְמַקִדּ ה-ָו-ה 
י ֹקֶדׁש ִהוא, ָלֶכם; ְמַחְלֶליָה, מֹות יּוָמת-- ִכּ
ֶפׁש  ל-ָהֹעֶשׂה ָבּה ְמָלאָכה, ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ י ָכּ כִּ
ֵיָעֶשׂה  ָיִמים,  ת  ֶשׁ ֵשׁ יָה.  ַעֶמּ ֶרב  ִמֶקּ ַהִהוא 
תֹון ֹקֶדׁש,  ָבּ ת ַשׁ ַבּ ִביִעי ַשׁ ׁ ְמָלאָכה, ּוַבּיֹום ַהְשּ
ת,  ָבּ ׁ ְמרּו ְבֵני-ִיְשָׂרֵאל, ֶאת-ַהַשּ ַלי-ה-ָו-ה; ְוָשׁ
עֹוָלם.  ִרית  ְבּ ְלֹדֹרָתם,  ת  ָבּ ׁ ֶאת-ַהַשּ ַלֲעׂשֹות 
ְלעָֹלם:  ִהוא,  ִיְשָׂרֵאל--אֹות  ֵני  ְבּ ּוֵבין  יִני,  ֵבּ
ַמִים  ׁ ת ָיִמים, ָעָשׂה ְי-ה-ָו-ה ֶאת-ַהָשּ ֶשׁ י-ֵשׁ כִּ
ַפׁש“  ָנּ ַויִּ ַבת  ָשׁ ִביִעי,  ׁ ַהְשּ ּוַבּיֹום  ְוֶאת-ָהָאֶרץ, 

(שמות ל“א, י“ג-י“ז).

אלו הפסוקים בפרשתנו העוסקים בשבת. 
נתבונן בהם: כל העיסוק בחשיבות השבת 
מעשי  פירוט  אין  הערכי.  ברובד  הוא 
כאות.  כקודש,  השבת  הגדרת  למשמעות 
השבת  את  המגדירה  היחידה  הסוגייה 

ברובד  הגדרה  המלאכה,  סוגיית  היא 
מלאכה,  שעושה  מי  כל  ביותר:  הגבוה 
ממלאכה  השבתון  עקרון  נפשו.  נכרתה 
הגן.  מגיל  ממש  אותנו  המלווה  יסוד  הוא 
את  לאמץ  ישראל  מדינת  השכילה  האם 
האם  כן.  ממלאכה?  לשבות  של  העיקרון 
ולאכוף  ליישם  ישראל  מדינת  השכילה 
ביום  ממלאכה  שבתון  של  העיקרון  את 
במדינת  עובדים  כיום  לא.  ממש  השבת? 
ישראל בשבת 400 אלף עובדים. כ- 100 
אלף מתוכם עובדים שבעה ימים בשבוע, 
 35% וכ-  חלופי,  מנוחה  יום  ולא מקבלים 
התשובה  לרצונם.  בניגוד  בשבת  עובדים 
למצב  הגענו  כיצד  המתבקשת  לשאלה 
היא  מסחר,  ליום  הפך  השבת  יום  שבו 
מאוד פשוטה. לאף אחד לא אכפת. נציגי 
מציאות  את  רואים  לא  החרדים  הציבור 
קיום המסחר בשבת בסביבתם הטבעית, 
לנציגי הציבור מן הציונות הדתית שבכוחם 
לא  הנושא  מפלגתית,  מדיניות  להוביל 

נמצא בסדר היום, ונציגי הציבור החילונים 
סוציאלית  עולם  תפיסת  עם  המזדהים 
הנציגות  כאשר  להתעקש,  שלא  בוחרים 
הדתית לזרמיה לא נאבקת על השבת. מה 
הפתרון? פתרון כפול: חינוך ואכיפה. חינוך 
והעלאת  מנוחה,  יום  של  הצורך  להבנת 
המקפידים  בעסקים  לתמוך  המודעות 
אכיפה  הוא  השני  החלק  מנוחה.  יום  על 
שלתחום  הדעת  על  יעלה  לא  מוקפדת. 
הפרות בנייה יהיו עשרות פקחים, ולתחום 
חוקתית  מציאות  בודדים.  פקחים  השבת 
את  תשנה  יעילה  אכיפה  עם  תומכת 
שעובד  למי  והעונש  הנזק  המצב.  תמונת 
בשבת הם ”ונכרתה הנפש“. למעלה מכל 
ספק, העבודה בשבת בישראל היא פגיעה 

בנפשו של העם היהודי.  

*הכותב הוא מנכ“ל קואליציית ”שבת 
שוויון“ ומרצה באוניברסיטת בר אילן 

ומכללת ספיר

עקרון השבתון ממלאכה
רועי לחמנוביץ‘ - שהםחברה והלכה

מבט אחר – פורים
נס פורים, האומנם?

של  ידו  התערבות  שבהן  פעמים  ישנן 
אלוקים גלויה לעין כול, כמו ים סוף שנקרע 
לגזרים, המן שירד מהשמיים, אבן צחיחה 
על- התרחשויות  הן  אלו  כמעיין.  שנבעה 
טבעיות שרק בורא העולם מסוגל לחולל. 
 – הפורים  נס  כמו   - ניסים  ישנם  מאידך, 
שהם מתונים, נטולי דרמה, מוצנעים לגמרי 
הטבע,  של  הרגיל  ההתרחשויות  בזרם 
קשה  יהיה  הצד  מן  שלצופה  כך  כדי  עד 
שהתרחש  הנס  את  ולהראות  להסביר 
אסתר,  מגילת  היא  כזו  העיניים.  מול  אל 
הפורשת לפנינו דרמה מתוך החיים, שלא 
פעם  אפילו  אלוקים  של  שמו  בה  מוזכר 
אז  שהתרחשו  באירועים  שידו  כך  אחת, 

מוסתרת היטב לאורך הסיפור.
כיצד נהפך הגלגל לטובת היהודים בסיפור 

שנתו  נדדה  כאשר  התחיל  זה  הפורים? 
הוא  כך  הלילה,  באמצע  אחשוורוש  של 
נפש,  לרוצחו  מזימה  סיכל  גילה שמרדכי 
אותו  הניע  זה  כך שכר.  על  קיבל  לא  אך 
רשות  לקבל  בחוץ  שהמתין  להמן  לקרוא 
כך  על  מרדכי  את  להורג  להוציא  ממנו 
שלא השתחווה לו. השתלשלות האירועים 
לחלוטין,  טבעי  באופן  להתרחש  הוסיפה 
ידי המלך  וכתוצאה ממנה, המן מוקע על 
נתלה  מכן  ולאחר  אסתר,  עם  במשתה 
על אותו עץ שהכין למרדכי, מרדכי הופך 
למשנה למלך לאחר ש“הגידה אסתר מה 
הוא לה“, והיום שנועד להשמדת היהודים 
הופך לחג הפורים שאותו אנו חוגגים מאז 

ועד היום.
סוד הנס

ולכן  כולו.  בסיפור  שזור  הנס  הנס?  היכן 

כאשר מקשיבים לקריאת המגילה בפורים, 
צריך להקפיד לשמוע כל מילה. למעשה, 
כהחמצת  כמוה  אחת  מילה  החמצת 
איננו  שהנס  משום  וזאת  כולו,  הסיפור 
אירוע אחד ספציפי אלא סודו טמון באופן 
שבו כל הפרטים שזורים האחד בשני. זה 
המסר של פורים: הטבע כלל אינו טבעי. 
כלל,  אקראיים  אינם  אקראיים  תהליכים 
והטבע הוא רק דרכו של אלוקים לנהל את 
הפרטים השונים מבלי להתפאר בכך. כך 
הוא גם משאיר לנו את זכות הבחירה האם 

להאמין בו או לא.

אני מאחל לכם ולכל בית ישראל שתזכו 
לשבת שלום ושמחה רבה!

*הכותב הוא רב בישוב ”מרכז כפרי עזר“

הרב שניאור זלמן כהן-מרכז כפרי עזר פרשת השבת



הינה פ העגל  חטא  רשת 
המכוננים  האירועים  מן 
במסורת  והטראומטיים 
חז"ל  שאמרו  כך  כדי  עד  היהודית, 
ממעשה  נוטל  שאינו  ודור  דור  אין  כי 
לעולם  פורענות שבאה  לך  אין  העגל. 
שאין בה מעט של העגל הראשון, ואין 
לך פקודה שאין מפקודת העגל. ובכל 
העגל  במעשה  הקריאה  בעת  שנה 
הנפילה  עומק  על  ומתפלא  שב  אני 
את  ש"חזו  לאחר  ישראל  בני  שחוו 
בין  הפער  על  אני מתפלא  האלוקים". 
פרשיות ההוד אותן קראנו עד כה, נסי 
ומתן  סוף  ים  קריעת  והגאולה,  מצרים 
תורה, נסי המדבר והקמת המשכן, לבין 
ולעבוד  מסכה  עגל  לבנות  ההחלטה 

אותו. 
פירוש ידוע למילים "עגל מסכה" הוא כי 
צירוף זה בא מלשון ניסוך או יציקה, קרי 
עגל שנוצר לאחר התכת הזהב ויציקתו 
לדמות עגל. אך המילה מסכה, במיוחד 
הפורים  בחג  לה  המידית  האסוציאציה 
הסתרה  משמעותה  עומדים,  אנו  בו 
והפרדה. המביט במסכה מדמה לעצמו 
כי הוא רואה דבר אחד, אולם המסכה 

מסתירה מאחוריה דבר אחר. עם ישראל 
בעיניו  ראה  בעגל, אשר אמנם  החוטא 
ניסים עצומים, וחווה את נוכחותו של ה' 
כמעט באופן בלתי אמצעי, אינו מסוגל 
להשתחרר מן המציאות הטבעית אותה 
הוא מכיר, במיוחד לאחר שנות עבדות 
רבות במצרים, ומיד כאשר דבר ה' אינו 
נתפש  הוא  בתוכו,  מוחשי  באופן  נוכח 
מוחשי  דבר  לעצמו  ומחפש  לבהלה 

להיאחז בו, בדמות עגל מסכה.

הפער בין אמונה בהשגחת
האל לבין חוקי הטבע

משקף  ישראל  עם  נמצא  בו  זה  מתח 
את הפער אותו חווה האדם בעולמו של 
בנוכחות  אמונה  שבין  הפער  הקב"ה, 
הטבע  חוקי  לבין  האל  של  והשגחתו 
הוא  הנראה  וככל  בעולם,  השוררים 
כל  אודות  חז"ל  דברי  בבסיס  העומד 
למן  האדם  על  הבאים  ופורענות  חטא 
חטא העגל. מתח זה נמצא כבר במילה 
"עולם" המייצגת את היקום הטבעי אותו 
מקפלת  ואשר  ומרגישים,  רואים  אנו 
בתוכה את המילה "העלם", קרי נוכחותו 

הנעלמת של הקדוש ברוך הוא בעולמנו. 
מתח זה נמצא גם במגילת אסתר אשר 
ואף  נעלם ממנה  שמו של האל אמנם 
הם  השררה  ובעלי  החוק  כי  נדמה 
המנהלים את האירועים המתוארים בה, 
אולם המסר העיקרי העולה ממנה הוא 
כי ידו הנעלמה של ה' היא המחוללת את 
ליהודים  יעמוד  והצלה  ורווח  האירועים, 

ממקום אחר, ממקומו של עולם. 
והתשובה למתח זה הן התפילה, התשובה 
ויום הכיפורים הבאים אחרי חטא העגל, 
וכפי שקבעו חז"ל כי ההוראה על הקמת 
המשכן והעבודה בו, באה דווקא לאחר 
בין  העצום  לפער  כתרופה  העגל  חטא 
המוחשי  לעולם  המופשטת  האמונה 
והטבעי בו אנו חיים. פרשת העגל מורה 
לנו את חובת האמונה הבלתי מתפשרת 
וחובת  האל  של  והשגחתו  בנוכחותו 
מוחשי,  בעולם  גם  בדרכיו,  ההליכה 
מלמדת  אולם  מנוכר,  ולעתים  טבעי 
גם על כוחו של האדם לעשות תשובה 

ולחזור אל האל בכל עת.
*הכותב הוא פעיל חברתי בתחומי 

החינוך ומהנדס הרשות במ.א. דרום 
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יֹוָמא  רמי ברדוגו - גני טלִעְנְיֵני ְדּ

יֹוָמא ִעְנְיֵני ְדּ

חטא העגל

רני חזון-וייס - ירושלים

שאחת כ היטב  לי  זכורה  ילדה 
פופולריות  היותר  התחפושות 
שמלה,  אסתר.  מלכת  הייתה 
כתר, שרביט - ההופעה כולה. היה בה 
לגיבורת  אותה  שהפך  באסתר  משהו 
שסופר.  הנרטיב  היה  וזה  ילדות 
כשבגרתי חיפשתי את המנהיגות שלה 
אותה   - זאת  לעומת  התקשיתי.  ומעט 
ילדות  בהיותנו  לשנוא  שלמדנו  ושתי 
רב  ומוערכת.  אהובה  לדמות  הפכה 
ושתי עם  הנסתר היה על הגלוי. אותה 
הזנב והקרן הציבה סימני שאלה רבים 
באשר לדמותה והתנהגותה. היום כשאני 
עם  משלימה  אני  המגילה  את  קוראת 
ושתי.  של  וגם  אסתר  של  גם  הדמויות 
שתי נשים מנהיגות שחיו בסביבה גברית 
מציאות  עם  ולהתמודד  לנהוג  ובחרו 
החיים בדרכים שונות. זו ששנים שתקה 

ולהתנגד  לשתוק  להפסיק  והחליטה 
בת  מהיותה  לאיטה  וזו שצמחה  למלך 
 - מלכה  היותה  ועד  דודה  של  חסותו 
מהודו  המולך  אחשוורוש  המלך  אשת 
צחוק.  לא  מדינות.   127 על  כוש  ועד 
כשאני קוראת את המגילה אני רואה בה 
זו  את תהליך ההתבגרות של אסתר - 
שהייתה נראית לי כנועה, נראית לי ככזו 
להשתמש  מבפנים,  לשנות  המבקשת 

בכוחה וחכמתה. 
עוד  זרש  את  תשאלו?  זרש  עם  ומה 
מבינה  אני  אולם  לגמרי  פיענחתי  לא 
חכמה  מעניינת,  דמות  שהיא  מהכתוב 
וחזקה. היא משפיעה על החשיבה של 
מסתכלת  וכשאני  ביתה.  בני  ויתר  המן 
מבינה  אני  יומית  היום  במציאות  סביבי 
שזכינו. יש לנו נשים חכמות סביבנו. נשים 
שעושות  אלו  ידע.  בעלות  מוכשרות. 

את המהפכה מבפנים ואלו שמחליטות 
מהן  אחת  כל  לבעוט.  החוצה.  לצאת 
זו  המציאות.  את  ומשנה  מנהיגה  היא 
 - ההגמוניה  ידי  על  נשלטה  ששנים 
המלך, היועץ, הדוד, החכם. השנה אחת 
התחפושת  היא  הפופולריות  החופשות 
של חדת הקרן. פרשנות מודרנית לאותה 
של  ראשה  על  שצמחה  מדרשית  קרן 
ושתי. אני בטוחה שנמשיך לראות המון 
מלכות אסתר סביבנו גם וזוהי הזדמנות 
לספר לבנות ולבנים שלנו על המנהיגות 

ההיסטוריות ואלו בנות זמננו. 
הגיע זמן נשים והן כאן סביבנו. חזקות, 
הזדמנות  זו  ופורים  משפיעות,  חכמות, 

מצוינת להזכיר אותן.
”דרור“  תיכון  מנהלת  היא  *הכותבת 
בירושלים מבית האגודה לקידום החינוך 

וחברת הנהלה ב“נאמני תורה ועבודה“

נשים מנהיגות



הרב אפרים קורנגוטשכנים בבניין המשותף 

4

שאלה 
שכנים בונים תוספת לדירתם ונדרשת 
שבה  שנה,  חצי  של  תקופה  לכך 
עלולות להיגרם טרדות לשכנים. בבניין  
הסכמה  לגביו  קיימת  מדובר  שעליו 
ואין  הבנייה  עצם  לגבי  השכנים  מצד 
טענות כגון ריבוי דיורים, האפלה והיזק  
ראייה. הסוגיא העומדת לדיון היא לגבי 
הפרעות מעצם הבנייה שעלולים לפגוע 
(השאלה  הדיירים  של  החיים  באיכות 
עלולה  שהבנייה  חולה,  מאדם  הגיעה 

לפגוע בבריאותו באופן משמעותי).   

תשובה 
הרחבת ושיפוץ דירה בימינו הם הרבה 
פעמים בבחינת דבר שמחייבת המציאות. 
ואף שאין מדובר בבניין שהוא מט ליפול 
יוכל שכן לכפות על השני לצאת  שאז 
מדירתו על מנת שיבנה בניין חדש (ב“מ 
שמדובר  במקרים  גם  אלא  ע“א).  קיז 
בהרחבה ושיפוץ (ראה שו“ת רמא עז) 

”דאדעתא דהכי קנאו מתחילה“     
אך דווקא בגלל שמדובר בזכות בסיסית 
הקיימת בין שכנים, הרי אין בכך היתר 

בגמ‘    נפש.  ועוגמת  נזק  לשכן  לגרום 
ב“ב כג ע“א מובא שהיו מקיזי דם שעשו 
העצים  תחת  שנים  במשך  עבודתם 
בשדהו של רב יוסף, ורב יוסף דרש את 
יכול  ואינו  סילוקם כיוון שהוא איסטניס 

לסבול זאת. 
נמצאנו למדים שאם יש לאדם רגישות 
יתר, אם לרעש אם לריח וכו‘ הרי שיש 
כך  משמעותי.  משקל  אלו  לטענות 
לט)  קנה  חו“מ  (שו“ע  להלכה  נפסק 
שהדוגמאות  הוסיף  (שם)  והרמ“א 
’רשימה  בבחינת  אינן  בהלכה  שהובאו 
מהותית  הפרעה  לכל  אלא  סגורה‘ 
פסק  וראה  להתנגד.  שכנים  יכולים 
טו)  קנה  (חו“מ  לרעש  באשר  הרמ“א 
של  טענות  ב).  קנו  (שם   חולה  ולגבי 
צער נפשי יכולות להתקבל (מהרשד“ם 
חו“מ רפד) האיסטניס שירצה לקבל את 
להוכיח  יצטרך  הרי שהוא  היתר  זכויות 

שאמנם הוא סובל מ‘תופעה זו‘.   
נקבע גדר ברורה למדד ההפרעה (חוט 
השני נזיקין עמ‘ רעח) שאם זה מפריע 
לעבור   יאלץ  שהוא  כך  כדי  עד  לשכן 
הרעש  עושה  שכן  על  שאז  הרי  דירה, 

להימנע מכך. 

שכן  לגבי  מבואר  ע“א  ז  בתרא  בבא 
שאינו  הרי  דירתו  את  לשפר  שרוצה 
ביתו  את  לעזוב  השכן  את  לחייב  יכול 
יכול  הוא  לבנות, אבל  יוכל   כדי שהוא 
בתנאי  וזאת  חילופי,  דיור  לו  להציע 
שלא נגרמת לשכן טרחה עקב העברת 
הדירה. וכך פסקו הרמב“ם (שכנים פ“ז 
חו“מ   (שו“ע   להלכה  והמחבר   ה“ח) 
קסד  ב). יחד עם זאת, אם נוצרו תנאים 
אז  שרק  הרי  למגורים  נסבלים  בלתי 

נוכל לפנות את השכן מדירתו. 
בין  בהכרעה  לעיל,  מהאמור  העולה 
שהצד  הרי  בשאלה  שהובאו  הצדדים 
או  החולה  השכן  היינו  ה“חלש“, 
יוכל  והוא  העליונה,  על  ידו  האיסטניס, 
שתתברר  לאחר  הבנייה  את  למנוע 
מצב  למנוע  מנת  על  הצעתנו  טענתו. 
שבו צד אחד ירגיש מקופח לגבי זכויותיו 
לבנות  שרוצה  שכן  כי  היא  הבסיסיות, 
יצטרך לדאוג לדיור חלופי לשכנו משך 
תהיה  שלא  לכך  ולדאוג  הבנייה,  זמן 
לשכן הסובל שום טרחה במעבר לדירה 

השכורה. 

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

”שואלין ב נאמר:  פסחים  מסכת 
קודם  הפסח  בהלכות  ודורשין 
(בבלי,  יום“  שלושים  הפסח 
שאנו  אף  על  כן,  ועל  ע“א).  ו  פסחים, 
מצויים עתה עדיין בשמחת חג הפורים, 
מעט  ונעסוק  נתחיל  הבאות  בשורות 
בענייני חג הפסח. כידוע, חג הפסח הוא 
שבהם  הרגלים,  שלוש  מבין  הראשון 
בימים עברו היו עולים יהודים מכל קצות 
המקדש  בית  אל  לה  ומחוצה  הארץ 

שבירושלים. 
והירושלמי,  הבבלי  התלמודים,  בשני 
עולה השאלה בנוגע למפגש שהתקיים 
חלקי  כל  של  מפגש  לרגל,  בעלייה 
אלה,  אצל  אלה  התארחו  כיצד  העם: 
יחד, שעה שהיו  יחד וסעדו  כיצד אכלו 
הטומאה  על  ושמרו  שהקפידו  אנשים 

והיו כאלו  והטהרה, המכונים: ”חברים“ 
כך,  על  הקפידו  לא  חייהם  שבשגרת 
ונקראו: ”עמי ארצות“? בשגרת היומיום 
הפתרון היה שהחברים נמנעו מלאכול, 
למשל, בבתיהם של עמי הארצות, אך 
העולה  העם  שכל  שעה  ינהגו  כיצד 
של  אלה  בבתיהם  מתארח  לירושלים 
ומתערה? תשובתו של  אלה, מתערבב 
 – ”ירושלים  היא:  הירושלמי  התלמוד 
עיר שעושה כל ישראל חברים“ (חגיגה, 
והביאה  לרגל  העלייה  שמכוח  ו),  ג, 
הארצות  עמי  גם  הקפידו  המקדש,  אל 
אלה,  בימים  והטהרה  הטומאה  על 
הבבלי  התלמוד  הבעיה.  נפתרה  וכך 
שחל  בשינוי  הפתרון  את  תולה  אינו 
אלא  הארצות,  עמי  של  בהתנהגותם 
באמונה שברגל, אלוקים כביכול מטהר 

את כליהם ומאכליהם של העולים כולם: 
ע“א).  כ“ו  (חגיגה,  טהרה“  ”רחמנא 
אמירה זו יותר משהיא אולי מלמדת על 
הנעשה במציאות, היא מלמדת עד כמה 
חשוב שלפחות בשלוש הרגלים, כשהעם 
כ“עם  יעלה  הוא  לירושלים,  כולו  עולה 
אחד“ שאינו ”מפוזר ומפורד“ (אסתר, ג, 

ח), המתחלק לכתות ומגזרים. 
הדרך  את  נמצא  אנחנו  שגם  ייתן  מי 
בימים אלה להתאחד סביב חג הפסח, 
נוספת  נגף  לאבן  אותו  להפוך  ולא 
החג  של  אופיו  סביב  המחלוקות  בשל 
והדרכים השונות שקיימות כיום בחברה 

היהודית לציין אותו. 

*הכותב הוא ראש תחום 
כתיבה ב“מיתרים“

לקראת חג הפסח

שכן חולה?

אליסף תל-אור - מזכרת בתיהנקודות ציון בחינוך
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משפט הלכה ומורשת ישראל

רבעים יום לאחר מעמד עשרת א
ישראל  חוטאים  הדיברות 
עם  כיצד  תמוה  העגל.  בחטא 
ישראל שזה עתה נכח במעמד כה כביר, 
לתכלית  מנוגד  שהינו  בחטא  כושלים 
להבין  כדי  קיבלו.  עתה  שזה  הדיברות 
בלשון  להתמקד  יש  מהות החטא,  את 
ולאחר  האירוע  בתחילת  הפסוקים. 
ׁש... ָלֶרֶדת ִמן-ָהָהר“, פונים  שמשה ”ֹבֵשׁ
ממנו  ומבקשים  לאהרון  ישראל  בני 
שהם  מאחר  אלוקים,  להם  לעשות 
אינם יודעים מה עלה בגורלו של משה. 
יוצר את העגל,  בהמשך, כאשר אהרון 
ד):  (ל“ב,  לזה  זה  ישראל  בני  אומרים 
ֶהֱעלּוָך  ר  ֲאֶשׁ ִיְשָׂרֵאל  ֱאֹלֶקיָך  ה  ”ֵאֶלּ
מטבע  באותו  בדיוק  ִמְצָרִים“.  ֵמֶאֶרץ 
(טרם  למשה  הקב“ה  מספר  לשון, 

חזרתו) על מעשיהם של ישראל (שם, 
ח). בנוסף, אזכורה של מצרים בפרשת 
בהקשרים  פעמים  שבע  מובא  העגל 

שונים ובחלקן כלל אינן מוכרחים. 

מדוע מוזכרת מצרים מספר כה 
רב של פעמים בפרשת העגל?

בין  וישיר  הדוק  קשר  קיים  כי  נראה 
מעשה העגל לבין ארץ מצרים. בשלב 
זה של המסע במדבר, חרף ההשתתפות 
במעמד הרם של קבלת עשרת הדיברות 
ישראל  בני  בו,  הכרוכות  והדרישות 
המצרית.  בתרבות  עמוק  מצויים  עדין 
בשל כך, כל שינוי או התמודדות, גרמו 
אותם  והשיבו  בהתנהגותם,  לנסיגה 
למוכר והידוע להם, קרי, מצרים. בדומה 
כאשר  סוף,  ים  קריאת  לאחר  בדיוק 

הגיעו ישראל למדבר סין, הם הלינו על 
ובהמשך  במצרים,  שאכלו  הבשר  סיר 
על  התלוננו  לרפידים,  הגיעו  כאשר 
כדי  ממצרים  הוצאו  כי  וטענו  המים 

למות במדבר בצמא.   
בני  על  המצרית  ההשפעה  רוח  על 
ישראל כותב האברבנאל: ”מיד היו נוטים 
וכישופיהם  הנפסדות  מצרים  לאמונות 
עד  הנוכריות  פעולותיהם  ופחיתות 
שבמעט מהסיבה היו עוזבים אמונותיהם 
מובן  משכך  בהן“.  ומספקים  הטובות 
מדוע כאשר בני ישראל רואים כי משה 
אינו מגיע, הם נרתעים ופונים אל אהרון 
בדרישה לעשות להם אלוקים אחרים. 
את  ראו  הם  כאשר  מדוע  מובן  ולכן 
העגל, מיד אמרו, כי אלו האלוקים אשר 

העלו אותם ממצרים.

ני ואביון היה ר‘ משה אשר התגורר בכפר סמוך ע
לעיר קוז‘ניץ. בכל פעם היה מגיע בפורים לקוז‘ניץ 
הרב  של  מפיו  המגילה  קריאת  את  לשמוע  כדי 
הקדוש רבי ישראל מקוז‘ניץ, זכותו תגן עלינו. פורים אחד 

שמע ר‘ משה את קריאת המגילה מפיו של הרבי, 
רוחני עצום. כשניגש לרבי לברכו  עונג  וחש 

מתגורר  אתה  ”הרי  הרבי:  שאלו  בשלום, 
משלוח  לי  הבאת  לא  ומדוע  אלי,  קרוב 
עני  היה  תמיד  משה שתק.  ר‘  מנות“? 
מאוד, אך בזמן האחרון מצבו החמיר, 
ומניין  לילדים,  לתת  לחם  אין  ובביתו 
לו  אמר  מנות?  למשלוח  כסף  ישיג 
הרבי: ”בוא עמי לביתי  ותטעם ’משקה‘, 
לבית  משה  ר‘  הלך  היום“.  פורים  הן 

הרבי, ושם ישב עם בני החבריא קדישא, 
כשהוא טועם מן היי“ש ומהמטעמים שעל 

שמח  לבו  היה  הרבי  מבית  כשיצא  השולחן. 
על שזכה לשבת עם בני החבורה הקדושה. הלך 

יין טוב, שהרי  לבית הגביר סוחר היינות, וביקש בהקפה 
בהקפה  וביקש  הפירות  למוכר  הלך  אחר  היום.  פורים 
לו.  ונתנו  נענו  וכולם  היום,  פורים  טובים, שהרי  תפוחים 
מיד שב בשמחה עצומה לבית הרבי, ונתן לו את משלוח 
המנות. ”מעתה תביא בכל שנה משלוח מנות בפורים“, 

בירכו הרבי, ור‘ משה יצא לשוב לביתו.
בדרך נזכר בבני ביתו הרעבים ואמר: ”אשמח גם אותם, 

יין, אחר כך  וקיבל  הרי פורים היום“. הלך למוכר היי“ש 
דגים  קיבל מעט  בחנות אחרת  וקיבל לחם.  אל האופה 
מלוחים, ומיהר לביתו כשידיו מלאות כל טוב והוא קורא 
בני  בשמחה!“  ושתו  אכלו  היום!  ”פורים  בשמחה: 
את  סעדו  עמו,  הביא  אשר  את  ראו  הבית 
לבם והחלו לרקוד כשהשמחה וההודיה 
נשמעו  לפתע  שחקים.  מרקיעה  לה‘ 
עמד  בפתח  הדלת.  על  דפיקות 
טיפלו  הבית  בני  כולו.  פצוע  גוי 
הוא  והאכילוהו.  במסירות  בו 
והשליכו  בנו הכהו  כי  סיפר להם 
מביתו. כיון שהצילו את חייו, הלך 
אוצר  להם  והראה  ליער  עימם 
לבנו,  להוריש  שביקש  גדול  כסף 
אותו  להם  לתת  החליט  עתה  אך 
במתנה. כעבור ימים אחדים מת הגוי 
נטל  ליער,  הלך  משה  ור‘  הפצעים,  מן 
את האוצר והתעשר מאוד. ומאז, מידי שנה, 
היה ר‘ משה בא בפורים אל המגיד מקוז‘ניץ ונותן לו 

משלוח מנות ביד רחבה, בשמחה ובטוב לבב!
זוכים  שממנה  הפורים,  שמחת  היא  ונשגבה  גדולה 
יהודים לשפע של ברכה, ישועה ונחמה. הבה ננצל את 
היום הגדול ונזכה לברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות 

לכל השנה כולה!
(מתוך ”מרווה לצמא“, גיליון 1702)

בין ארץ מצרים למעשה העגל 
עו“ד אברהם סופר ק. שמואל-חיפה

הסיפור לשבת

ר' משה ושמחת פורים
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אזולאי,  דוד  יוסף  חיים  מרן 
פוסק הלכה  היה  החיד“א,  המכונה 
ספרים  עשרות  חיבר  הוא  ומקובל. 
וכן  מגוונים,  תורניים  בתחומים 
נולד  החיד“א  ביבליוגרפי.  חיבור 
זרחיה  יצחק  רפאל  לרבי  בחברון 
אזולאי, אשר היה נינו של המקובל 
דור  היה  אביו  אזולאי.  אברהם  רבי 
חמישי לאנוסי ספרד שעלה מהעיר 

פאס, מרוקו, והתיישב בחברון. 
ממוצא  הייתה  שרה  אמו 
המקובל  של  בתו  אשכנזי, 
יוסף בייאלר שעלה לירושלים 
בעליית רבי יהודה החסיד. סבו 
של החיד“א היה הראשון לציון 

הרב אברהם בן דוד יצחקי.
”יפאר  בישיבת  למד  החיד“א 
ענווים“ אצל רבי יונה נבון (מחבר 
”נחפה בכסף“), בישיבת ”כנסת 
עטר  בן  חיים  רבי  אצל  ישראל“ 
מחבר הספר אור החיים, בישיבת 
”בית יעקב“ אצל רבי יצחק הכהן 
רפפורט, ולבסוף יחד עם רבי יום 
המקובלים  בישיבת  אלגאזי  טוב 
רבי  של  בחבורתו  למד  אל  בית 

שלום שרעבי (הרש“ש).
מסעות החיד“א

לראשונה  יצא   (1755) תקי“ה  בשנת 
דרבנן  כשליח  ישראל  ארץ  את 
לארצות צפון אפריקה ומערב אירופה. 
יצא   (1764 (ינואר  ה‘תקכ“ד  בשבט 
למצרים והיה רב ואב בית הדין בקהיר 
ה‘תקכ“ט  ב‘  אדר  ה‘  עד  שנים  חמש 
אירועים  בעקבות   .(1769 במרץ   14)

פוליטיים במצרים, חזר בכ“ד סיוון (29 
בשנת  בחברון.  והתיישב  לארץ  ביוני) 
יצא למסעו השני. תוך   (1770) תק“ל 
בשנת  בתוניס,  שהותו  בזמן  מסעו 
תקל“ד (1774), נודע לו על מותה של 
ישראל,  לארץ  חזר  הוא  רחל.  אשתו 
בשנת  בשנית.  נישא  מכן  ולאחר 
תקמ“א (1781) יצא למסעו השלישי. 
הקהילה  (שד“ר)  כשליח  במסעותיו 
סייר  ישראל,  בארץ  הקטנה  היהודית 

רבות באירופה והותיר רושם בקהילות 
אליו  מקום  בכל  בהן.  שביקר  יהודיות 
דוד אזולאי בחן  יוסף  חיים  הגיע, מרן 
את אוספי הספרים שמצא, בספריות 
ובארכיונים, רבים מהם בכתבי יד שלא 
בספריו.  העתיק  גם  מהם  הודפסו, 
בליוורנו,  היהודית  הקהילה  לבקשת 
השלישי,  מסעו  סיום  לאחר  איטליה, 
השתקע  אזולאי  דוד  יוסף  חיים  מרן 

לכתיבת  זמנו  רוב  את  והקדיש  בעיר, 
חיבוריו, וכן שם פורסמו מרבית ספריו. 
החיד“א  תיעד  הארוכים  מסעותיו  את 
ביומן מסע שכתב לעצמו בשם ”מעגל 

טוב“.
מותו והנצחתו

בשנת  אדר  י“א  ביום  נפטר  החיד“א 
בליוורנו. בשנת  ונטמן   (1806) תקס“ו 
לציון  הראשון  ביוזמת   (1960) תש“כ 
של  ורבה  ניסים  יצחק  חכם 
טוואף,  אליהוא  חכם  ליוורנו 
ישראל  ארץ  אל  עצמותיו  הועלו 
מרדכי  חכם  יד  על  נטמן  והוא 
בכל  המנוחות.  בהר  אליהו 
החיד“א  היה  שבה  התקופה 
ליוורנו  יהודי  זכרו  בעירם,  קבור 
ישב  שעליו  הכיסא  פעלו:  את 
הוצג  פירירא  בישיבת  החיד“א 
בבית הנכות של הקהילה, ובערבי 
ימים נוראים הלכו להשתטח על 

קברו.
ספרי  של  מעודכנת  ברשימה 
 122 החיד“א משנת תש“ע נמנו 
הוא  מהם  כחמישים  חיבורים. 
בתחום  עסק  הוא  בחייו.  הדפיס 
מדרש,  הלכה,  נרחב:  נושאים 
וביבליוגרפיה.  היסטוריה  קבלה, 
ביבליוגרפית   - ההיסטורית  עבודתו 
העיקרית, ”שם הגדולים“, נקראה על 
שם פסוק מספר דברי הימים. רשימה 
החיד“א  ספרי  כל  של  ביבליוגרפית 
יוא“ל.  רשימת  בספר  התפרסמה 
רחובות  נקראו  החיד“א  של  שמו  על 
בישראל, ובירושלים הוקם מכון העוסק 

בהוצאת כתבי החיד“א לאור.

הרב חיים יוסף דוד ֲאזּוַלאי (החיד“א) זצ“לרגע היסטורי

תפ“ז (1727) - י“א אדר תקס“ו 
(1 במרץ 1806)

צילום מתוך 
אתר ויקיפדיה
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב“מיתרים“

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

ְרִאי ָהַאָּמנּות: ה ִבּ ָרָשׁ ַהָפּ
ל ַעם ִיְשָׂרֵאל, הּוא  ה ׁשֹוֵמַע ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶשׁ ֶשׁ ֹמּ ְלַאַחר ֶשׁ
ּתֹוָרה ֶנֱאַמר  ָיָדיו ְוׁשֹוֵבר אֹוָתם. ַבּ ִרית ְבּ יֹוֵרד ִעם לּוחֹות ַהְבּ
ַחר-ַאף  ַעס: ”...ַוִיּ הּוא ָכּ יָון ֶשׁ ַבר ֶאת  ַהּלּוחֹות ֵכּ ה ָשׁ ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ
ַחת ָהָהר“.  ר ֹאָתם, תַּ בֵּ ֹחת, ַוְיַשׁ ָדו ֶאת-ַהֻלּ ֵלְך ִמָיּ ְשׁ ה, ַוַיּ ֹמֶשׁ
ֶאת  ר  ְלַצֵיּ ֲחרּו  ָבּ ֶשׁ ׁשֹוִנים  ִנים  ַאָמּ ִנים  ׁ ַהָשּ ְרבֹות  ִבּ אּוָלם 

ל  ֶשׁ ֶזה  ְלַמֲעֵשׂה  ׁשֹונֹות  ָמעּויֹות  ַמְשׁ ֶהֱעִניקּו  ה,  ַהֶזּ ָהֶרַגע 
ִנים  ַהָפּ ֵווי  ָתּ בְּ נּוָתם  ְרָשׁ ַפּ ֶאת  יִעים  ַמִבּ ֵהם  ֶשׁ ּתֹוְך  ה,  ֹמֶשׁ
ּה הּוא  ָבּ נּוָעה ֶשׁ ְכָלל ּוַבְתּ ְשַׂפת ַהּגּוף ִבּ ה, ִבּ רּו ְלֹמֶשׁ ֵהם ִציְּ ֶשׁ

ְפָרט. ׁשֹוֵבר ֶאת ַהּלּוחֹות ִבּ

ָמעּות  בּו ֵאיזֹו ַמְשׁ ְפֵניֶכם, ְוִחְשׁ ִלּ ּיּוִרים ַהּׁשֹוִנים ֶשׁ ִצּ ִהְתּבֹוְננּו ַבּ
ה: ל ֹמֶשׁ ּיּוִרים ְלַמֲעֵשׂה ֶזה ֶשׁ ל ֶאָחד ֵמַהצִּ ַמֲעִניק ָכּ

ׂא“ שָּ י ִתּ ת ”ִכּ ָרַשׁ ָפּ
ֵני נֹוְשִׂאים  ׂא“ ֶנְחֶלֶקת ִלְשׁ ָשּ י ִתּ ת ”ִכּ ָרַשׁ ָפּ
ָצר  הּוא ַהָקּ ים: ֶחְלָקּה ָהִראׁשֹון, ֶשׁ ִזִיּ ֶמְרָכּ
ָרׁשֹות  פָּ ַבּ ֱאַמר  ַהֶנּ ֶאת  ִלים  ַמְשׁ יֹוֵתר, 
ה“,  ּו“ְתַצֶוּ רּוָמה“  ”ְתּ ָרׁשֹות  ָפּ ַהּקֹוְדמֹות, 
ה  ָרָשׁ ַהָפּ ן.  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ת  ִנַיּ ְבּ אֹודֹות  ַעל 
ַמֲחִצית  ֶאת  ֶלֱאֹסף  ּוּוי  ִצּ ַבּ ַחת  ִנְפַתּ
ת  ְתרּוָמה ִלְבִנַיּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ִכּ ל ְבּ ֶקל ִמָכּ ׁ ַהֶשּ

ן. ָכּ ְשׁ ַהִמּ
ָנּה  ֶיְשׁ ֶזה  ִצּוּוי  ְבּ ֶשׁ הּוא  מּוַהּ  ָתּ ָבר  ָדּ

זֹו,  רּוָמה  ְתּ ִאּסּוף  ֶשׁ ְלָכְך  ִהְתַיֲחסּות 
ר ַעל  ָאה ְלַכפֵּ ן, ָבּ ָכּ ְשׁ ת ַהמִּ ִנַיּ ּוְלַמֲעֶשׂה ְבּ
ְואּוָלם  ִיְשָׂרֵאל,  ֵני  ְבּ ָעׂשּו  ֶשׁ הּו  ְלֶשׁ ָכּ ָעוֹון 
ָהיּו  ן  ֵכּ ַעל  ר.  ְמֻדָבּ ָעוֹון  ֵאיֶזה  ְבּ רּור  ָבּ ֹלא 
ִני  ׁ ים ֶאת ַהֵחֶלק ַהֵשּ ׁש ְלַהְקדִּ ֵיּ יעּו ֶשׁ ִהִצּ ֶשׁ
ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ְבּ ָהעֹוֵסק  ה,  ָרָשׁ ַהָפּ ל  ֶשׁ
ה ּוְלַמֲעֶשׂה  ָרָשׁ ל ַהפָּ ְלֶחְלָקּה ָהִראׁשֹון ֶשׁ
רּוָמה“  ת ”ְתּ ר אֹותֹו ְלָפָרַשׁ ים ּוְלַחבֵּ ְלַהְקִדּ
ן  כָּ ְשׁ ַהִמּ ת  ְבִנַיּ ִבּ ִלְראֹות  ְוָכְך  ה“,  ּו“ְתַצוֶּ

ּקּון ְלֵחְטא ָהֵעֶגל. ִתּ
ה  ָרָשׁ ַהָפּ ל  ֶשׁ ִני  ׁ ַהֵשּ ֶחְלָקּה  ָאמּור,  ָכּ

ָחְטאּו  ּבֹו  ֶשׁ ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ֶאת  ְמָתֵאר 
ׁש  ּבֹוֵשׁ ה  ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ ָראּו  ֶשׁ ָעה  ָשׁ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ
יָכה  ַמְמִשׁ ה  ָרָשׁ ַהפָּ ִסיַני.  ֵמַהר  ֲחֹזר  ִמַלּ
ֶאת  ה,  ּוֹמֶשׁ ה‘  ל  ֶשׁ גּוָבָתם  ְתּ ֶאת  ְלָתֵאר 
ל  ֶשׁ תֹו  ִחָנּ ְתּ ְוֶאת  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ל  ֶשׁ ם  ָעְנָשׁ
ִיְשָׂרֵאל ַעל  ִלְבֵני  ְסַלח  ִיּ ֶשׁ ִלְפֵני ה‘  ה  ֹמֶשׁ
ֶלת,  ִמְתַקֶבּ ה  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ תֹו  ִפָלּ ְתּ ֵחְטָאם. 
ה  יַצד ֹמֶשׁ ה ְמֹתָאר ֵכּ ָרָשׁ ל ַהָפּ ּוְבסֹוָפּה ֶשׁ
ֵני לּוחֹות  ֹעֶלה ֵמָחָדׁש ֶאל ַהר ִסיַני ִעם ְשׁ
ֲעֶשֶׂרת  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ֶהן  ָבּ ְוכֹוֵתב  ֲאָבִנים, 

רֹות. ְבּ ַהִדּ

ֶכם? ֵאיזֹו? נּוּיֹות ְקרֹוָבה ְלִלְבּ ְרָשׁ •ַהִאם ַאַחת ֵמַהפַּ
ה, ְוַהְמִחיזּו אֹוָתן. ל ֹמֶשׁ ן ְלַהֲעִניק ְלַמֲעֵשׂה ֶזה ֶשׁ ָתּ ִנּ נּוּיֹות נֹוָספֹות ֶשׁ בּו ַעל ַּפְרָשׁ •ִחְשׁ

ה ׁשֹוֵבר ֶאת ַהּלּוחֹות,  ֹמֶשׁ
ַרנדט, 1659 ֶרְמְבּ

ה ׁשֹוֵבר ֶאת ַהּלּוחֹות,  ֹמֶשׁ
ּגּוְסָטב ּדֹוֶרה, 1866

אַגאל, 1931-1939 ַמאְרק ַשׁ
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קק״ל - קרן קימת לישראל

אגמון קק“ל החולה
תיירות  אתר  הוא  החולה  אגמון  פארק 
למבקריו  שמציע  בעולם  ייחודי  אקולוגי 
בסיפורי  המשולבת  נדירה  טבע  חווית 
פארק  הקימה  קק“ל  וחלוציות.   היסטוריה 
השבר  של  בליבו  שמצוי  באגמון  צפרות 
חולפים  בשנה  פעמיים  הסורי-אפריקני. 
מים,  מיליון עופות  מ- 500  למעלה  בו 
בואו לצפות  שיר.   וציפורי  דורסים  עופות 
בחתולי  גם  (ובלילה  בציפורים, בג‘מוסים 
ליהנות מהצמחייה  הבר המשחרים לטרף), 
קק“ל  לאזור.  הייחודיים  החיים  ומבעלי 
רואה בציבור האנשים עם המוגבלויות חלק 
שלמענו  בישראל  העם  מכלל  נפרד  בלתי 
היא השקיעה מאמצים  לפיכך  פועלת,  היא 
ומשאבים רבים כדי לאפשר לכולם לבלות 
שהוכשרו  ובאתריה  בחניוניה  ביערותיה, 
במיוחד לשם כך, תוך התחשבות בצרכיהם 
הגישה  לפיכך  והתפקודיים.  הבטיחותיים 
שבילי  בציפורים,  הצפייה  למצפורי 
הקופות,  השירותים,  העץ,  גשרוני  הגישה, 
ועבירים  מותאמים  הפיקניק  המזנון וחניוני 
הגולף  רכבי  בנוסף,  גלגלים.  לכיסאות 
שנוסעים ברחבי הפארק מותאמים לכיסאות 
והשמיעה  ולמבקרים כבדי הראייה  גלגלים, 

מוצע ציוד עזר.
קריית  פינה-  ראש  כביש  הגעה:  הוראות 
שמונה – כביש 90, בין סימני ק“מ 457-458. 
ליסוד  מצפון   7.5 כ-  דרום  מכיוון  לבאים 

כ-  ונוסעים  (ימינה)  מזרחה  פונים  המעלה. 
1 ק“מ עד למגרש החנייה הגדול של אגמון 

החולה.
צומת  פני  על  לחלוף  יש   – מצפון  לבאים 
מזרחה  לפנות  יש  דרומה.  ולהמשיך  כח 
(כ-  השילוט  לפי  ולהמשיך  הבאה,  בצומת 
1.5 ק“מ דרומית לצומת כח. לבאים מדרום 
המעלה.  יסוד  צומת  פני  על  לחלוף  יש   –
יש להמשיך כ- 8 ק“מ ולפנות ימינה בפנייה 

השנייה ולהמשיך לפי השילוט.

פארק אדמית ומערת קשת
התלול  המצוק  בקצה  שוכן  אדמית  פארק 
שלאורך  הפרושים  המרחבים  על  המשקיף 
את  פיתחה  קק“ל  המערבי.  הגליל  חוף 
ועצי  תבלין  צמחי  ערוגות  שתלה  הפארק, 
בלב  לפיקניק.  ופינות  חניונים  ובנתה  בוסתן 
הפארק נמצא חניונוף ובו שולחנות נגישים, 

מי שתייה ושירותים נגישים. 
קשת  למערת  נגיש  שביל  יוצא  מחניונוף 
ורק  התמוטטה  המערה  תקרת  המרהיבה. 
רצועה צרה של סלע נשארה תלויה באוויר 
כקשת. בצד השביל המוביל למערה ניצבים 
מצפורים  הצופים על הנוף המרהיב במרחב 

שבין ראש הנקרה ועד חיפה. 
הוראות הגעה: נוסעים כארבעה קילומטרים 
מזרחה משלומי בכביש הצפון (כביש  899). 
מעט לפני מושב יערה פונים צפונה בכביש 
קיבוץ  לעבר  חדים  בעיקולים  המעפיל 
לפארק  הכניסה   .(8993 (כביש  אדמית 

מעט  מהצומת,  ק“מ  כ-4  נמצאת  אדמית 
לפני הכניסה לקיבוץ אדמית.

בצדו  שוכן  אילנות  יער  הגעה:  הוראות 
המזרחי של כביש תל – אביב חיפה ”הישן“ 
השרון  לצומת  דרור  צומת  בין   ,(4 (כביש 

(צומת בית ליד). 
שעות  במשך  א‘-ה‘  ימים  פתיחה:  שעות 

היום. ביום ו‘ עד שעה 13:00. 
למנגל. אפשר  מקום  אינו  הגן  אנא,  הערה: 
בעזרת  גם  נהדרת  מארוחה  בו  ליהנות 

צידנית.

פארק עצמאות ארצות הברית 
בלב  שוכן  הברית  ארצות  עצמאות  פארק 
הרי ירושלים, באזור המושבים נס הרים ובר 
גיורה. ממוקד המידע בר גיורה, שבו נמצאים 
תחנת מידע ובית קפה, יוצא שביל נופי נחל 
750 מ‘ שצופה  נגיש באורך  שורק – שביל 
שורק.  נחל  נפתולי  של  המרהיב  הנוף  על 
השביל עובר בין עצי חורש טבעי אופייניים 
פועלים  המידע  במוקד  ירושלים.  להרי 

שירותים נגישים. 
הוראות הגעה: מהכניסה לבית שמש בכביש 
מחסיה  מושב  לכיוון  דרומה  נוסעים   38
לפני  (כביש 3855). לאחר כ-2 ק“מ, מעט 
מושב מחסיה, פונים שמאלה בכביש העולה 
למערת הנטיפים (כביש 3866). נוסעים עד 
לצומת T. בצומת פונים ימינה למוקד מידע 
גם  נמצא  שבהם  קק“ל  ולחניוני  גיורה  בר 

מגרש ספורט נגיש.

נגישות לכול באתרי קק“ל
קרן קימת לישראל משקיעה מחשבה ומשאבים רבים כדי לאפשר לבעלי מוגבלויות לנוע ולבלות ביערות ובחניונים. 
קק“ל גאה על כך שפעילותה מבטאת מודעות לצרכיו המיוחדים של ציבור גדול וחשוב. לפניכם מבחר מקומות, הפעם 
www.kkl.org.il :בצפון לבילוי בחיק הטבע שקק“ל הכשירה לשם כך. לאתרים מונגשים נוספים כנסו לאתר קק“ל

צילום: יעקב שקולניק צילום: יעקב שקולניק צילום: ארכיון צילומים קק“ל

לקבלת אתרים נוספים כנסו לאתר קק“ל
 HYPERLINK “http://www.kkl.org.il/recreation-and-tours/accesible-sites-in-forests/”  

/http://www.kkl.org.il/recreation-and-tours/accesible-sites-in-forests


