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מתפלל/ת נכבד/ה
עלון ”שיחת השבת“ 

הבא יופיע ״בערב פסח״
ערב ראש חודש ניסן 

מבורך
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אחווה, שלום ורעות
 לכל בית ישראל

מה בעלון?

04
05
06
07

02
03

שכנים בבניין המשותף
נקודות ציון בחינוך

פינת הילדים

משפט הלכה ומורשת 
ישראל

הסיפור לשבת

עניני דיומא
ח“כ ד“ר יפעת שאשא ביטון 

(סיעת כולנו)

אליסף תל אור

פרופ‘ שמעון שטרית

חברה והלכה
הפטרת השבת

יאיא (יאיר) פינק

ד“ר מוטי גולן

חוכמתו של ר׳ יחזקאל לנדא

הרב אפרים קורנגוט

חנה לוקשין בוב

הרב שמואל שמעון טולידאנו

ההתבוננות של האדם!
בפרשת השבוע אנחנו מתחילים לקרוא 
חומשי  שבחמישה  השלישי  בחומש 
ויקרא  ספר  ”ויקרא“.  בפרשת  תורה 
כהנים‘‘,  ’‘תורת  ספר  חז‘‘ל  בפי  נקרא 
כי רובו ככולו מדבר על עבודת הכהנים 

וכל  המקדש,  בבית 
הכהנים  עבודת  תכלית 
היא  המקדש  בבית 
אחד  הקורבנות.  הקרבת 
ביותר  העמוקים  הדברים 
הקרבת  סוד  הוא  בתורה 
הקורבנות בבית המקדש.

אנו  ביום  פעמים  שלוש 
לבורא  בתפילה  פונים 
עולם: ”והשב את העבודה 
לדביר ביתך, ואישי ישראל 
תקבל  באהבה  ותפילתם 
”ויקרא“  פרשת  ברצון“. 

עליהם  הקורבנות,  בנושא  עוסקת 
כותבת התורה שהם עולים ל“ריח ניחוח 
הרגלים  משלוש  אחת  להשם“.  אישה 
שלושה  ”על  העולם:  עומד  עליהן 
על  התורה,  על  עומד,  העולם  דברים 
(אבות  חסדים“  גמילות  ועל  העבודה 

פרק א, ב).
ואומרת לנו התורה הקדושה: ’‘אדם כי 
ומן  יקריב מכם קורבן לה‘ מן הבהמה 
הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם‘‘. 
אחד הדברים החשובים ביותר ביהדות 
מתבונן,  שלא  אדם  התבוננות.  הוא 
אדם  אבל  עולם,  מבורא  מתרחק 
בבריאה  זה  אם  דבר,  בכל  שמתבונן 
חייו,  מהלך  בכל  איתו  הקורה  בכל  או 
ההשגחה  את  בבירור  רואה  הוא  מיד 
שמכוון  לעולם  בורא  שיש  העליונה, 
את הכול, וזה גם כן כל ענין הקורבנות 

בבית המקדש.

ָמה ָפִרים, ְשָׂפֵתינּו“ ְלּ ”ּוְנַשׁ
בספר תהילים מבאר דוד המלך כי לה‘ 
שלנו:“ ֹלא  בקורבנות  צורך  שום  אין 

ַעּתּוִדים  ְכְלֹאֶתיָך  ִמִמּ ָפר,  יְתָך  ִמֵבּ ח  ֶאַקּ
ַחְיתֹו  ָכל  (שייכים)  ִלי  י  ִכּ עזים)  (זכרי 
ָאֶלף  ַהְרֵרי  ְבּ ֵהמֹות  ְבּ היער),  (חיות  ָיַער 
ל עֹוף ָהִרים, ְוִזיז  י ָכּ (באלפי הרים) ָיַדְעתִּ
ִדי. ִאם ֶאְרַעב ֹלא  ָשַׂדי (רמש השדה) ִעָמּ
(תהילים  ּוְמֹלָאּה“  ֵתֵבל  ִלי  י  ִכּ ָלְך,  ֹאַמר 
נ, ט – י“ג). בכל זאת נשאלת השאלה, 
לנו  שאין  אנחנו,  כיצד 
יכולים  מקדש,  בית 
התיקון  בתהליך  לפעול 
ידי  על  נעשה  שהיה 
הקורבנות? איך זה קשור 
אלינו בכל זאת? ראשית, 
התפילה.  את  לנו  יש 
אנו  בתפילה  יום  בכל 
פרשיות  ואומרים  חוזרים 
עבודת  את  המתארות 
מוסיפים  ואנו  הקורבנות, 
בכוונות שיחשב לנו כאילו 
הקורבנות  את  הקרבנו 
הושע  הנביא  שאומר  זאת  ממש. 
י“ד,  (הושע  ְשָׂפֵתינּו“  ָפִרים,  ָמה  ְלּ ”ּוְנַשׁ
לנו  יש  ישראל בפיו.  ג). הכוח של עם 
לבורא  התפילה  דרך  לתקן  אפשרות 
שאחד  אמרנו  כבר  שנית,  עולם. 
הדברים החשובים בהקרבת הקורבנות 
על מעשיו  ויודה  יתוודה  הייתה שאדם 
כלפי עצמו וסביבתו. על זה אומר דוד 
יר;  ִשׁ ְבּ ם-ֱאֹלִקים  ֵשׁ ”ֲאַהְלָלה  המלך 
ר;  ֶלּנּו ְבתֹוָדה. ְוִתיַטב ַלה‘, ִמּׁשֹור ָפּ ַוֲאַגְדּ
ַמְקִרן ַמְפִריס“ (תהילים ס“ט). בכל יום 
להתבונן  האפשרות  מחדש  לנו  ניתנת 
בהלל,  בשיר,  ולתקן,  ולשוב  במעשינו 
בתודה, בקורבן אמיתי שהוא ליבו של 

האדם.
ואמרו  ניסן,  חודש  ראש  יחול  השבת 
עתידין  ובניסן  נגאלו  ”בניסן  חז‘‘ל: 

להיגאל“.
בברכת שבת שלום וחודש טוב 

ומבורך!

*הכותב הוא ראש מוסדות התורה 
והחסד ’‘בית מאיר‘‘ ירושלים – אשדוד

סוד הקרבת הקורבנות בבית המקדש              
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”העלון טעון גניזה“

עלון ”שיחת השבת“ יוצא ברוח ציונית, חברתית, סוציאליסטית ודמוקרטית
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המערכת

בשבתות כ כי  מכיר  רב  בי  בר  ל 
ובחגים נוהגים לקרוא ״מפטיר״, 
של  האחרונה  הפסוקים  יחידת 
פרשת השבוע ומיד לאחריה ״הפטרה״, 
לקטע מקראי הלקוח מספרי הנביאים 
עניין  ו/או  פסוק  רעיון,  ”חוט של  ואשר 
הנבואי“  לקטע  הפרשה  בין  קושר 
אינה  ״ויקרא״  פרשת  גם  גם].  [מדרש 
שונה וברוב השנים הפטרתה, כל עדות 
תימנים)  מזרחיים,  (אשכנזים,  אמ“ת 
פרק  עד  כ“א  מ“ג,  מישעיהו  לקוחה 
מ‘‘ד, כ‘‘ג (ולמנהג תימן עד פרק מ‘‘ד, ו‘) 
והקטע נקרא: ”עם זו יצרתי לי תהילתי 

יספרו“. 
ההפטרה  (תשע‘‘ח)  זו  בשנה  ברם, 
מ״ארבע  ואחת  מאחר  שונה,  תהיה 
וסימנן:  לפרשיות  (כינוי  הפרשיות״ 
החודש  פרה,  זכור,  שקלים,   - שזפ“ה 

פורים)  ואחרי  לפני  לקרותן  שתיקנו 
גם  כמו  ״ויקרא״,  פרשת  בשבת  תחול 
ר“ח ניסן שיחול בשבת זו. אשר על כן, 
מוציאים  כדלקמן:  ישתנה,  היום  סדר 
יעלו  בראשון,  תורה.  ספרי  שלושה 
שישה קרואים לקריאת פרשת השבוע 
(ולמנהג תימן יעלו שבעה קרואים כבכל 
שבת). בשני, יעלה קרוא אחד לקריאת 
עניין ראש חודש. בשלישי, יעלה קרוא 
’פרשת החודש‘,  אחד לקריאת מפטיר 
ההפטרה  את  יקראו  מכן  לאחר  ומיד 
פי  על  מ‘‘ה-מ‘‘ו,  פרקים  מיחזקאל 

מנהגי עדות ישראל. 
קטע נבואי זה הוא ייחודי במקרא, אינו 
ברור כל צרכו ואף נוצרו תמיהות רבות 
על סגנונו ותוכנו עד כדי ”רצון לגנוז את 
ספר יחזקאל“, אלמלא חנניה בן חזקיה, 
תנא שחי בשלהי הבית השני שהסתגר 

למחייתו  באוכל  הצטייד  הגג,  בעליית 
את  ”הכשיר“  ובכך  העניין  את  ופתר 
המקרא.  ספרי  בתוך  להיכלל  הספר 
עוסק  ההפטרה  של  הראשון  החלק 
בדינים הקשורים לדיני קרבנות שאינם 
מקריבם  היה  והנשיא  בתורה  מוזכרים 
”לתוספת קדושה וכפרת העוון של העם 
הארץ“. החלק השני של ההפטרה עוסק 
בפעולות ההקרבה השונות של הנשיא 
הפנימית“,  החצר  ”בשער  הנעשות 
עוסק  ההפטרה  של  השלישי  והחלק 
בבעלות  גם  כמו  קרבנות,  דיני  בעוד 
של  והזכות  נחלותיו  על  לו  המוקנית 
”לא  שחלילה  כדי  ליורשיו  להעבירן 

יעשוק את העם מנחלתם“.

* הכותב הוא מרצה ללימודי יהדות 
ואקטואליה ויו“ר ”מיזמים ביהדות“

ולאחר ל העולם  בריאת  ספר  אחר 
ספר יציאתנו מעבדות לחירות, כעת 
ויקרא,  ספר  עם  לדרך  יוצאים  אנו 
פרשת   - ”ויקרא“  פרשת  עם  ומתחילים 
נושא  עם  להתמודד  ברצוני  הקורבנות. 
קרוב לליבי, קורבן מן החי. אני צמחוני מגיל 
שבע, ומאז שקראתי בפעם הראשונה את 
החיות  תיאורי  עם  לי  קשה  ויקרא,  ספר 
את  שאלתי  המזבח.  גבי  על  הנשחטות 
עצמי תוך כדי קריאה מה המקום של החי 

בעולם היהודי המוסרי, אז והיום.
מכם  יקריב  כי  ב”אדם  נפתחת  הפרשה 
קורבן לה‘ מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן 
עם  ממשיכה  קורבנכם“,  את  תקריבו 
”וסמך את ידו על ראשו ושחט אותו לפני 
על  דמו  את  אהרן  בני  וזרקו  מועד  אוהל 
המזבח סביב“, ולבסוף: ”והביא אותם אל 
ראשונה  לחטאת  אשר  את  והקריב  הכהן 

ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל...“
מבריאת  הגענו  כיצד  השאלה,  נשאלת 
התיר  הקב“ה  בו  עולם  צמחונית,  עולם 
לאכול רק מן הצומח במשך למעלה מאלף 

אל  למבול),  ועד  הראשון  (מהאדם  שנה 
עולם בו הקרבת קורבן מן החי היא אחד 
שלנו,  העם  בחיי  המרכזיים  המוטיבים  מן 
 1500 במשך  בישראל  ה‘  עבודת  וצורת 
שנה. לאחר חטא העגל המכונן, יש צורך 
בכללים ברורים. הרמב“ם מסביר שמטרת 
על  להתגבר  היא  הקורבנות  הקרבת 
”ושלא  האל  להאנשת  האדם  של  הנטייה 
לעבוד זולתו“. לאחר כישלון העגל, ומתוך 
את  החדש  ומהעם  מהאדם  למנוע  רצון 
הנטייה לעבודה זרה, הוטלה על העם צורה 
בלעדית של עבודת ה‘ הן מבחינת המקום 
לדידו,  (קורבנות).  המתכונת  מבחינת  והן 
דיני המקדש והקורבנות, הם כדי שהאדם 
לא יעבוד את ה‘ מתוך דחפים ויצרים, שהם 
לכן,  אלילים.  דומה לעבודת  עבודה  צורת 
ברורים,  ועקרונות  עבודה  בנהלי  צורך  יש 
כפי שמתואר בפנינו בפרשה זו ובמקומות 

נוספים בספר ויקרא.
ספר החינוך מסביר את מעשה הקורבנות, 
יקר  דבר  הקרבת  בצידה  אשר  כפעולה 
ערך לאדם. ”הלא אמרנו כי עיקרי הלבבות 

תלויין אחר הפעולות... אבל בעשותו מעשה 
ממכלאותיו  לקחת  חטאו,  דבר  על  גדול 
הנכון  הבית  אל  להביאם  ולטרוח  עתודים 
אל הכהן... יקבע בנפשו רוע החטא וימנע 

ממנו פעם אחרת“. 
שהיה  כפי  אידיאלי  בעולם  דעתי,  לעניות 
בבריאת העולם, החיות היו חלק מהבריאה. 
אכן, הותר לאכול חיות לאחר דור המבול, 
ברירה.  אין  של  פרקטיקה  מתוך  אך 
באו להתמודד עם  והקרבתן  חיות  אכילת 
מציאות חדשה של חטאים, בלבול מוסרי 
ועבודת אלילים. אסיים עם הרב קוק אשר 
והשלום שלו את  מתאר בחזון הצמחונות 
צמחונות:  של  עתידי  לעולם  השאיפה 
גדול  שהוא  הגדול,  דברם  חז“ל  ”אמרו 
ומפליא ’כל הקורבנות בטלין לעתיד לבוא‘, 
לד‘  ’וערבה  החזון  קץ  על  אומר  והכתוב 
מן  מנחה  הבליט  וירושלים‘,  יהודה  מנחת 

הצמחים, במקום הקרבנות...“
שנזכה. שבת שלום.

*הכותב הוא מייסד ומנכ“ל לובי 99 
* צילום שחר תמיר 

הפטרת פרשת ”החודש“

חזון הצמחונות

ד“ר מוטי גולן - פתח תקווההפטרת השבת

יאיא (יאיר) פינק - יפוחברה והלכה
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צילום: אסף בר שי

• כיצד נראה ערב שבת בביתך?
אצל  עושים  אנחנו  השבת  ערבי  את 
בצהריים.  את שבת  גם  וכך  שיחיו,  הוריי, 
למשפחתיות ול"ביחד" יש משמעות רבה 
הוריי אחרי  אצלנו. אנחנו מתכנסים אצל 
(אחי  כנסת  בבית  התפילה  שמסתיימת 
מתוזמנת  הארוחה  אז  להתפלל  מקפיד 
עד  כלל  בדרך  התפילה).  סיום  לשעת 
לעבור  נוהגת  אני  לאכול,  שיושבים 
זהו  דבר.  מכל  ולטעום  הסירים  כל  על 
ילדה.  שאני  מאז  אותי  שמלווה  הרגל 
מה  כל  על  משוחחים  אנו  השולחן  סביב 
מהנכדים  חוויות  ושומעים  השבוע  שהיה 

והנכדות.
• איזו פרשה או תפילה את אוהבת 

במיוחד?
ואני  ומיוחד  יש משהו מרגש  בכל פרשה 
יש  אך  שבוע,  מדי  מהן  ללמוד  נהנית 
מיוחדת  משמעות  בעלת  אחת  תפילה 
שיר  כשבתי  למעלות".  "שיר  והיא  עבורי 
אותה  מחזיקה  עצמי  את  מצאתי  נולדה, 
בידיי כל בוקר ושרה לה את התפילה הזו. 
אני  השיר,  את  שומעת  כשאני  היום,  עד 
מזילה  אף  ולפעמים  מהתרגשות  נמסה 

דמעה.
• איך משלבים קריירה תובענית 

ועשייה למען הציבור עם בית 
ומשפחה?

אני פותחת את השבוע ביום סיורים ברחבי 
הארץ. ביום שני בבוקר יוצאת לכיוון הכנסת 
וחוזרת  שעות)   3.5 שאורכת  (נסיעה 
בימים  למעט  שמונה,  לקריית  יום  באותו 
של הצבעות שנמשכות לתוך הלילה, ואז 
שלישי  בימי  בירושלים.  במלון  ישנה  אני 
אני חוזרת לקריית שמונה בלילה, ולמחרת 

ובחזרה.  לירושלים  שוב עושה את הדרך 
או  לסיורים  מקדישה  אני  חמישי  ימי  את 
בלילות  בעיקר  לבין,  בין  בגליל.  פגישות 

אני  בוקר,  לפנות  או 
מבשלת, מכבסת ודואגת 
בבית.  יתקתק  שהכול 
בימים שאיני בבית, אילן 
בכל  אותי  מגבה  בעלי 
מה שאפשר והוא שותף 
זה אמנם קשה  מושלם. 
מתאפשר  אבל  מאוד, 
לאור התגייסותו המלאה 
למרות  העניין.  לטובת 
מתפקדת  אני  זאת,  כל 
מלאה,  במשרה  כאימא 
ונמצאת כל הזמן בקשר 
יודעת מה  ילדיי, אני  עם 

קשר  לנו  ויש  נתון  רגע  בכל  איתם  קורה 
מאוד מיוחד.

• על אילו הצעות חוק ופעילויות 
את שוקדת בימים אלה בכנסת 
במסגרת תפקידך כיו"ר הוועדה 

לזכויות הילד?
משמעותיות  חוק  הצעות  שלוש  ישנן 
בשלבי  שנמצאות  משקל  וכבדות 
על  הפיקוח  הראשונה,  שונים:  חקיקה 
טרומית  בקריאה  עברה  היום,  מעונות 
ההצעה  בנושא.  ממשלתי  לחוק  ותיצמד 
השנייה מחייבת הצבת מצלמות אבטחה 
ובהם  ישע,  חסרי  שוהים  בהם  במוסדות 
בדיונים  נמצאת  והיא  ופעוטות,  תינוקות 
מול משרד המשפטים. מטרתן היא אחת 
בטיחותם  ביטחונם,  על  ושמירה  הגנה   –
ובמעונות  בגנים  ילדים  של  ובריאותם 
המדינה. הצעת  ידי  על  מפוקחים  שאינם 
החוק השלישית היא הורדת הגיל בחזקת 

הגיל הרך. כיום, כאשר בני זוג מתגרשים 
בלתי  ומחלוקת  חריף  ביניהם סכסוך  ויש 
פתירה סביב שאלת המשמורת, ילדיהם עד 
גיל שש יהיו תחת משמורת 
אוטומטי.  באופן  האימא 
מבקשת  החוק  הצעת 
החזקה  גיל  את  להוריד 
שנתיים.  לגיל  שש  מגיל 
התיקון מבטא עיקרון לפיו 
ושוויונית  משותפת  הורות 
צריכה להתקיים גם לאחר 
לא  ההורים  כי  הגירושין, 
אלא  מילדיהם  מתגרשים 
פועל  הוא  מהשני.  אחד 
הילדים,  לטובת  כל  קודם 
ואם  אב  לדמות  שזקוקים 
גם לאחר הגירושין, אך גם 
לצאת  שמבקשות  רבות  אימהות  לטובת 
לעבודה ולפתח קריירה ובכלל לשחרר את 
האישה מהכבלים ההיסטוריים, וכן לטובת 
יותר  מעורבים  להיות  שמבקשים  האבות 

בגידול ילדיהם.
• מה תאחלי לבית ישראל בערב 

חג הפסח התשע"ח?
בתוכו,  שלום  ישראל  לעם  מאחלת  אני 
שלום שייאחה שסעים וקרעים בינינו לבין 
חינם,  אהבת  לכולנו  מאחלת  אני  עצמנו. 
ונטפח  הממלכתיות  על  לשמור  שנדע 
ובאמפתיה  בסובלנות  שננהג  סולידריות, 
בינינו,  מכבד  שיח  שנקיים  לרעהו,  איש 
ונגן  מאיתנו  והשונה  האחר  את  שנקבל 
על זכותו להביע עמדותיו. ובעיקר, שנחנך 
הפסח  חג  הללו.  הערכים  על  ילדינו  את 
ניקיון ורענון. זה נכון  והאביב הוא חג של 
גם ברמה האישית, של הנפש, וגם ברמה 

החברתית.

ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו) היא יו"ר הוועדה לזכויות הילד בכנסת. היא נשואה ואם לשלושה ילדים, 
נולדה ומתגוררת בקריית-שמונה, והיא נציגתה הראשונה של העיר בכנסת. ח"כ שאשא ביטון בעלת תואר 
ופסיכולוגיים של הסכסוך  חינוכיים  בהיבטים  הדוקטורט שלה עסק  חיפה.  מאוניברסיטת  בחינוך  דוקטור 
הישראלי–פלסטיני ("חינוך לשלום"). בתואר השני התמחתה בפיתוח וניהול מערכות חינוך והדרכת מורים. 
בעבר שימשה ח"כ שאשא ביטון כמרצה מן המניין במכללת תל-חי ובמכללת "אוהלו", שם גם כיהנה כראש 
נשיא המכללה עד לבחירתה  וכיהנה כסגנית  מורים  ופיתוח פרופסיונאלי של  ללימודי המשך  בית הספר 
(והייתה האישה הראשונה שמונתה  לכנסת. כמו כן, כיהנה כשנתיים כסגנית ראש עיריית קריית-שמונה 
לתפקיד זה). במשך חמש שנים הייתה ממונה על תיק החינוך, החברה והנוער בעירייה ובמהלך כהונתה 
לקידום  ביטון  ח"כ שאשא  פועלת  הילד  לזכויות  הוועדה  במסגרת  מחוזי.  חינוך  לפרס  העיר  את  הובילה 
נושאים חשובים כמו בטיחות ילדים, פגיעות מיניות בילדים, הפיקוח על מחירי הצהרונים (חוק שעבר במושב 
הקודם) והפיקוח על מעונות-יום (חוק שעבר בקריאה טרומית לאחרונה), סוגיות הקשורות במערכת החינוך, 
התעללות ואלימות במסגרות חינוכיות וקידום הצעת חוק התקנת מצלמות במוסדות בהם שוהים חסרי ישע, 
ניצול ילדים על ידי חברות פרסום, שיכחת ילדים ברכב, חינוך טכנולוגי, עבודת נוער בקיץ, זנות קטינים, 
אימוץ ילדים, זכויות של משפחות לילדים חולים, בריונות ברשת, תכנים פוגעניים לילדים במדיה, זכויות 

תלמידים נבחנים, שיימינג ברשתות החברתיות, מסיבות קטינים ועוד.

יחיאל מלכה יֹוָמא עם ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטוןִעְנְיֵני ְדּ
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שאלה
שם  להקים  רוצה  הבית  שוועד  בניין 
שיוכלו  מנת  על  סלולרית  אנטנה 
להשקיע את הכספים בטיפול בבניין, 
דיירים בבניינים  דיירי הבניין או  האם 

סמוכים יכולים להתנגד לכך?

תשובה 
בבניינים  דרים  או  הבניין  דיירי  יכולים 
חשש  משום  לכך,  להתנגד  סמוכים 
שאין  דעה  שקיימת  למרות  סכנה. 
אבל  וקרובה,  ודאית  בסכנה  מדובר  
הקמת  למנוע  כדי  סביר  בחשש  די 
האנטנה, וזאת מטעם שחמורה סכנה 
יש  סכנה  בספק  ואפילו  באיסור, 
להחמיר ולהרחיק יותר מאשר מדובר 

בספק בדיני ממונות. ולכן בכל מקרה 
של ספק סכנה בדיני נפשות פסקו הן 
נפש  ושמירת  רוצח  (הלכות  הרמב“ם 
תכ“ז  (חו“מ  השו“ע  והן  ה“ה)  פ“א 
ט), כי יש להחמיר  ולכן אפשר לכוף 
אנטנה  להקים  שלא  הבית  ועד  את 
סלולרית על גג הבניין (שערי צדק ח“ו 

עמ‘ 118 -  121).
רבה  משמעות  לו  שיש  נוסף  נימוק 
מחלוקת  שקיימת  כיוון  דנן,  במקרה 
בין המומחים לגבי הסיכון שבהעמדת 
באנטנה, מצאנו בחשוקי חמד ב“ב כו 
ע“א שהביא בשם הגר“ח שמואלביץ‘ 
התוקף נימוק זה מבחינה נוספת. היינו,  
אבל  ודאית,  איננה  הסכנה  אם  שגם 
יחד עם זאת היא גורמת לבהלה אצל 
הבריות. אף על פי כן, הרי שלפעמים יש  

כדי להסיר  עילאיים  לעשות מאמצים 
את הפחד מעיני הבריות. כיוון שהפחד 
דנן    במקרה  ולכן  סכנה.  מהווה  עצמו 
הרי שיכולים הדיירים להתנגד להקמת 
שאין  מומחים  יטענו  אם  גם  האנטנה 

בדבר משום סכנה ודאית.  
כאמור, די בחשש של סבירות גבוהה 
של סכנה כדי למנוע הקמת האנטנה. 
יקימו   אם  יותר  חמורים  יהיו  הדברים 
בית  או  כנסת  בית  על  כזאת  אנטנה 
מדרש, כי קיים כאן הגורם של חילול 
גם   עובדת  כזאת  שאנטנה  כיוון  ה‘, 
ידי  מסייע  משום  בכך  ויש  בשבת, 
שבט  בשו“ת  פסק  כך  עבירה,  עוברי 

הלוי ח“ט כ“ח. 

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

אומץ וענווה

בתחילת ספר שמות פגשנו את משה 
הוא  בראשון  סיפורים:  שלושה  דרך 
שהיכה  מצרי  מאיש  עברי  איש  הציל 
אנשים  לשני  העיר  הוא  בשני  אותו, 
על  הגן  הוא  ובשלישי  שרבו,  עבריים 
בנות יתרו מפני הרועים שהציקו להן. 
נחמה לייבוביץ זצ“ל ציינה שבכל אחד 
שונה:  היא  הדמויות  זהות  מהריבים, 
במקרה הראשון מדובר בריב בין נוכרי 
ועברי, בשני – בשני  עבריים, ובאחרון 
המקרים  בכל  אך  נוכרים.  בין  בריב 
נכנס  הוא  האופן:  באותו  משה  פועל 
מיד לתמונה, ונאבק למען הצדק. לכן 
הראשון  הפסוק  על  המדרש  מפתיע 
משה“,  אל  ”ויקרא  ויקרא:  ספר  של 
בהם  חשובים  מקרים  כמה  המציין 
ועשה  קם  ולא  הצד,  מן  משה  עמד 
הצד.  מן  לו  עמד  ”בים  מיד:  מעשה 

אמר לו הקדוש ברוך הוא: ואתה הרם 
את מטך ובקעהו, לומר שאם אין אתה 
לו  בסיני עמד  בוקעו.  אין אחר  בוקעו 
לומר  ה‘  אל  עלה  לו:  אמר  הצד.  מן 
עולה.  אחר  אין  עולה  אתה  אין  שאם 
באהל מועד עמד לו מן הצד. אמר לו 
הקב“ה: עד מתי אתה משפיל עצמך? 
לך  תדע  לך!  אלא  מצפה  השעה  אין 
שהוא כן שמכולן לא קרא הדיבור אלא 

למשה ’ויקרא אל משה‘“.

עת לפעול ועת להסס
את הבחירה השונה של משה – כיצד 
לפעול במקרים שתוארו בפתיחת ספר 
שמות, לבין המקרים שמציין המדרש, 
אפשר להסביר דרך ההבחנה בין ענווה 
למשה  אין  בהם  במקרים  ופחדנות: 
שום רווח אישי מההתערבות, הוא לא 
מפחד ומיד פועל. אבל במקרים בהם 
כבוד,  ורדיפת  לגאוותנות  חשש  יש 

משה מהסס. יש אבחנה נוספת חשובה 
לאוהל  הראשונה  הכניסה  פחות:  לא 
מועד, וכמוה קבלת התורה בסיני, ואף 
היציאה  את  המציינת  סוף  ים  קריעת 
הסופית לחירות, הם כולם רגעים של 
עולמו  בתפיסת  משמעותית  תמורה 
למקרים  בניגוד  העם.  של  ובזהותו 
כל  בו  הצדק,  רדיפת  של  הברורים 
מה שנדרש הוא האומץ לפעול, משה 
מורכבות  שיש  במקום  דווקא  מהסס 
ושינוי תפיסה. עלינו, המחנכים בחינוך 
משה:  של  מהענווה  ללמוד  המשלב, 
למורכבות  לחנך  מבקשים  כשאנחנו 
עלינו  פלורליסטית,  עולם  ולתפיסת 
תוך  בזהירות  ולצעוד  ולחשוב,  לעצור 
הרעיוני  ולעולמם  לזהותם  כבוד  מתן 

של תלמידנו. 

* הכותבת היא שותפה בצוות הכתיבה 
ברשת ”מיתרים“

מתן כבוד לזהות רעיונית   

אנטנה סלולרית

חנה לוקשין בוב - מודיעיןנקודות ציון בחינוך
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הפסח א נקיון  את  נהפוך  יך 
מסיוט ולחץ לחוויה משפחתית 
שהתשובה  מפתיע  מהנה? 
נמצאת בתחילת ספר ויקרא, בפסוקים 

הראשונים הנאמרים על הקרבנות.
אסוציאציה  בנו  מעלה  קרבן  המילה 
שלילית  - קרבן פשע, קרבן אונס, אדם 
שנלקח ממנו משהו יקר וחשוב לו. אדם 
שנפל קרבן למעשה פשע בדרך כלל, 

יתרחק ויתנתק.
מצביע  קרבן,  המילה  שורש  שני  מצד 
חלק  להתחבר,  כשרוצים  קרבה,  על 
הוא  ההתקרבות  מתהליך  נפרד  בלתי 
להקריב ולתת משהו מעצמך, לדוגמא: 
למדינה  בחיבור  חברי,  בקשר  בזוגיות, 
מביטוי  הופכת  קרבן  המילה  כך  וכו‘ 

כואב ומנותק לביטוי אנושי וחיובי.

מה קובע אם ההקרבה תביא את האדם 
לקירוב או לריחוק?

” ... אדם כי יקריב מכם קרבן ... יקריב 
אתו לרצונו לפני ה‘ ”

התורה מדגישה לנו כבר בראשית השיח 
מרחיק,  ולא  מקרב  שיהיה  הקרבן,  כי 
צריך להיות לרצונו של המקריב, עקרון 

חינוכי וחשוב מעין כמוהו.
לתת  ולדרוש,  להטיף  אפשר  בחינוך 
אולי  מביא  זה  כל   – ופרסים  עונשים 
של  רצונו  מתוך  אינו  אבל  למעשה 

הילד.
לקראת  לנקות  מהילד  לדרוש  אפשר 
היא  החינוכית  החכמה  אבל  פסח, 
חלק  להיות  מעצמו  לרצות  להביאו 

מהמטלות המשפחתיות לקראת החג.
כיצד נעשה זאת? 

ראשית – נהיה דוגמא אישית לעבודה 
ומתח  לחץ  מתוך  ולא  שמחה  מתוך 

(עבודת המידות שלנו)
שנית - נחליף את ההוראות וההנחיות 
להם  בלאפשר  הילדים,  את  בלשתף 
לתת מעצמם כפי רצונם, לשתף אותם 
בקבלת החלטות איך? מי? מתי? וכמה 
נסמוך  באחריות,  עמם  נתחלק  לנקות, 
במה  לעמוד  מסוגלים  שהם  עליהם 
שלקחו על עצמם ובעיקר, נעשה הכל 

באוירה טובה של שיתוף פעולה.
החוויה החיובית שתיווצר תגרום לילדים 
הפסח,  שלפני  התקופה  על  להתרפק 

ולהתגעגע ליחד המשפחתי.

*הכותבת היא סגנית מנהל 
מרכז הינם

מתחילים ב שמות  ספר  סיום 
ופרשותיו.  ויקרא  בספר  לקרוא 
ספר  את  המסיימות  הפרשות 
מרכזיים  באירועים  עוסקות  שמות 
וסוגיות חשובות. בפרשת ”ויקהל“ מצווים 
בני ישראל לקיים את יום המנוחה, יום 
השבת.  יום המנוחה השבועי הוא מוסד 
לעולם.  הנחיל  ישראל  שעם  חשוב 
פרשת ”פקודי“ עסקה בחנוכת המשכן 
אחרי שהפרשות הקודמות עסקו בגיוס 
(פרשת  ולבנייתו  למשכן  התרומות 
”תרומה“ ופרשת ”תצווה“). בפרשת ”כי 
תשא“ אנו מתמודדים בסוגיה מאתגרת 
הלוחות  שבירת  הזהב,  עגל  בניית  של 

 ופיסול לוחות הברית החדשים.

העולה  חשוב  מוסרי-חברתי  עיקרון 
שמות  בספר  האחרונות  מהפרשות  הן 
והן  המשכן  לבניית  התרומות  בעניין 
הוא  הקורבנות,  לגבי  ”ויקרא“  בפרשת 
של  באמצעים  ההתחשבות  עיקרון 
הפרוגרסיביות  עקרון  דהיינו,  אדם.  כל 
לומר  רוצה  השוויון.  בערך  כמרכיב 

שאדם משלם לפי יכולתו, ואין מטילים 
חובה שווה על העשיר והעני ועל בעל 
היכולת, ומי שחסר יכולת ניתן להגדיר 

זאת כעיקרון החיוב המודרג.
מס פרוגרסיבי

 לעניין התרומות, נאמר כי תרומות יינתנו 
לפי הקו המנחה של ”אשר ידבנו לבו“ 
(שמות כ, ב), דהיינו מתן התרומות תלוי 
עליו  משיתים  אין  האדם.  של  ביכולת 
הדין  הוא  ליכולת.  מעבר  לתרום  חובה 
או  אשם  על  לכפרה  הקורבנות  לגבי 
”ויקרא“ קובעת  חטא. התורה בפרשת 
אבל  חטאים,  על  לכפר  קורבן  שווה 
מיד קובעת התורה ”ואם לא תגיע ידו“ 
קורבן  להעלות  הוא  יכול  ז)  ה,  (ויקרא 
כנף  בעלי  יונה,  בני  שני  או  תורים  שני 

שעולים פחות. 
תשיג  לא  ”ואם  הפרשה,  קובעת  עוד 
ידו“ (ויקרא ה, י“א) להקריב תורים, יש 
חלופה עוד יותר קלה להשגה - עשירית 
”ויקרא“  פרשת  למעשה,  סולת.  איפה 
הפרוגרסיביות,  עקרון   קובעת  את 

 - לו  יש  אם  יכולתו.  כפי  נותן  האדם 
להביא  משגת  ידו  אין  אם  שה,  יקריב 
יונה,  שה, יקריב שני תורים או שני בני 
ואם אין לו יכולת להביא תורים או בני 

יונה - יביא עשירית איפה סולת.

עקרון  מקובל  המודרני  במשפט  גם 
במדיניות  כמרכיב  הפרוגרסיביות 
גבוה  המיסים  תשלום  שיעור  המיסים. 
יותר.  גבוהה  שההכנסה  ככל  יותר 
והיפוכו - ככל שההכנסה נמוכה יותר, 
יש  כן,  אם  יותר.  קטן  המס  שיעור 
בעיקרון  הכרה  ”ויקרא“  בפרשת  כאן 
במיסוי  או  בתרומה  הן  הפרוגרסיביות 
והן בהעלאת קורבנות לכפר על אשם. 
בהמשך לעקרון זה, מצאנו בספר ויקרא 
בפרשת ”בחוקותי“ את הציווי ”משפט 

אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה“

יסוד  הוא  זה  ציווי  כ“ב).  כ“ד,  (ויקרא 
מרכזי  בערך השוויון, כלומר שוויון לגר, 
שוויון לזר. גם עיקרון זה מוכר במשפט 

המודרני.

יסודות השוויון החברתי בספר ויקרא    

יקריב אותו לרצונו

פרופ‘ שמעון שטרית משפט הלכה ומורשת ישראל
שר הדתות לשעבר בממשלות ישראל 
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שישי  ביום  לפראג  שנסע  עשיר  אחד  יהודי  על  מסופר 
כדי לקנות סחורות. הוא התחיל במסחר עם המוכר הזה, 
ולאחר מכן עם המוכר הזה כדי להגיע למחיר הכי שווה. 
לשבת,  קרוב  הגיע  כבר  עיכובים  ועוד  עיכובים  אחרי 
ולא הייתה לו ברירה אלא להישאר בפראג בשבת. אבל 
הבעיה, שהיו לו עשרת אלפים כתרי זהב, הון עתק, והוא 
ידע היכן ישמור אותם למשך כל אותה שבת. אותו  לא 
יהודי נזכר בחבר שיש לו הסכמים איתו, והוא בוודאי יכול 

לשמור לו את הסכום הגדול הזה.
הגיע אליו היהודי לפני כניסת שבת, ובעל הבית הכניסו 
לו  סיפר  היהודי  לשלומו.  ושאל  עליכם  שלום  בברכת 
שהוא נתקע בעיר סמוך לשבת, ואין לו היכן לשמור את 
הבית  בעל  עליו.  רק  סומך  ושהוא  לו,  שיש  הרב  הכסף 
שמע זאת, ולקח את זה ממנו בשמחה. "אין בעיה לעשות 
עם יהודי חסד גדול", אמר. והיהודי נתן לו את הסכום עד 

למוצאי שבת שיפגשו שוב.
וביקש את הכסף.  אליו  ניגש  היהודי  מוצאי שבת,  הגיע 
היהודי  מדבר.  הוא  כסף  איזה  על  הבין  לא  הבית  בעל 
הכסף.  את  שוב  ממנו  וביקש  איתו,  צוחק  שהוא  חשב 
אבל בעל הבית התחיל להתעצבן, ואמר: "מי מכיר אותך 
בכלל, שאתה מדבר איתי על כסף". היהודי ראה שהוא 
באמת רציני. עשרת אלפים כתרי זהב זה עולמות. חזר 
היהודי חזרה, ולא ידע מה לעשות, עד שנזכר שרבה של 
פראג היה רבי יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה", שהיה 
הסיפור.  כל  את  לו  וסיפר  אליו  ניגש  ענק.  חכם  תלמיד 
הרב שמע, וביקש ממנו שיגיע אליו למחרת לאחר תפילת 

שחרית.
כאשר הסתיימה תפילת שחרית, הרב ניגש אליו וביקש 
סגורה,  חצי  תהיה  "הדלת  הסמוך.  בחדר  שישב  ממנו 
"אני  לנדא.  רבי  אמר  מאחוריה",  בשקט  תשב  ואתה 
נהיה  וכשאנחנו  איתי,  וידבר  שישב  אדם  לאותו  אקרא 

את  ותגיד  פנימה  מיד  תיכנס  אתה  השיחה,  באמצע 
וביקש  אדם,  לאותו  שליח  שלח  הרב  שלך".  הטענות 
ממנו להגיע. כשהוא שמע זאת, הוא לא הבין למה הרב 
קורא לו, וכשנכנס פנימה הרב עשה לו כבוד גדול, שאל 
לשלומו, הושיב אותו והתחיל לשוחח איתו. הרב סיפר לו 
אינם  והם  במצב קשה,  עניים,  בעיר שהם  אנשים  שיש 
יכולים להעלים עין מהם. ענה האדם: "כבוד הרב, חברים 
שלי נפלו בעסקים וגם אני העסקים שלי צולעים. אין לי 
ושאל:  הרב  המשיך  זהב".  כתרי  אלף  הזה,  הסכום  את 
אבל  מאה".  אולי  מאות,  שלש  אולי  מאות  חמש  "אולי 
לי  אין  קשה,  שלי  המצב  "הרב,  אמר:  הבית  בעל  אותו 
סכומים כאלו". מיד נכנס אותו יהודי. כשראה אותו בעל 
הבית, אמר לרב: "כבוד הרב, זה אדם שקרן. הוא טוען 
אותו".  מכיר  "אתה  לו:  אמר  הרב  כסף".  לו  חייב  שאני 
לו  אמר  בקטנה".  ושם, ממש  "פה  הבית:  בעל  לו  אמר 
הרב: "תן לו כמה כתרי זהב, ותשתיק אותו". בעל הבית 
חשב שהרב לטובתו והסכים. כששמע זאת היהודי אמר 
לרב: "אני לא מוכן, אני רוצה את כל הסכום שלי". הרב 
פנה לבעל הבית ואמר: "תשלש את הסכום, ותן לו. אין 
לך מה לעשות איתו, הוא לא יוותר". אבל אותו יהודי לא 
הסכים. "אני רוצה את כל הסכום", אמר. ושוב פנה הרב 
לאותו בעל הבית: "חמש מאות כתרי זהב הוא יניח אותו". 
יניח לו.  בעל הבית שמע זאת והסכים כדי שאותו יהודי 
מיד קם הרב וצעק עליו: "אתה רמאי, לפני כמה דקות 
לא  זהב  כתרי  כסף, מאה  לעניים  ביקשתי ממך שתיתן 
היה לך, ועכשיו לאדם שאתה לא מכיר אתה נותן חמש 
מאות כתרי זהב בכזו קלות? אני רוצה שתיתן לו את כל 
הכסף". אותו בעל הבית התחיל לבכות ולהצטער, והודה 
שבאמת הוא לקח ממנו את הכסף והוא חוזר בתשובה. 

(מאת אתר ישיבת אור ודרך – הרב דניאל זר)

חוכמתו של רבי יחזקאל לנדא, 
מחבר ספר "הנודע ביהודה"

הסיפור לשבת

טל: 050-3122336  
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה

 להיות שלך
מבית

yossib@makorrishon.co.il
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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“

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

ְקָרא“  ת ”ַוִיּ ָרַשׁ ָפּ
ֶתר  ׁשֹוֶנה ִמֶיּ ְקָרא. ְבּ ֵסֶפר ַוִיּ ה ָהִראׁשֹוָנה ְבּ ָרָשׁ ְקָרא“ ִהיא ַהָפּ ת ”ַוִיּ ָרַשׁ ָפּ
ה  ְוַהְרֵבּ ִסּפּוִרים  ְמֹאד  ְמַעט  ֵיׁש  ְקָרא  ַוִיּ ֵסֶפר  ְבּ ּתֹוָרה,  ַבּ ֶשׁ ָפִרים  ַהסְּ
ְכָלל ְוַהְקָרַבת  ן ִבּ ָכּ ְשׁ ִעְנָיֵני ַהִמּ ים ֵמֶהם ְקׁשּוִרים ְבּ ַרִבּ ים ַוֲהָלכֹות, ֶשׁ ֻחִקּ
ְקָרא“ עֹוְסִקים  ת ”ַוִיּ ָרַשׁ ל פָּ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ֶשׁ ְפָרט. ַהְפּ נֹות ִבּ ְרָבּ ַהָקּ
ב  הּוא ַחָיּ ִלי ֶשׁ ְזָמתֹו, ִמבְּ ָאָדם ַמְחִליט ָלֵתת ִמָיּ ן ֶשׁ ן ְנָדָבה: ָקְרָבּ ָקְרַבּ ְבּ
ָעָשׂה,  ֶשׁ ֲחָטִאים  ַעל  ר  ְלַכֵפּ ָכְך  ְבּ ִנְדַרׁש  הּוא  ֶשׁ ִלי  ִמבְּ אֹותֹו,  ְלָהִביא 

ְוַכּדֹוֶמה.
ֱאֶמת  ֶבּ ָהָאָדם  ֶשׁ ֵדי  ְכּ ם  ְלִהְתַקֵיּ ִריִכים  ְצּ ֶשׁ ים  ִזִיּ ֶמְרָכּ ים  ֻחִקּ ה  ֹלָשׁ ֵיׁש ְשׁ

ּלֹו: ן ֶשׁ ְרָבּ יּוַכל ְלַהְקִריב ֶאת ַהָקּ

גּום. ח ְוֹלא  ָפּ ָבּ ן ִיְהֶיה ְמֻשׁ ְרבָּ ַהָקּ • ֶשׁ

ׁשֹון ָחָלב),  ן, ְוֹלא ִמְלּ ְרָבּ ָקּ • ָאסּור ֶלֱאֹכל ֶאת ַהֵחֶלב (ַהֵחֶלק ֲהִכי טֹוב ַבּ
ֵאָלא ָלֵתת אֹותֹו ֶלֱאֹלִקים.

ְסָתם  ְוֹלא  ָהָאָדם,  ל  ֶשׁ ֶסף  ֵמַהֶכּ ִלְהיֹות  ב  ַחָיּ נֹוֵתן  ָהָאָדם  ֶשׁ ן  ְרָבּ ַהקָּ  •
הּוא ”ָלַקח ֵמָהרחֹוב“. ה ֶשׁ ַחיָּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ֵהִביָאה  ה ֶשׁ ׁ ִאָשּ ”ַמֲעֶשׂה ְבּ

ל ֹסֶלת ֹקֶמץ ֶשׁ
ה ָעֶליָה ְואֹוֵמר:  ֵהן ְמַבֶזּ ְוָהָיה ַהֹכּ

ְראּו ַמה ֵהן ַמְקִריבֹות!
ֶזה ֶלֱאֹכל?! ַמה ְבּ

ֶזה ְלַהְקִריב?! ַמה ְבּ

ֲחלֹום:  ֵהן ַבּ ִנְרָאה ַלֹכּ
ּה  ַנְפָשׁ ִאּלּו  ְכּ  – ָעֶליָה!  ה  ַבֶזּ ְתּ ַאל 

ִהְקִריָבה!“
ה, ג, ה) ְקָרא ַרָבּ (ִמְדָרׁש ַוִיּ

ַהִּמְדָרׁש  ַעל  ַבּ ׁש  ַבֵקּ ְמּ ֶשׁ ֶסר  ַהֶמּ ַמה   •
נֹות?  ְרָבּ ַיַחס ַלָקּ ְלַהֲעִביר ָלנּו ְבּ

יִמים ִעם ֶמֶסר ֶזה?  ם ַמְסִכּ • ַהִאם ַאֶתּ

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
ְקָרא, ֲאָבל  ֵסֶפר ַוִיּ ֲאַנְחנּו ָאְמָנם עֹוְסִקים ְבּ
ין ֵסֶפר  ר ִלְמֹצא ִחּבּוִרים ְמַעְנְיִנים ֵבּ ֶאְפָשׁ
ֶפֶרק ד‘  ְתחּו ְבּ ית. ִפּ ֵראִשׁ ְקָרא ְוִסּפּוֵרי ְבּ ַוִיּ
ּפּור אֹודֹות  ית, ְוִקְראּו ֶאת ַהִסּ ֵראִשׁ ֵסֶפר ְבּ ְבּ
אּור  ין ֵתּ ִלים ֵבּ ַקִין ְוֶהֶבל. ִמְצאּו ֶאת ַהֶהְבֵדּ
ל  ֶשׁ ְנָחה  ַהִמּ אּור  ֵתּ ְלֵבין  ַקִין  ל  ֶשׁ ן  ְרָבּ ַהָקּ
ָהִראׁשֹון  ֶשׁ ל  ַהֶהְבֵדּ ּמּוָבן  ַכּ ַבד  (ִמְלּ ֶהֶבל 
ִמן  ֵהִביא  ְוָהַאֲחרֹון  ָהֲאָדָמה  ִרי  ִמְפּ ֵהִביא 

אן). ַהֹצּ
ִלים ֵאּלּו ְיכֹוִלים ְלָהִאיר ֶאת  יַצד ֶהְבֵדּ • ֵכּ

נּו? ָלּ ה ֶשׁ ָרָשׁ ָפּ ָהָאמּור ַבּ
ַהִאם,  ֵאּלּו?  ים  ֻחִקּ ַעל  ֶכם  ְעְתּ דַּ ַמה   •
ם  ַגּ אֹוָתם  יק“  ”ְלַהְעִתּ ר  ֶאְפָשׁ ֶכם,  ְלַדְעְתּ
ין ֲחֵבִרים?  ֵבּ נֹות  ל ְנִתיַנת ַמָתּ ר ֶשׁ ַלֶהְקֵשׁ

קּו. ַנמְּ
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קק״ל - קרן קימת לישראל

גן בוטני אילנות 
בשנות  נוסד  שבשרון  באילנות  הבוטני  הגן 
היער  לחקר  המחלקה  אנשי  ידי  על  ה-50‘ 
של משרד החקלאות. אנשי המחלקה שתלו 
כאן עצים שאספו מרחבי העולם כדי לבדוק 
את התאמתם לתנאי הארץ ואת האפשרות 
השנים  במשך  בישראל.  יער  עצי  שישמשו 
 1993 שבשנת  עד  והוזנח,  נעזב  המקום 
קק“ל קיבלה על עצמה לשקם את המקום. 
החניון  ליד  מלא.  באופן  עתה  נגיש  הגן 
נוחות  חניה  רחבות  נסללו  לגן  שבכניסה 
לשולחנות  ונוחה  קלה  גישה  אפשרות  עם 
הוא.  אף  נגיש  השירותים  מבנה  הפיקניק. 
שבילי הגן סלולים ברמה גבוהה ומאפשרים 
ילדים  ולעגלות  נכים  לעגלות  נוחה  תנועה 
במקומות  שבמקום.  היפים  לעצים  וגישה 
המאפשרים  ספסלים,  מוצבים  בגן  שונים 
שלטים  בעצים.  צפייה  כדי  תוך  התרגעות 
רוב  של  שמותיהם  את  מציינים  קטנים 
העצים. במרכז הגן הוקם מבוך עצים, נגיש 

גם הוא.

פארק הלוחם ביער חרובית 
יער חרובית, המשתרע על פני כ-8,000 דונם, 
(מסמיה).  ראם  מצומת  הרחק  לא  נמצא 
קק“ל הקימה וטיפחה ביער חרובית חניונים 
רבים וסימנה שבילים המיועדים להולכי רגל 
ולרוכבי אופניים. גולת הכותרת של המקום 
בשיתוף  הוקם  הפארק  הלוחם.  פארק  היא 
צה“ל  לנכי  ומיועד  צה“ל  נכי  ארגון  עם 
ציבור  לכלל  שגם  ומובן  ולמשפחותיהם 

האנשים עם מוגבלויות. 

כ-300  פני  על  משתרע  הלוחם  פארק 
דונם. דרך היקפית מאפשרת תנועה ברכב 
הנמוך של הפארק,  מסביב לפארק. בחלק 
בין עצי חרוב, הציבה קק“ל עשרות שולחנות 
במקבצים ובגדלים שונים, המאפשרים בילוי 

משפחתי אינטימי וגם בילוי קבוצתי. 
נגישים,  קק“ל הכשירה ביער שבילי הליכה 

העוברים בצל עצי חורש טבעי ועצי יער ובין 
בסלע.  חצובים  עתיקים  מים  ובורות  גיתות 
משחק  מתקני  מותקנים  החניה  רחבת  ליד 
גם  פעילות  המאפשרים  כושר,  ומתקני 

למרותקים לכיסאות גלגלים. 
הוראות הגעה: מכביש גדרה – קרית מלאכי 
(מסמיה)  ראם  בצומת  פונים   (40 (כביש 
מטרים.  כ-700   3 בכביש  ונוסעים  מזרחה 
383 לעבר כפר מנחם  ימינה בכביש  פונים 
וכשני ק“מ אחרי הכניסה לקיבוץ (בין סימני 

ק“מ 7-8)) פונים דרומה ליער חרובית.  

יער המלאכים-שחריה
פני  על  משתרע  המלאכים-שחריה  יער 

לקרית- ממזרח  ק“מ  כ-4  דונם   7,000
נוחות,  עפר  דרכי  ביער  טיפחה  גת. קק“לל 
נופש  ולמתקני  רבים  לחניונים  המוליכות 
התצפית  מגדל  ליד  המרכזי,  החניון  פעיל. 
(שאינו פעיל), נגיש לאנשים עם מוגבלויות. 
בחניון הציבה קק“ל שולחנות פיקניק, ברזי 
פסלים  ושעשועים.  ספורט  ומתקני  מים 
מיוחדים, מצופים בפיסות קרמיקה צבעוניות 
בצורת נמלה, חרגול ולטאה, מהווים מתקני 
משחק לילדים והם מותאמים לבעלי קשיים 
מוטוריים וללקויי ראייה. הפסלים, פרי יצירתו 
של האמן רוסלן סרגייב, הוצבו ביער בסיוע 
המוסד  של  לנכים  שירותים  לפיתוח  הקרן 

לביטוח לאומי. 
בצד  נמצאת  ליער  הכניסה  הגעה:  הוראות 

כביש 35, בין סימני ק“מ 24-23. 

חניון נח‘אביר ביער בארי
חניון נח‘אביר שוכן במקום שבו עלה קיבוץ 
בארי על הקרקע. במקום נותרו על עומדם 
המים.  ומגדל  הקיבוץ  של  הביטחון  בית 
את  שהקיפו  הקשר  תעלות  נותרו  מסביב 
שביל  קק“ל  סללה  בחניון  הצעיר.  הקיבוץ 
מעגלי נגיש באורך 350 מטרים, הנהנה מצל 
שולחנות  מוצבים  השביל  בצד  אורן.  עצי 

ומתקני כושר גופני נגישים. 
לקיבוץ   232 בכביש  נוסעים  מגיעים?  איך 
בארי ופונים מערבה בכביש הגישה לקיבוץ. 
לפני שער הקיבוץ פונים ימינה בדרך סלולה. 
בסעיף  פונים  ובצומת  ק“מ  כ-1.5  נוסעים 
נוספים  ק“מ  כ-1.5  לאחר  המגיע  הימני, 

לחניון. 

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 במרכז 
www.kkl.org.il :ובדרום לבילוי בחיק הטבע שקק“ל הכשירה לשם כך. לאתרים מונגשים נוספים כנסו לאתר קק“ל

צילום: יעקב שקולניק יער חרובית

יער המלאכים

יער בארי צילום: יעקב שקולניקגן בוטני אילנות צילום: יעקב שקולניק

צילום: יעקב שקולניק

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


