
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

 ,� חולי� לרופא אנו לוקחי�אנשי
 .אבל לא כ� בפרשה אלו המצורעי�

 אולי מסר אחר יש �וא� לא לרופא 
 למחלה

יש כאלו שאומרי� שהיא אפילו 
 "!מידה כנגד מידה"

 ?למי לוקחי� את המצורע
 ?למה זה משמעותי

 ?בצרעת" מידה כנגד מידה"מהי ה
 

 ד�כיתות ג
כדי לסיי� את המחלה התורה עושה 

 :לנו סדר

 טהורות_____ שתיי�  •

אחד ר� וגבוה מכל _____ •
 האילנות

אחד שנוצר מהקט" _____  •
 שבקטני�

אחד מהקטני� _____  •
 שבשיחי�

 ?מה� ארבעה אלה ומה ה� מסמלי�
 )ד:י יד"עיינו ברש(
 

 ו�כיתות ה
 ?פריחה בבתי�?  חולצה חולה

 ?מי שמע על נגעי� כאלה מוזרי�
בתיאור הצרעת התורה מספרת שכל 

 ".   נגועי�"י� יכולי� להיות מיני חפצ
 ?מה דעתכ�? מה פירוש ענייני� אלה
) מז:יג(" "אפשר לעיי" ג� ברמב

 !לשתי גישות שונות) לד:יד(י "וברש
 

 דיון לשולחן שבת
 

התורה מספרת כי עונשו של המצורע 
יש כאלו .  הוא לשבת לבד מחו% למחנה
מידה כנגד "שרואי� בזה התייחסות של 

דר� דיבור לשו" הרע אד� שב".  מידה
הרחיק אחר מהחברה חייב לחוות מה 

:  רה לתקופהזה להיות מחו% לחב
אנו   בהפטרת פרשת מצורע"!  מגיע לו"

קוראי� על ארבעה מצורעי� שישבו 
.  דווקא בימי מצור, מחו% ליישוב

אנשי� אלו כבר התייאשו מחייה� והיו 
, מוכני� להסגיר את עצמ� לידי האויב

אבל .   לה� בחייה�ג� א� זה יעלה
שבהגיע� למחנה , ההפטרה מספרת

אחרי .  האויב מצאו אותו נטוש ועזוב
התלבטות מסוימת המצורעי� מביאי� 

מה הנביא .  את בשורת הישועה לישראל
רוצה להעביר בסיפור זה ובהדגשה על 

הא� הנביא מנסה ללמד ?  המצורעי�
משהו אודות מקומ� של מצורעי� 

והתייחסותנו ) י�נוספ" אחרי�"ואולי (
מה אנו למדי� מכ� שניצלנו ?  אליה�

 הסיפור שמאאו ?  על ידי המצורעי�
 �הזה הוא רק במקרה על מצורעי� 

ולמזלנו ה� היו בחו% כדי להביא את 
 ?   ומה דעתכ�?הבשורה

 ) ד:יד(ואזוב , ארז, שתי ציפורי�
היא א& פע� לא חשבה שהמרחק .  השכונה הסמוכה אל ביתהלכת מרגילה לציפי היתה 

ג� .  זה לקח שעות ארוכות כדי להגיעהיא הרגישה שהיו�  ,משו� מה.  היה כזה ארו�
לאור� .  התחושה היו� הייתה אחרת, כל יו�בכמו " עשרי� דקות אות וא� באמת עבר

 .כל הדר� היא עברה מאבק פנימי
!  לילא , ה האמיתיתיאת הבעיש לה ... היא חשבה לעצמה ,  לעשות את זהחייבתלמה אני 

אולי פתאו� תהיה סערה ... זה הסו& שלי... א� מישהי תראה אותי ליד הבית שלה
   ...הכל התחיל לפני שבוע.  הבעיה שלהבאמת זו , אבל... ואצטר� לחזור הביתה

אמרו שלו� אחת לשנייה ואז .   כשהיא ראתה ש� את ריקיבעמק רפאי�ציפי הייתה 
לא היא עשתה את עצמה כאילו .   אבל ריקי לא ענתה�ציפי שאלה אותה מה היא עושה ש
.  בוקרה יחה למבח" בחשבו" שהיה בכיתה השנושאאת שמעה את השאלה ומייד שינתה 

ריקי .  לבואחנות וקראה לריקי  של ריקי יצאה מאמהפטפוט  שלדקה נוספת אחרי 
 שמחה שהיא הצליחה להתחמק מהשאלה של ציפי לא" היא ,אמרה שלו� לציפי והלכה

 .הולכת
.  ע� חברי� וע� ההורי� שלה, בלימודי�, בתקופה האחרונה היו לריקי קשיי� שוני�

 פע� בשבוע ע� הפגשנעזור לה והיא שת ישהיה לדבר ע� מההורי� החליטו שכדאי ל
הפסיכולוגית עזרה לה ו ה על הבעיות שלה לספרל נהגהריקי .  פסיכולוגית  לילדי�

להתבייש ושכל אחד ה במריקי ידעה שלא היה לה .  להתמודד ע� כל הקשיי� השוני�
ה והיא שמרה ע� הביקורי� האלקל לה זקוק לעזרה מסוימת אבל בכל זאת לא היה 

לכ" דווקא היו� לפגוש את ציפי הדברנית של .  ג� זה מותרש,  כסוד אישי לחלוטי"אות� 
 .יהיה בסדר, ציפי לא ראתה,  זה עבר�אבל ריקי נשמה עמוק .  הכיתה היה מסוכ" ביותר

היא הרגישה שכול� מסתכלי� .  למחרת בכיתה ריקי שמה לב שהיה קשה לה במיוחד
מה ', חלק מהתלמידי� שאלו אותה שוב ושוב ובצורה שכבר נמאס  .עליה בצורה שונה

,  מירי, היא לא הבינה מה קרה אז היא פנתה אל החברה הכי קרובה שלה.  'שלומה
מירי  .   אחרתאליהלשאול הא� היא רק מדמיינת דברי� או שבאמת ילדי� מתנהגי� 

 חולה בראש ולכ" את ציפי סיפרה לכול� שאת: " מה קרהה ולחשה להצידהלקחה אותה 
, ה לעצמההיא חשב, איזה ילדה.  ריקי לא רצתה לשמוע עוד מילה." הולכת לפסיכולוגית

שהיא בסדר ואי" מה להתבייש אבל למה בלבה ריקי ידעה   !בה אחרינו אתמולקהיא ע
 !לגלות את סודה, ועוד יותר, וב אחריהקהילדה הזאת היתה חייבת לע

אמא שלה בכלל רק ביו� השני .   לבית הספרשלושה ימי� ריקי סירבה ללכתבמש� 
המחכנת דברה .  כל מה שקרהאת מחנכת והסבירה לה  אל ההיא התקשרה.  הבינה מדוע

עליה לבוא ולהזמי" אותה , מהחברהע� ציפי וציפי הבינה שא� היא גרמה לריקי לצאת 
 .  חזרה

למה הייתי , ציפי חשבה לעצמה.   ארוכהכל כ�הדר� לביתה של ריקי א& פע� לא היתה 
כדי  לעול� לא לפטפט רק בטיחמוכנה לההיא היתה  , פטפטניתחייבת להיות כזאת 
היא לעול� לא .  למה היא היתה חייבת להיות מעליבה ומתנשאת.  להינצל מהמפגש הזה

היא .  אז היא עמדה לפני הדלת של ריקי.  צטר� לבוא ולהתנצלתלא שתתנשא רק כדי 
הדלת .  היא צלצלה בפעמו".  אי" לא" לברוחכתה עוד דקה או שתיי� אבל ידעה שיח
היה שקט לדקה שלימה עד שציפי התגברה .   השני של הדלת עמדה ריקיהדימצ.  פתחהנ

   " ...מתנצלת... אני... אני,  ריקי:  "והתחילה
 שבת שלו�                     

  

 קשתפרשתון 
  לעומר18 - ג"עתשבאייר ' ג

 מצורע -תזריעפרשת 

 ???מה בין צרעת ליום העצמאות
� את כמה פעמי� לאחרונה שמעת"  …א& פע� לא נותני� לנו… מגיע לנו, אבל"

לפעמי� יש לנו )  ?לול את המלי� האמרת�כמה פעמי� לאחרונה (? לולהמלי� ה
 …שאנירק בגלל ) …שיעור חופשי, ציו" גבוה, מתנה(הרגשה שמגיע לנו משהו 

לפעמי� הבעיה היא ?  זאתהמה גור� לתחושה ).  הרבה פעמי� אי" סיבה טובה(
                         זה בריא .  נהיה גאי� בעצמנו        חשוב וראוי שכולנו .  שיש בנו קצת גאוות יתר
אבל כולנו .  כישרונותנו ל                          במשהו ויש נובמיוחד להכיר שהצלח

לנפח שלנו לכישרונות                                                לתת לא וחייבי� להיזהר 
או שאחרי� " מגיע לנו"ש                                            עד שאנו משוכנעי� , אותנו

בי" דיני הצרעת ." נותני�                                                   ולא " ולינאלא שמי� לב 
בי" ?  בית חולה?  מה                                                  ." צרעת הבית"יש די" של 
.  כיצד להסביר תופעה זו                                               ש גישות שונות י המפרשי� 

 בצרעת שיופיע רק                                                    " מסביר שזה שלב "הרמב
אלא של ,  שלנולאהוא מסביר שא� אנו נשכח שהאר% הזאת היא .  באר% ישראל

להתנהג    אסור לנו.'בעל הבית'מי באמת ת רעת הבית כתזכורישלח צ  הוא  ',ה
.  זלזול ושחצנות לאר% ולתושבי� בהמתו�  ,באר% ובמדינה שלנו בצורה לא ראויה

דאגה לאר% :   חובתנו לחיות בה מתו� אחריות.  שראל היא מתנה מיוחדתר% יא
ר על אר% לשמו, עלינו לזכור אחריותנו.  ובמידה נכונה של צניעות, ולתושביה

 .ומדינה מיוחדת ביותר
 


