המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

 26בפברואר 2016
י"ז באדר א תשע"ו

"היכל הבנים"  -טקס בנות מצווה תשע"ו
נערות ונערים יקרים ,הורים ואורחים,
מחנכים וכל באי היכל הבנים ,בקר טוב,
אבקש להודות לסגל ביה"ס ובמיוחד לצוות המחנכים על המעמד החגיגי
ולבית הכנסת היכל הבנים על האירוח.
אנו נמצאים בטקס התבגרות ,מעמד בו אנו מכריזים כי מצופה מהנערות
ומהנערים להיות אחראים למעשיהם ולהיות מובילים ולא מובלים.
השבוע ,בבתי הכנסת ,יעסקו בקריאה ובלימוד פרשת "כי תישא" ,אחת
מתוך חמישים וארבע "פרשות" אליהן מקובל במסורת היהודית לחלק את
חמשת חומשי התורה.
פרשת "כי תישא" עוסקת בין היתר ב:
 קבלת לוחות הברית (בהן עשרת הדברות  -הקוד המוסרי של עם
ישראל),
 פרשת עגל הזהב  -בחירת אלוהים אחרים
 משבר המנהיגות של משה ואהרון.
על פי הסיפור המקראי ,משה הוציא את ישראל ממצרים ולאחר מסע רגלי
ממושך במדבר מגיעים להר סיני.
כאן מתחיל תיאור של מעמד הר סיני.
משה עולה אל ההר ומקבל את לוחות הברית .פרק ל"א בספר שמות
מסתיים בפסוק :יח ַוי ִֵּּתן ֶאל מֹשֶ ה כְּ כַֹּלתֹו ְּלדַ בֵּ ר ִּאתֹו בְּ הַ ר ִּסינַי ְּשנֵּי ֻלחֹת
ֹלהים.
הָ עֵּ דֻת ֻלחֹת ֶאבֶ ן כְּ תֻ בִּ ים בְּ ֶאצְּ בַ ע אֱ ִּ
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פרק ל"ב מתחיל בתיאור חוסר הסבלנות של העם והחיפוש אחר אלוהים
אחרים :א וַ י ְַּרא הָ עָ ם כִּ י בֹשֵּ ש מֹשֶ ה ָל ֶרדֶ ת ִּמן ָההָ ר ַויִּ ָקהֵּ ל הָ עָ ם עַ ל ַאהֲ רֹן
ֹלהים אֲ שֶ ר ֵּי ְּלכּו ְּל ָפנֵּינּו כִּ י זֶה מֹשֶ ה הָ ִּאיש
ֹאמרּו ֵּאלָיו :קּום עֲשֵּ ה לָנּו אֱ ִּ
וַי ְּ
אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָנּו מֵּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַריִּם ל ֹא יָדַ עְּ נּו ֶמה הָ יָה לֹו .ב וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵּ הֶ ם ַאהֲ רֹן:
ָפ ְּרקּו נִּ זְּ ֵּמי הַ זָהָ ב אֲ שֶ ר בְּ ָאזְּ נֵּי נְּשֵּ יכֶם ,בְּ נֵּיכֶם ּובְּ נ ֵֹּתי ֶכם וְּ הָ ִּביאּו ֵּאלָי .ג
ַוי ְִּּת ָפ ְּר קּו כָל הָ עָ ם ֶאת נִּזְּ מֵּ י הַ זָ הָ ב אֲ שֶ ר בְּ ָאזְּ נֵּיהֶ ם ַויָבִּ יאּו ֶאל ַאהֲ רֹן .ד ַוי ִַּקח
ֹאמרּו ֵּאלֶה אֱ ֹלהֶ יָך יִּ ְּש ָר ֵּאל אֲ שֶ ר
ִּמ ָי דָ ם ַויָצַ ר אֹתֹו בַ חֶ ֶרט ַו ַיעֲשֵּ הּו עֵּ גֶל ַמסֵּ כָה ַוי ְּ
הֶ עֱלּוָך מֵּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ָריִּם .ה ַוי ְַּרא ַאהֲ רֹן וַ ִּיבֶ ן ִּמזְּ בֵּ חַ ְּל ָפנָיו ַויִּ ְּק ָרא ַאהֲ רֹן וַ י ֹאמַ ר חַ ג
לַיה ָוה מָ חָ ר .ו ַוי ְַּשכִּ ימּו ִּממָ חֳ ָרת ַו ַיעֲלּו עֹֹלת ַויַגִּ שּו ְּשלָ ִּמים ַויֵּשֶ ב הָ עָ ם ֶלאֱ כֹל
וְּ שָ תֹו ַויָקֻ מּו ְּלצַ חֵּ ק.
אלוהים מכין את משה למפגש עם העם המורד ,אשר בחוסר סבלנותו בחר
לעשות לעצמו אלוהים אחרים....
משה יורד מההר ,נושא את שני לוחות הברית ,וכך כתוב :יט ַוי ְִּּהי ַכאֲ שֶ ר
ּומחֹֹלת וַ ִּיחַ ר ַאף מֹשֶ ה ַוי ְַּש ֵּלְך ִּמיָדָ יו ֶאת
ָק ַרב ֶאל הַ מַ חֲ נֶה וַ י ְַּרא ֶאת הָ עֵּ גֶל ְּ
ִּשרֹף בָ ֵּאש
הַ ֻלחֹת ַויְּשַ בֵּ ר א ָֹתם ַתחַ ת ָההָ ר .כ ַוי ִַּקח ֶאת הָ עֵּ גֶל אֲ שֶ ר עָ שּו ַוי ְּ
ִּש ָר ֵּאל.
ַוי ְִּּטחַ ן עַ ד אֲ שֶ ר דָ ק וַ ִּיזֶ ר עַ ל פְּ נֵּי ַהמַ ִּים ַוי ְַּש ְּק ֶאת בְּ נֵּי י ְּ
משה רותח מזעם ,הורס את עגל הזהב ואת כלי הפולחן ,קורא לאהרון
ֹשה ֶאל ַאהֲ רֹן :מֶ ה
אחיו ומבקר אותו על כך שנהה אחר ההמון .כא וַ י ֹאמֶ ר מ ֶ
את עָ לָיו חֲ טָ ָאה גְּ ֹדלָה.
עָ שָ ה ְּלָך הָ עָ ם הַ זֶה כִּ י הֵּ בֵּ ָ
ואהרון מתנצל וטוען שלא הייתה לו בררה ,זה מה שההמון רצה :.כב
ֹאמרּו
וַי ֹאמֶ ר ַאהֲ רֹן ַאל ִּיחַ ר ַאף אֲ ֹדנִּי ַא ָתה יָדַ עְּ ָת ֶאת הָ עָ ם כִּ י בְּ ָרע הּוא .כג וַי ְּ
ֹשה הָ ִּאיש אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָנּו מֵּ ֶא ֶרץ
ֹלהים אֲ שֶ ר ֵּי ְּלכּו לְּ ָפנֵּינּו כִּ י זֶ ה מ ֶ
לִּי עֲשֵּ ה לָנּו אֱ ִּ
ִּמצְּ ַריִּם ל ֹא יָדַ עְּ נּו מֶ ה הָ יָה לֹו.
אהרון נהג בפחדנות ווגילה חוסר מנהיגות .במקום לעמוד מול העם ולבצע
הכשרת לבבות ,נתן לו את מבוקשו .ועל כך נאמר :פני הדור כפני הכלב.
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נערות ונערים יקרים וגם הורים ומחנכים,
ספר התנ"ך המלא ,אשר אנו מעניקים לכם היום ,הינו סיפור רב שנים של
עם ישראל מערש היווצרו לפני ארבעת אלפים שנים באזור הסהר הפורה
(עירק של היום) למשך יותר מאלף וחמש מאות שנים של נדודים,
התיישבות ,גלויות ושיבה.
ספר התנ"ך הינו סיפורם של אנשים ,משפחות ולאומים .יש בו סיפורי
אהבה ושנאה ,מלחמה ושלום ,פוליטיקה ותככים ,סיפורי זימה והתחסדות
ובעיקר – הרבה מאוד ערכים ומוסר השכל.
מתוך ספר התנ"ך תבינו כי הדבר היחיד ,אשר באמת מקודש ועליו אין
עוררין ,הינו ערך החיים.
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
את סיפורו המופלא רב השנים ורב התהפוכות של עם ישראל .אם תבינו
את זה ,תבינו על מה התבסס המפעל הציוני.
שבת שלום ודרך צלחה.

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל'  * 09-9506699נייד dror@kfar.org.il * 054-4301040

www.kfar-shemaryahu.muni.il

3

