
  
  
  

  

 

  

  

   

"אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים... ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו  
  לעולה ובן יונה או תר לחטאת" 

  
הפרשה פותחת בטומאת היולדת ובאופן טהרתה בקורבן. והשאלה המתבקשת היא: מה חטאה? למה  

ורב מצוות פרו  היולדת שקיימה  ועולה?  נטמאת  להביא קורבנות חטאת  ומה חטאה שנדרשת  כך   -ו 
  מקשה האברבנל. 

  
תשובתו היא שמביאה עולה כדי להידבק ביוצרה שעשה עימה חסד והציל אותה מסכנת הלידה.  לגבי 
החטאת, לדעת ר' דוד הופמן קורבן בני יונה בא עבור אלו שנאלצו להתרחק מהמקדש ועתה חוזרים  

ה, ; היונה'-בימי הריונה לעלות למקדש ולאחר הלידה יכולה לחזור ולהתקרב לאליו, כיולדת שלא יכולה  
  ת את המיית הגעגועים אל הבית.אם כן, מסמל 

  
לידה; האחד בויקרא רבה: "ר' לוי אמר: בנוהג שבעולם מפקיד  שני משלים הפוכים ביחס לבמדרש  

. אדם אצל חברו ארנקי של כסף בחשאי ומחזיר לו ליטרא של זהב בפרהסיא, אינו מחזיק לו טובה?"
ומר מה נאה עמוד זה ומה משובח! וחברו אומר לו: האה ואעמוד  השני במדרש תנחומא: "אדם רואה  

  ".  ת תמוהעל העמוד אתה תמוה? אילו ראית המחשב שנחצב ממנו, האיך היי
, משל  לעומת זאת  בתנחומא;  שתי גישות במדרשים אלו. בויקרא רבה, משל המתייחס לפלא הלידה

. ), "טיפה סרוחה"(שנראה כעמוד נאה, אך המחצב שנוצר ממנו  מול הבורא  םדא ה  תויספאל  סחייתהמ
משל השני שבתנחומא ואולי מתבאים מתוך כך. ניתן לראות דוגמה לכך דני יולדת בפרשה קרובים ל 

בראות ישעיהו את מחזה ה' יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל, תגובתו בספר ישעיהו;  
מתוך כך שראתה את  גם היולדת,  היא: איש טמא שפתיים אנוכי, בתוך עם טמא שפתיים אני יושב. אולי  

  טומאתה, ומתוך כך תביא קורבן חטאת. אתהפלא הגדול שביצירת הולד בתוכה, הרגישה 
  

  שבת שלום!                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              

  

  

 8:30מניין שישי בבוקר בשעה  
  . בבית הכנסת

חרי  ן ערבית יומי מתוכנן אמניי
  .20:30פסח בשעה 

שיעור פרשת שבוע של יהונתן 
בשעה  חמישי  בכל  וינטר 

20:30 .  

  

  



  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אימון כושר  |    אימון כושר קרבי לנוער בבית הכנסת הקהילתי
לגילאי   (בנים)  לנוער  שמואל.   12-20קרבי  שילה   בהנחיית 

₪   50  -אימון שבועי בעלות סימלית של  כמעוניינים לפתוח  
שבקבוצת כל המעוניינים נא להירשם דרך הקישור      בחודש.

  0546629744שילה שמואל  לפרטים נוספים:הווצאפ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

חול המועד פסח, י"ז ,  ביום שני|    טיול משפחות באזור מודיעין
 -טיול באורך כה  , כל הקהילה יוצאת לטיול משפחות.18/4ניסן  

כמצב  וכמוצר  (  ק"מ במסלול שמתאים לכולם, כולל עגלות  2
לשל"חגופני) מורה  בהדרכת  עזאנימר    –  ,   .שליט"א  יובל 

ברכבים פרטיים חזרה משוערת   14:00יציאה מהיישוב בשעה  
נא באמצעות הלינק בקבוצת הווצאפ.   הרשמה  .17:00בשעה  

  !להגיע עם מים, אוכל, כובעים והמון מצב רוח

 

בבית   נגרות  חוג 
  הכנסת הקהילתי 

נגרות |   חוג 
ד'   מכיתות 
בהנחיית   ומעלה 

שרוני. החוג    נבו 
במשך    8יתקיים 

מפגשים 
מאי  -בחודשים 

נלמד    יוני.  בחוג 
  לבנות: שרפרף, 

משתתף   כל  בתמונה).  (כמו  משושה  ומדפי  נעליים  מתקן 
  450₪עלות החוג:    יצירות מעץ משלו.  3מסיים את החוג עם  

בשעה  .  המפגשים  8לכל   רביעי  בימי  יתקיים    16:00המפגש 
פתיחת החוג מותנית בכמות    ביוני.  29במאי ועד ה    11החל מה  

. קישור  052-5838548  -  נבו שרוני  לפרטים נוספים:  הנרשמים.
  להרשמה בקבוצת הווצאפ.

  

נגרות   סדנת 
בבית   לזוגות 
  הכנסת הקהילתי 

נגרות  |   סדנת 
בהנחיית  לזוגות 
שרוני.    נבו 
תתקיים  הסדנה 

  2במשך  
בערב  מפגשים 
של  באורך 
  שעתיים וחצי כל  

 2בחוג נלמד לבנות פינת ישיבה:    מפגש במהלך חודש מאי.
ספסלים ושולחן (כמו בתמונה). כל זוג מסיים את הסדנה עם 

משלו. ישיבה   הסדנה:    פינת  הסדנה  .  2000₪עלות  פתיחת 
-052  -  ונינבו שר   לפרטים נוספים:  מותנית בכמות הנרשמים.

  ווצאפ.שמה בקבוצת ה. קישור להר5838548



  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

חג  קראת ללנשים הכנה רוחנית |  מהכנת הבית להכנת הנפש
קיסר אביבה  עם  שיחה  מפגש  יתקיים  הפסח,  המפגש  ביום . 

בניסן   ה'  הקהילתי.,  20:30בשעה    6/4רביעי,  הכנסת    בבית 
  .כיבוד קל יוגש במקום! ולן מוזמנותכ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מגיל   קהילתית  מצות  בניסן |    ומעלה  13אפיית  י'  שני,  ביום 
 בבית הכנסת הקהילתי תתקיים אפיית מצות.  17:00, ב11/4
יקבל    50₪  -עלות משתתף  (כל    מצות).   8-10למשתתף 

מגיל   מצות  לאפיית  בקבוצת  ומעלה,    13להרשמה  ראו 
  תשלום.חייבת  מהווצאפ. ההרשמה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הקהילתי בבית הכנסת  העצמאות  לובשים |    יום  כולם  השנה 
הקהילתי! הכנסת  בית  של  העצמאות  יום    קישור   חולצת 

חו הוו להזמנת  בקבוצת  של.  צאפלצה  בעלות  חולצה   20  כל 
שרוול    בלבד.ש"ח   כולל  זמינות,  המידות  חולצות 3/4כל   ,

Dryfit.  !מהרו להזמין כבר עכשיו  

  

  

ונ לגברים  הקהילתי  הכנסת  בבית  מעוניינים  |    שיםשיעור 
ידי  על  שיועבר  הקהילתי  הכנסת  בבית  שבועי  שיעור  לפתוח 

הי"ו. בוחניק  שמעון  ע"י   הרב  יוחלט  השיעורים  של  הנושא 
נוספים:  המשתתפים. אלבז    לפרטים  ,  0529217878שחר 

  0542002901אביעזר פטינקין 

 


