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הגיליון טעון גניזה

המקום  ברוך  הסדר,  בליל  בהגדה  קוראים  אנחנו 
הוא,  ברוך  ישראל  לעמו  תורה  שנתן  ברוך  הוא,  ברוך 

וכוונת  תורה.   דברה  בנים  ארבעה  כנגד 
החשיבות  סדר  את  לנו  לתת  המאמר 
הראוי  דבר  שאין  בחיים,  והעדיפות 
למאמץ והשקעה גדולים יותר מהבנים, 
סוגי  כל  על  להקב"ה  להודות  ומראש 
שאומרים  וכמו  בהם  שזכה  הבנים 
שזו  הבנים,  אלו  עמלנו  ואת  בהגדה 
הבנים  ואלו  ביותר.   הכדאית  ההשקעה 
רשע  ואחד  חכם  אחד  בהגדה  הנזכרים 
יודע לשאול, כל  ואחד תם ואחד שאינו 
כפי שכלו  הזה  ללילה  אחד מקבל מסר 

לספוג  השנה  לכל  הזה  במסר  להשתמש  כדי  ויכולתו 
יראת שמים ואמונה תמימה בהקב"ה. אולם יש גם בן 
חמישי שאינו נמצא בסדר, ומטייל במקומות אבודים 
יגיעה  ואין  עמל  ואין  והיראה,  מהתורה  הרחוקים 

היכולים להכניסם תחת כנפי השכינה.

בדברי  המודגשת  מעלה  יש  מהבנים  אחד  לכל 
ממשיכה  מעלה  נקודת  ומאותה  הקדושה,  תורתנו 

התורה להעלות את דרגתו של הבן.

לחכם ששואל לא משיבים על שאלתו אלא מעודדים 
גבולות  יש  אפיקומן.  הפסח  אחר  מפטירין  אין  אותו, 
שבמסגרתם אנחנו מצוים, וכשם שלאחר אכילת קרבן 
הפסח אין לטעום דבר, כדי שטעם הפסח ישאר בפיו, 
כך אין לחצות את גבולות התורה ומצותיה, וכדי לדעת 

מה הם הגבולות יש ללמוד ולהתמיד בתורה.  

ואף  מרגיזות,  באמירות  ומתריס  המתגרה  ולרשע 

הוא מצוי איתנו על שלחן הסדר, הקהה את שיניו ואמור 
לו, אילו היה שם לא היה נגאל, שהרי כל מחשבותיו הן 
יהודי,  סממן  מכל  וסולד  לגוים  להידמות 
הדם  את  נותן  היה  לא  במצרים  ובודאי 
והיה  המזוזות,  שתי  ועל  המשקוף  על 
המצרים.  עם  יחד  אותו  ממית  המשחית 
ובזה מעוררים אותו לדעת את ההבדל בין 

ישראל לעמים. 

האחרים,  אחר  נגרר  הוא  גם  והתם 
ובכל זאת פולט מילה סתמית "מה זאת", 
נאמר  ואם  להתקדם,  להיכן  אין  שממנה 
ישתעמם,  בודאי  הפסח  הלכות  את  לו 
צריך להתאים את הדיבור איתו לפי שכלו, 
המכות  על  סיפורים  ממצרים",  ה'  הוציאנו  יד  "בחוזק 
ליבו  אל  הקרובים  ובדיחות  משלים  סוף,  ים  וקריעת 
ימשכו אותו לעבוד את ה' הגדול והנורא, שעשה לנו את 
אחד  כל  על  פרטית  בהשגחה  והמופתים  האותות  כל 

מעם ישראל. 

לשאול,  יודע  שאינו  מכולם  הרחוק  הבן  ולבסוף 
שקשה לפתוח ולהתחיל איתו בדברים, ולכן פה שואלים 
"יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא", ומה עלה 
בדעתנו שיהיה חיוב לספר לבנו מראש חדש את סיפור 
יציאת מצרים, אלא שבשביל "לבשל" את שכלו של הבן 
הזה יש צורך בזמן רב, וכולי האי ואולי, אבל לא אמרתי 
אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, שההמחשה היא 
ביחד  ומרור  והמצה  הדיבורים,  מכל  יותר  טוב  הפועלת 
אינם דברים שבשגרה, ומתוך השינוי יבואו ההסברים על 

לב שומע.
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אפקט האחים

אצבע  כל  בבסיסן,  האצבעות.  כמו  הם  ילדים 
המשפחה  מסגרת  זוהי  לשנייה,  אחת  מחוברת 
שונה  אחת  כל  כשלעצמן,  כולם.  בין  המאחדת 

מחברתה, כך כל ילד מהווה עולם בפני עצמו.

כפרטים  הילדים  נתפסו  הדורות  במשך 
סדר  המשפחתי.  הפאזל  את  יחדיו  המרכיבים 
אישיותם.  להבנת  פלטפורמה  היה  לא  הלידה 
הפסיכולוגיה  אבי   )1937-1870( אדלר  אלפרד 
הילד במשפחה  כי מיקום  טוען  האינדיבידואלית, 

משפיע על סגנון חייו.

ראש וראשון

לידת בן בכור מהווה שינוי דרמטי עבור בני זוג. 
הוא זה שהופך אותם להורים בפועל. בגלל שהוא 
תשומת  במיוחד.  בולטת  כלפיו  ההתרגשות  חדש 
הלב שמורעפת עליו היא מקסימאלית. הסטטוס 

של הבכור הוא אם כן, ייחודי.  

חייו  שנות  את  חולק  שהבכור  העובדה  בשל 
שלו  האינטראקציה  שעיקר  הרי   - ההורים  עם 
גילו. הוא  יותר עם מבוגרים מאשר עם בני  תהיה 
יחקה את הוריו ויפתח לעצמו: קבלת מרות, דאגה, 
אחריות, וכישורי ניהול. זאת גם הסיבה שהבכורים 

יחסית, רציניים יותר מאחיהם. 

"המלך המודח"

במעמדו  נגיסה  הבכור  מרגיש  השני,  כשמגיע 
המיוחד. הוא מתחרה עימו על המשאבים ההוריים 
אמונים  ישמור  הוא  בלעדית.  כה  עד  נהנה  מהם 
להוריו, יהיה נטוע בעברו, ויתנגד לרפורמות, בגלל 
לבכור  תגרום  הנסיגה  אז.  אותו  שטלטל  השינוי 
יעדיף  הוא  באחרים.  תלותיות  ואנטי  עצמאות 
להתמודד לבד. כבוגר, ייכנע הבכור בפני העומדים 
במדורגים  רמה  ביד  ישלוט  זאת,  עם  מעליו. 

תחתיו.

בקריירה  יבחר  בלימודיו,  רבות  ישקיע  הבכור 
שמרנית.  תהיה  עולמו  תפיסת  יציבות.  על  בדגש 

הכל כדי להשיב לעצמו את המיתוג. 

האמצעי התחרותי

נחיתות  מעמדת  חייו  את  מתחיל  השני, 
לכן,  העולם.  את  לפניו  הכתיב  קודמו,  מסוימת. 
השני ינסה להתחרות עימו ולמקסם את כישוריו. 
הוא יהיה דווקא הרפתקן ומסתכן. הקריירות שלו 
יהיו דינאמיות ועתירי תנודות. ניתן לסכם זאת כך: 
השני   - בעולם  שליט  להיות  נולד  שהבכור  "בעוד 

בא לחולל בו מהפכות."

ממרח  כמו  שהוא  אומרים  אמצעי  ילד  על 
הפרוסות.  שתי  שבין  הטעים  הדבר  שוקולד, 
מורכבת.  בסיטואציה  נמצא  סנדוויץ'  ילד  תכלס', 
שסולחים  הקטן,  ולא  הטון,  קובע  הגדול  לא  הוא 
לו מהר. הוא גם תלמיד וגם מורה, מטופל ומטפל, 
לעומת  מבוגר  המבוגרים,  בהערכת  לזכות  צעיר 
את  מכשיר  זאת  כל  ממנו.  הקטן  שמקבל  היחס 
מעולה.  תקשורת  ואשף  כטקטיקן  הסנדוויץ'  ילד 
הוא יזהה הזדמנויות בקלות, יקרא את המפה ואת 
יפתור סכסוכים  הצורך  ובמידת  נכון,  ראש האחר 

תוך הפגנת כישורי גישור יוצאי דופן.

"תינוק קטן-גדול"

חותם ההיררכיה המשפחתית הוא בן הזקונים. 
הוא התינוק המשפחתי, למרות שיש לו מתחרים 
הוא  קטן.  היותו  בשל  מוגן  יהיה  מעמדו   - בבית 
יהיה בעל ביטחון ומפונק. זה לא יפגע בעצמאותו, 
כיוון שתשומת הלב אליה הוא זוכה איננה בלעדית. 
אונים,  חוסר  לרבות:  מרשימה  יכולת  ייפתח  הוא 
חן, ומעשי קונדס - כלפי אחרים כדי שאלה יסייעו 

לו לבנות את חייו.

אחד יחיד ומיוחד

מי  עם  לו  אין  היחיד.  הבן  הוא  מכולם  שונה 
בשבילו.  הכל  את  מקדישים  ההורים  להתחרות. 
הוא מרגיש מרכזי וחשוב, ועם תחושה זו הוא חי. 
תחרותיות,  אוהב  לא  מפונק,  הוא  המקרים  ברוב 

ומצפה מהסביבה שתתנהל כרצונו. 

תחרותיות צמודה

גיל,  מבחינת  שקרובים  אחים  שני  אדלר,  לפי 
ורווית  יותר  גבוהה  תהיה  ביניהם  התחרותיות 
ילדים  מרובת  במשפחה  ילד  לכן,  קונפליקטים. 
ויותר  בגיל,  אליו  הקרוב  לאח  פחות  קשור  יהיה 
לרחוק. השלישי לבכור מאשר לשני, הרביעי לשני 

מאשר לשלישי, וכן הלאה. 

מברך  שבת  בליל  כאשר  מתבטאת  זו  נקודה 
אלוקים  "ישימך  בברכת:  בניו  את  היהודי  האב 
יחסי  ההיסטוריה  משחר  וכמנשה..."  כאפרים 
יצחק  והבל,  קין  תמורות.  ידעו  הצמודים  האחים 
התחרו   - והאחים  יוסף  ועשיו,  יעקב  וישמעאל, 
האחים  היו  ומנשה  אפרים  המיתוג.  על  ביניהם 
נבחרו  הם  לכן  שלום.  ביניהם  ששכן  הראשונים 

כמודל אידיאלי לחיקוי.

יחסי הורים וילדים

להתנהג  איך  להורים  מסביר  הלידה  סדר 
מאוד  זקוקים  בכורים  בנים  ילדיהם.  עם 
הלחץ  את  משחרר  העידוד  לקומפלימנטים. 
המופעל עליהם להצדיק את ציפיות הוריהם. בנים 
זקוקים  הבכור  לעומת  נחיתותם  בשל  אמצעיים 
זקוקים לאוזן קשבת, והתעניינות במעשיהם בפרט 
מן המבוגרים. בני הזקונים הרואים את הגדולים, 
אונים. חשוב שיגלו  עלולים לפתח תחושת חוסר 

בגרות וייקחו אחריות למעשיהם.

את  קולטים  הילדים  המחודדים  בחושיהם 
משמעית  חד  מתנגדת  היהדות  הוריהם.  העדפות 
זה משתקף באזהרת חכמים:  רעיון  לפריבילגיות. 
"לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים." קיימת לכך 
יעקב  ישראל.  עם  של  בהיסטוריה  מינורית  חוליה 
לקנאת  שתרם  דבר  יוסף,  זקוניו,  בן  את  העדיף 
האחים כלפיו, ובהמשך לירידת אבותינו למצרים. 

ביחד  כולן  אצבעות,  כמו  הם  הילדים  כאמור, 
וכל אחת לחוד. לכן יש בהגדה במה מיוחדת לכל 
אחד מארבעת הבנים, זוהי ההתייחסות התורנית 

שמותאמת לפי אופיו באופן ספציפי. 

< תיאוריה מעניינת מסבירה כי סדר הלידה המשפחתי כרוך עם התפתחותם 

הפסיכולוגית של הילדים <על הבכור, הסנדוויץ', בן הזקונים והיחיד <כנגד ארבעה בנים



ָהֶאְזָרח מוִֹקיר ַהּתוָֹדה

ּוּוי, ַהּכֹל - ִמי ֲאַנְחנּו?ִחיָדע? ִפי ַהצִּ ִדּיּוק כְּ ינּו בְּ י ָעשִׂ מֹאל, כִּ ָבר ָיִמין ּושְׂ ינּו ִמן ַהדָּ נִּ לֹא שִׁ

ע".  חּו ְלַציֵּן: "ֲעבּור ִחידָּ כְּ שְׁ דַֹאר ְוַאל תִּ ַפְקס אוֹ בְּ ׁשּוָבה ְל"ַמְחָלָקה ְלַתְרּבּות ּתֹוָרִנית" בְּ ְלחּו ֵאת ַהתְּ שִׁ

היער,  שבילי  בין  שפסע  המטייל 
שמע ציוץ שהסב את תשומת ליבו. הוא 
וגילה נשר  התקרב אל עבר מקור הקול, 
הזדרז  השיחים.  בין  ומדמם  פצוע  קטן, 
את  חבש  במסירות,  בו  טיפל  שם,  לביתו.  הנשרים  בן  את  והביא  האיש 
פצעיו, והאכיל אותו מזון משובח. עם הזמן, החלים הנשרון מפצעיו. הוא 
יצא אל החצר ושם פגש את התרנגולים. במשך הזמן הוא למד לחקות את 

השכנים, והגרוע מכל הוא שכח את זהותו האמיתית.

ביום מן הימים, חלף במקום חובב ציפורים. "איך יתכן שמלך העופות 
ביער.  פצוע  אותו  "מצאתי  הבית.  בעל  את  שאל  לעוף?"  מסוגל  אינו 
מאז הוא חי עם התרנגולות. מעולם לא למד לעוף, והתנהגותו היא כמו 
תרנגול", השיב לו. "ובכל זאת", התעקש, "הרי לב של מלך פועם בו! אם 

רק תינתן לו ההזדמנות - הוא יעוף בנקל ויכבוש את השחקים."

הוא החזיק בעדינות את הנשרון ואמר לו: "מקומך הוא בשמים, פרוס 
כנפיך ועוף!" הנשרון התבלבל. הוא לא הכיר את זהותו האמיתית, וחזר 

ללול התרנגולות.

עימו  ועלה  למקום,  חזר  הוא  שאחרי  ביום  התייאש.  לא  הצפר  אבל, 
לראש הגג. "אתה נשר, ממשפחת מלכי העופות, פרוס כנפיך ועוף", ניסה 
לגג  מעבר  שנמצא  ממה  הפחד  אבל  לדאות,  ניסה  הנשרון  אותו.  לשדל 

עוף גוזל
נשרון קטן נמצא פצוע ביער. איש אכפתי לוקח אותו לביתו ומטפל בו במסירות. הוא 

חולק את חייו עם התרנגולים, ושוכח את זהותו - עד לאותו חלון הזדמנויות...

יו  ף ְמפָֹאר ֲעבּור ֲאָנשָׁ דֹולֹות, ָעַרְך ֶנשֶׁ ֲעָצמֹות ַהגְּ ֵקיָסר ַאַחת, ַהמַּ

ים  ַמֲעַדנִּ ַהְקרּוִאים  ִלְפֵני  יׁש  ִהגִּ ן,  יּומָּ מֶּ ְרִתים  ְמשָׁ ֶצֶות  קָֹרִבים.  ַהמְּ

ִעיָמה ֵאת ָהֲאִויָרה,  ְזמֶֹרת ֶהָחֵצר ַהנְּ ִים. תִּ מַּ ְך כַּ פַּ ִחים. ַהיִַּין, ִנשְׁ בָּ ְמשֻׁ

יָסר ָאָדם  ׁש ִלְפֵני ַהקֵּ ל זֹאת, ִנגַּ תֹוְך כָּ ְמלֹא עּוזָּה. בְּ ְמָחה ָהְיָתה בִּ ְוַהשִּׂ

ּוְבתֹוָכּה,  ה  ַסְלִסלָּ א  ָנשָׂ ְבָיָדיו,  ֶמׁש.  שֶּׁ ְצרּוֵבי  ֱהיּו  ָניו,  פָּ ר.  ֻמכָּ י  ְלתִּ בִּ

יו. "הּוא ּפֹוֵעל  יָסר ֶאת ֲאָנשָׁ ַאל ַהקֵּ רֹות ָהעוָֹנה. "ִמי ֶזה?" שָׁ ֵמיָטב פֵּ

ֱחָוה.  ׁש ִמן ַהמֶּ יָסר, לֹא ִהְתַרגֵּ ירּו לוֹ. ַהקֵּ ָך", ִהְסבִּ לְּ דֹות שֶׁ ַאַחת ַהשָּׂ בְּ

לֹום. ְבֶזה,  רוֹ ְלשָׁ ָנה ִמיָָּדיו, ֵהִניף ָידוֹ ּוְפטָּ תָּ ן ָלַקַחת ֶאת ַהמַּ הּוא ִסמֵּ

יֵּם ָהִעְנָין. ִהְסתַּ

י הּוא  ר ָעָליו כִּ ר, ְוִנכָּ ִאיׁש ַאֵחר ִהְתָקֵרב ֵאָליו. ְלבּוׁשוֹ ָהָיה ְמֻהדָּ

ָזָהב,  ֶרת  ְרשֶׁ שַׁ בְּ ָאַחז  ָידוֹ  ַכף  בְּ ָחׁשּוב.  י  ַמְמַלְכתִּ ַתְפִקיד  בְּ א  נֹושֵׂ

יָסר.  ְלטוֹן. "ִמי הּוא ֶזה?" ִהְתַעְנֵין ַהקֵּ ֶהֶגה ַהשִּׁ ׁשּוָרה ֲעבּור ָהאֹוֵחז בְּ תְּ

ֵאי ָהַאְרמוֹן", ִיְדעּו אֹותוֹ. גַּם  ֻמנֶּה ַעל ָהֶרֶכׁש. הּוא ֶאָחד ִמבָּ "ֶזהּו ַהמְּ

ֵאת  ל  ְלַקבֵּ הֹוָרה  יָסר. הּוא  ַהקֵּ גּוַבת  תְּ ָתה  נְּ תַּ ִהשְׁ לֹא  ֶזה  ִמְקֶרה  בְּ

ְתנּוַעת ָיד, ִלְמקֹומוֹ. ַח אֹותוֹ בִּ לֵּ ּנּו, ְושִׁ ֲחרֶֹזת ִממֶּ ַהמַּ

ֶסף.  כֶּ ִביַע  גָּ ָיָדיו  בְּ אֹוֵחז  יָסר,  ַהקֵּ ִלְפֵני  א  בָּ נֹוַסף  ֶאָחד  ְוִהנֵּה, 

ד אֹוְתָך.  א ְלַכבֵּ בָּ ּוָרה שֶׁ יָסר ְוַנֲעָנה: "ֶאְזָרח ִמן ַהשּׁ ַאל ַהקֵּ "ִמיהּו?" שָׁ

ל ְרצוֹנוֹ הּוא ָלֵתת ְלָך  הּו. כָּ ְלשֶׁ ַתְפִקיד כָּ הּוא לֹא ּפֹוֵעל, אוֹ ַמֲחִזיק בְּ

יָסר  ַמע זֹאת ַהקֵּ ָך." שָׁ דְּ מּוָרה ִמצִּ אֹות ּתֹוֶדה, ְללֹא ׁשּום תְּ ָנה כְּ ַמתָּ

יב ֶאת  ׁש ְלהֹושִׁ קֵּ י", ָאַמר. הּוא בִּ בֹוד ֲאִמתִּ ָניו. "ָאֵכן, ֶזהּו כָּ ְוָזְרחּו פָּ
ִכיִרים... ִרים ַהבְּ ֶאָחד ַהשַּׂ א ָחׁשּוב כָּ סֵּ ָסמּוְך ֵאָליו, ַעל כִּ ָהֶאְזָרח בְּ

ֵסֶפר  בְּ ב  ִנְכתַּ ֵתנּו  ַפָרשָׁ בְּ ָהָאמּור  ּתֹוָדה  ן  ָקְרבָּ ַעל  ל:  ְמשָׁ ַהנִּ
"ָחָטאת"  אן  כָּ ֶנֱאַמר  לֹא  ָדְנִני."  ְיַכבְּ ּתֹוֶדה  "ְוזֹוֵבַח  כג(:  )נ,  ים  ְתִהלִּ
נֹות ֵאּלּו  ֵני ָקְרבָּ שְּׁ ֵני שֶׁ א ִמפְּ א "ּתֹוָדה". ַמּדּוַע? ֶאלָּ ם", ֶאלָּ אוֹ "ָאשָׁ
י ַהּמֹוִעיל  ֶהם ִעְנָין ִאישִׁ רּוְך בָּ כָּ ר ַעל ֵחְטא ְמֻסיָּם - ֲהֵרי שֶׁ ִאים ְלַכפֵּ בָּ
אן  ם הֹוָדָאה. ִמכָּ ן ּתֹוָדה ְמֹיָעד ַאְך ְוַרק ְלשֵׁ ָתם, ָקְרבָּ ְלַמְקִריב. ְלֻעמָּ
י  ד ֲאִמתִּ ִאיׁש ֶזה, ְמַכבֵּ רּוְך הּוא רֹוֶאה בְּ דֹוׁש בָּ י ַהקָּ א ֵעְרּכוֹ ָהָרם, כִּ בָּ

ָלם. ּוֻמשְׁ
י  ַלפֵּ כְּ ְמֻיָחד  ַיַחס  ְלַהְראֹות  ְמֻעְנָיִנים  ָאנּו  שֶׁ כְּ ִנְפָלִאים!  ְיָלִדים 
ְגַלל ִאיְנֵטֶרס  א בִּ ָהִעְנָין בָּ שֶׁ ָבר ִחּיּוִבי. ִעם זֹאת, כְּ ַאֵחר - ֶזה ָאֵכן דָּ
בֹוד  כָּ נּו  ֵמִאתָּ ל  ְמַקבֵּ הּוא  ּוִבְתמּוָרה  ּנּו,  ִממֶּ ְמִפיִקים  ָאנּו  שֶׁ ְמֻסיָּם 
ם  ְלשֵׁ ְטהֹוָרה  ְנִתיָנה  בִּ ִנְמָדד  י  ָהֲאִמתִּ ָהֵעֶרְך  ֵלמּות.  שְׁ ָכְך  בְּ ֵאין   -
ָאנּו אֹוְמִרים "ּתֹוָדה"  שֶׁ ל, כְּ בֹוד. ְלָמשָׁ ם כָּ י ְלשֵׁ ָכבֹוד ֲאִמתִּ ְנִתיָנה, בְּ
"ּבֶֹקר טֹוב"  ְלַבד,  בִּ ם הֹוָקָרה  ְלשֵׁ יַע אֹוָתנּו  ִהסִּ ָהאֹוטֹוּבּוס שֶׁ ְלֶנָהג 
ָאנּו  שֶׁ ם ַהֲעָרָכה ֶנּטוֹ, אוֹ כְּ ָעְבָרה ְלשֵׁ ָנה שֶׁ שָׁ ד אֹוָתנּו בְּ מֵּ לִּ ִלְמַחנְֵּך שֶׁ
ְלנּו  בַּ קִּ נֹות שֶׁ ר ְלַמתָּ ל ֶקשֶׁ ם הֹוָדָאה, ְללֹא כָּ ָרְך ְלשֵׁ מֹוִדים ָלה' ִיְתבָּ
ְסגַּת ָהֵעֶרְך  ְענּו ֶאל פִּ ָכְך ִהגַּ בְּ ה ַוֲאֵחרֹות, ָהֵרי שֶׁ ֵאלֶּ ּיֹות כְּ ּנּו, אוֹ ִצפִּ ִממֶּ

ים, ַההֹוָדָאה.  ַחיִּ ֶהָחׁשּוב בְּ
ה ט' אֹות ד'( ָרשָׁ ת "ַצו" )פָּ ָרשַׁ ה" פָּ י "ִמְדָרׁש ַרבָּ ַעל פִּ

שיתק אותו. הוא שב אל מקומו משכבר הימים, הלול.

למחרת, הוא חזר שוב. הפעם הוא העלה את הנשרון לפסגת הר גבוה 
ודרבן אותו: "נשר הינך! פרוס כנפיים ועוף!" הנשרון ההססן התבונן סביב 
בחשש. אבל האיש הוסיף לזרז אותו. אט-אט התחולל המפנה. הוא החל 
לנענע את אברת כנפיו במרץ. בהדרגה הוא צבר תאוצה, עד שהתרומם אל 

בין העננים ונעלם...

בשל  "ויקרא"  לקודמתה,  זהה  "צו"  פרשת  ָניו..."  בָּ ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  "ַצו 
"ויקרא"  שפרשת  בעוד  זאת,  עם  הקורבנות.  הקרבת  מלאכת  תוכנה, 
"צו"  פרשת  הקרבן,  מביא  של  הסובייקטיבית  המבט  נקודת  את  מתארת 
מתמקדת יותר במישור האובייקטיבי, מבצעי ההקרבה, אהרן ובניו. עבורם 
פרויקט נשגב זה הינו עולם חדש, תיאורטי, ובלתי מוכר. לכן, משה מתבקש 
המילה  כאן,  אפקטיבית.  עוצמה  להם  לתת  בדבר,  העוסקים  את  לעודד 
הכרחית  שהיא  העצמה  אלא  שרירותית,  מפקודה  הנגזר  ציווי  אינה  "צו" 
עבורם ]השווה )דברים ג, כח(: "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו". ורש"י על אתר: "אין צו אלא לשון 
זירוז."[. כשהתמיכה קיימת, הרי שחומות החשש והפחד מתפוגגות, המוראל 

מתחזק, ובעקבות כך, הדרך להגשמת המטרה היא עניין קרוב מתמיד.

תומכת  חברה  בקרב  הימצאות  אישית?  להעצמה  להגיע  מעוניין  טיפ: 
ומפרגנת - תתרום דרסטית לעניין.



יום ראשון, 
א' חוה"מ פסח, 
טז' ניסן תשע"ב, 

 08.04.2012
באולם "בית 
שטיינברג" 
רח' גבעת 

התחמושת 25, 
חולון

הצגה ראשונה 
לבנים - 11:00

הצגה שנייה 
לבנות - 14:00

חדש, ישן ומעורר עניין

הארוע יתקיים, אי"ה, ביום שני יז בניסן, תשע"ב  
ב' חוה"מ, 9.4.2012 בשעה 20:30 

באולם "בית שטיינברג" 
רחוב גבעת התחמושת 20, חולון

הרה"ג אברהם יוסף שליט"א - רב העיר חולון

הרב הילל חיימוב שליט"א 

מר חיים זברלו - סגן ראש העיר

מר לב פנחסוב - חבר מועצת העיר

קונגרס 
יהודי בוכרה 

העולמי

מקהלת
מרכז קהילתי

תורני

עיריית חולון

המחלקה
לתרבות תורנית

משרד החינוך 

האגף
לתרבות תורנית

כרטיסים במחיר 50 ש"ח במכירה מוקדמת ניתן להשיג:

מרכז קהילתי מקהלות בשעות קבלת קהל  

בימי א'-ה'  15:30-19:00, 10:00-13:00 

רח' פילדלפיה 5, חולון     טל: 03-5015529

מוקדים נוספים:
חולון - מכולת הפינה המתוקה (מול אולמי ארגמן) 

סיומה 050-7465394; ויקי 052-3568205
קרית שלום - מאפיית לחם בוכרי  רימה 03-5186446 

שכונת שפירא - מכולת מרים 03-5372147
תל כביר - רעיה 050-4111272; מאיה 050-6426333, 052-8088341

עם גדול הזמר הבוכרי 

הזמר אברהם טולמסוב מארה"ב ולהקתו.

ותיאטרון "חנדה חנדה" רונן וחי דוידוב 

בקטעים חדשים ומצחיקים עד דמעות!

ערב חוויתי שכולו צחוק וזמר.

במעמד: 

בס"ד

יום ראשון, 
א' חוה"מ פסח, 
טז' ניסן תשע"ב, 

 08.04.2012
באולם "בית 
שטיינברג" 
רח' גבעת 

התחמושת 25, 

הקרנה ראשונה - 
בשעה 18:00

הקרנה שנייה - 
בשעה 21:00
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מקהלות בשיתוף מכון אחיה

הרצאה לאבות בחינוך ילדים – הרב בארי 
"אתגרי החינוך בתקופתנו" כלים מעשיים להורים - 

תקשורת נכונה עם הילד והכרת עולמו הרגשי.
ביום שני, א' באייר 23.4.2012 בשעה 20:30 כניסה 10 ש"ח 

מירה גרינברג 
חשיבות סדר היום בהתפתחותו הרגשית של הילד 

ביום שלישי ט"ז באייר בשעה 20:30, כניסה 10 ש"ח   

טל. 03-5015529     פקס. 03-5030214

כרטיסים להצגה/לסרט במחיר 25 ש"ח 

ניתן להשיג בקופות האולם החל מהשעה 08:00 

או במכירה מוקדמת במתנ"ס "מקהלות"

בימי א'-ה'  15:30-19:00, 10:00-13:00 

רח' פילדלפיה 5, חולון טל: 03-5015529


