
  
  

 

  

  

  

ה'  - ה' יביא את קרבנו ל - ה'... המקריב את זבח שלמיו ל - "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ל 
  מזבח שלמיו. ידיו תביאנה את אשי ה'" 

  
ה'" בכל הקרבנות כי אם -לא נאמר "אשר יקריב לשסגנון הכתוב בשלמים שונה משאר הקורבנות,  

מטעם זה נכתב "ידיו תביאנה את אשי ה'" שלא  כי אם כמתנה.    אצל השלמים, שבאים לא על עוון
על דרך המשל, מציין הכלי יקר שאדם שחטא לפני המלך מביא מנחתו  .  הוזכר בשום קרבן אחר

  .כאמור בשלמיםבאמצעות שליח ואילו מי שנותן מתנה דרך כבוד למלך מביאה בידיו, 
  

נדר ונדבה), צריך להיאכל ביום הקרבתו   קורבן תודה, שהוא אחד משלושת מיני שלמים (יחד עם
ולפי חכמים גם בלילה, אך לא עד בוקר. לפי הרלב"ג, הבשר משובח יותר בזמן זה (דהיינו: אחרי יום  
(מסריח,  וספר חינוך מציינים שבחלוף השעות הבשר ימאס ע"י האדם  כבר לא טעים). הרמב"ם 

וף את הקורבן יש בה גם כדי לחזק את  מלא בזבובים למשל) וספר החינוך מציין גם שהחובה לשר
מידת הביטחון של האדם בבוראו (כמו המן, שאסור להותיר ממנו עד בוקר). לפי האברבנל, הטעם  

המקריב יצרף אנשים אחרים לסעודה ע"מ לסיים את הקורבן ועל הדרך יספר את   -הוא פרסום הנס  
ומתקיימת האדם  בני  בין  האהבה  מתרבה  גם  כך  לקורבנו.  השלמים    הסיבה  קורבן  של    - תכליתו 

  המביא שלמים מביא שלום לעולם.
  

  ועוד משהו נוסף לפסח:  
  (שיר השירים)   "לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי"

  
התרגום  פסח.  חוה"מ  בשבת  ונקרא  לבורא  ישראל  שבין  הקשר  על  מדבר  כידוע  השירים  שיר 

ה כתיאור  השירים  שיר  את  מפרש  אחרים)  ואת  י(ומפרשים  הים סטורי  כקריעת  הספציפי  הפסוק 
לפסוק נראה,  כך  היקש,  מתוך    ופרשיו   פרעה*  רכב  סוס  *כל  הים  על  חונים  אותם  וישיגו"  כמובן, 

  וחילו...". 
  

סוס פרעה טבע בים. למה להשוות את    , תמוהה:ההשוואה שבפסוק, בין סוס פרעה לרעייה (ישראל)
  ישראל לסוסי פרעה?

  
התרגום עונה על זה בפירושו לפסוק ומסביר שחרה אף ה' בערב רב ורצה להטביע את ישראל במי הים כפי שהטביע את סוס פרעה  
ורכבו. כאן משתלב המדרש "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה", שפירושו הוא שביקשו המלאכים לומר שירה והקב"ה השתיק 

עם זאת, על אף שרצה להטביעם בים, חתם את    ו מכלל סכנה והם עדיין בבחינת "טובעים בים"., טרם יצא ישראלאותם כי מעשי ידיו,  
  הפסוק ב"רעיתי", ישראל עדיין רעייתו.  

  
מצד אחד, יש לקרוא את ההגדה  צון ה' להטביע את ישראל כסוס פרעה לבין הגדרתם כרעייתו, קיים גם בהגדה:  הניגוד שבפסוק, בין ר

אנו עדיין בגדר טובעים בים, לא יצאנו מכלל סכנה ועלינו לראות את עצמנו כאילו  ;  להפסיק לדיבור חול בזמן המגידבאימה ויראה ואין  
שמתחילה    ;אנו עתה יוצאים מממצרים. מצד שני, אנו בני חורין ששותים בהסיבה ומקדישים את הערב לסיפור בחירת הקב"ה בעם

עמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד  שא הבטחה  רם והכיר בבורא, ונתן לו הבועובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואז הגיע אברה
וגם כשהים מאיים להטביע כסוסי פרעה, מגיע חג הפסח ומזכיר שישראל הם .  , בין בדמות צר ואויב ובין בדמות מגיפהעלינו לכלותינו

  רעייתו. 
  שבת שלום!                                                                                                                                                                                                                      



  

  

  

  

  

  

  טיול משפחות לתל חדיד 
פסח,   המועד  בחול  שני  ביום 

בתל   נצא משפחות  לטיול 
לטיול  ה  חדיד.  2אורך  ימשך 

שמתאים  במסלול  ק"מ 
לכולם, כולל עגלות, בהדרכת 

  יובל עזאני. - מורה לשל"ח
בשעה   מהיישוב   14:00יציאה 

פרטיים חזרה   ,ברכבים 
  .17:00משוערת בשעה 

  

יום הזיכרון ולזכר חללי    לכבוד 
ונפגעי   ישראל  מערכות 

אתם מוזמנים ,  פעולות האיבה 
חללים   למלא עבור  שאלון 

איתנו.  לא  שכבר    שהכרתם 
קישור לשאלון באתר ובקבוצת 

והסיפורים   הווצאפ. התמונות 
באתר  יפורסמו  הנופלים  של 
בית  של  הווצאפ  ובקבוצות 

  הכנסת במהלך יום הזיכרון. 
  

פייר אבי  נשמת  לעילוי    לימוד 
שבת  בכל  הפסח,  לאחר  יחל 

  . 17:00-17:45בין 
  
  
  
  
  
  

טקס  העצמאות   ריקוד    יום 
  חזרות יתחדשו אחרי פסח.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  חזרות ליום העצמאות ואפיית מצות : מאירועי השבוע   
  
  
  
  
  
 

הללי ל מזל טוב  
אלירז   שירה 
יום   לרגל 
שיחול  הולדתה 

  השבוע!
  

אנטמן  נתן  לאלעזר  טוב  מזל 
  לרגל בר המצווה!

  
שחגג  הורן  לגבריאל  טוב  מזל 
בעקבות  (+שנה,  מצווה  בר 

  הקורונה) בבית הכנסת.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שאתם  קודש  ספרי  לכם  יש 
לביה"כ  לתרום  מעוניינים 

ליובל:   פנו  -054הקהילתי? 
2320080  

  
נפתחה פינת ספרי ילדים בבית 
הכנסת! תודה למשפ' לוינשטיין  
לתרומה   נשמח  התרומה.  על 
לפרטים,  נוספים.  ספרים  של 

  054-9743492אילנה 
 



  

 

 

 

 

 

Family trip to Tel Hadid  
On Monday, Chol 
hamoed, 16/3, We're 
going on a family trip to 
Tel Hadid. A 2 km long 
trip on a route that suits 
everyone, including Baby 
strollers. there will be 
guidance by Yuval Azzani, 
a teacher for Shelach. 
Departure from the 
yishuv at 14:00 in private 
vehicles. estimated 
return at 17:00. 

In Honor of Israel's 
Memorial day and all of 
our IDF fallen soldiers & 
victim's of terrorist 
attacks, please fill out 
this questionnaire for the 
people you knew & that 
are no longer with us. The 
photos & stories of the 
victims will be published 
on the GMCshul website 
& whatsapp groups 
during Memorial Day. 

 

Parent - Child Learning in 
memory of Avi Feier 
Every Shabbat, after 
Pessach, we will have a 
learning in the Shul, 
before Mincha 17:00-
17:45. 

 
 
 
 
 
 

Rehearsals for Yom 
Ha'azmaut dance will 
continue after Passover. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This week's events: Matza baking and Yom Ha'atzmaut rehearsal. 
 

 
 
 
 
 
 

Mazal Tov to 
Haleli Shira 
Eliraz for her 
birthday! 

 
Mazal tov to Elazar Nathen 
Antman for his Bar Mitzva! 
Mazal tov to Gavriel Horn 
who celebrated his Bar 
Mitzva (+1 due to Covid19) 
in our Shul. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

For book donations to the 
Shul please reach out to 
Yuval: 054-2320080 

 
We opened up a new 
section of books for kids. 
Thank you to the 
Lewinstein family for their 
donation. We would 
appreciate more book 
donation to our new 
section. Please contact 
Ilana 054-9743492 
 


