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 ..".ראשונים 
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ֶ?אהֶאוֶמקרֶ מקרֶ 

והפרשה האחרונה בו ..." אליו' אל משה וידבר ד ויקרא: "באה כסיכום לספר ויקרא הפותח במילים פרשת בחוקותי 

מהם אותם חוקים . 'בחוקותי'בפרשת  ך'ל'עשר פעמים מופיע השורש ה...". תלכואם בחוקותי ": מתחילה במילים

 :  מסביר מהם חוקיםֹחק לכהנים לביטוי ר הירש בפירושו "הרש? שאנו נדרשים ללכת בהם

שמירתם היא תנאי  ...הנובעים מעומק הטבע של תכונותינו, לוהיים-א כללים ,מזוננו המוסרי הם "חוקים"ה

כשם שלחם חוקנו הוא תנאי למציאותו וקיום תכליתו של , של טבענו המוסרי למציאותו וקיום תכליתו

 (מ"ת' עמ, כב; בראשית מז) ...טבענו הגופני

, פ תנאיו"ומכאן שחוק הוא מה שנדרש ע. הלחם הנדרש להם כדי להתקיים –" ק  לכהניםח  "ר הירש מדבר על "הרש

חוק  .רוחניים ורגשיים, חברתיים, צרכים גשמיים: האמצעים הדרושים לו כדי להתקיים, צרכיו ותעודתו של כל יצור

זה לא  –" הליכות. "הליכותיו, ה אדם מכוון את מעשיולפי, תשתית מוסרית וערכית, עקרונות יסוד, הוא דרך חיים

 .דרך התנהגות, אלא מנהג קבוע –מעשה חד פעמי 

כתובות ( 216מתוך  242)למעלה משליש ממצוות התורה : ספר ויקרא מכיל את המספר הגבוה ביותר של מצוותואכן 

, הגינות במסחר, משפט צדק, בוד הוריםכי: מצוות שבין אדם לחברו וחלקןחלקן עוסקות בתפקידי הכהנים . בספר זה

מצוות המקיפות את . ועוד יובל, שמיטה, איסור ריבית, אהבת הגר, יחס לחלש, אהבת הרע, איסור גילוי עריות

 . תמידאם תראו בתורה את היסוד אשר לפיו עליכם ללכת  –" אם בחוקותי תלכו. "היומיומיתהמוסרית התנהלותנו 

וזהו מצוה . למדרגהלפי שהולך ממדרגה , מהלךהצדיק נקרא בבחינת : "זהפסוק על כתב  ב'צלוי יצחק מברדי' ר

 "...גוררת מצוה

 :   ר הירש"בפירושו לפרשתנו מסביר   הרש

ַטי  :ה"פרק כ) יט של הפרק הקודם-כבר נרמז בפסוקים יח תלכואם בחוקותי  ְשפָּ ַתי ְוֶאת מִׂ יֶתם ֶאת ֻחק  ַוֲעשִׂ

יֶתם  ְשְמרּו ַוֲעשִׂ ֶבַטחתִׂ ָאֶרץ לָּ יַשְבֶתם ַעל הָּ ם וִׂ תָּ ֶליהָּ  :א  ֶבַטח עָּ יַשְבֶתם לָּ ש ַבע וִׂ ְריָּּה ַוֲאַכְלֶתם לָּ ָאֶרץ פִׂ קיום ( :ְונְָּתנָּה הָּ

' והשגחתו הפרטית של ד; מהחברתית ומדינית של האו, יביא לידי פריחה פיסית, והמשפטים חוקות המוסר

ובהתאם  טבענו המוסריפי -הם הותוו על'; הם גבולות שנקבעו בידי ד' חוקות ד... תתגלה באותה פריחה

אם תלכו בשאיפותיכם החושניות רק במסגרת : תלכואם בחוקותי נמצא זה פירוש  ...ייעודנו המוסריל

ונשמור ונעשה ' אם נלך בחוקות ד". מצוות"ג כל שאר המצוות כלולות כאן במוש .הגבולות שהותוו בתורתי

כל השאר יבוא . החברתי והמדיני, כבר עשינו את כל הדרוש מצדנו כדי לבסס את ישענו הפיסי, את מצוותיו

  (ח"תע' ג עמ; ויקרא כו); מוסריתנהיה טהורים מבחינה , אם נלך בחוקותיו. 'מידי ד

והמונחים המאפיינים , "היובל"היא אמנת  'בהר'לפנינו בפרשת זו הנפרשת  מוסרית -אמנה חברתית: לפי הרב הירש

ובכל ארץ אחזתכם גֻאלה תתנו " - (כד, ה"כ)וגאולה  -" וקראתם דרור בארץ לכל י שביה" - (י, ה"כ)" דרור"אותה הם 

וצר היובל מצמצם מאוד את חוסר השוויון שיכול להיו. קשור ליובל ומסתעף ממנו 'בהר'כל האמור בפרשת ". לארץ

בני חורין שיש בה שוויון הוא מבטל כמעט לחלוטין את מוסד העבדות בתוך עם ישראל ויוצר חברה של . בין בני ישראל

 . וצדק חברתי

 ": אם בחוקותי תלכו: "בפסוק"  אם"הרב יונתן זקס מדגיש את חשיבותה מילת התנאי 

, מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ואתתלכו בחוקותי  אם: "מעמיד את הבחירה הנוקבת, בפי משה ,ה"הקב

 תשמעו לי ולא  לא אםו"  :  עומת זאתל        ...."ונתתי שלום בארץ... ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה

 

http://www.pash.co.il/Default.aspx?TorahID=3484
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 (.  126 – 122' עמ, 2112, קורן, מגיד, שיג ושיח)  ... יתחולל אסון -..." תעשו את כל המצוות האלה

 .הבחירה החופשית ובידי כל אדם ניתנת אפשרות אפשרויות ה מציג שתי"הקב

ם ִעִמי"": םעִׂ "המלה שבדרך כלל תבוא אחריו כ, פעמיםעשר ז "ך חוזר בפרק כ"השרש הל י ַוֲהַלְכתֶּ ְוָהַלְכִתי  ...ְבֶקרִׂ

ם זוהי . הדרך התור –היא הליכה בדרך שהוא מתווה  'הליכה עם ד – "בחוקותי תלכו אם". כח-כז; ויקרא כו..." ִעָמכֶּ

ה ברא בנו חושים על מנת שנשתמש "הקב! אדרבה. היהדות לא מחנכת אותנו לסגפנות. הליכה עם גבולות מסומנים

וממשיך . מצוות התורהאך הכל בגבולות שמתוות לנו  –. ממיניות, מאוכל, הנאה מרכוש: אך עם גבולות, בהם בהנאה

 :הרב זקס

התורה היא מערכת . מורה המלמד אותנו באופן שנתברך בו אלא, אינו שר ההפתעות של ההיסטוריה', ד... 

המיוחד בחברה שהתורה משרטטת הוא שבחברה זו כל יחיד ויחיד ... הנחיות לחיים מאת מעצבם של החיים

... העשיר אינו יכול לקנות זכויות יתר והאביון אינו מושלך לקרן זווית. הצדק צריך להיעשות ולהיראות. חשוב

 (שם).   ייעוד ויעדה הזו יש בחבר, וחשוב מכך

ם" את-ְואִׂ ְש  ְבז  י, ְמעּוֹלא תִׂ י; לִׂ מִׂ ִריבְ  ַוֲהַלְכֶתם עִׂ ֶכם קֶּ מָּ י עִׂ ַלְכתִׂ ִרי ַבֲחַמת, ְוהָּ  :ר הירש"מסביר הרש (כח-כז; ויקרא כו)" ;קֶּ

את הנהגתו יסתיר את פניו  ויסלק ' הרי די שד, שלשמו ניתנה לו הווייה לאומית, ייעודאם ביטל ישראל את ה

 (תפו' כד עמ-כג' ויקרא פס) .. והוא יאבד מאליו –המיוחדת 

ייעודו של עם .  אשאיר את גורלכם ביד המקרה, אם תאמינו שמה שקורה לכם מתרחש במקרה: במילים אחרות

דאגה לחוליות החלשות , בו יש דאגה לכל פרטוהוגן  עולם מוסריובמצוותיו הוא לקיים ' ישראל ההולך בחוקות ד

הוא ייחודנו . אל לנו להתייחס למציאות כאל מקרה. זה הייעוד של כל יהודי. חיי משפחה תקיניםו משפט צדק, בחברה

 :היטיב לבטא את הדברים הרב יונתן זקס. שהם מזוננו המוסרי 'בהליכה בחוקות ד

א מקָר בין ; קרי לבין קריאהומעמיד בחירה גורלית בין , ספר ויקרא חוזר סמוך לסופו אל מילות הפתיחה שלו

ית חסרת אכהתרחשות אקר, לבין ראייתם כמקרה, כייעוד, כזימון, בין ראיית החיים כקריאה; המקרֶּ לבין 

ליצור בלב הישימון ... ייעוד, כיוון, האנשים המשנים את העולם הם המאמינים שלחיים יש תכלית... משמעות

שאפשר לקיים חברת מופת של , וותא חדאהאנושי נווה מדבר המוכיח שחופש וסדר יכולים להתקיים בצ

? אה או מקָר מקרֶּ . העמיד בפני בני ישראל, בפי משה נביאו', זו הבחירה שד... דאגה לחלשים ועזרה לנזקקים

לנו או שהם קריאה מאלוהים ליצור יופי מוסרי ורוחני שיגאל את האנושיות ש, האם החיים סתם קורים

 (121-126' שם עמ :זקס. הרב י)? מהמרוץ האכזרי אל הכוח

 ...ל"ואכמ, נראה לי חשוב תמיד ואולי במיוחד  בימים אלה, איזכור ייעודנו המוסרי כיהודים

בסוף הפטרת פרשת . לאזכרה להורינו, בנות משפחת גולדשמידט ומשפחותיהן, בתחילת השבוע התכנסנו: ועוד משהו

ְזבֶ ', ד ִמְקֵוה ִיְשָרֵאל": מופיע הפסוק, בחוקותי  ל ע  ים ֶאת כָּ ם ַחיִׂ ר ַמיִׂ ְזבּו ְמקו  י עָּ ֵתבּו כִׂ כָּ ָאֶרץ יִׂ רמיהו ) "'דיָך ֵיב שּו ְוסּוַרי בָּ

נקראה ' בחוקותי'פרשת  .לוהי ישראל המביע את היותו מקור התקווה של העם-הוא כינוי לא ִמְקֵוה ִיְשָרֵאל (.יג, יז

 .1281-ב' מקוה ישראל'החקלאי  בשבוע בו נחנך בית הספר

עזב אבא שלנו את גרמניה ועלה לארץ הישר , 18בהיותו בן ,  ימים ספורים לפני ליל הבדולח, 1362אוקטובר בסוף 

  .'מקוה ישראל'לבית הספר החקלאי 

  .גולדשמידט( ֶהֶפה)ודוד ( לבית מורל)יהיו דברים אלה נר לזכרם הטוב של הורינו היקרים חנה 

 ברוריהֶמכמןֶלביתֶגולדשמידט
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 קליטה מהנעשה בוועדת

 ?מי ומי הנמצאים מי ומי הנקלטים

הוגשו המשפחות הנקלטות , החלטה החדשהבהתאם ל. התקיים במועצה, למועמדותעד כה הדיון  -מועמדים

 .פברואר האחרון/'הדיון האחרון נערך באדר א .בהנהלת הקהילהלדיון והצבעה למועמדות 

, גאלדור טל ואוריה, ביליה מיכל וגיא, בן עמי נטע וצור, ריה ויאיראריאל מו: המשפחות שהתקבלו למועמדות הן

ת במעמד ושכבר נמצארועי עדי ואחיה . ומשפיימס 'ג 'הם הצטרפו למשפ. מור יוסף סימה וטל, וינברגר ראות וחגי

 בוראז  יעבמזכירות ולאחר מכן , בוועדת קליטה, החגים בתקופתה "יתקיים אי, השלב הבא לקבלה לחברות. זהה

 .(בקהילנט ולראות את מצגות המשפחות" קבצים"כנס לייכולים לה, המעוניינים לרענן את זכרונן) . אסיפהל

בהתקדמות למועמדות על משפחות שהגיעו אלינו בקיץ עדה ולאחר מכן בהנהלת הקהילה ובובקיץ זה גם נדון 

 .ית ואמירביתן אור וברק ומקוריה חג, ניימן תמר ונתנאל, נגלר רות ורן: האחרון

שמתאים שפחה או כל רעיון אחר הזמנה לקידוש עם עוד מ, ום מפגשאפשר ליז, כדי להכיר זה את זה, במקביל

 .לכם

קרן ו( ה ואילנה'שהלוהבן של מ)ערן . משפחות של בני משק 2. משפחות 4לקראת הקיץ אנחנו מתכוונים לקלוט 

ודוד לנדאו שמגיעים אלינו  (הבת של יצחק שהם ואחות של אודי שהם) ב וכן יעל"ארהגינצברג שמגיעים אלינו מ

 .מירושלים

תארחו אצלנו הכבר ראשוני והתהליך ה את עברו, נוספות שהתעניינו בקליטה לקיבוץ משפחות ישנן שתי, כמו כן

 .משפחות אלה אמורות לעבור את אישור הועדה לקליטתם בקיץ הקרוב .לשבת קליטה

בנות נחמדות מבנותינו שהודיעו על חתונה ומתכוונות לגור משפחות של ות להצטרף לסעד גם אמור למשפחות אלו

 .שנים ראשונות לנישואיהן 4במסגרת  בסעד

 26.3 בסיוון  'כה ב"מתחתנים אימשיקלר ועדיאל הימן קשת 

  81.1באב   ז"ואסף קבלן ביהדר קאופמן 

 .8.1 באלול' טליה וידס וישראל בן גיגי בא

 !המשך קליטה טובה ומוצלחת לכולם !ולמשפחותיהם אלינו מצטרפיםזוגות הלוב מל ט

 מתוקה בשם ועדת קליטה

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 תודה

הם זכינו בשבועיים הארוחות והפינוקים הרבים ל, ינותיההתענ, אנו מבקשים להודות מקרב לב על העזרה

 .אביב אלימלך–האחרונים מאז לידת בננו 

 .על הארגון יערי לרננה מיוחדתתודה 

 פולק-משפחת סמואל
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 בשבוע שעבר " בית שקמה"דברים שנשאה חנוש במסיבת הפרידה שנערכה לכבודה ב

ְבֵרי ְפֵרָדה מִּ  יסִּ "דִּ  "עּוד ֵביתִּ

ְרצֹוג הֶׁ ְלֹמד בַּ י לִּ בִּ ד ְזהָּׁ וִּ ם דָּׁ י עִּ ְעתִּ ר נָּׁסַּ בַּ עָּׁ בּועַּ שֶׁ שָּׁ ד  ,בַּ ְמיֻחָּׁ א בִּ ְבנֹו בָּׁ ה שֶׁ בָּׁ ה רַּ ֲאוָּׁ ר ְבגַּ פֵּ חּו ְוהּוא סִּ י "מֵּ ים ְכדֵּ מִּ ה יָּׁ רָּׁ ֲעשָּׁ ל לַּ

תוֹ  ְהיֹות אִּ ב , לִּ הָּׁ זָּׁ ד הַּ י עֹובֵּ תשֶׁ כִּ דֶׁ ת מֹולֶׁ עַּ ְלֻחְפשַּ ת . לֹו נֹוסֵּ ְצוַּ יֵּם מִּ ה ְלקַּ ְזכֶׁ יִּ ְבנֹו שֶׁ ְמנָּׁה לִּ ְזדַּ ְזכּות ְגדֹולָּׁה הִּ יָּׁד שֶׁ י לֹו מִּ ְרתִּ ָאמַּ

בּוד ָאב  .כִּ

רָּׁ  ה הָּׁ ְמרָּׁ אִּ ֹזאת הָּׁ ת שֶׁ בֶׁ י חֹושֶׁ הֲאנִּ ֲעבֹודָּׁ י בָּׁ לִּ ית שֶׁ ה. אשִּ חָּׁ ְשפָּׁ מִּ ר הַּ ְשבֵּ ת מַּ ְשעַּ י בִּ ידִּ ְפקִּ ת תַּ י אֶׁ יתִּ אִּ ב . רָּׁ צַּ נֶׁה מַּ ְשתַּ מִּ ה שֶׁ עָּׁ ְבשָּׁ

יאּותוֹ  ם ְברִּ ל ָאדָּׁ י ,שֶׁ עּודִּ ְהיֹות סִּ ְך לִּ ְהפַּ ים נֶׁ מִּ ה: ּוְפעָּׁ חָּׁ ְשפָּׁ מִּ ת הַּ יל אֶׁ ְפעִּ ית יֵּש ְלהַּ אשִּ יד מּו ,רֵּ מִּ י ֹלא תָּׁ יוַאף כִּ לָּׁ אֵּ ן מֵּ  , בָּׁ

ֲחבֵּ  ר לַּ קָּׁ בּוץְבעִּ ְלתֹו לַּקִּ י ְיכָּׁ ֹכל ְכפִּ ת הַּ ן אֶׁ יו נָּׁתַּ יָּׁ ל חַּ כָּׁ ן שֶׁ יָּׁשָּׁ בּוץ הַּ ֹכל ,ר קִּ ת הַּ בּוץ אֶׁ קִּ הַּ ל מֵּ בֵּ פּו ְלקַּ ם צִּ  .ְוהֵּ

ה נָּׁכֹון ית זֶׁ ְקרֹונִּ ם, עֶׁ יהֶׁ ת חֹובֹותֵּ יֵּם אֶׁ ים ְלקַּ נִּ בָּׁ הַּ ע מֵּ ְגרַּ ה נִּ ל זֶׁ ְגלַּ ם בִּ אִּ ל הָּׁ ים ֲאבָּׁ ְקנִּ ְזדַּ מִּ ם הַּ יהֶׁ ת הֹורֵּ ְסֹעד אֶׁ ם לִּ יהֶׁ  ?ּוְזֻכיֹותֵּ

ה  ְזרָּׁ קּוק ְלעֶׁ זָּׁ ם הַּ ָאדָּׁ ן הָּׁ עַּ ם ְלמַּ מָּׁ א עִּ לֵּ ה מָּׁ תּוף ְפֻעלָּׁ ֲעֹבד ְבשִּ ה לַּ ְיתָּׁ י הָּׁ לִּ ה שֶׁ ישָּׁ גִּ ן הַּ כֵּ ריְ שֶׁ לָּׁ טֹוב ְביֹותֵּ פּול הַּ טִּ ת הַּ ל אֶׁ בֵּ  .קַּ

ֱאמּונָּׁה  ינָּׁה בֶׁ ֲאמִּ י מַּ מָּׁ ֲאנִּ ינַּיה ְשלֵּ ר סִּ ד הַּ ֲעמַּ ת ְבמַּ רֶׁ נֱֶׁאמֶׁ ים הַּ בּוד הֹורִּ ת כִּ ְצוַּ מִּ דֹוש , שֶׁ קָּׁ ין הַּ ר בֵּ ְגדֹולָּׁה ְביֹותֵּ ה הַּ ְרבָּׁ קִּ בַּ

ם רּוְך הּוא לָָּׁאדָּׁ לּוחֹות , בָּׁ ל הַּ ה עַּ יא ֲחרּותָּׁ ֲאמָּׁ   -ְוהִּ ת מַּ יֶׁבֶׁ ה, ץְמחַּ ישּות ְגדֹולָּׁ ה ּוְרגִּ בָּׁ ֲחשָּׁ ים] מַּ תּורִּ ם וִּ ים גַּ מִּ ְפעָּׁ יָאה  ְולִּ יצִּ וִּ

נּו לָּׁ נֹוחּות שֶׁ זֹור הַּ אֵּ ל  [מֵּ ת כָּׁ יחַּ אֶׁ נִּ ים ְלהַּ מִּ ְפעָּׁ ת לִּ שֶׁ ְשְק ְוַאף דֹורֶׁ ים מִּ ַאחִּ ין הָּׁ ים אֹו בֵּ ים ְלהֹורִּ נִּ ין בָּׁ ר בֵּ בָּׁ עָּׁ י הֶׁ ֲעשֹות וְ עֵּ לַּ

אּוי  רָּׁ בֹוד הָּׁ פּול ְבכָּׁ ּוּוי ּוְלטִּ ים ְללִּ ְזקּוקִּ ינּו הַּ ן הֹורֵּ עַּ נּו ְלמַּ ְלתֵּ ל ְיכָּׁ םְככָּׁ הֶׁ  .לָּׁ

ְהיוֹ  י לִּ ְתנָּׁה לִּ הְזכּות ְגדֹולָּׁה נִּ זֶׁ שּוב הַּ חָּׁ ת הֶׁ ֹצמֶׁ י ְמקַּ  ת בַּ ֲאנִּ תִּ ה ּוָּׁ וַּ שִּ עָּׁ יטַּ י ֹזאת שֶׁ יְיכָּׁ ב ְכמֵּ   .ְלתִּ

ם ְקנּותָּׁ ְזדַּ ם ְוהִּ תָּׁ ת ְמצּוקָּׁ ְשעַּ ה בִּ יכָּׁ ְתמִּ ים לִּ ְזקּוקִּ ים הַּ רִּ ֲחבֵּ ְתֹמְך בַּ י לִּ ְתנָּׁה לִּ י. ְזכּות ְגדֹולָּׁה נִּ ְפקִּ תַּ י הַּ דִּ ר ְליָּׁ בַּ עָּׁ ְדרוֹ ד שֶׁ ה מִּ רָּׁ

ן  ְנמָּׁ ה זִּ רֹוזֶׁ כָּׁ ְכרָּׁ ְברָּׁ ים ה בַּ לִּ ַאֲחרֹונִּ ים הָּׁ שִּ יֶׁ לְ ֳחדָּׁ עֹון  –  הָּׁ יחַּ שָּׁ יב לַּ בִּ סָּׁ י אֹותֹו מִּ ְרתִּ ְגדַּ נָּׁה 24/7 הִּ שָּׁ ל ְימֹות הַּ  .כָּׁ

ת ֹתפֶׁ הַּ יעּו מֵּ גִּ הִּ ים שֶׁ ּוֹות ֲאנָּׁשִּ י ְללַּ ְתנָּׁה לִּ ת  ְזכּות ְגדֹולָּׁה נִּ רֶׁ ְפאֶׁ בּוץ ְלתִּ ימּו קִּ קִּ חֹות ְוהֵּ ְשפָּׁ ימּו מִּ קִּ ְפלַּ י מֹורַּ ְוהֵּ  .יּוְמטַּ

י  ירּו אֹותִּ כִּ ם ְוהִּ מָּׁ ְלכּו ְלעֹולָּׁ הָּׁ ים שֶׁ ֲאנָּׁשִּ ד מֵּ רֵּ פָּׁ ל ְלהִּ ְלדּותִּ ֹלא קַּ יַּ ַאֲחרֹונָּׁה ,ימִּ ם הָּׁ תָּׁ ימָּׁ ד ְנשִּ ם עַּ הֶׁ י בָּׁ ְכתִּ מַּ יו תָּׁ ְכשָּׁ יֹום . ְועַּ הַּ

ְמנְַּשבֹות רּוחֹות  ששֶׁ כֹ ֹות ֲחדָּׁ ֲעשֹות הַּ ה לַּ יחָּׁ ְבטִּ י מַּ ְזכֲאנִּ תִּ י שֶׁ ְלתֶׁ ל ְכדֵּ בַּ קִּ י שֶׁ ס ְכפִּ יֹוםּו ְלאֹותֹו יַּחַּ ד הַּ ח , ם עַּ ְשכַּ ן ֹלא נִּ מּובָּׁ ְוכַּ

ם יהֶׁ ים ְלהֹורֵּ נִּ בָּׁ ת ְמֻחיָּׁבּות הַּ  .אֶׁ

י לִּ ר שֶׁ ת יָּׁקָּׁ וֶׁ יאֶׁ  :צֶׁ הֲארִּ ילָּׁ  ,לָּׁ ְנתַּ ] הלָּׁ בֶׁ ה צִּ בֵּ ְר ם יִּ שֶׁ ְמלָּׁאֹות פָּׁ ה ְלגִּ סּור ְונֹודֶׁ שָּׁ מָּׁ פּול הַּ טִּ ל הַּ נֶׁ ה לָּּׁה עַּ ּה  ,סְבאִּ ל לָּׁ ּוְנַאחֵּ

ר יאּות ְוֹאשֶׁ ּה ְברִּ ְחתָּׁ ְשפַּ ל[. ּוְלמִּ זָּׁ דַּ , מַּ ר ,רְסמָּׁ ְסתֵּ ם, אֶׁ הָּׁ ל , ַאְברָּׁ יכָּׁ ה ּומִּ ירָּׁ ְפרִּ ח  -צַּ טַּ שֶׁ י הַּ יעֹוְבדֵּ ְק ת ּובֵּ השִּ ם : מָּׁ יתֶׁ י ֱהיִּ לִּ

ל ֱאמֶׁ  ים שֶׁ פִּ יּועַּ  ,תֻשתָּׁ לָּׁ ּוְבסִּ ְחנּו םכֶׁ שֶׁ ְצלַּ ה גְ הַּ לְ  הִּ מָּׁ פּול ְלרָּׁ טִּ ת הַּ מַּ ת רָּׁ הֲעלֹות אֶׁ ים , בֹוהָּׁ ְזקּוקִּ ֲענֶׁה לַּ מַּ ת הַּ ת אֶׁ ְולָּׁתֵּ

ה רָּׁ ְמהֵּ   .בִּ

 
My dear carers from abroad, you who have left your families and care lovingly for people who depend on you 

twenty-four hours a day: we have together developed a close relation-ship like a family. My admiration of 

your devotion brings me to thank you with all my heart, and I wish you and your families the best of health 

and happiness. We have had the privilege of knowing and working with what I call "golden carers". You have 

even created your own group and keep your own way of life. We find it hard to understand how you leave a 

husband or wife and children [big and small] and even parents who need your care themselves, and on some 

occasions we have felt the need to help you too get over your own problems, and unfortunately death in your 

family. And on the other hand just your visit at home. I have come to love you all intensely and gladly thank 
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you all on behalf of those who we entrust to your best care.  Gita, I must mention you specially, after your 

years caring for Esther Levin, we wish you all the best going home now. 

 :תרגום

ת וֶׁ ְתלּויִּ  צֶׁ ים הַּ ֲאנָּׁשִּ ץ בָּׁ ין קֵּ ירֹות אֵּ ְמסִּ ים בִּ ְפלִּ ם ּוְמטַּ יהֶׁ ְשְפחֹותֵּ ת מִּ ים אֶׁ עֹוְזבִּ ב שֶׁ הָּׁ זָּׁ י הַּ י עֹוְבדֵּ לִּ ר שֶׁ םיָּׁקָּׁ כֶׁ   24ים בָּׁ

ה מָּׁ ימָּׁ עֹות בִּ ים ְמֹאד , שָּׁ ים ְקרֹובִּ סִּ ְחנּו ְיחָּׁ תַּ ירּות, פִּ ְמסִּ ה לַּ כָּׁ ֲערָּׁ תֹוְך הַּ י מֹודָּׁ  מִּ ם ֲאנִּ כֶׁ לָּׁ לֶׁת ה שֶׁ ב ּוְמַאחֶׁ ב לֵּ רֶׁ קֶׁ ם מִּ כֶׁ לָּׁ

ר יאּות ְוֹאשֶׁ ם ְברִּ כֶׁ לָּׁ חֹות שֶׁ ְשפָּׁ מִּ ם ְולַּ כֶׁ ב. לָּׁ הָּׁ י זָּׁ ל עֹוְבדֵּ בֵּ ְזכּות ְלקַּ נּו הַּ ה לָּׁ ְיתָּׁ לָּׁה מִּ . הָּׁ ם ֹפה ְקהִּ ְרתֶׁ םלָּׁ שֶׁ ְיצַּ תֹוְך , כֶׁ

ם כֶׁ לָּׁ ְרבּות שֶׁ תַּ ל הַּ ה עַּ ירָּׁ ר . ְשמִּ ְפשָּׁ יְך אֶׁ ין אֵּ בִּ נּו ְלהָּׁ ה לָּׁ שֶׁ יםקָּׁ ים ּוְגדֹולִּ נִּ ים ְקטַּ דִּ ילָּׁ ה וִּ שָּׁ ל אֹו אִּ עַּ ֲעֹזב בַּ ים , לַּ הֹורִּ

ם ְצמָּׁ עּוד ְבעַּ ים ְלסִּ מִּ ְפעָּׁ ים לִּ ְזקּוקִּ ם לִּ . הַּ עַּ ד ּוִּ ֹלא פַּ חָּׁ אֶׁ ילָּׁה שֶׁ לִּ ס ְוחָּׁ ים אֹו חַּ ְשְברִּ ן מַּ ְזמַּ שֹות בִּ קָּׁ עֹות הַּ שָּׁ ם בַּ ְתכֶׁ ינּו אֶׁ

ם לְ  ְעתֶׁ ְנסַּ ר אֹו שֶׁ ְפטַּ ים נִּ הֹורִּ הַּ תמֵּ דֶׁ קּור מֹולֶׁ ה . בִּ ל מָּׁ ל כָּׁ ה עַּ בָּׁ ה רַּ ת תֹודָּׁ רֶׁ ם ְואֹומֶׁ ְתכֶׁ ת אֶׁ בֶׁ י אֹוהֶׁ ה ֲאנִּ ה ְגדֹולָּׁ ַאֲהבָּׁ

טֹובֹות ם הַּ יכֶׁ ידֵּ ים בִּ דִּ ֻמְפקָּׁ ן הַּ עַּ ים ְלמַּ ם עֹושִּ תֶׁ אַּ   .שֶׁ

ם  ת אֹותָּׁ גַּ בֶׁ לֶׁה עֹוזֶׁ ים אֵּ ְביָּׁמִּ ין שֶׁ וִּ ר לֶׁ ְסתֵּ ל אֶׁ ה שֶׁ ְמסּורָּׁ ת הַּ דֶׁ עֹובֶׁ ּה הָּׁ טָּׁ לְלגִּ ּה נֶׁפָּׁ ְדתָּׁ ת ְלמֹולַּ רֶׁ  .נּו ְוחֹוזֶׁ

בּוץ קִּ ל הַּ י שֶׁ ְרפּואִּ ת הָּׁ וֶׁ צֶׁ ה לַּ י מֹודֶׁ ית. ֲאנִּ ר, דֹורִּ ְסתֵּ י ּוָּׁ חַּ . אֶׁ יָּׁה לִּ הָּׁ ְפלָּׁא שֶׁ נִּ ְפֻעלָּׁה הַּ תּוף הַּ ל שִּ ים עַּ רֹוְפאִּ םְת אִּ ה ְוהָּׁ , כֶׁ

ים יצֹונִּ חִּ ים הַּ ֲאנָּׁשִּ קֹום ְלֻכלָּׁם: "לַּ ן   – "מָּׁ יָאנָּׁ ְראּובֵּ ב– ה ְולִּ הָּׁ זָּׁ י הַּ ת עֹוְבדֵּ נּו אֶׁ ת לָּׁ יֶׁסֶׁ ְמגַּ ה שֶׁ ְברָּׁ חֶׁ ת . הַּ וֶׁ ר"צֶׁ בֶׁ עֵּ ל ּומֵּ מַּ  - "עָּׁ

ם ָאדָּׁ ת ֹכחַּ הָּׁ ְברַּ ְחלֶׁ  ,חֶׁ י . הצָּׁ עָּׁ וֹ מה בַּ חָּׁ וָּׁ ְר ת הָּׁ קֶׁ ּוְלמַּ ְלֻאמִּ טּוחַּ הַּ י תֹודָּׁ ְלבִּ לִּ עֹון שֶׁ גָּׁ ל שִּ נּות ְלכָּׁ עָּׁ הֵּ ל הַּ ה ְועַּ ְפֻעלָּׁ תּוף הַּ ל שִּ ה עַּ

ן  עַּ רּוְלמַּ שֵּ דהַּ עַּ לַּת סַּ ְקהִּ ר לִּ טֹוב ְביֹותֵּ  .ת הַּ

ש נֶׁפֶׁ ל ֹכחֹות הַּ ת כָּׁ י אֶׁ נִּ מֶׁ ה מִּ ְרשָּׁ עּוד דָּׁ ה ְבסִּ ֲעבֹודָּׁ ה, הָּׁ ְמלָּׁ חֶׁ ישּות ְוהַּ ְרגִּ ה ְלֹלא . הָּׁ ְיתָּׁ י הָּׁ תִּ רַּ שֵּ ה שֶׁ לָּׁ ְקהִּ י הַּ י ְלַאְנשֵּ לִּ ה שֶׁ ַאֲהבָּׁ הָּׁ

ְטתִּ . ְגבּולֹות ְחלַּ הֶׁ יֹום שֶׁ י לַּ ְעתִּ גַּ יָּׁההִּ ֲעשִּ יא הָּׁ ְפֹרש ְבשִּ ר, י לִּ ים יֹותֵּ ירִּ ים ְצעִּ ֲאנָּׁשִּ מֹוְשכֹות לַּ ת הַּ יר אֶׁ ֲעבִּ ת . ּוְלהַּ לֶׁ י ְמַאחֶׁ ֲאנִּ

ת ש-ְלבַּ ֹקדֶׁ ת הַּ ֲעבֹודַּ ֲענֵּן לַּ ב רּוחַּ ְמרַּ שַּ יא מַּ בִּ תָּׁ י שֶׁ לִּ ה שֶׁ יפָּׁ ֲחלִּ מַּ ן הַּ י. חֵּ ה ֲאנִּ ירָּׁ ְשאִּ ְך מַּ ת לָּׁ וֶׁ ר צֶׁ ֱהדָּׁ סּור נֶׁ י: ּומָּׁ ְמרִּ יועָּׁ  שִּ ל לָּׁ כָּׁ  מִּ

ר ְשמַּ  .מִּ

 
יֵּם ֲאסַּ תֹוְך יםסּוקִּ פְ בִּ  וַּ ק מִּ רֶׁ פֶׁ י הַּ יֹומִּ ְלנּו הַּ ְתחַּ הִּ י שֶׁ יהּוא ֲאנִּ ֱאלִּ ְלמֹוד  וֶׁ י לִּ ןַאֲחרֵּ ְזמַּ הַּ ח שֶׁ וַּ נּו רָּׁ ָאז  לָּׁ אנּומֵּ ְמלָּׁאֹות יָּׁצָּׁ   :ְלגִּ

 
י "  ְשַכְלתִּ ָכל־ְמַלְמַדי הִּ י  מִּ יָחה לִּ י ֵעְדוֶֹתיָך שִּ  .כִּ

ים ֶאְתבוָֹנן   ְזֵקנִּ י          מִּ ּקּוֶדיָך ָנָצְרתִּ י פִּ  ."כִּ

 

ן מּובָּׁ יְך כַּ ש נְַּמשִּ גֵּ פָּׁ יאּות ְלהִּ ְברִּ ה בִּ ְמחָּׁ    ,ּוְבשִּ

  ת בֶׁ הֶׁ אוֹ 

 חנוש

 

 .עם מעט תיקונים" דיקטה"ב ניקוד הדברים בוצע בעזרת תכנה חדשה במרשתת באתר "נ

 

 "עלים"הודעה מ

 מרב לויתערוך , "במדבר"לפרשת ,  0355, ה אייר"ה בכ"את העלון בשבוע הבא שייצא אי

 3555033553: מאמרים יש לתאם עם מרב קודם בטלפון5לפרסום מודעות

 (עד ליום רביעי בבוקר)  alim@saad .org.ilל  קובץ מצורף בוורדלשלוח 

 טלפונית שהמייל התקבלעם מרב ולאחר מכן לוודא 
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 הסוף מעשה במחשבה תחיל

הפעם אעסוק בצד התחבירי של הכותרת . לפתוח תחילה בעניין שאינו קשור לנושא הרשימה, מנהג מגונה יש לי

אם  –שהוא , בכוונתי לעסוק בסדר המילים בכותרת. מאת שלמה אלקבץ" לכה דודי"מתוך הפיוט , שבחרתי

שב ת ח י ל ה  יש לעסוק ב מ ח ש ב ה  בעת , הרי מדובר בכך. הפוך מן הסדר הכרונולוגי –תקדישו דקה למחשבה 

: מיסודות התחביר העברי" סוד"כאן מתגלה  ... על מנת להגיע אל  ה ס ו ף   הרצוי -תכנונו  של ה מ ע ש ה  

בה הבאתי , יחהעסקנו בעבר בש, בנושא ייחודיותו של תחבירנו. הגמישות האפשרית בסדר המילים במשפט

וכדי להשתדל להביא גאולה ". כשלג ילבינו –אם יהיו חטאיכם כשנים : "'הפסוק מישעיה א( חצי)כדוגמה את 

שקיבלתי במתנה לפני , "אנציקלופדיה נעורים"אציין מראש שהמקור הוא ב"( האומר דבר בשם אומרו)"לעולם 

שכללי התחביר שלנו מאפשרים לקרוא את , דתימשם למ... ליום הולדתי העשירי, חודשים( קרוב לאלף)מספר 

עד כאן מבט (. שבעים פנים לתורה: הכותרת שם היתה! )בשבעים אפשרויות –הפסוק בסדר שונה של המילים 

 .הערה בתחתית העמוד –למתעניינים בצד המתמטי , אגב... מבט ַלשוני: או אולי עדיף, ְלשוני

שהוקם צוות אשר תפקידו לבחון ולבדוק הצעות להרחבת בית  ,קראנו לאחרונה. ועתה לנושא שלשמו התכנסנו

לנסות לשכנע שיש לבדוק , מטרתי בשורות הבאות. בעת התפילות!( תודה לאל)עקב הצפיפות הגוברת , הכנסת

למדנו בעבר ? מדוע אני מעלה את ההצעה הזאת. בנוסף לאפשרות הרחבת בית הכנסת –אפשרויות אחרות 

לפני שנבנו שני חדרי . אביא לדוגמא את נושא חדר האוכל בסעד. חלוף זמן מסוייםשמנהגים שונים משתנים ב

 -אולם . פעל חדר האוכל באולם המכיל כיום את הכלבו ואת חדר האריזה של הקייטרינג, האוכל הקיימים

ושלושת האולמות היו מלאים בכל  –ונאלצנו לבנות עוד שני חדרי אוכל , האולם לא הספיק לסעודות השבת

עד שלבסוף פסקו לחלוטין הארוחות  , לאט לאט נשמטו החברים מן האכילה המשותפת בשבת? מה נשתנה... שבת

אינם בהכרח  –מאוויים של היום , הציבור אינו שוקט על שמריו? מה אפשר ללמוד מכך. בחדר האכל בשבתות

 .הרצונות של מחר

עקב  –בשבת בבוקר , כבר כיום. פילות בבית הכנסתהבה נבדוק ְלמה ניתן לַצפות בנושא של השתתפות הציבור בת

כאשר מתקיימת בליל שבת , בשבת מברכים... בשני המניינים, המצב רחוק מצפיפות –קיומו של המניין המוקדם 

יתפללו " אוהדי קרליבך"אם . אין בעיה של מחסור במקומות ישיבה –תפילה בנוסח קרליבך במועדון החטיבה 

שבחלק מן החגים התארגן מניין נפרד , לאחרונה נוכחנו. תיפתר בעיית הצפיפות בשבתות –בכל ליל שבת במועדון 

של היבדלות , בהחלט ייתכן שמגמה זו. בנוסח תימני( לפעמים)או , למתפללים בנוסח עדות המזרח, במועדון

, זו או אחרתשלפני כל החלטה על תוספת בניה כ, לכן מציע אני. תתפוס תאוצה בעתיד, (שבעבר נראתה פסולה)

ייערך משאל כללי על רצונותיהם וכוונותיהם של מתפללי בית הכנסת לגבי סגנון ומקום התפילה המועדף עבורם 

הרי שנחסוך , אם יתברר שיש מספר ניכר של השואפים להתפלל מחוץ לבית הכנסת. בליל שבת ובמועדי ישראל

 . פני חודשים רבים המתמשכת על, לא רק ממון אלא גם את הבעייתיות בתוספת בניה

                                                                                                                                                       

 גולןחנן 

                                              

    --------------------------       

                          :פי המשפט המכּוֶנה לעהוא , ה האפשרויות לסידור המילים במשפט בן שש מילים"ס: לחובבי מתמטיקה

                                                 .727 = 6*5*4*3*2*1 :שפירושו". תֶר צֶ     שש ע"
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 דברי פרידה מחנוש                               

הכוונה בקריאת , קריאת השמות אינה פרט טכני. אנו למדים שאדם קורא שמות לבעלי החיים' בבראשית פרק ב

, אותם העובדים הזרים! היא שינתה ֵשם –התעלתה על אדם  אבל חנוש. לתת משמעות למי שזוכה ְלשם: שם היא

חנוש מצאה : גם כאן יש לשינוי משמעות מיוחדת! עובדי הזהב –ל ( בלשונה של חנוש)הפכו  –המטפלים בזקנינו 

למן  –בכל המובנים , בד בבד עם היחס ההוגן למטפלים בהם, הדאגה לרווחת חמטופלים –" שביל הזהב"את 

 .עד לארגון טיול שנתי וכדומה, ם יוםהפרטים בחיי יו

ואנו סמוכים , לנעליים הגדולות של קודמתה...( ?בת חנוש: האם זה קיצור מן השם המלא)עכשיו נכנסה בת חן 

בכל , ובטוחים שתדע להמשיך ולטפח את היחסים המיוחדים שהנהיגה חנוש עם המטופלים והמטפלים

  .התחומים

 חנן גולן

 

 

 

 

 

 הדוקטורטעל קבלת  'לאוהד לבקוביץברכות 

 מכון וייצמן למדע –מהמחלקה להוראת המדעים 

 קהילת סעד -עלה והצלח 

 :הנינותלהולדת  כפול פחה מזל טובלמלכה אש ולכל המש

 נכדה ליעל ויוסי שוורץ בת לחן ודודו כהן

 נכדה לשרה ובלנקי בת לֹבעז והדס בלנקשטיין

 !איחולים לשמחות ולנחת


