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 אדר א תשע"וב ז"י
 

 טקס בנות מצווה תשע"ו -"היכל הבנים" 
 

 הורים ואורחים, נערות ונערים יקרים,

 בקר טוב,, מחנכים וכל באי היכל הבנים

 

אבקש להודות לסגל ביה"ס ובמיוחד לצוות המחנכים על המעמד החגיגי 

 ולבית הכנסת היכל הבנים על האירוח.

התבגרות, מעמד בו אנו מכריזים כי מצופה מהנערות  אנו נמצאים בטקס

 ומהנערים להיות אחראים למעשיהם ולהיות מובילים ולא מובלים.

 

", אחת כי תישאהשבוע, בבתי הכנסת, יעסקו בקריאה ובלימוד פרשת "

מתוך חמישים וארבע "פרשות" אליהן מקובל במסורת היהודית לחלק את 

 . תורהחמשת חומשי ה

 " עוסקת בין היתר ב:כי תישאפרשת "

  הקוד המוסרי של עם  -קבלת לוחות הברית )בהן עשרת הדברות

 ישראל(, 

  בחירת אלוהים אחרים -פרשת עגל הזהב 

 .משבר המנהיגות של משה ואהרון 

וציא את ישראל ממצרים ולאחר מסע רגלי על פי הסיפור המקראי, משה ה

 ממושך במדבר מגיעים להר סיני.

 כאן מתחיל תיאור של מעמד הר סיני.

פרק ל"א בספר שמות . משה עולה אל ההר ומקבל את לוחות הברית

י ֻלֹחת  יחמסתיים בפסוק:  נֵּ יַני שְּ ַהר סִּ תֹו בְּ ר אִּ ַדבֵּ ַכֹּלתֹו לְּ ן ֶאל ֹמֶשה כְּ תֵּ ַויִּ

ים. ַבע ֱאֹלהִּ ֶאצְּ ים בְּ ֻתבִּ ֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן כְּ  ָהעֵּ
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פרק ל"ב מתחיל בתיאור חוסר הסבלנות של העם והחיפוש אחר אלוהים 

ל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן  אאחרים:  ָקהֵּ ן ָהָהר ַויִּ ש ֹמֶשה ָלֶרֶדת מִּ י ֹבשֵּ א ָהָעם כִּ ַוַירְּ

יש  י ֶזה ֹמֶשה ָהאִּ ינּו כִּ ָפנֵּ כּו לְּ ים ֲאֶשר יֵּלְּ ה ָלנּו ֱאֹלהִּ ָליו: קּום ֲעשֵּ רּו אֵּ ַויֹאמְּ

נּו ֶמה ָהָיה לֹו. ֲאֶשר  ם לֹא ָיַדעְּ ַריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ ֶהם ַאֲהֹרן:  בֶהֱעָלנּו מֵּ ַויֹאֶמר ֲאלֵּ

זְּ  קּו נִּ ָלי. ָפרְּ יאּו אֵּ ָהבִּ יֶכם וְּ ֹנתֵּ יֶכם ּובְּ נֵּ יֶכם, בְּ שֵּ י נְּ נֵּ ָאזְּ י ַהָזָהב ֲאֶשר בְּ  גמֵּ

ָפרְּ  תְּ יאּו ֶאל ַאֲהֹרן. ַויִּ יֶהם ַוָיבִּ נֵּ ָאזְּ י ַהָזָהב ֲאֶשר בְּ מֵּ זְּ ַקח  דקּו ָכל ָהָעם ֶאת נִּ ַויִּ

יָ  ל ֲאֶשר מִּ ָראֵּ שְּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יִּ רּו אֵּ ָכה ַויֹאמְּ ֶגל ַמסֵּ הּו עֵּ ָדם ַוָיַצר ֹאתֹו ַבֶחֶרט ַוַיֲעשֵּ

ם.  ָריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ ָרא ַאֲהֹרן ַויֹאַמר ַחג  הֶהֱעלּוָך מֵּ קְּ ָפָניו ַויִּ ַח לְּ בֵּ זְּ ֶבן מִּ א ַאֲהֹרן ַויִּ ַוַירְּ

ים ַויֵֶּשב ָהָעם ֶלֱאֹכל  וַליהָוה ָמָחר.  ָלמִּ שּו שְּ ָמֳחָרת ַוַיֲעלּו ֹעֹלת ַוַיגִּ ימּו מִּ כִּ ַוַישְּ

ק. ַצחֵּ ָשתֹו ַוָיֻקמּו לְּ  וְּ

אלוהים מכין את משה למפגש עם העם המורד, אשר בחוסר סבלנותו בחר 

 לעשות לעצמו אלוהים אחרים....

י ַכֲאֶשר  יטמשה יורד מההר, נושא את שני לוחות הברית, וכך כתוב:  הִּ ַויְּ

ָיָדיו ֶאת  ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה ְך מִּ לֵּ ַחר ַאף ֹמֶשה ַוַישְּ ֹחֹלת ַויִּ ֶגל ּומְּ א ֶאת ָהעֵּ ַוַירְּ

ר ֹאָתם ַתַחת ָהָהר.  ַשבֵּ ש  כַהֻלֹחת ַויְּ ֹרף ָבאֵּ שְּ ֶגל ֲאֶשר ָעשּו ַויִּ ַקח ֶאת ָהעֵּ ַויִּ

ל.  ָראֵּ שְּ י יִּ נֵּ קְּ ֶאת בְּ ם ַוַישְּ י ַהַמיִּ נֵּ ֶזר ַעל פְּ ַחן ַעד ֲאֶשר ָדק ַויִּ טְּ  ַויִּ

קורא לאהרון  ,משה רותח מזעם, הורס את עגל הזהב ואת כלי הפולחן

ֶמה  :ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן כאאחיו ומבקר אותו על כך שנהה אחר ההמון. 

ֹדָלה. ָעשָ  אָת ָעָליו ֲחָטָאה גְּ בֵּ י הֵּ ָך ָהָעם ַהֶזה כִּ  ה לְּ

 כבואהרון מתנצל וטוען שלא הייתה לו בררה, זה מה שההמון רצה.: 

ָרע הּוא.  י בְּ ָת ֶאת ָהָעם כִּ י ַאָתה ָיַדעְּ ַחר ַאף ֲאֹדנִּ רּו  כגַויֹאֶמר ַאֲהֹרן ַאל יִּ ַויֹאמְּ

ֶאֶרץ  יש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו מֵּ י ֶזה ֹמֶשה ָהאִּ ינּו כִּ ָפנֵּ כּו לְּ ים ֲאֶשר יֵּלְּ ה ָלנּו ֱאֹלהִּ י ֲעשֵּ לִּ

נּו ֶמה ָהָיה לֹו.  ם לֹא ָיַדעְּ ַריִּ צְּ  מִּ

אהרון נהג בפחדנות ווגילה חוסר מנהיגות. במקום לעמוד מול העם ולבצע 

 ועל כך נאמר: פני הדור כפני הכלב. נתן לו את מבוקשו.הכשרת לבבות, 
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 ,ומחנכים נערות ונערים יקרים וגם הורים

, אשר אנו מעניקים לכם היום, הינו סיפור רב שנים של המלא ספר התנ"ך

עם ישראל מערש היווצרו לפני ארבעת אלפים שנים באזור הסהר הפורה 

מאות שנים של נדודים, אלף וחמש יותר מ)עירק של היום( למשך 

 התיישבות, גלויות ושיבה.

סיפורי בו ספר התנ"ך הינו סיפורם של אנשים, משפחות ולאומים. יש 

אהבה ושנאה, מלחמה ושלום, פוליטיקה ותככים, סיפורי זימה והתחסדות 

 מוסר השכל.ערכים והרבה מאוד  –ובעיקר 

ועליו אין  תבינו כי הדבר היחיד, אשר באמת מקודש התנ"ך ספרמתוך 

 הינו ערך החיים. ,עוררין

יהיו וישאלו מי אתה ומי שמך לפרש כך או אחרת את התנ"ך? אשיב כי 

איננו זקוקים לאישור של איש. ספר התנ"ך הוא שלנו, של כל אחת ואחד 

מאתנו ופרשנות התנ"ך מותרת לכל אחד מכם. העיקר שתקראו בו ותלמדו 

כות של עם ישראל. אם תבינו את סיפורו המופלא רב השנים ורב התהפו

 את זה, תבינו על מה התבסס המפעל הציוני.

 

 שבת שלום ודרך צלחה.

 

 
 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו
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