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עלפסח'ה.פסיחהמלשוןפסח–"במצריםאבותינובתיעלהמקוםשפסחשוםעלפסח"
?ישראלבניבתיעלהאלוקיתהפסיחהשלומהותהעניינהמה.במצריםישראלבניבתי

אתהיכהולאישראלבתימעלודילגבבתיהםמצריםבבכורותהיכה'שהנראהפשוטבמבט
.בכוריהם

ממכתשניצלנוהואהפסיחהשלעניינהאם-א;קשותקושיותמספרעולותזוהבנהעל
'וכדהגאולה,ההצלהחגולא"פסח"בשםבתורההחגוקורבןהחגנקראלמהאזבכורות

העובדהאתמבטאתרק"פסיחה"האם,בנוסף.החגשלמשמעותואתכראוישמבטאים
ולאניצלושישראלמהעובדהחידושכלבהאין,בכורותבמכתמתולאישראלשבכורות

אתואילו,"המשחיתהמלאך"עשהבכורותמכתאת-ב.במצריםהמכותמשארגםנפגעו
אליהו.הפוכהבמשמעותך"בתנמופיע"פסיחה"המושג-ג."מלאךולאאני"מצריםיציאת
כלומר,"הסעיפיםשניעלפוסחיםאתםמתיעד"ישראללבניאומרהכרמלבהרהנביא
אתם.להבדיל,זרהלעבודהבמחשבה,"סעיף"בוגם',להבמחשבה,"סעיף"בגםאתם

.מעליולדלגולאעצמובדברלהיותזה"עללפסוח",במשתמע.ביניהםמדלגים
למכתמתייחסתאינהבמצריםשהיתההאלוקיתשהפסיחהל"זצקוקהרבמבאר,זאתלאור

השראתהיאישראלבבתיהפסיחה.המשחיתהמלאךידיעלבמקבילשנעשתההבכורות
נשמההונפחה.ישראלאנשישלליבותיהםבתיךהלאומיתהישראליתהרוחהופעת,השכינה

לא.ממצריםברחלאעבדשאף,ל"חזאומרים,מצריםיציאתעד.לידהכעין,העםבתוך
לילמידיאומריםאנוגםלכן.בקרבםרוחהיתהשלאבגללאלא"הפרדהגדר"שהיתהבגלל
יציאת.היוםעדלפרעהעבדיםהיינוממצריםאותנומוציאהיהלאה"הקבשאילוסדר

שישישראללבניאומרהיהמשהאם."סרטיפיקט"נתינתאומדיניהסכםלאזהמצרים
ללא,עבדיםשלרביעידורהיוהם.ממקומוזזהיהלאמהםאחדאףממצריםלצאתאישור
אנרגיה"ההחיוניות,הנשמההופיעהמצריםביציאת.רצוןוללארוחללא,לאומיתזהות

שהתחדשה'הרוחי"ענולדישראלעם.עםלהיותאותווהפכהישראלעםבקרב"הרוחנית
."פסיחה"השלמהותהזו.בקרבו

.הישראליתלאמונהיסודכאבןמצריםיציאתאתמגדיר"הכוזרי"בספרל"ריה,לכךבהתאם
האבותבאלוקימאמיניםשאנולועונההוא,אמונתועלהיהודיהחבראתשואלכוזרכשמלך
לאהאמונהיסודהאםושואלכךעלתמהכוזרמלך.ממצריםישראלבניאתהמוציא
הישראליתשהאמונהמדגישל"ריהאלא.והארץהשמים,העולםבבוראהאמונהעלמושתת

והופעתוולידתוהעםבתוךהכבירההאלוקיתהרוחהופעת-מצריםיציאתעלמושתתת
שהוציא'שהמאמיניםאנוזהגביעל.העקרוניתהייחוסנקודתזו.ההיסטוריהבימתעלכעם

.והארץהשמיםאתבראגםהואלחירותמעבדותאותנו
אנו,ובבוקרערב,יוםבכל."ובלילותבימיםמצריםיציאתלהזכיר"מצוויםאנוכךמתוך

.היוםועדמאזבקרבנושמתנוססתהפנימיתברוחוהרגשתנותודעתנואתלהעמיקנדרשים
הנשגבבמעמדשהופיעהאורומאירחוזר,"'הדרך"בספרל"הרמחאומר,ושנהשנהבכל

מאירהישראליתורוח,האלוקיתהפסיחהמתחדשתהסדרבלילשנהבכל.הקדוםהמקורי
.לחירות,נתוןהואבהםהמיצריםמכל,אותוומוציאההעםבקרב

חג פסח כשר ושמח

הרב ערן טננבאום/ ? על שום מה–פסח 

כל שלא אמר : "אומר( 'ה' מסכת פסחים י)רבן גמליאל 
: שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן

כדי לקיים כראוי את מצוות סיפור ". מצה ומרור, פסח
יציאת מצרים יש להבין ולהעמיק בשלושת המושגים  

".פסח"נתבונן בקצרה במושג . הללו



סיפור קצר
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יהונתן הרשקוביץ/  באחדותינוכוחה של רחל 

תמיד.למטופלתבדרך,השקיעהלפנירגע,צהרייםאחר
שהםמהסיבהשלילמטופליםללכתאוהבשאניאמרתי

,אותישרוקןארוךעבודהיוםאחריבאנרגיהאותיממלאים
טוב–טובהמילהשלכוחה,חיוךשלכוחו,שנקראמה

פותחתהמטפלת,בדלתדופקאני.למטפלוטובלמטופל
בסלוןלימחכהתמידרחל.שונההמצבהפעםאך.נכנסואני
מיםמלאת,מזיעהפלסטיקשכוסמקפידה,הכורסאעל

.הספהעלשוכבתאותהמוצאאניהפעםאך,ליתמתיןקרים



שבת ויקרא
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יצירה לילדים
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שבת הגדול
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הודיה  -רכזת הנוער 

6

כבראלוובימיםמפוליטיהתחילזה.שלנובעםפנימימשברחוויםאנחנוהאחרונהבתקופה
.אביביתהתלהשכנההשניכשבצדברקבבניענקהפגנותמתקיימות

מתתיהובןיוסףהואהלאפלביוסיוספוסכותבברומאים״היהודיםמלחמת״תולדותבספר
.השניהמקדשביתחורבןבתקופתהגדולהמרדסיפוראת

לאוזנייםנוספיםובכרכיםיהודיותלאוזנייםהמרדסיפוראתשגוללתומרתקתמעניינתדמות
באויבהמלחמהמןקשההיהבעםהפילוגכירבותפעמיםמצייןבספרויוספוס.רומאיות

לחורבנהשהביאהוהיאהעירגורלאתשהכריעההיאהפנימיתהמריבהוכי,מבחוץ
אתהכריעוהרומאיםואילוהעיראתהכניעההפנימיתהמריבה..״:257,ה׳-ולהריסתה

{אולמןליזהמיווניתתרגום}(״.חומות[השלחוזקן]מבהרבהקשהשהיתההמריבה

,שבמחאותהפוליטיהשניהצדשמןברחובותומאנשיםלעיתיםתקשורתבערוצישמעתיכבר
שמחכהמסביבנואויבשישכיווןהאחיםמלחמתאת״להפסיקבסגנוןוהרגעהמיתוןבמשפטי

צדאיזהלהצדיקחלילהלרגעאופולטיםבמסריםענייןשוםכאןליאין.להכניענו״הנכוןלזמן
.קטנתי,במפה
יותרבאמתשלנוהגדולשהאויבשנזכורשחשובאותנומלמדתהיהודיתשההיסטוריה,דעתי
לאויוספוסחינםמשנאתנחרבהשניהביתחורבן.ביננוהקרעזה-מאיימתאויבמדינתמכל

נמצאשלמהוגאולהרעותאהבה,לשלוםהאמיתיהשינוי-לזכורעלינו.זאתלהגידהראשון
!משרשרתחלקאנחנו-ולזכור,מאיתנואחדכלשלהפנימיתובמלחמהבכוחנו

ושכלהעםבאחדותעצוםכחבידינושישולשכחכאינדיבידואלעצמנועללהסתכללנואל
.היהודיהעםשלשלמההיסטוריהומאחוריושלםסיפורהואמאיתנואחד

.הסדרולילהפסחלחגענקבצעדימתקרביםאנחנו
אלוקיעל,ישראלעםעלעמוקדבראותנומלמדהסדר״ליל:נבוןחייםהרבשכתבבמהנסכם

הטעההרייטינגפטפטנותעידן.שחשבנומהלאשאנחנואותנומלמדהוא.עצמנוועלישראל
בלייניםשאנחנוומגניביםחדשניםשאנחנו,מכוריםתקשורתצרכנישאנחנולחשובאותנו
עלהבדיחותבין,הסדרבלילופתאום.ומשועממיםקטניםעריציםהםשילדינו,מנוחחסרי

:באמתאנחנומהמגליםאנו,המשפחתיתהצפיפותעלוהתלונותוהחרוסתהמצות
שאליה,הנצחיתהבריתבסודילדינואתלהביאמכליותרהעורגים,ויעקביצחקאברהםבני

אחתועוד,העברמןבסבינונזכריםכשאנחנובסתרדמעהמזיליםאנחנו.הורינואותנוהביאו
.העתידמןנכדינועלחולמיםכשאנחנו

.סדר״עושההואבראשאבל,הזהבלילהבשולחןישבלגןהרבה
הצלחתלמעןבהווהליישמוהואמטרתווכלעברואתולומדשזוכרעםהואהיהודיהעם

.אמן.וסובבנועצמנוכלפיאהבה,בעםאחדותתמידשנדע.עתידו

(יגאל אלון)״עם שאינו יודע את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל״ 



ברכות ואיחולים
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"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"–אבלים 

ל"לאלה גלבוע במות אחותה אורנה ז'למשפ•
ל"לאירית חורב במות האב בנימין וולך ז•
ל"הריס במות האב משה ז' למשפ•
ל"יהודית נחמה זעם פטירת האם -רותי וצביקה , (ממוש)לאברהם סלע •

('הושע ב" )לי באמונהוארשתיך...לי לעולםוארשתיך"–אירוסין •
שחרהדס וסרמן לאירוסי הבת ' לגב•

(א"ג י"ירמיהו ל)" קול ששון וקול שמחה  קול חתן וקול כלה"-נישואים •

ליאת ואורי לבב לנישואי הבת ליאל' למשפ'למשפ•
לנופר פוגל ואיתן לנישואיהם•
שרה ואיציק פוגל לנישואי הבת נופר' למשפ•
יונה ומיכאל פריד לנישואי הבן דביר' למשפ•
אסתר פריד לנישואי הנכד דביר' לגב•
תרצה וצבי רוט לנישואי הנכד' למשפ•

('א' משלי ג)" לבךבני תורתי אל תשכח ומצוותי יצור על "–בת  מצווה /בר •

לבת המצווה של הנכדה שיקמהדויטששרה ' לגב•
של הדר ברכההמצוהלבת בהרבשירה וארנון ' למשפ•

(  תהילים)" וראה בנים לבניך"–לנכדים ונינים •

יונית ושמחה ברון להולדת הנכדה' למשפ' למשפ•
להולדת הנכדפיירברגלרונית •
להולדת הנכדפיירברגלצפריר •
ברכה אופיר להולדת הנינה' לגב•
להולדת הנינהריישבינה ' לגב•
אסתר פינקלשטיין להולדת הנינה' לגב•

!ודסזהבה ' ברכות לפרופ
בתפקידה החדש סגנית מנהלת 

במרכז הרפואי בני ציון
עומדת גם בראש רשות המחקר והחדשנות והיחידה  ודס' פרופ

.של המרכז הרפואי בני ציוןלפרוטאומיקה
אנו מאחלים לה בהצלחה רבה בתפקידה החדש
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הצגה לילדים

לכרטיסים לחץ כאן

https://haifakids.co.il/Event/?Id=42197#ScrollToSec
https://haifakids.co.il/Event/?Id=42197#ScrollToSec


מטיילים עם צביקה
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יוגה שיקומית


