
הגמ"ח היחיד שקיבל הסכמות, המלצות 
הפוסקים! גדולי  מכל  בכתב  וברכות 
29 שנים = 2200 חתונות
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0528-60-60-64
www.456.org.il
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המגזיןהסדרה או שולטנות והרתעה
כתבות השבוע:

הרב אליעזר חיים שנוולד
ראש ישיבת ההסדר ״מאיר הראל״

מודיעין-אופקים

הכתוב מתאר את פגישת יעקב ורחל ליד 
הבאר: "ורחל באה עם הצאן אשר לאביה 
לרחל  יעקב  וישק  וגו'.  היא.  רועה  כי 
וישא את קלו ויבך. ויגד יעקב לרחל כי 
וגו'"  אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. 
)בראשית כט ט-יב(. עפ"י חז"ל כבר שם 
'מציע' יעקב ורחל להנשא לו: )הדברים 
"אמר  לעברית(:  מארמית  בתרגום  כאן 
אבל  כן!  לו:  אמרה  לי?  התנשאי  לה: 
אבי רמאי ולא תוכל לו. אמר לה: מהי 
רמאותו? אמרה לו: יש לי אחות מבוגרת 
אמר לה:  ישיא אותי לפניה.  ולא  ממני 
האם  לו:  אמרה  ברמאות!  אני  אחיו 
כן!  ברמאות?  להתנהל  לצדיקים  מותר 
שהרי כתוב: 'עם נבר תיתבר ועם עקש 
ובפסוק  ב', כ"ב, כ"ה(  תיתפל' )שמואל 
הקודם לו כתוב: 'עם חסיד תתחסד עם 
אדם  עם  כלומר:  תיתמם'.  תמים  גבור 
אדם  ועם  ביושר  להתנהל  צריך  ישר 
רמאי צריך להתנהל כדרכו כדי לא לפול 
ברשתו. קבעו ביניהם סימנים מוסכמים 
כדי שיוכל לזהותה ולבן לא יוכל לרמות 

אותו. כאשר הגיע יום הנישואין והביאו 
שלאה  רחל  חשבה  במקומה,  לאה  את 
תתבזה על כן מסרה לה את הסימנים" 

)בב"ב קכג א(.

כבר מהרגע הראשון מבין יעקב מיהו לבן 
וכיצד הוא אמור להתנהל מולו. לבן הוא 
יהסס  שלא  והרמייה  המניפולציה  אומן 
לחצות קוים אדומים ו'לקדש כל אמצעי' 
יעקב  שלו.  האינטרס  את  לממש  כדי 
של  במשמעות  לא  אבל  תם  איש  היה 
להתנהל  יוכל  הצורך  במידת  נאיביות! 
כ'אחיו ברמאות', שכן: 'עם נבר תיתבר'. 
שלבן  היתה  יעקב  של  המוצא   הנחת 
לא יעמוד בהסכם ויפר אותו ברגע שזה 
ישרת את האינטרס שלו. בהסכם עם לבן 
היה עליו לתת מענה אפקטיבי לרמאות 
מלכתחילה  להסכם  נכנס  יעקב  שלו. 
שבא  כל'  כ'חסר  התחתונה,  על  כשידו 
האפשרויות  בית.  ומבקש  נכריה,  לארץ 
שהיו בידיו של יעקב היו מוגבלות. לבן 
היו  לא  וליעקב  שולטנות  בעמדת  היה 
אמצעי הרתעה. על כן הוא נותן סימנים 
הגדרה  להסכם  ומכניס  רחל  ובין  בינו 
מפורטת ומדוייקת: "ברחל בתך הקטנה" 
)ראו רש"י בראשית כט יח(. למרות הכל, 
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ליאת שוקרון

אפשר להתרגל 
לטילים?

 מרב לרנר

כבוד הרבנית
 צוריאל רובינס

הציונות הדתית 
והאתיופים

מוטי זפט

לא מוזמנות

• שלושה מפלסי חימום מרווחים לאירוח משפחתי נח במיוחד
• טמפרטורה אחידה לאורך זמן

• ללא חשש חימום יתר או ייבוש האוכל
• בטיחותי לילדים
• מתנקה בקלות

• כולל סט כלי זכוכית עמידים בחום 
• פריט פונקציונלי מעוצב המשתלב במראה הבית

• מגיע במגוון צבעים
 • נייד על גלגלים

www.keeperisrael.co.il | 02-9956433 :טלפון

יש פלטה ויש
ארון החימום שיסדר לכם את השבת

HL6232 לדגם

20-2
6.11.

18

החל מ- 

₪1700

חגיגת

 BLACK

FRIDAY

« המשך בעמ' 39 ‹

30
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חנוכה וכל השנה 
מלון הלגונה הכחולה 

פאפוס קפריסין 
 מלון ספא עם סוויטות מדהימות על שפת הים. 

 חדר אוכל גדול ונפרד - כשר למהדרין, כל ימות השנה. 

שייט ללגונה     טרקטרונים    טיול לטרודוס   ספא מפנק  ארוחות שף 

נופש חג 

פסח 
בלגונה 

kosher
resort
& spaLAGOON BL

UE  כהנאykg
group

תכנית לילדים 
ולכל המשפחה 

סוויטות 
אחרונות 
בחנוכה! 

  052-770-4770                          
  09-8616-770

החבילה כוללת: טיסות, העברות, סוויטה, אירוח חצי פנסיון + כריכים, תכניות ערב, טיולים ואטרקציות 

אירוח מלכותי ברמה גבוהה // ארוחות שף, פנסיון מלא - לא שרויה ולא קטניות          
לילדים  קייטנה  המשפחה //  לכל  בידור  ותכניות  אמנים  הופעות  עשירה:  תכניה 

טיולים ואטרקציות כל יום, ללא תשלום! // סוויטות משפחתיות ענקיות.  
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 050-4160-559 
 kanfeynesharim.co.il : האתר שלנו 

וואצאפ: 055-9370913

 הזדרזו והרשמו: 

חנוכה 
בגאורגיה

מעיינות 
 מרפא ונופש
בגאורגיה

 בכשרות מהדרין

במעיינות צחלטובו 

הכל 
כלול    

מלונות וארוח ברמה גבוהה עם 
בריכה וספא , טביליסי המקסימה, 

אתר סקי, כוטאיסי, שייט, הרי 
קווקז, מעיינות מרפא, 

הדלקת נרות חנוכה ברוב עם 
 בבית הכנסת העתיק בטביליסי 
סופגניות ואוכל בטעמים וברמה 

 גבוה, שופינג ועוד..

920 $ לאדם 
 )כשבאים זוג(

רפואה וטיפולי מרפא ונופש 
במעיינות המרפא בצחלטובו,

הידועים כיעילים לגב, ברכיים, 
עור, אסתמה, טיפולי ספא ועוד 

תכונות סגוליות רבות...
ייעוץ והשגחה צמודה של 

 רופאים מומחים,
טיולים לאתרים באיזור
נשהה במלון היוקרתי 
ספא רזורט צחלטובו
ארוחות כיד המלך 

ו...הכל כלול 
 בכשרות מהדרין ובשפע 

15-21.1.19  7 ימים | 22-29.1.19 8 ימים

  2-6.12.18

מקומות
אחרונים
בטיסה
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בס"ד

www.eretz1.info:הטל' הירוק
02-9974222

לפרטים
ומחירים:

מלון אמריקנהמלון בוטיק ויסטה | 3/2 לילות

- מטיילים ונופשיםחנוכה באילת
כ"ה-כ"ח כסלו 3-6.12.18 בליווי ובהדרכת ד״ר צבי  הר-שפר

פסטיבל השמחה היהודית  שנה 5

חמישי - מוצ"ש סופ"    ירהסופ"    ירה
כ"ו-כ"ח טבת )3-5.1.19(

האירוח לפסטיבל לבחירה בין המלונות:

תוכנית הפסטיבל:

מלון עדן אין בהשתתפות:
ד״ר מרדכי קידר וד״ר גבי חזות

חדרים
אחרונים חדרים

אחרונים

מחירים מיוחדים
לחברי

ארגון המורים

פסח כבני חורין 
 למקדימים להירשםמחיר מיוחד

מלון נחשוליםמלון גינוסר

  כשרות מוקפדת - שרויה, ללא קטניות. 
 אפשרות לסדרים פרטיים.

          המופע המרכזי בערב חמישי

תזמורת הכלייזמר הישראלית 
מארחת את יורם טהר לב

מלון נחשולים בהשתתפות:
הרב פרופ' יגאל שפרן והרב זאב הס

המופע המרכזי  חמישי 
סיורים מודרכים באזור  שישי 

בכל מלון בנפרד הרצאות ו/או סיור רגלי שבת 
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מהמשפחה ללאום
שבת הארגון

לבני עקיבא – ביום חגה, שבת הארגון,

גרעין קיומו של האדם הוא המשפחה. בגרעין הזה מתרחשות כל 

התנועות החברתיות האפשריות – בזעיר אנפין. אפילו בספר 

היחסים  את  והגידול;  ההולדה  רואים את  אנו  לבדו  בראשית 

המורכבים: בין בעל לאשתו, בין הורים לילדים, בין אחים; את 

הצללים – מעשה סדום ודינה, מעשה פוטיפר, מעשה בני נוח, 

והאיחודים; את הקנאה  ואבימלך; את הפילוגים  מעשי פרעה 

והמאבק; את בניית השושלת, הברית, ההמשכיות והמגע בנצח 

– כל אלה הם המיקרוקוסמוס של המערכות השונות שהאדם 

חי בהם.

מערכת  צומחת  שממנו  היסוד,  גרעין  היא  המשפחה  שכן, 

הולכת ומתרחבת. מהמשפחה המצומצמת למשפחה המורחבת; 

לסביבה;  המגורים,  למקום  לקהילה,   – המורחבת  מהמשפחה 

האדם  את  הסובבות  למערכות   – המגורים  ומקום  מהקהילה 

הישיבה,  רחבות:  היותר  – למערכות  במדיה החברתית; משם 

וכדו'; משם לתנועה שהאדם חי  בתי המדרש לבנים ולבנות, 

בתורה: הציונות הדתית, חברות אחרות; משם למדינה; משם - 

לעם כולו; משם לתרבות האוניברסלית, ואולי אף ליקום כולו. 

בכל אלה שוכנים בהרחבה כל היסודות שנמצאים בזעיר-אנפין 

מערכת  כאחד;  והחלשה  העצמה  נמצאות  יש  גם  במשפחה. 

אורות  כאחד;  ומפולגת  מסוכסכת  ומערכת  ותומכת  אוהבת 

וצללים.

בפניו  שעומדות  לכך  מודע  הוא  זאת  מבין  שאדם  משעה 

דרכים הרבה, אך הן מתנקזות לשתי אפשרויות: ראשונה בהן 

היא לעסוק בפירוק המסגרות האלה, בשל הקשיים, הצללים, 

זו היא חלק מתרבות שאנו  הבעיות שהן מעוררות. אפשרות 

חיים בתוכה, שמבחינה היטב בבעיות ומעניקה להן את זכות 

ההכרעה וההובלה. שניה בהן, בה בחרה התנועה כמו קבוצות 

רבות אחרות באומה – להשקיע בתיקון, במיתוק, בהתקשרות, 

ביהדות  ובעם,  במדינה  ובקהילה,  במשפחה  שיש  באורות 

ובאנושות, בדרכים רבות המבקשות לחבר את כולנו, כי "כולנו 

בני אב אחד נחנו".

מחייבת  היא  גרם;  שוברת  רכה  לשון  מחייבת  המיתוק  שפת 

והעמקת  זהות  שמירת  עם  ביחד  והתקשרות,  הכלה  יכולת 

הוא  רע  ש"...סימן  עמוקה  אמונה  מחייבת  היא  השורשים; 

למפלגה אם היא חושבת שרק עמה הוא מקור חיים, של כל 

החכמה וכל היושר, וכל זולתה הכל הבל ורעות רוח" )איגרת 

יח(; היא היכולת לדון את חברו לכף זכות, ולבקש את טובתו 

של האחר. היא מחייבת אימוץ דרכים שמקורן בשפת הייעוץ 

הזוגי – גם לתנועות הלאומיות: לדעת לדבר דיבור לא אלים, 

המבסס רצון להתקשרות משותפת, ואינו מעליב ופוגע; לדעת 

בין  שנמצא  למה   – יותר  ועוד  אומר,  שהאחר  למה  להקשיב 

והוא אינו אומר אותו; לראות את הקיום  השורות של דבריו 

כמשימה משותפת, ולא חס ושלום כשדה מאבק על אינטרסים 

את  ללמוד  האחר,  של  במקומו  עצמך  את  להעמיד  וכוחנות; 

ניתן  מה  לבחון  שנוצרה,  המציאות  את  רואה  הוא  בה  הדרך 

לעשות כדי להתקרב ולממש את הקיום המשותף. 

וכל זאת, כאמור, מתפתח משלב לשלב. ולוואי וחודש הארגון 

המשפחה,  קדושת  של  וביצורה  חיזוקה  את  בנו  יטמיע  אכן 

על כל מערכת הקשרים המסועפת שהיא יוצרת, ועל החיבור 

לאור שבה והתמודדות עם הצללים. ומשם נלמד לעשות זאת 

בכל מערכת חברתית הולכת וצומחת, למן המצומצמת ביותר, 

ועד לרחבה ביותר. אלו הכלים המיוחדים שמאפשרים למצות 

מההתקשרות הזו את הקדושה שבה ואת העונג, את הפיתוח 

הרחב  המבט  ואת  מהאגואיסטיות  היציאה  את  החיבור,  ואת 

כולו.

ycherlow@gmail.com 

reservation@itc-cruises.com

הזמנות ופרטים נוספים  03-7217922 

8 ימים מרתקים 
על ספינת הפאר 

MSC DIVINA
באיטליה , צרפת וספרד

MSC – עם חברת השייט היוקרתית והמובילה באירופה ובעולם

תאריכי יציאה :
14.7.19 | 7.7.19 | 30.6.19 | 23.6.19 

בלעדי 

ארוחות גורמה טריות כשרות 
המבושלות על האונייה על ידי שף פרטי 

בהכשרת הרב פנחס ליבוש פדווא
החל מ – 

€ 1790

www.itc-cruises.com| reservation@itc-cruises.com

פרשת שבוע

הרב יובל שרלו
 ראש ישיבת אמי"ת 
"אורות שאול" רעננה

וראש תחום אתיקה ברבני צהר
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מלאכים בשמי בית אל

הלבנים  המלאכים  מגיעים  ברלין"  בשמי  "מלאכים  בסרט 
לארץ לא באמצעות כנפיהם אלא בטיסת בואינג 707. לא כן 
אלא  מרחפים,  אינם  אל",  בית  בשמי  "המלאכים  בפרשתנו. 
"עולים ויורדים" בו, בסולם, משל היו בני אדם, מעין סיידים 
וצבעים המטפסים במרומי הסולם ויורדים בו כשמברשות סיד 

ופחיות צבע בידיהם. 

בחיבורו "תורת עם", עמד אמו"ר על כך שבשונה ממלאכים 
אחרים בתנ"ך )דוגמת ה"שרפים" שבספר ישעיהו, שלהם "שש 
כנפיים לאחד"(, מלאכי השרת של ספר בראשית אינם עושי 
שבאים  המלאכים  שלושת  כך,  אדם.  כבני  נדמים  אלא  נסים 
לבקר את אברהם, נראים כ"טייעי"- עוברי אורח, מעין בדווים, 
כך  בסדום;  הליכתם  בהמשך  כך  קורתו;  בצל  לסעוד  הבאים 
במלאכים שרואה יעקב בחלומו, וכך ב"מלאכים" ששולח יעקב 

לעשיו. 

אותם  של  המדויק  טיבם  מה  בשאלה  נחלקו  ישראל  חכמי 
שגם  בכדי,  שלא  ודומה  מלמדנו,  הכתובים  פשט  "מלאכים". 
מלאכי אלוקים – אפילו נראים הם בחלום - צריכים סולם, ולא 

ראוי להם שיקפצו בן רגע מקרקע העולם אֵלי שמים.

גדולים  חינוכיים,  לקחים  כמה  מכאן  למדו  המוסר  בעלי 
עתיד  מדי,  רב  זמן  שלב  אותו  על  העומד  האחד:  וחשובים. 
השני:  והלקח  למעלה.  למעלה  העת,  כל  לעלות  יש  ליפול. 
כשעולים בסולם, גם בעבודת ה', אין לקפוץ ישר לשמים, או 
לעלות שני שלבים בבת אחת. יש לעלות קימעא קימעא. שלב 

אחר שלב.

שהופיע  עולמות"  בין  "ארי  בספרי  בינה.  אריה  ר'  היה  אחד 
חייו  מסכת  נסקרת  ספרים"(,  "ידיעות  )בהוצאת  לאחרונה 
לאלפי  אריה  ר'  שהנחיל  הגדולים  הלקחים  אחד  המרתקת. 

תלמידיו היה ההימנעות מלהיות "מלאכים". על משקל אמרתו 
איש, מענטש",   – לי"  קודש תהיון  "ואנשי  הרבי מקוצק,  של 
שעם  צעירים  בבחורים  אחת  לא  אריה  ר'  גער  מלאך,  ולא 
מלאכים"  "לתפוס  מיד  ביקשו  הישיבה,  לעולם  היחשפותם 

ולהגיע עד שמים, קודם שלמדו ולו מקצת שבמקצת. 

בשל כך הביע גם התנגדות נחרצת לבחורים שביקשו להוציא 
גם  כך  כ"ותיקין".  להתפלל  או  זקן  לגדל  לחוץ,  ציציותיהם 
תלמידים  לבקשת  חריגים(  מקרים  )למעט  כלל  דרך  התנגד 
מצטיינים שהם או הוריהם ביקשו ל"הקפיץ" אותם כיתה, או 
לאלה שבמקום ללמוד לימודי חול ביקשו לשבת בבית המדרש 

וללמוד עוד לימודי קודש.

אחד מתלמידיו סיפר שאת מנת המוסר העוצמתית שלו בגין 
חומרות שלא במקומן ספג לאחר ששב מ'שבוע ישיבה' בכפר 
חסידים. "כשחזרתי משם", סיפר אותו תלמיד, "היו ציציותיי 
ר'  אותי  שראה  הראשון  ברגע  זקן.  בגידול  והתחלתי  בחוץ 
להכניס  לי  והורה  הזקן  את  לגלח  לחדר  אותי  שלח  אריה, 
את הציציות. 'יש לך עוד הרבה מה ללמוד עד שתהיה צדיק. 
הקב"ה שונא צדיקים מחופשים'. זה היה שיעור לחיים". אגב 
כך נזכר באנקדוטה משעשעת נוספת: "היינו חבורה גדולה של 
עושים  היינו  ראשון  בימי  מאיר.  בנתיב  שלמדו  ברקים'  'בני 
את הדרך מבני ברק לתחנה המרכזית בירושלים, ומשם בקו 
מן  יורדים  אריה  ר'  אותנו  ראה  הימים  באחד  וגן.  לבית   12
גדולה.  מזוודה  אחריו  סוחב  מאתנו  אחד  כשכל  האוטובוס, 
'אני רואה שהבאתם אתכם מבני ברק הרבה חומרות, גדולות 

וכבדות. בפעם הבאה מוטב תשאירו אותן שם'"... 

מחומרות  אריה  ר'  של  לסלידתו  בהקשר  אופייני  סיפור 
אריה  ר'  ביקר  הימים  "באחד  אחר.  תלמיד  סיפר  זה  יתירות 
אותו  ליווה  לצאת,  כשעמד  ברק.  בבני  סלובודקה  בישיבת 
'מספיק',  אחד מתלמידיו לשעבר כברת דרך ארוכה יחסית". 
'אל תיבטל מלימודך. שוב לבית המדרש'.  ר' אריה,  לו  אמר 
'אבל מצווה ללוות את הרב', אמר לו התלמיד. 'מצווה?' השיבו 
וְמָצא לך רב אחר לעשות  'שוב מיד לבית המדרש  ר' אריה, 
סיכם  אריה",  ר'  היה  זה  שלך'.  ה'מצוות'  לצורכי  שימוש  בו 
התלמיד. "בישיבה צריך ללמוד. עוד ועוד. את מעשי ה'צדקות' 

היתירה, יש להותיר לאחרים". 
aviadhacohen3@gmail.com 

פרופ׳ אביעד הכהן
נשיא המרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט

בשערי המשפט העברי
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זוית אישית

אבי רט
עורך תלמוד ישראלי

מדיסון

אם בהר
חצבת אבן

אין לך תמונה עגומה, מכמירת לב ועצובה יותר מזו, בה אדם 
ְּבִלּבֹו  ֵעָׂשו  "ַוּיֹאֶמר  להורגו-  אחריו  הרודף  אחיו  מפני  בורח 
ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי", והוא מוצא עצמו 

נרדף ובודד, כשרק אבן אחת למראשותיו.

אבא ואימא לא בסביבה, הבית והשכונה מתרחקים, אין שום 
או  משפחתי  כלכלי,  גב  נפשי,  סעד  תמיכה,  מקור  משענת, 

ציבורי. 

אחת  אבן  העתיד,  מפני  חשש  אונים,  חוסר  חושך,  מסביב 
וחלום אחד...

זו לא תמונה מהעבר. זו גם תמונה מהדורות האחרונים, של 
רבים וטובים שמצאו את עצמם בסיטואציה דומה באופן כזה 
מה  וכל  חיותם,  ממקור  נפשית  או  פיזית  מרוחקים  אחר,  או 

שנותר להם בצקלונם זו אבן אחת וחלום.

אימי ז"ל, הייתה תמיד מספרת לנו על המזלג הראשון שקיבלה 
במעברה כשהגיעה ארצה.

לאחר שאיבדה בשואה לנגד עיניה את הוריה, אחיה ואחיותיה, 
במחנות  האפשריים  הגיהנום  מדורי  כל  את  שעברה  לאחר 
השונים, לאחר שעלתה ארצה וגורשה לקפריסין, זכתה להגיע 
ארצה עם בעלה, אבי ז"ל, ועם ביתם הקטנה, אחותי שנולדה 

במחנה בקפריסין.

הם הגיעו ארצה חסרי כל ממש, כשבאמתחתם מזלג משומש 
וחלום.

של  דומה  תמונה  נמצא  ישראל  ימי  קורות  כל  לאורך  וכך, 
אחת  אבן  כשבקושי  ומפוחדים,  נרדפים  יעקב,  בני  יהודים, 

למראשותם, וחלום גדול בליבם.

וכי מה יש לו לאדם בעולמו בימיו הקשים, ואף בימיו הטובים 
חוץ מהחלום? החלום הוא חוויה אישית, אינטימית, פנימית. אי 
אפשר לחלוק אותו עם אחרים שגם הם יראו אותו, לפעמים גם 
אי אפשר להסביר אותו, אי אפשר להתווכח איתו, אי אפשר 
ולכן  ואישי,  פנימי  כך  כל  זה  חלמת.  לא  אדם-  לבן  להגיד 
פעמים רבות כל כך עוצמתי. לחלום יש כוח להניע לפעולה, 
סערה,  בימי  ולנווט  לרומם  ומכשולים,  קשיים  על  להתגבר 

ולסחוף אל מחוזות שהחיים הריאליים לא מספקים אותם.

בסוף הסיפור יחלום יעקב עוד חלום. שם הסיפור יהיה כבר 
אחר לגמרי. בחלום הזה הוא כבר לא יהיה עם אבן אחת, אלא 
ַּבֲחלֹום  ָוֵאֶרא  ֵעיַני  "ָוֶאָּׂשא  ועושר-  ברכה  טובה  בשפע  מוקף 
זה  ּוְבֻרִּדים".  ְנֻקִּדים  ֲעֻקִּדים  ַהּצֹאן  ַעל  ָהעִֹלים  ָהֲעֻּתִדים  ְוִהֵּנה 

כבר לא חלום של מצוקה אלא חלום של שפע, חלום שמוביל 
למסקנה בהירה וברורה: "ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוׁשּוב 

ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּתָך".

אוי לו לאדם שמפסיק לחלום. אוי לה לחברה שאיננה מונעת 
ופועלת מכוח חזון וחלום.

נכון שעל פניו לא תמיד החלומות האישיים והלאומיים נראים 
בן  אמר  כבר  לריאליה  החלום  בין  הקשר  על  אבל  ריאליים, 
גוריון בזמנו את המשפט המפורסם- "בארץ ישראל, אדם שלא 

מאמין בנסים הוא אדם לא ריאלי".

אותה  וסיים  וחלום,  אבן  עם  דרכו  את  התחיל  שיעקב  כשם 
ָפֶניָך  ְראֹה  יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  "ַוּיֹאֶמר   – של  הנפלאה  בתמונה 
ָהֱא-ֹלִהים  ַזְרֶעָך...  ֶאת  ַּגם  ֱא-ֹלִהים  ֶהְרָאה אִֹתי  ְוִהֵּנה  ִפָּלְלִּתי  ֹלא 
ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱא-ֹלִהים ָהרֶֹעה אִֹתי 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרע  ִמָּכל  אִֹתי  ַהּגֵֹאל  ַהֶּזה. ַהַּמְלָאְך  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי 
ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב 

ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ", כך, בסופו של דבר, גם הורינו זכו לראות כיצד 

מהאבנים הללו צמח דור ישרים מפואר ומבורך, וב"ה עוד יזכו 
ונושאי חלומותיהם, כי "לא לשווא  לראות צאצאיהם, נשואי 
אחי חצבת בהר לבניין חדש, כי מן החלומות והאבנים האלה 

ייבנה המקדש".

avir@medison.co.il 

14.1
מקומות
אחרונים

ארוחות כשרות למהדרין שף צמוד ומשגיח מטעם החברה לאורך כל הטיול
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הלכה מסביב לשולחןתורה ומדע

הרב ד״ר עידו פכטר
רב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג, נתניה 

ועורך עלון ׳מסביב לשולחן׳

טבילת כלים
חלק ב'

כל כלי שלוקח יהודי מלא-יהודי חייב בטבילה, וזאת בתנאי 
שהתמלאו שלושה תנאים: הכלי היה בבעלות גוי, הכלי עשוי 
מתכת או זכוכית, ומדובר בכלי שמשתמשים בו לצורך סעודה. 
היום  הפכו  אלה  תנאים  כמה  עד  ראינו  הקודמת  ברשימה 
ישנם  ברור,  כה  איננו  במפעלים  הבעלות  מושג  למורכבים: 
חומרים חדשים שלא נודעו בעבר, וגם ההגדרה של כלי סעודה 
כבר איננה פשוטה. כיצד פוסקים את ההלכה במציאות שכזו?

רבים  במקרים  כי  לראות  ניתן  הנושא,  של  רחבה  מסקירה 
מרכזיות.  סיבות  שתי  מפני  מקילה,  גישה  הפוסקים  הפגינו 
היא  כלים  טבילת  האם  הראשונים  בין  מחלוקת  יש  ראשית, 
ובין כה,  מדאורייתא )תוספות( או מדרבנן )רמב"ם(. בין כה 
בנוגע לכלי זכוכית, ברור שהחיוב הוא רק מדרבנן. אם אנו 
סומכים אפוא על שיטת הרמב"ם, במיוחד כשלא מדובר בכלי 
מתכות, הרי שיש מקום רב להקל בכל ספק שמתעורר, שכן 

ספק דרבנן לקולא. 

להגעלת  שבניגוד  היא  מקילה  גישה  לגיבוש  השנייה  הסיבה 
כלים, שם קיים איסור ברור שיש להוציאו מן הכלי, בטבילת 
כלים אין כל איסור או טומאה שיש להתגבר עליהם. מדובר 
במעלה בלבד לכלי. לכן, למשל, לדברי התוספות, ניתן לטבול 
את הכלי עוד לפני שהגעילו אותו בכלל )תוספות על עבודה 
הגעלה  קודם  הטביל  שאם  נפסק  להלכה  אמנם  ב;  עה,  זרה 
יחזור ויטבול בלי ברכה. ראו שולחן ערוך יורה דעה קכא, ב(. 
נראה אף שזו הסיבה שהרמב"ם החשיב חיוב זה כחיוב מדרבנן 
בלבד, לפי שאין כאן עניין של טומאה וטהרה )הלכות מאכלות 
אסורות יז, ה(. בכל מקרה, השלכה חשובה של הבנה זו היא 
שכלי שאינו טבול אינו אוסר את האוכל שהתבשל בו )רמ"א 
שהוכן  אוכל  לאכול  ניתן  שבדיעבד  כך  טז(,  קכ,  דעה  יורה 

בכלים לא טבולים.

מקילה  לפסיקה  מביאים  אלה  עקרונות  כיצד  להלן  נראה 
בנושא:

כלי פלסטיק – לכאורה על פי הכלל האמור בגמרא ביחס לכלי 
לפי  פלסטיק,  כלי  גם  בטבילה  לחייב  צריכים  היינו  זכוכית, 
שיש להם תקנה. אולם, הרב עובדיה יוסף פוסק )יביע אומר 
יורה דעה ד, ח( שמעיקר הדין אין הם צריכים טבילה, וטעמו, 
מוסיפים  אנו  אין  בלבד,  מדרבנן  היא  כלים  שטבילת  שלפי 

על הגזירה.

כלים חד פעמיים – המדובר בכלי אלומיניום שלכאורה צריכים 
טבילה. עם זאת, הרב משה פיינשטיין )אגרות משה יורה דעה 
ג, כג( טען שאין צורך בטבילה, שכן שימוש חד פעמי אינו 
מגדיר אותם ככלים. וגם אם משתמשים בהם מספר פעמים, 
לידי כלים. באותו האופן, פחיות, בקבוקים  הגיעו  עדיין לא 
אם  וגם  כלים.  נחשבים  ואינם  לאוכל  טפלים  שימורים  וכלי 
אדם עושה בהם שימוש קבוע, הרי שרק בידיו הפכו למעשה 

לכלים, ונחשב שיהודי יצרם )שם ב, מ(.

כלים חשמליים –כלים חשמליים שהינם 'כלי סעודה' לכאורה 
היו חייבים בטבילה, אך הדבר מסוכן וגם עלול לקלקל את 
הכלי. הרב נחום אליעזר רבינוביץ' פוסק )שיח נחום יורה דעה 
מט( שהיות שאין הם ראויים לשימוש אלא בחיבורם לחשמל, 
נמצא שגמר מלאכתם הוא בידי היהודי שחיברם לחשמל, ועל 

כן פטורים מטבילה.

מסעדה – לכאורה אסור היה לאכול במסעדה שאנו חוששים 
שלא הטבילו שם את הכלים. אך הרב עובדיה יוסף )יחוה דעת 
ד, מד( פוסק שניתן לאכול שם גם בכלים לא טבולים. זאת 
משום שבעלי המסעדה קונים את הכלים לצורך מסחר, ועל 
כן פטורים מן הטבילה, וגם האוכל שם אינו קונה את הכלי 
אלא רק שוכר או שואל אותו לצורך הארוחה, ונמצא שגם הוא 

פטור מלטבול אותם. 

סוף דבר: ראינו כיצד העידן המתועש הפך את נושא טבילת 
הכלים למורכב בהרבה מכפי שהיה בעבר. ואולם, משום שככל 
הנראה מדובר בדין מדרבנן בלבד, ואין כאן איסור מוחשי או 
טומאה שיש להינצל מהם, יש לענ"ד להקל ולא להרחיב את 

הדין מעבר לגבולות המקוריים שנקבעו לו בספרות חז"ל.

idopachter@gmail.com 

שבתות חתן
באוירה כפרית קסומה ומיוחדת

 אירוח כיד המלך • בית כנסת פרטי
 אולם ארועים פרטי • כשרות ברמה גבוהה 

45 יחידות אירוח ייחודיות
בתוך מרחבים ירוקים

www.kramimt.co.il

מחירים 
מיוחדים 
לשבתות 

דצמבר
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לצאת וללכת
לזכרה של תמר אריאל ז"ל

רגעים המקבלים את משמעותם בראיה רטרוספקטיבית.  יש 
ערב סוכות, הגעתי הביתה ממשרד החינוך ממש סמוך לחג. 
זו היתה הפעם הראשונה בה נכנסתי לסוכה שלי כמו אורח. 
ניסיון להסיר אחריות, להיכנס לתוך החג בשקט ושלווה. אלא 
של  ורבה  יקר  חבר  נהוראי,  מאיר  מהרב  טלפון  הגיע  שאז 
משואות יצחק. הוא מספר במהירות על מפולת שלגים, על בת 
המושב, תמר, ועל הצורך להפעיל את משרד החוץ, ועוד כהנה 
וכהנה. בשולחן החג אמרתי מילה, ככה, הזכרתי במה טיפלתי 
בשניות שלפני החג, הבענו תקווה ותפילה. התברר שהבת שלי 
ותמר למדו יחד. התחלתי להבין שלא מדובר בעוד מטיילת 

צעירה, אלא בדמות המהלכת קסם על מכריה. 

השבוע ראיתי סרט נפלא לזכרה של תמר, תיאור מפעים על 
דמותה של צעירה שהיתה גדולה מהחיים וחזרתי לפרשתנו: 
תנועות  שתי  יש  ָחָרָנה".  ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב  "ַוֵּיֵצא 

נפשיות. תנועה אחת היא תנועה של 'יציאה', עזיבה, נטישה. 
תנועה שניה של 'הליכה', הגעה, רצון לממש יעד, חזון ומטרה. 
רבקה מצווה את יעקב: "ְלָך ֶאל ָלָבן" וגם יצחק אומר לבנו: 
"קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם". ובכל זאת, יעקב גם 'יוצא' וגם 'הולך'. 

לפעמים אנחנו צריכים 'לצאת קצת', להשתחרר, לראות את 
המציאות בפרספקטיבה אחרת. עוד לפני שבחרנו 'מה נעשה', 

'לאן נלך', אנו רוצים לצאת. 

אני מבקש לעיין בפסוק לאורו של מדרש חכמים: 

עיני  אשא  למעלות  'שיר  פתח:  נחמן  בר  שמואל  "רבי 
שלי(  )למורים  למלפני  ההורים  אל  עיני  אשא  ההרים',  אל 

ולמעבדני )ליוצרי(. 

מאין יבוא עזרי - אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה 
כתיב ביה? 'ויקח העבד עשרה גמלים' וגו' ואני לא נזם אחד 

ולא צמיד אחד.

...אלא 'עזרי מעם ה'', 'אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך, הנה 
לא ינום ולא יישן' וגו'. 'ה' ישמרך מכל רע' - מעשו ומלבן, 
'ה' ישמר צאתך ובואך'  'ישמור את נפשך' - ממלאך המוות, 

- ויצא יעקב". 

מקורות  אל  עיניו  נושא  מאתנו  אחד  כל  דבר,  של  בסופו 
ההשראה שלנו: ההורים, המחנכים והי"ת. החיים הם סוג של 
טיפוס הרים, עם עליות ומורדות וסערות שלג, ואיבוד כושר 
הניווט. מה אתה לוקח אתך לדרך? אליעזר יצא עם גמלים, עם 
מעטפת חיצונית. יעקב – מביא את עצמו. מה שיש לי זה את 

עצמי. ואז – יוצאים, ומתפללים, ומקווים שה' יעזור. 

וודאות;  יש עוד הבדל בין יציאה להליכה. יציאה כוללת אי 
פוחד  לא  חוט שדרה אתה  לך  מגדירה מטרה. כשיש  הליכה 

מיציאות.

בסרט בולטת הבהירות: מה מותר ומה אסור. בלי תחפושות, 
והקב"ה( שמלווים, אבל לא  אולפנא  )הורים, ראש  הרים  עם 
זה  עמוקה.  בחירה  ואפשרות  מרחב  לה  נותנים  משתלטים. 
למחנכים  קורא  בסרט  משהו  אבל  לכולם,  מתאים  לא  אולי 
לראות צעירים בעיניים אחרות: לא לפחד, לתת מרחב, להשיב 
תשובות שיש בהן עוצמה וכוח ולא רפיון, להאמין שיש אנשים 

מיוחדים עם דרך מיוחדת. 

כשאתה בהיר, וחד, ויודע מה דרכך – אתה צנוע. גאווה היא 
תנועת נפש של אנשים חסרי ביטחון. "איזה חכם הלומד מכל 
מאנשים,  ממצבים,  מכולם:  ללמוד  יכולת  בה  הייתה  אדם". 
מדעות שונות מבלי לוותר על המהות האישית. אמונה מרשימה 
שבמחשבה  וכמחנך,  כהורה  מניח,  אני  וענווה.  עוז  מלאת 
ראשונה הייתי חרד "מה יהיה איתה". אבל, יש נשמות גדולות, 
נשמות של מרחב, כאלה שהדרך האישית הופכת אותם למה 
שהם. אסור לפחד מאנשים מיוחדים. צריך עוד כאלה. בעצם 
– כולנו יכולים להיות כאלה. כאלה שמסוגלים גם לצאת וגם 

ללכת.

shaypiron1@gmail.com  

הרב שי פירון

התורה והחיים

ברוך רובינשטיין 054-6457011

ציפוי לק מיוחד לכלי כסף השומר על הברק
ומונע השחרה לאורך שנים.

תיקון וחידוש כלי כסף
לקראת חנוכה

מקבלים עטרות כסף לחידוש • קונים כסף ישן

פטנט עולמי
באחריות 

מלאה!

מלאכת מחשבת

מלאכת מחשבת
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אם מתאחות אבנים זו לזו

פרשת ויצא מרובת סיפורים ומרובת מדרשים. מן המפורסמים 
שבהם: סיפור האבנים שהתקבצו והיו לאחת.

"כתיב 'ויקח מאבני המקום', וכתיב 'ויקח את האבן'. אמר רבי 
יצחק: מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד, וכל אחת 
נבלעו  וכולן  תנא:  ראשו.  זה  צדיק  יניח  עלי  אומרת:  ואחת 

באחד" )חולין צא ע"ב(. 

הגמרא בחולין מביאה במפורש את השאלה הפרשנית העומדת 
ביסוד המדרש: כשיעקב הולך לישון, הפסוק )כח: יא( מתייחס 
לאבנים ברבים: "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום, ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו", ואילו 
"ַוַּיְׁשֵּכם  יחיד:  בלשון  כתוב  החלום,  לאחר  מתעורר,  כשהוא 
יח(.  )כח:  ְמַרֲאׁשָֹתיו"  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ֶאת-ָהֶאֶבן  ַוִּיַּקח  ַּבּבֶֹקר,  ַיֲעקֹב 
הסתירה מוסברת כשני שלבים: בתחילה אכן היו אבנים רבות, 

אך הן התלכדו לאחת.

דרשניים  סיפורים  לנו  מזכירות  הזכות,  על  הרבות  האבנים 
אחרים הדומים להם: הויכוח על השאלה בחלקו של מי יקום 
)יש  יזכה לרדת ראשון לים סוף  המקדש, הויכוח בשאלה מי 
יותר מדעה אחת באשר לשאלה מי עשה זאת לבסוף(, והסיפור 
הידוע בשם 'ריב ההרים' על ההרים בזמן מתן תורה המבקשים 

כל אחד את הזכות.

כדרכם של חז"ל, התבנית הסיפורית הזו לא מתחילה במדרש, 
אלא שואבת כבר מן המקרא: משל יותם ובו העצים מבקשים 
להם מלך ושם דוקא מתחמקים העצים מן השליחות, כל אחד 
בתואנה שונה, עד שרק האטד בעריץ מוכן לקחת על עצמו 

את המשימה.

במשל יותם מי שראוי מתחמק מן הזכות, ומי שזוכה לה, הוא 
דוקא הגורם השלילי והבלתי ראוי. בסיפור ריב ההרים )בפרט 

בגירסתו המוכרת, המובאת במדרש תהלים סח( יש היפוך של 
המגמה: הגאוותנים והשתלטנים לא יזכו לכבוד, כי אם רק הר 

סיני הצנוע והעניו.

זאת אולי, בעקבות גיבורי מקרא אחרים: אסתר שלא בקשה 
דבר, שאול הנחבא אל הכלים, ועוד. הסיפור שלנו, על האבנים 
למראשותיו של יעקב, מציג דוקא פתרון שונה: לא אבן אחת 
זוכה לכבוד – הצנועה או הראויה ביותר, כי אם כולן יחד: הן 

מתלכדות לאחת וזוכות לכך כולן יחד.

מדוע? מה ההבדל בין האבנים של יעקב, לבין למשל, ההרים 
בזמן מתן תורה? מדוע הפתרון במקרה הזה שונה? הרי לכאורה 
באותה המידה, ניתן היה לבחור כאן את האבן הצנועה והענווה, 
זו שאינה נדחפת עם כולם, ולתת לה את הכבוד להיות מונחת 

ביסוד השינה והחלום של אבי האומה יעקב.

בראשית  מדרש  רומז  שבו  באופן  למצוא  ניתן  התשובה  את 
"ויקח מאבני המקום ...  האבנים:  לסיפור  יא(  )סח  רבה 
שנים  שנים עשרה אבנים נטל. כך גזר הקב"ה, שהוא מעמיד 
העמידן.  לא  יצחק  העמידן,  לא  אברהם  אמר:  שבטים.  עשר 
אני, אם מתאחות הן שנים עשר אבנים זו לזו, יודע אני שאני 
מעמיד י"ב שבטים. כיון שנתאחו י"ב אבנים זו לזו, ידע שהוא 

מעמיד י"ב שבטים".

הוא  מי  היתה  השאלה  שונה.  הסיפור  דפוס  היה  ליעקב  עד 
הנוספת,  הדעה  כפי  או  הדרך.  ממשיך  להיות  ביותר  הראוי 
המשלימה את התמונה )שם(: "רבנן אמרי: מיעוט אבנים שנים. 
אברהם יצא ממנו פסולת: ישמעאל וכל בני קטורה, ויצחק יצא 
עשו וכל אלופיו. ואני, אם מתאחות ב' אבנים זו לזו, יודע אני 

שאינו יוצא הימני פסולת".

החל מיעקב משתנה התמונה: לא על בחירה מדובר כאן, אלא 
על איחוי. על השלב האחרון בבניית הבסיס. יעקב יודע שהוא 
יזכה לכך שכל בניו ימשיכו אותו מתוך האיחוי של האבנים 
זו לזו. במקום שבו פגע יעקב, מקום המקדש, השלב הנדרש 
הוא שלב האיחוי. ירושלים לא נחלקה לשבטים. דומני שבימים 
ולאחר  מאבקים,  מרובות  מוניציפליות  בחירות  לאחר  אלה, 
סיבוב שני טעון בירושלים )שנכון למועד כתיבת שורות אלה 
כיעקב  יבינו  אם  מנהיגינו  יעשו  טוב  ידועות(,  לא  תוצאותיו 
כל  שבו  האיחוי,  שלב  הוא  עכשיו  לו  זקוקים  שאנו  שהשלב 

השבטים מתלכדים למטרה אחת.

עט לדרוש

ד"ר תמר מאיר
ראש ביהמ"ד 'כולנה', ראש החוג 
לספרות בגבעת וושינגטון, מרצה 

בתכנית להוראת אגדה במכללת אפרתה
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נופש כשר בטרנסילבניה

  nofes.k.t@gmail.com פרטים נוספים בטלפון 9327959- 053 ובמייל

במלון היוקרתי ביותר ברומניה )ואירופה בכלל(
GRAND HOTEL ITALIA, CLUJ -חופשת פסח מדהימה ב

• 10 לילות )11 ימים( פנסיון מלא
• קפה ועוגות בין הארוחות

• טיסות והעברות

טיולים ברחבי טרנסילבניה: במפלים, 
באגמים, במצודות, בערים, ובעיירות וכפרים 

של פעם... כולל בעיירה סיגט במרמורש.

חדר קלאסי
)30 מ"ר(

2000 יורו

חדר דה לקס
)33 מ"ר + מרפסת(

2250 יורו

סוויטה ג'ניור
)60 מ"ר + מרפסת(

3500 יורו

בתשלום נפרד:המחיר לאדם בחדר זוגי כולל: 

18-28/4/18

™ ™

פסח עם שורשים
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שינוי ושימור בחיים

"קול קרא והלכתי, הלכתי כי קרא הקול", כתבה חנה סנש. 
להתפתחות  מוצא  נקודות  הם  לדרך  ויציאה  לקול  היענות 

חדשה בחיים. כל אחד מאבותינו חווה 
אירוע מכונן שהחל בקול קורא והמשיך 

ביציאה לדרך. 

לך  "לך  המצווה:  לקול  נענה  אברהם 
ויצא למסע אל  מארצך... אשר אראך" 
ולברית  גם למסע אמוני  הארץ, שהפך 
נצחית. החוויה המכוננת של יצחק היתה 

בצו "לך לך אל ארץ המוריה", ומאותה 
יעקב  תמימה.  לעולה  הפך  הוא  הליכה 

שמע בקולה הנבואי של אמו "קום ברח 

לך", ויצא לדרך חדשה של קיום יהודי בגולה.

הקשבה  מחייבים  בחיים  שינויים  וביצוע  מחדש  זהות  עיצוב 
לדרך.  יציאה  גם  פעם  לא  ותובעים  פנימי,  או  חיצוני  לקול 

משקפת  האבות,  של  ההליכות  דוגמת  אחר,  למקום  ההליכה 
חדש  לעולם  והיפתחות  ושבלוני,  מוכר  מעולם  התנתקות 
יכולת  ולאתגרים חדשים. ההליכה למקום אחר מקנה לאדם 
להתבונן בשגרת חייו מבחוץ, ומאפשרת לו לפתוח דף חדש 

בחייו. 

ביציאה  שראשיתם  בחיים  שינוים  המבצעים  יש  בזמננו  גם 
לעולם אחר. צעירים רבים הנוסעים להודו, חוזרים עם עולם 
העולם  את  הרחוק  במזרח  מגלים  הם  ולעתים  חדש,  רוחני 
זקוקים  היו  הם  וחסידות.  תורה  קרוב,  הכי  שנמצא  הרוחני 
אמה  של  או  בפונה  אושו  של  האשראם  אל  ליציאה  כנראה 
סקרנותם  שתתעורר  כדי  בקראלה, 

להגיע לישיבה של הרבי בצפת.

שלו  בדרכו  לימד  מאבותינו  אחד  כל 
לשמר  רק  פירושו  אין  דתי,  להיות  כי 
את המוכר אלא גם להיפתח לחדש. כל 
אחד מהם מראה שאדם גדול צריך להיות 
לכת  מרחיקי  שינויים  לבצע  מסוגל 
בה.  מתקשים  שרבים  משימה  בחיים, 
רכבת  על  שעלה  שוטה  אותו  היה  כזה 
כדי לנסוע צפונה, ובאמצע הדרך הבחין 
מיד  קם  הוא  דרומה.  נוסעת  שהרכבת 
ממושבו והחל לרוץ ברכבת לכיוון צפון... אכן, קשה לפעמים 

לרדת מהרכבת ולעבור לרכבת שנוסעת בכיוון אחר.

סכלות שכזו אפיינה את עשיו. אחרי שראה "ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות 
ַּבת  ָמֲחַלת  "ֶאת  ולקח  הלך  הוא  ָאִביו",  ִיְצָחק  ְּבֵעיֵני  ְּכָנַען 
ִיְׁשָמֵעאל... ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה". עשיו הבין שעליו לשנות כיוון, 
לרדת  מסוגל  ואיננו  זניח,  שינוי  לאלתר  רק  יכול  הוא  אך 

מהרכבת ולעלות על דרך חדשה.

שינויים  לבצע  יכולת  כבעל  מתגלה  זאת,  לעומת  יעקב, 
)תרתי  עורו  את  לגמרי  משנה  הוא  הצורך  בעת  מהפכניים. 
לאדם  תם  מאיש  שעיר,  לאיש  חלק  מאיש  והופך  משמע(, 
את  )"ותלבש  אותו  להלביש  צריכה  שאימא  מבן  מתוחכם, 
יעקב את בגדי עשיו החמודות"( לאישיות עצמאית המנווטת 

את מהלכיה בתוך סערות של עוינות, קשיים ומכשולים. 

האהלים,  יושב  יעקב,  לחרן,  ולברוח  הכל  לעזוב  כשצריך 
לו  מכתיב  לבן  כאשר  נודעת.  לא  לדרך  לבד  לצאת  מסוגל 
כללים וסדרי עבודה בלתי מתקבלים על הדעת, הוא מתאים 
מחליט  וכשהוא  החדשים,  לתנאים  שלו  העבודה  שיטות  את 
שהגיעה השעה לשוב לארץ כנען, הוא לא חושש מחמתו של 
חמיו ולא מחמת חמותו, ומסוגל להתנתק מחרן, ולחזור לארצו. 
אף בזקנותו יצליח יעקב לעבור מצרימה ולפתוח שם בחיים 
חדשים. יעקב, המסוגל להשתנות שינוי מוחלט, הופך ליחיד 

ששמו משתנה שינוי מוחלט, ומיעקב הוא נהיה לישראל. 

שמר  הוא  בחייו  יעקב  שביצע  השינויים  כל  עם  יחד  אולם 
לאורך כל הדרך על זהותו, על אמונתו ועל דרך חייו. יעקב, 
להסתגל  היכולת  את  בבניו  הטביע  היהודית,  הגלות  אבי 
התמורות  חרף  והמהות,  הזהות  על  ולשמור  שונים  למצבים 

הרב ד״ר רונן לוביץ
רב ניר עציון, נשיא

׳נאמני תורה ועבודה׳

ערך מוסף

גם בחיים האישיים 

יש צורך לפעמים לבצע 

פעולת "חשב מסלול 

מחדש", אולם יש לבנות 

את החדש על יסוד הישן

הבחירה הנכונה
050-5931530 054-3529330

הבחירה הנכונה 
בשבת חנוכה 7-8.12.18

ליחידים, זוגות ולמשפחות

 הדלקת נרות חנוכה
   וכניסה לשבת עם מוסיקה שירים וסופגניות
 תפילות השבת בנוסח קרליבך - אליקים הרץ

 דניאל רוטשטיין
   במופע טלפתיה מדהים ״החוש השישי״

 סיור רגלי עם דמויות תיאטרליות לגשר       
   המשאלות ול״כלייזמרים של שבת״...

 פעילות מיוחדת לילדים
 חידון חנוכה לכל המשפחה עם אבי רז

 במוצ״ש - הדלקת נרות חנוכה, ערב שירה    
   וקריוקי עם הזמר ג׳קי בראון

ישנה אפשרות בתוספת תשלום ללינה וא.בוקר ביום חמישי ובמוצ״ש

במלון 
פארק הים נתניה 

פנסיון מלא

« המשך בעמ' 34 ‹
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משפחת יעקב 
לכבוד שבת הארגון

יעקב נאלץ להתחתן עם שתי אחיות בשל תעלוליו של לבן 
מתבטא  והוא  תסכול  ליעקב  גרמו  לאה  עם  נישואיו  חותנו. 
על כך בחריפות: 'ַוּיֹאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲהֹלא ְבָרֵחל 
על  השפיעה  התסכול  תחושת  ִרִּמיָתִני'.  ְוָלָּמה  ִעָּמְך  ָעַבְדִּתי 

מערכת היחסים שבין לאה ליעקב והכתוב מדגיש זאת בעת 
פקידתה: "ַוַּיְרא ה' ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה". פקידתה 
זה  תהליך  שביניהם.  היחסים  מערכת  את  משנה  לאה  של 
נאמר:  ראובן  של  בהולדתו  לבנים.  השמות  בקריאת  מודגש 
"ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ה' ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני 

ִאיִׁשי". לאה כמהה להעצמת הקשר והיא מתפללת למציאות 

של אהבה במסגרת הזוגיות. ייתכן וגם לאחר לידתו של ראובן 
של שמעון  לידתו  בעת  שכן  המיוחלת,  האהבה  מורגשת  לא 
ַּגם  ִלי  ַוִּיֶּתן  ָאנִֹכי  ִּכי ְׂשנּוָאה  "ִּכי ָׁשַמע ה'  היא חוזרת ואומרת: 
ֶאת ֶזה". ככל הנראה הולדתו של לוי מביאה לשינוי משמעותי, 

וניכר הדבר בקריאת שמו: "ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַעָּתה 
ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ָבִנים  ְׁשֹלָׁשה  לֹו  ָיַלְדִּתי  ִּכי  ֵאַלי  ִאיִׁשי  ִיָּלֶוה  ַהַּפַעם 

ְׁשמֹו ֵלִוי". לאה משוכנעת שהולדתו של הבן השלישי תגרום 

תבוא  ובמקומה  תיעלם  הבדידות  תחושת  בזוגיות;  למהפך 
אהבה אמתית, שתביא לשותפות מלאה בינה לבין יעקב. וכפי 
שמסביר רש"י: "לפי שהאמהות נביאות היו ויודעות, ששנים 

עשר שבטים יוצאים מיעקב וארבע נשים ישא, אמרה מעתה 

אין לו פתחון פה עלי, שהרי נטלתי כל חלקי בבנים". 

מובא  ולאה  יעקב  של  ביחסיהם  השינוי  לסיבת  אחר  כיוון 
בפרושו של החזקוני. לדבריו, לאה הבינה שהולדתו של לוי 
וזו  הילדים  בגידול  יעקב  יותר של  גדולה  תגרום למעורבות 

לשונו: "עד עכשיו הייתי מנהלת שני בני בשתי ידי. ועכשיו, 

]היד  לנהלם".  לי  לסייע  אישי  יצטרך  שלישי  בן  לו  שנולד 

השלישית בגידול הילדים[ 

עד כה לאה גידלה את הילדים בכוחותיה שלה, אולם כעת היא 
זקוקה לעזרתו של יעקב בבית. הרש"ר הירש מסביר, שכוונתה 
של לאה באמירתה - 'ילווה אישי' היא שכל אחד מבני הזוג 

יראה עצמו כלווה וערב אמתי לשותפות ההדדית. נקודה זו 
גם מובלטת בזהותו של מי שקרא לילד לוי. בעוד ששמותיהם 

של ראובן, שמעון ויהודה נקראו על ידי לאה - 'ותקרא שמו', 

שמו  קרא  כן  'על  יעקב:  ידי  על  נקרא  לוי  של  ששמו  הרי 
היא  יעקב  ידי  על  השם  נתינת  חזקוני(.  )רשב"ם,רד"ק,  לוי' 
סימן להסכמתו לבקשתה של לאה. מעתה הבין יעקב שצריך 
להיות מעורב יותר במתרחש בבית ולהיות שותף מלא בגידול 
הילדים. השותפות בגידול הילדים תצמיח קשר חדש בין יעקב 

ללאה. 

נישואיו של יעקב החלו ברגל שמאל בשל התרגיל של לבן, 
הזוגיות  תהליך  המציאות.  את  שינתה  הילדים  הולדת  אולם 
שבין לאה ויעקב מלמד שמעורבות של שני בני הזוג בחינוך 
שלא  יעקב,  אפילו  הבין-זוגי.  הקשר  את  מחזקת  ילדיהם 
גישתו  את  שינה  הנישואין,  בתחילת  כראוי  ללאה  התייחס 
זו  שותפות  ילדיו.  חינוך  עול  את  עצמו  על  שקיבל  בעת 
זאת  עם  יחד  מהצדדים.  אחד  כל  של  ואחריות  ערבות  היא 
יש לעמול על מערכת הזוגית בפני עצמה, שכן סכנה גדולה 
הילדים.  חינוך  רק על  הזוגית  היחסים  להשתית את מערכת 
בעת יציאתם של הילדים מהבית נוצר חלל, שעלול לסכן את 
מערכת היחסים הבין-זוגית. יש לעמול על הקשר הזוגי משעת 
הנישואין ולפתח שיח משותף על מנת להבטיח את השותפות 

לאורך ימים ושנים.

חניכים  ומדריכות,  מדריכים  וקומונריות,  קומונרים  רכזים, 

בסוגיות  לעסוק  הארגון  בחודש  זכיתם   - יקרים  וחניכות 

צומחת  שאומה  אותנו  מלמד  בראשית  ספר  משפחה.  של 

כך  יותר  חזק  יהיה  המשפחה  של  שחוסנה  וככל  ממשפחה, 

תתעצם כוחה של האומה – ה' עמכם.

nehoraim@gmail.com 

הרב מאיר נהוראי
רב משואות יצחק
יו״ר רבני בית הלל

מבט לחיים מתוך הפרשה
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w w w . c a p r i c e - r e s o r t . c o m
לפרטים והזמנות חייגו: 055-9997642

מלון ספא
איכותי ואינטימי בקפריסין
המותאם במיוחד לציבור הדתי

מלון הסוויטות קפריס
בקפריסין

Caprice Spa kosher Resort 
ליד פאפוס והלגונה הכחולה
כל השנה כשר למהדרין

7 לילות 4 לילות  א'-ה' 3 לילות  ה'-א'  החופשה כוללת:

חופשה כשרה במחזורים של 7/4/3 ימים

בכשרות של 
הרב נחמיה רוטנברג

 / בריכה  עם  חלקם  ומרווחות  גדולות  סוויטות 
ג׳קוזי עד 6 אנשים. במלון בית כנסת וספר תורה.
המלח  ים  בריכת  מחוממת,  פנימית  בריכה 
במחיר. כלולים   - וסאונה  ג'קוזי  מחוממת, 
עם  ופינוק  מנוחה  המשלבת  החופשה 
. . ועוד. נג  שופי ות,  אטרקצי ולים,  טי

לחנוכה!אחרונים מקומות 

החלה 

ההרשמה 

לפסח

טיסה, העברות, אירוח חצי פנסיון, כריכים לצוהריים, 
שייט לבלו לגון, טיול, טרקטורונים

*בחופשות של 4 ו-7 לילות: טיול נוסף, ערב טברנה

₪ 4000
*מחיר לאדם

₪ 3100
*מחיר לאדם

₪ 2500
*מחיר לאדם

₪ 1800
*מחיר מבצע

לחודש נובמבר
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השווה והשונה

שמחה ושמחה לאיד
פעם  רק  ו'שמחה'  'אושר'  המילים  מופיעות  בראשית  בספר 
אחת, ושתיהן בפרשתנו - ויצא. שמחה - לבן נוזף בחתנו יעקב 
"למה נחבאת לברוח... ואשלחך  ניסיון ההסתלקות שלו:  על 
בשמחה ובשירים בתף ובכנור". אושר – לאה בוחרת שם לבנה 
השני של זלפה שפחתה: "באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את 
שמו אשר". נראה שיש מכנה משותף לשני המקרים - השמחה 
של לבן אינה באמת שמחה, והאושר שלאה מצהירה עליו, הוא 

כנראה לא בדיוק אושר.

רגעית,   - היא  לומר ששמחה  מקובל  לאושר?  בין שמחה  מה 
מקומית, חולפת, ואושר הוא פנימי, תודעתי ועמוק יותר. כמו 
כן, רוב ביטויי השמחה במקרא, כמו: 'ושמחת בחגך', 'ושמח את 
אשתו', עוסקים ברגש חברתי שניתן לצוות עליו ואינו עניינו 
של היחיד, אלא פעולה שמתבצעת ביחד עם מישהו או כלפי 
מישהו. המילה 'שמחה' מופיעה לא מעט במקרא לעומת המילה 
אולי משום שבעבר, כאשר  'אושר' שמופיעה פעמיים בלבד. 
בני אדם עסקו בהישרדות, הם הסתפקו באפיזודות של שמחה 
חותרים  כולנו  היום  בנמצא.  פחות  הייתה  לאושר  והמודעות 

לאושר ומודדים אושר, אולי זו הסיבה שפעם נתנו לילדים את 
השם 'שמחה', והיום הורים קוראים לילדיהם 'אושר'. 

נחזור לפרשתנו. מה יותר משמח מהולדת ילדים? ואכן, התורה 
מדווחת על הרגשות הנלווים להולדת בני יעקב. לא רק אושר 
ושמחה, יש גם שמחה לאיד ולא מעט קנאה. בבחירת השמות 
יש פן משמח )אם כבר עוסקים בשמחה( והוא שהאמהות הן 
שנתנו את השמות לילדים. ועוד יותר מכך, הן לא נתנו שמות 
על שם הסבא של התינוק )שאלמלא כן, רוב גיבורי התנ"ך היו 
נקראים – אברהם, יצחק ויעקב(. הפן הפחות מלבב בבחירת 
השמות הוא בכך שמרבית שמות בני יעקב )שיהפכו לשמות 
ומלווים ברגשות  שבטי ישראל( מקורם במתח שבין האחיות 
זה מתחיל  לאיד.  ושמחה  חיוביים של קנאה, התחשבנות  לא 
ה'  ראה  "כי   – ראובן  לאה:  של  הראשונים  הבנים  בשני  כבר 
בעניי כי עתה יאהבני אישי". שמעון – "כי שמע ה' כי שנואה 
סימני שאלה  זה". שני שמות שמעלים  לי גם את  ויתן  אנכי 
והרגשתה  רגישותה  זו רק  היחס שקיבלה מיעקב. האם  לגבי 
הסובייקטיבית, או שאכן שנואה הייתה? בכל מקרה, לידת שני 
זאת  רואים  ונתנה לה ביטחון.  הבנים הרגיעה מעט את לאה 
בהולדת בנה השלישי, לוי. הטון הרגשי מתמתן – "עתה הפעם 
יהודה  בלידת  בנים".  שלושה  לו  ילדתי  כי  אלי  אישי  ילוה 
לאה כבר רגועה ומפויסת, והיא מודה ללא התחשבנות כלשהי 
– "הפעם אודה את ה'". ורחל? היא מוסרת את בלהה ליעקב 
והם  הגבירה  נותנת  "על ברכיה". כמובן שאת השמות  ללדת 
התחשבנות קשה עם לאה, למשל שמו של נפתלי – "נפתולי 
מאבק  שכולו  יכולתי". שם  גם  נפתלתי עם אחותי  א-לוהים 
על  נוחות  אי  מעוררת  מהכתוב  המתקבלת  התחושה  באחות. 
מאבק יצרי בין האחיות. חיזוק לכך אנו קוראים בהמשך כאשר 
מקנאת  היא  הטבעיים,  ילדיה  בארבעת  מסתפקת  לא  לאה 
באחותה על הולדת שני בני בלהה, ומוסרת אף היא את אמתה 
זלפה ליעקב. צעד מעורר תמיהה. ובלשונו של הרמב"ן: "לא 
לבעלה  נתנה שפחתה  ולמה  ללאה,  הזה  המעשה  מה  ידעתי 
והיא לא היתה עקרה שתבנה ממנה, ואין דרך הנשים להרבות 

נשים לבעליהן..". 

שתי  בין  הקשה  במאבק  יעקב  איפה   - נוספת  תמיהה  ועולה 
נשותיו? האם יעקב לא יכול היה להרגיע, לפייס? המקרא בחר 
לא להשמיע את דעתו של יעקב. האם יש מסר בבחירת התורה 
לחשוף את הרגשות הקשים והמורכבים בין לאה ורחל בבחירת 
משהו?  אותנו  ללמד  רוצה  התורה  האם  ישראל?  שבטי  שמות 

ואם כן, מה?

     חפשו בגוגל:
התייר הדתי או מידע לדרך

אתר הטיולים מידע לדרך - התייר הדתי   אתר הטיולים מידע לדרך - התייר הדתי   אתר הטיולים מידע לדרך - התייר הדתי

  אתר הטיולים מידע לדרך - התייר הדתי   אתר הטיולים מידע לדרך - התייר הדתי   אתר הטיולים מידע לדרך - התייר הדתי
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הודעה חשובה לנוסע ולמטייל הדתי

נסיעות, מסלולי טיולים בעולם, בתי מלון כשרים, 
 אוכל כשר בכל העולם, הלכות לתייר הדתי בחו"ל,
טיפים והמלצות בכל המדינות, איך לטייל בזול.

מאות מסלולים והסברים לטיולים בארץ ובעולם, 
קברי צדיקים ועוד ועוד. 

והכל בחינם

אתר טיולים חדש לתייר הדתי

שמואל בלאו
פתח תקווה
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ניתוח הסיכונים

בפרשתנו מתנהל ויכוח נוקב בין יעקב ללבן, בעניין זכויותיו 

)בראשית ל"א ל"ח- מ"ג(. רבותינו  הקשורות לשכר עבודתו 

לנשותיו,  יעקב  מדברי  עבודה  בדיני  שונות  הלכות  למדו 

שבהם פרש את משנתו החינוכית והמוסרית בענייני עבודה.

הקפדתו על שלימות העדר בוטאה במילים "רחליך ועזיך לא 

המתייחס  'טריפה'  המושג  שכלו... טרפה לא הבאתי אליך". 

חיים  בעל  או  טורף,  חיים  בעל  ידי  על  שהומת  חיים  לבעל 

תחומים  בשני  בהלכה  מופיע  מכותיו,  מחמת  למות  הנוטה 

)חולין  חיים  הלכות טריפות בבעלי  הוא  תחום אחד,  שונים. 

- האדם. הגמרא קובעת  תחום שני  נ"ז ע"ב(,  דף מ"ב ע"א, 

שההורג את הטריפה פטור )סנהדרין ע"ח ע"א(. לפי הרמב"ם 

הנפש  ושמירת  רוצח  )הלכות  אדם  בדיני  רק  הינו  זה  פטור 

פ"ב הל' ח'(. 

רפואיים. ההלכה מבחינה  לנושאים  'טריפה' משליכה  הגדרת 

לא  שעה  "לחיי  התלמוד  לשון  עולם'.  ו'חיי  שעה'  'חיי  בין 

חיישינן" )עבודה זרה כ"ז ע"א(, אין הכוונה שחיי שעה אינם 

חשובים, אלא להפך - אנחנו נותנים משמעות גדולה גם ל'חיי 

את  ונבחר  האפשרות  את  בוחנים  אנחנו  מקרה  בכל  שעה'. 

זאת,  - אם ישנה אפשרות לחיי עולם נעדיף  הדרך העדיפה 

רמב"ן  )ע"פ  שעה'  'חיי  להרוויח  כדי  הכול  נעשה  לא,  ואם 

דרכי  בספר  שעה'?  'חיי  נחשב  מה  ל"ח(.  עמ'  הסכנה  שער 

תשובה מביא את דעת ר' שלמה קלוגר, שהגדרת 'חיי שעה' 

נלמדת מהלכות טרפות. אם האדם עומד למות מחולי זה בתוך 

שנים עשר חודשים, אזי חייו נחשבים כ'חיי שעה', יותר מכך- 

ג'(.  אות  קמ"ד  יו"ד  תשובה  )דרכי  עולם'  'חיי  היא  ההגדרה 

לעומתו, לדעת הרב קוק )משפט כהן קנ"ה ו'( לא ניתן לתת 

הגדרות חד-משמעיות כלליות האם יש לסכן 'חיי שעה', וכן 

מה בדיוק מוגדר כ'חיי שעה'. 

החלטה על עצם ביצועו של ניתוח והיקפו מערבת לא פעם 

שיקולים אתיים, במיוחד בכל הנוגע להצדקת הסיכון למוות 

המקווה  התועלת  מול  בניתוח  הכרוכים  נכות  לגרימת  או 

ממנו. ניתוחים מסוימים מהווים טיפול ניסיוני, המצריך את 

בנוסף,  בגופו.  רפואי  ניסוי  לביצוע  המנותח  קבלת הסכמת 

מוועדת  גם  אישור  לקבל  יש  ניסיוני,  לניתוח  להסכמה 

הלסינקי.

עתיד  הוא  ינותח  לא  אדם  שאם  אומרים  הרופאים  כאשר 

טוב שיחיה  סיכוי  יש  ינותח  זאת אם  ולעומת  למות בקרוב, 

ו'חיי  שעה'  'חיי  של  מצב  לנו  יש  אז  ורגילים,  ארוכים  חיים 

הרב  לפי  הזמן,  אורך  שמבחינת  משמע  מקרה  בכל  עולם'. 

מספר  זו  לשאלה  חודשים.  מי"ב  פחות  זמן  על  מדובר  קוק 

השלכות הלכתיות הקשורות לאתיקה רפואית. ה'שבות יעקב' 

אומרים  והרופאים  למות  מסוכן  שהוא  חולה  אודות  נשאל 

גם  שיש עוד רפואה אחת שאפשר שיתרפא באמצעותה אך 

אפשר להיפך, שאם הטיפול לא יצליח, ימות מיד תוך שעה 

או שעתיים. האם יש לחשוש ל'חיי שעה'? והשיב: "אף דודאי 

ממש...מכל  גוסס  הוא  שכבר  מי  אפילו  שעה  לחיי  חיישינן 

מקום בנידון דידן שאפשר שעל ידי רפואה זו יתרפא לגמרי 

ודאי לא חיישינן לחיי שעה...ומכל מקום צריך להיות מתון 

מאוד בדבר לפקח עם רופאין מומחין שבעיר ויעשה על פי 

רוב דעות הרופאים עם הסכמת החכם שבעיר" )שו"ת שבות 

סעי'  של"ט  יו"ד  תשובה  בפתחי  מובא  ע"ה,  סי'  ח"ג  יעקב 

א'(. כמסקנה זו פסק האחיעזר, ולדעתו גם אם הסיכוי יחסית 

קטן שהאדם ירפא ל'חיי עולם', עדיין יש לעבור את הניתוח 

ובכגון זה ל'חיי שעה' לא חיישינן )יו"ד ח"ב סי' ט"ז אות ו'(. 

הרב משה פיינשטיין בעקבות דברים אלו כותב שלא פשוט לו 

כדברי האחיעזר אך "עכ"פ לדינא כיוון דהאחיעזר מתיר אף 

בקרוב יותר למיתה מי יוכל למחות במי שרוצה לסמוך עליו 

ולעשות הניתוח" )אגרות משה יו"ד ח"ג, ל"ו(.

 רפואה עפ״י היהדות

אברהם רזניקוב
רב המרכז הרפואי
איכילוב, תל-אביב
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    תיירות 
נופש ואירועים

לפרטים והרשמה:

 050-6919904 • 09-7711711
www.megalim-olam.com • Etzion68@gmail.com 

מגלים עולם ותרבות

דרום אפריקה
ומפלי ויקטוריה

בהדרכת אלי ברנע
יציאה: 6-17.1.19

אמסטרדם
טיול אומנות 

באמסטרדם ובהאג
בהדרכת יעל מאלי 

ומאיר שוורץ 
5 ימים | 19-23.5.19

ברזיל -ארגנטינה 
וצ'ילה 

26 יום
יציאה1 14.2.19

לבוב-בירת גליציה
מסע בן 8 ימים

עם ד"ר יניב גולדברג 
ויוני אילת )יידשפיל(

פסטיבל יידיש ה-21
מלון קראון פלאזה ים המלח 

כמיטב המסורת-מופעים והרצאות

4 ימים - 3 לילות 11-14.2.19 
עם מיטב האומנים והמרצים

מרוקו
11 יום 

 בהדרכת חיים פרץ
יציאות: 3.3.19,  24.3.19

מסע בעקבות התרבות 
היהודית בפולין

עם השחקן יוני אילת 
והיוצר קובי לוריא

13-20.5.19

אוקראינה
מסע אל הנשמה היהודית

ד"ר יניב גולדברג
 ויוני אילת  | 10 ימים

חדש!! חדש!!
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פרשה מזווית פסיכולוגית

הזמן טס כשנהנים?
ֲאָחִדים,  ְּכָיִמים  ְבֵעיָניו  ַוִּיְהיּו  ָׁשִנים;  ֶׁשַבע  ְּבָרֵחל,  ַיֲעקֹב  "ַוַּיֲעבֹד 

ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּה" )בראשית, כ"ט, כ'(.

מרתקת  פסיכולוגית  חוויה  בפנינו  מציינת  השבוע  פרשת 
הקשורה בתפיסת הזמן: אהבתו של יעקב גרמה לכך ששנות 

עבודתו תחלופנה, לתפיסתו, במהירות.

באותו העניין יש המייחסים לאלברט איינשטיין את הציטוט 
הבא: "שים את ידך על תנור לוהט לדקה, וזה יראה כמו שעה. 
שוחח עם נערה יפה במשך שעה, וזה יראה כמו דקה. עכשיו זו 

יחסּות!". האם באמת הזמן טס כשנהנים?

ממצאי מחקרים מעידים על כך שתפיסת הזמן שלנו משתנה 
ומושפעת מגורמים אובייקטיביים וסובייקטיביים מגוונים כגון: 

מעריכים  אנו  עולה,  שלנו  הגוף  כשטמפרטורת  טמפרטורה: 
שהזמן עובר מהר יותר ממה שקורה במציאות.

למידה  ומטלות  חדשות  חוויות  חדשות:  והתנסויות  למידה 
המחייבות פעילות מוחית אינטנסיבית ותשומת לב לפרטים, 
גורמות לזמן להיתפס כממושך יותר. למשל, מצבים של סכנת 

חיים המפעילים את כל החושים, כמו צניחה חופשית. 

שעמום ובטלה: שעת בטלה נחווית כאיטית בהשוואה לשעת 
התערבות  הנה  במעליות  מראות  התקנת  ותעסוקה.  פעילות 
שנועדה לקצר את "חווית הזמן המתמשך" בעת העלייה בהן. 

ברחבי  אנשים  כי  העלה  מעניין  מחקר  תרבותית:  נטייה 
למשל,  אמריקאים,  שונות.  זמן  ליחידות  מתייחסים  הגלובוס 
בעוד  דקות,  חמש  של  זמן  מרווחי  על  ולדבר  לחשוב  נוטים 

שישראלים מתייחסים למרווחים של 15 דקות.

לחיות  ונוטים  אימפולסיביים  שהם  אנשים  אישיותית:  נטייה 
אנשים  מאשר  יותר,  מהר  כזז  הזמן  את  תופסים  בהווה, 

שמשקיעים יותר זמן במחשבה על העתיד או העבר.

שימוש בסמים והיפנוזה: חומרים פסיכואקטיביים מאטים, על 
פי רוב, את תפיסת הזמן.

שלנו  הרגשות  את  לכבוש  מנסים  כשאנו  רגשית:  שליטה 
רגשות  כממושך.  נחווה  הזמן  תגובות(  להדחיק  או  )להגביר 

שליליים במיוחד מאריכים את תפיסת הזמן שלנו.

נחזור ליעקב אבינו ובהתבסס על המחקר, נציע:

1. לא ההנאה )בבחינת "הזמן טס כשנהנים"( אלא עובדת היותו 
עסוק וממוקד בעבודתו בהווה, גרמו לו לחוות את הזמן כחולף 

במהירות. 

2. ייתכן שהצהרתו הגלויה על אהבתו לרחל – "ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה", 
הסירה מחסומים רגשיים, וכך תרמה לחוויית קיצור הזמן. 

naomieini1@gmail.com 

נעמי )יפה( עיני
פסיכולוגית חינוכית ובוגרת ביה״ס 

ד״ר יצחק קניגסברגמנדל למנהיגות חינוכית

תורה ומדע בפרשה

ברחל בתך הקטנה
במפגש בין יעקב ללבן הארמי נקבעה התמורה שיעקב ביקש 
ַהְּקַטָּנה".  ִּבְּתָך  ְּבָרֵחל  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  "ֶאֱעָבְדָך  עבודתו:  על  לקבל 
לבן הסכים לתנאי העסקה: "ַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים". 

מפרשי המקרא תוהים על פירוט היתר לזהותה של רחל.

לפי  למה,  הללו  הסימנים  כל   - הקטנה  בתך  "ברחל  רש"י: 
תאמר  ושמא  ברחל,  אעבדך  לו  אמר  רמאי  שהוא  בו  שיודע 
רחל אחרת מן השוק, תלמוד לומר בתך, ושמא תאמר אחליף 
ללאה שמה ואקרא שמה רחל, תלמוד לומר הקטנה ואף על פי 

כן לא הועיל לו שהרי רמהו".

לקביעת  שונות  שיטות  פותחו  האנושית  ההיסטוריה  במהלך 
זהותו של אדם, בכדי להבדיל אותו משאר מרכיבי האוכלוסייה. 
כיום מקובל להשתמש בתעודת הזהות כמסמך רשמי. המידע 
נושא  של  המלא  שמו  לרוב  הוא  הזהות  בתעודת  הכלול 
התעודה, מספר הזהות, שמות הוריו, כתובתו, עיסוקו, והלאום 
מידע  כוללות  מתקדמות  זהות  תעודות  משתייך.  הוא  אליו 
ביומטרי כתמונה, תיאור של תווי הפנים, גיאומטריה של היד, 
סריקה ביומטרית של קשתית העין וטביעת אצבעות. השיטה 
בפניו של אדם. למשל  המסורתית מתייחסת לפרטים מזהים 
טביעת אצבע  וגודל האף.  העיניים  בין  גודל הלסת, המרחק 
חלק.  משטח  גבי  על  אצבע  מלחיצת  המתקבלת  הצורה  היא 
שני  בין  זהות  אצבע  טביעות  של  מקרים  נמצאו  ולא  כמעט 
בני אדם, מאחר שקיים אלמנט סביבתי ואקראי בהתפתחות 

העובר. טביעת אצבעו של אדם אינה משתנה במהלך חייו. 

היום משתמשים בביטוי "ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה" כשרוצים לומר 
משהו באופן שיהיה ברור לחלוטין לצד השני, בצורה מדויקת 
או  להתחמק  יוכל  שלא  כך  לספקות,  מקום  מותירה  שאינה 
שונים  תחומים  מקיף  זה  בביטוי  השימוש  ידע.  שלא  לטעון 

ומגוונים.

בתחום העסקי הוא מהווה עיקרון חשוב בקריאה וכתיבה של 
חוזים והסכמים. 

נבל  שמו:  את  לקרוא  ניתן  אותיות  שבשינוי  הארמי,  לבן 
"ַוּיֹאֶמר  ולכן:  יתפוס.  שההסכם  "כשרה"  דרך  חיפש  הרמאי, 
ָלָבן ֹלא ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרה", כאומר 
היית  הקטנות,  האותיות  את  קורא  באמת  היית  אם  ליעקב: 

רואה שבתרבות שלנו מחתנים את הבכירה לפני הצעירה. 

פלילי,  במשפט  שימוש  עושים  ַהְּקַטָּנה"  ִּבְּתָך  "ְּבָרֵחל  בביטוי 
כאשר השופטים מבקשים הוכחות שאינן מותירות מקום לספק 
באשר לאשמת הנידון, וכן עושים בביטוי זה שימוש במחקר 
מדעי, שבו יש צורך בהוכחות ניסוייות חד משמעיות להוכחת 

התיאוריה המדעית.

kenitech@013net.net 
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מנת פתיחה

קינוח / מי אני?

מנה עיקרית

תלמוד 
ישראלי

לשולחן 
שבת

7 דקות

סעודת שבת
מנה עיקרית

סעודה שלישית
3 דקות 4 דקות

 inbalh@medison.co.il | 03-9250274
חפשו אותנו ביוטיוב ובפייסבוק

תלמוד ישראלי  
www.talmudisraeli.co.il
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ל יֹוֵסף ה ְוֲארֹונֹו ׁשֶ ף י"ג: ֹמׁשֶ ּדַ

ַּיֲעלּו ֶאת  ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ יק ִנְפַטר הּוא ִהׁשְ ּדִ ּיֹוֵסף ַהּצַ ִלְפֵני ׁשֶ

ָרֵאל ָעְמדּו ָלֵצאת  ֵני ִיׂשְ ּבֹו ּבְ ּיֹום ׁשֶ ָרֵאל. ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעְצמֹוָתיו ִלְקבּוָרה ּבְ

ה  ְצִרים, ַאְך ֹמׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ִמן ַהּמִ ְנִטיַלת ּכֶ ם ָהיּו ֲעסּוִקים ּבִ ּלָ ְצַרִים, ּכֻ ִמּמִ

הּוא ָחָכם,  ְך ֶנֱאַמר ׁשֶ ל יֹוֵסף, ַעל ּכָ ֲארֹונֹו ׁשֶ ְך ְוָעַסק ּבְ ר ַעל ּכָ נּו ִוּתֵ ַרּבֵ

ֵני ָממֹון. ְצוֹות ַעל ּפְ יף ֶאת ַהּמִ ָּיַדע ְלַהְעּדִ ׁשֶ

ה  ל יֹוֵסף. ָהַלְך מֹׁשֶ נּו לֹא ָיַדע ֵהיָכן ָקבּור ֲארֹונֹו ׁשֶ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֶ ַהּתַ

יק  ּדִ קּוַפת יֹוֵסף ַהּצַ יֹוֵתר ְוָחָיה עֹוד ִמּתְ ָהְיָתה ְזֵקָנה ּבְ ר, ׁשֶ ת ָאׁשֵ ֵאֶצל ֶסַרח ּבַ

תֹוְך  ל יֹוֵסף ּבְ יחּו ֶאת ּגּוָפתֹו ׁשֶ ְצִרים ִהּנִ ַהּמִ ָרה לֹו ׁשֶ ּה, ְוִהיא ִסּפְ ּלָ ָהָיה ּדֹוד ׁשֶ יעּו ׁשֶ ֶכת ְוִהְטּבִ ה ֲארֹון ַמּתֶ ְסֻגּלָ ּכִ ְיאֹור  ּבַ ִיְהֶיה אֹותֹו  ילּוס  ַהּנִ ׁשֶ ָהַלְך ְלָכְך  ַמִים.  ּבְ ע  ּפָ ַפת ְמׁשֻ ִלׂשְ נּו  ַרּבֵ ה  ילּוס ְוָאַמר: "יֹוֵסף! ֹמׁשֶ ָמן ַהּנִ ַהּזְ יַע  ִהּגִ "ה ּגֹוֵאל ֶאת יֹוֵסף!  ּבָ ַהּקָ ְצַרִים, ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ נּו ְלַקֵּים ֶאת ַעם ִיׂשְ יַע ְזַמּנֵ ְלַהֲעלֹות ִהּגִ בּוָעה  ְ ֶאת ַעְצמֹוֶתיָך ְלֶאֶרץ ַהּשׁ
ָרֵאל". ל יֹוֵסף ִיׂשְ נּו ְנָטלֹו ְוָהַלְך ִמָּיד ָצף ֲארֹונֹו ׁשֶ ה ַרּבֵ ִעים ּומֹׁשֶ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ִעּמֹו ּבַ
ִנים. ִמילּות ַחָסִדיםׁשָ ף י"ד: ִמְצַות ּגְ ּדַ

ל  ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְגֹמל ֶחֶסד ִעם ַהּזּוַלת, ְוָעֵלינּו ִלְלֹמד ֵמַהְנָהָגתֹו ׁשֶ

ּתֹו  ל, ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּוְלִאׁשְ ֵני ָאָדם. ְלָמׁשָ ה טֹובֹות ִעם ּבְ ָעׂשָ "ה ׁשֶ ּבָ ַהּקָ

ָהָיה חֹוֶלה, ֶאת  ׁשֶ ר ּכְ ּקֵ ָגִדים, ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו הּוא ּבִ ה ּבְ ַחָּוה ה' ָעׂשָ

ה  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶאת ֹמׁשֶ ִטיָרתֹו ׁשֶ ִיְצָחק ָאִבינּו הּוא ִנֵחם ַאֲחֵרי ּפְ

ל ְלַקֵּים  ם ָעֵלינּו ֻמּטָ ּגַ אן ׁשֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָקַבר. ִמּכָ "ה ּבִ ּבָ נּו ַהּקָ ַרּבֵ

ר חֹוִלים;  ָגִדים; ְלַבּקֵ ֵאין ָלֶהם ּבְ ים ׁשֶ ה: ִלְדֹאג ַלֲאָנׁשִ ים ֵאּלֶ ַמֲעׂשִ
ְלַנֵחם ֲאֵבִלים; ִלְקּבֹר ֵמִתים.

ִמילּות ֲחָסִדים, ַאְך לֹא ַרק  ְגָמאֹות ְלִקּיּום ִמְצַות ּגְ ע ּדֻ ְלמּוד ֵמִביא ַאְרּבַ ַהּתַ

הּוא  ל ֶעְזָרה ַלּזּוַלת ׁשֶ א ּכָ ִמילּות ֲחָסִדים, ֶאּלָ ר ְלַקֵּיים ִמְצַות ּגְ ֶהן ֶאְפׁשָ ּבָ

ִמילּות ֲחָסִדים. ָזקּוק ָלּה, ֲהֵרי ִהיא ִמְצַות ּגְ

פרק שלישי, דף כ'מסכת סוטה, מן התלמוד
 "רבי אלעזר בן יצחק איש כפר דרום אומר: 

תשעה חודשים" 

הסבר: לדעת רבי אלעזר בן יצחק, אם אישה שחטאה 

שתתה את המים המרים, ייתכן שיש לה זכות שתגן 

עליה והיא תיענש רק כעבור תשעה חודשים.  

ירחין - חודשיםירחא - חודשדרומאי - זקני דרוםדרומא - הדרום, הנגב

על המפה
כפר דרום

כפר דרום היה יישוב יהודי ברצועת 

עזה שהוקם בשנת תש"ו )1946( על 

ידי גרעין של תנועת "הפועל המזרחי". 

במלחמת העצמאות הותקף  היישוב על 

ידי הצבא המצרי, ולאחר קרבות קשים 

נאלצו מגיני היישוב לסגת והיישוב נכבש 

ונהרס. לאחר שחרור האזור מחדש 

במלחמת ששת הימים הוקמה במקום 

היאחזות נח"ל של תנועת הנוער "בני 

עקיבא", אך היא ננטשה כעבור זמן מה. 

כפר דרום הוקם מחדש כיישוב בשנת 

תש"נ )1990(, והתקיים עד שפונה 

ונהרס במסגרת תוכנית ההתנתקות 
יחד עם שאר יישובי גוש קטיף. 

כפר דרום נקרא על שם מקום מגוריו 

של התנא רבי אלעזר בן יצחק איש 
כפר דרום, המוזכר במסכת סוטה. 

בית הכנסת בכפר דרום 
)Wikipedia, Daniel Ventura(
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צרפו ושתפו גם את חבריכם 
ללימוד באמצעות קבוצות 

לימוד בבית הספר או 
במסגרות של לימוד הורים 

וילדים בקהילה

לפרטים ולקבלת חומר:

4 דקות
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68
 רבן יוחנן
בן זכאי

קינוח / מי אנחנו?

ארגון האצ"ל
ארגון האצ"ל )ארגון צבאי לאומי( הוקם בשנת 1931, 
על ידי אנשים בעיקר מתנועת הנוער בית"ר, שפרשו 
מארגון ההגנה, מכיוון שהם רצו לפעול באופן אחר 
וחזק יותר מול השלטון הבריטי ומול היישוב הערבי 
בארץ ישראל. מייסדו ומנהיגו היה זאב ז'בוטינסקי. 
המנון הארגון היה 'חיילים אלמונים' שכתב אברהם 
שטרן )יאיר(.במהלך שנות השלטון הבריטי בארץ 
ישראל פעל ארגון האצ"ל מספר פעולות מחתרתיות 
נועזות כנגד מטרות ערביות ובריטיות, פעולות 
שנועדו לפגוע בשלטון הבריטי, לגרום לו לעזוב 
את הארץ, ולהקים מדינה יהודית. מפקד האצ"ל 
באותן שנות מאבק היה מנחם בגין, שלימים יהיה 
ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. עם 
הקמת המדינה וצה"ל, פורק ארגון האצ"ל, ואנשיו 
השתלבו כחיילים ומפקדים בצה"ל, ובמקביל לכך 

הקימו יוצאי האצ"ל את תנועת החירות.

היינו 9 לוחמי האצ"ל ו 3  א. 
לוחמי הלח"י שהוצאנו  להורג 

על ידי הבריטים.

ב.   פעלנו נגד השלטון הבריטי 
בארץ ישראל ולמען הקמת 

מדינה יהודית.

ג.   שניים מאיתנו )פיינשטיין 
וברזאני( בחרו להתאבד בכלא 
ולא לתת לבריטים להוציאם 

להורג.

ד.   בהר הרצל בירושלים יש 
חלקה על שמנו.

1  .

הפריצה של לוחמי האצ"ל לכלא עכו.
2  . ב-4.5.47
3  .

נמלטו אסירים רבים שהיו כלואים  בכלא עכו, בהם 27 אסירי אצ"ל ולח"י  ו-180 אסירים ערבים.
4  .

דגל אנגליה ששלטה אז בארץ  ישראל,  וכלא עכו היה תחת שליטתה.
5  .

הסמל של ארגון האצ"ל.

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?  

מתי הוא התקיים?  

מה היו תוצאותיו?  

דגל של איזו מדינה מצויר   
בציור ואיך הוא קשור 

לאירוע?

איזה סמל מצויר על הקיר?  

חג שמח!

4

5

3
2
1

עולי הגרדום

דבר תורה לשולחן שבת 
כשנולד ללאה בנה הרביעי, היא אמרה- "הפעם 
אודה את ה'" ולכן קראה לו יהודה. מדוע דווקא 
הפעם הודתה לאה, ולא בבנים הקודמים שנולדו 
לה? לאה ידעה שעתידים לצאת מיעקב בעלה 
שנים עשר שבטים- 12 בנים. בחישוב פשוט 
היא חישבה שלכל אחת מ-4 נשותיו של יעקב 
יוולדו 3 ילדים, וכך נגיע ל-12. עכשיו כשנולד 
בנה הרביעי, הבינה לאה שהיא זכתה ליותר בנים 
ממה שהייתה ראויה. על כן היא אמרה "הפעם", 
עכשיו כשקיבלתי יותר מהראוי לי- כשקיבלתי בן 
רביעי- אני מודה לה' שעשה איתי חסד מעבר למה 
שמגיע לי. חכמינו למדו ודרשו כי הודאתה של 
לאה הייתה הפעם הראשונה בה הודה אדם לקב"ה 
באופן כל כך גלוי, עד כדי כך שהיא קראה לבן שלה 
יהודה. ואנחנו עם ישראל, קרויים יהודים- על שמו 
של יהודה, שבשמו טמונה מעלתה וחשיבותה 

של אמירת התודה.

פלפול משפחתי לשולחן שבת    
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי  סוער- אדון כהן, שהייתה לו דירה 
בבעלותו בבניין משותף, החליט להשכיר אותה לאגודה לשיקום האסיר, 
כדי שזו תשכן בדירה אסירים הנמצאים בתהליכי שיקום אחרונים לקראת 
שיחרורם מהכלא. דיירים רבים בבניין הביעו התנגדות לכך וכעסו מאד על 

אדון כהן על כך שהוא משכיר את דירתו לאסירים.

מקום לשכן בו אסירים.לשיקום - הבניין שלנו הוא לא את ערך הדירות, ועם כל הכבוד מפחיד אותנו, זה מסוכן, זה יוריד שאסירים יגורו בבניין שלנו. זה טענו הדיירים- אנחנו לא רוצים מצד אחד:

מצד שני:

טוען אדון כהן- זכותי להשכיר 

את הדירה שלי למי שאני 

רוצה, וחוץ מזה אני חושב שזו 

מצווה גדולה לשקם אסירים 

כדי שישובו לחיים רגילים ואני 

שמח שהבית שלי יהיה מקום 

בו הם יוכלו להשתקם.

א.   נולדתי ברוסיה בשנת 1913-תרע"ג, והייתי 
פעיל ציוני בתנועת בית"ר.

ב.    בשנות המאבק בשלטון הבריטי בארץ 
ישראל הייתי מפקד ארגון האצ"ל.

ג.     הייתי ראש הממשלה השישי של מדינת 
ישראל, יו"ר תנועת החירות, שר בממשלות 

 ישראל, וחתן פרס נובל 
מנחם בגיןלשלום בשנת 1978.

סוגיה תלמודית

ְלָחן ְמַכֵּפר ַּדף צ"ז: ַהּׁשֻ
בתלמוד נאמר כך: "ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ִמְזֵּבַח ְמַכֵּפר ַעל ָאָדם, 

ְוַעְכָׁשו ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם ְמַכֵּפר ָעָליו".

ְלָחן ְמַכֵּפר ַעל ָהָאָדם? ִמי ֶׁשַּמֲאִכיל ָעִני ַעל ׁשּוְלָחנֹו  ָמה ַּכּוַָנת ַהְּדָבִרים ֶׁשַהּׁשֻ
ּוְמַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, זֹוֶכה ְּבָכְך ְלַכֵּפר ַעל ַחָּטָאיו. ְּכלֹוַמר: ַמֲעַלת 
ְלָחן ִהיא ְּכַמֲעַלת ַהִּמְזֵּבַח, ִמְּפֵני ֶׁשְּבֻׁשְלָחן ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת  ַהּׁשֻ
אֹוְרִחים ֲעִנִּיים. את זאת לומדים מהפסוק ֶׁשְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל ָהעֹוֵסק ְּבִמְזֵּבַח 
ְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה'". ִמָּכאן  ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבסֹוף ַהָּפסּוק ֶנֱאַמר: "ֶזה ַהּׁשֻ
ָלְמדּו ֲחַז"ל ֶׁשְּלֻׁשְלָחן ֵיׁש ַמְעָלה ְּכמֹו ַלִּמְזֵּבַח, ְוהּוא ְמֻסָּגל ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטִאים.

מן ההיסטוריה 
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ל יֹוֵסף ה ְוֲארֹונֹו ׁשֶ ף י"ג: ֹמׁשֶ ּדַ

ַּיֲעלּו ֶאת  ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ יק ִנְפַטר הּוא ִהׁשְ ּדִ ּיֹוֵסף ַהּצַ ִלְפֵני ׁשֶ

ָרֵאל ָעְמדּו ָלֵצאת  ֵני ִיׂשְ ּבֹו ּבְ ּיֹום ׁשֶ ָרֵאל. ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעְצמֹוָתיו ִלְקבּוָרה ּבְ

ה  ְצִרים, ַאְך ֹמׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ִמן ַהּמִ ְנִטיַלת ּכֶ ם ָהיּו ֲעסּוִקים ּבִ ּלָ ְצַרִים, ּכֻ ִמּמִ

הּוא ָחָכם,  ְך ֶנֱאַמר ׁשֶ ל יֹוֵסף, ַעל ּכָ ֲארֹונֹו ׁשֶ ְך ְוָעַסק ּבְ ר ַעל ּכָ נּו ִוּתֵ ַרּבֵ

ֵני ָממֹון. ְצוֹות ַעל ּפְ יף ֶאת ַהּמִ ָּיַדע ְלַהְעּדִ ׁשֶ

ה  ל יֹוֵסף. ָהַלְך מֹׁשֶ נּו לֹא ָיַדע ֵהיָכן ָקבּור ֲארֹונֹו ׁשֶ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֶ ַהּתַ

יק  ּדִ קּוַפת יֹוֵסף ַהּצַ יֹוֵתר ְוָחָיה עֹוד ִמּתְ ָהְיָתה ְזֵקָנה ּבְ ר, ׁשֶ ת ָאׁשֵ ֵאֶצל ֶסַרח ּבַ

תֹוְך  ל יֹוֵסף ּבְ יחּו ֶאת ּגּוָפתֹו ׁשֶ ְצִרים ִהּנִ ַהּמִ ָרה לֹו ׁשֶ ּה, ְוִהיא ִסּפְ ּלָ ָהָיה ּדֹוד ׁשֶ יעּו ׁשֶ ֶכת ְוִהְטּבִ ה ֲארֹון ַמּתֶ ְסֻגּלָ ּכִ ְיאֹור  ּבַ ִיְהֶיה אֹותֹו  ילּוס  ַהּנִ ׁשֶ ָהַלְך ְלָכְך  ַמִים.  ּבְ ע  ּפָ ַפת ְמׁשֻ ִלׂשְ נּו  ַרּבֵ ה  ילּוס ְוָאַמר: "יֹוֵסף! ֹמׁשֶ ָמן ַהּנִ ַהּזְ יַע  ִהּגִ "ה ּגֹוֵאל ֶאת יֹוֵסף!  ּבָ ַהּקָ ְצַרִים, ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ נּו ְלַקֵּים ֶאת ַעם ִיׂשְ יַע ְזַמּנֵ ְלַהֲעלֹות ִהּגִ בּוָעה  ְ ֶאת ַעְצמֹוֶתיָך ְלֶאֶרץ ַהּשׁ
ָרֵאל". ל יֹוֵסף ִיׂשְ נּו ְנָטלֹו ְוָהַלְך ִמָּיד ָצף ֲארֹונֹו ׁשֶ ה ַרּבֵ ִעים ּומֹׁשֶ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ִעּמֹו ּבַ
ִנים. ִמילּות ַחָסִדיםׁשָ ף י"ד: ִמְצַות ּגְ ּדַ

ל  ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְגֹמל ֶחֶסד ִעם ַהּזּוַלת, ְוָעֵלינּו ִלְלֹמד ֵמַהְנָהָגתֹו ׁשֶ

ּתֹו  ל, ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּוְלִאׁשְ ֵני ָאָדם. ְלָמׁשָ ה טֹובֹות ִעם ּבְ ָעׂשָ "ה ׁשֶ ּבָ ַהּקָ

ָהָיה חֹוֶלה, ֶאת  ׁשֶ ר ּכְ ּקֵ ָגִדים, ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו הּוא ּבִ ה ּבְ ַחָּוה ה' ָעׂשָ

ה  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶאת ֹמׁשֶ ִטיָרתֹו ׁשֶ ִיְצָחק ָאִבינּו הּוא ִנֵחם ַאֲחֵרי ּפְ

ל ְלַקֵּים  ם ָעֵלינּו ֻמּטָ ּגַ אן ׁשֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָקַבר. ִמּכָ "ה ּבִ ּבָ נּו ַהּקָ ַרּבֵ

ר חֹוִלים;  ָגִדים; ְלַבּקֵ ֵאין ָלֶהם ּבְ ים ׁשֶ ה: ִלְדֹאג ַלֲאָנׁשִ ים ֵאּלֶ ַמֲעׂשִ
ְלַנֵחם ֲאֵבִלים; ִלְקּבֹר ֵמִתים.

ִמילּות ֲחָסִדים, ַאְך לֹא ַרק  ְגָמאֹות ְלִקּיּום ִמְצַות ּגְ ע ּדֻ ְלמּוד ֵמִביא ַאְרּבַ ַהּתַ

הּוא  ל ֶעְזָרה ַלּזּוַלת ׁשֶ א ּכָ ִמילּות ֲחָסִדים, ֶאּלָ ר ְלַקֵּיים ִמְצַות ּגְ ֶהן ֶאְפׁשָ ּבָ

ִמילּות ֲחָסִדים. ָזקּוק ָלּה, ֲהֵרי ִהיא ִמְצַות ּגְ

פרק שלישי, דף כ'מסכת סוטה, מן התלמוד
 "רבי אלעזר בן יצחק איש כפר דרום אומר: 

תשעה חודשים" 

הסבר: לדעת רבי אלעזר בן יצחק, אם אישה שחטאה 

שתתה את המים המרים, ייתכן שיש לה זכות שתגן 

עליה והיא תיענש רק כעבור תשעה חודשים.  

ירחין - חודשיםירחא - חודשדרומאי - זקני דרוםדרומא - הדרום, הנגב

על המפה
כפר דרום

כפר דרום היה יישוב יהודי ברצועת 

עזה שהוקם בשנת תש"ו )1946( על 

ידי גרעין של תנועת "הפועל המזרחי". 

במלחמת העצמאות הותקף  היישוב על 

ידי הצבא המצרי, ולאחר קרבות קשים 

נאלצו מגיני היישוב לסגת והיישוב נכבש 

ונהרס. לאחר שחרור האזור מחדש 

במלחמת ששת הימים הוקמה במקום 

היאחזות נח"ל של תנועת הנוער "בני 

עקיבא", אך היא ננטשה כעבור זמן מה. 

כפר דרום הוקם מחדש כיישוב בשנת 

תש"נ )1990(, והתקיים עד שפונה 

ונהרס במסגרת תוכנית ההתנתקות 
יחד עם שאר יישובי גוש קטיף. 

כפר דרום נקרא על שם מקום מגוריו 

של התנא רבי אלעזר בן יצחק איש 
כפר דרום, המוזכר במסכת סוטה. 

בית הכנסת בכפר דרום 
)Wikipedia, Daniel Ventura(

גיליון 108

סדר נשים | סוטה י"ג- י"ט

פרשת תולדות | כ"ו בחשון- ב' בכסלו ) 8-14 לנובמבר(

משרד החינוךמדינת ישראלבס"ד

נהניתם
מחוויית הלימוד?

צרפו ושתפו גם את חבריכם 
ללימוד באמצעות קבוצות 

לימוד בבית הספר או 
במסגרות של לימוד הורים 

וילדים בקהילה

לפרטים ולקבלת חומר:

4 דקות

ו...מה 
דעתכם?
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68
 רבן יוחנן
בן זכאי

קינוח / מי אנחנו?

ארגון האצ"ל
ארגון האצ"ל )ארגון צבאי לאומי( הוקם בשנת 1931, 
על ידי אנשים בעיקר מתנועת הנוער בית"ר, שפרשו 
מארגון ההגנה, מכיוון שהם רצו לפעול באופן אחר 
וחזק יותר מול השלטון הבריטי ומול היישוב הערבי 
בארץ ישראל. מייסדו ומנהיגו היה זאב ז'בוטינסקי. 
המנון הארגון היה 'חיילים אלמונים' שכתב אברהם 
שטרן )יאיר(.במהלך שנות השלטון הבריטי בארץ 
ישראל פעל ארגון האצ"ל מספר פעולות מחתרתיות 
נועזות כנגד מטרות ערביות ובריטיות, פעולות 
שנועדו לפגוע בשלטון הבריטי, לגרום לו לעזוב 
את הארץ, ולהקים מדינה יהודית. מפקד האצ"ל 
באותן שנות מאבק היה מנחם בגין, שלימים יהיה 
ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. עם 
הקמת המדינה וצה"ל, פורק ארגון האצ"ל, ואנשיו 
השתלבו כחיילים ומפקדים בצה"ל, ובמקביל לכך 

הקימו יוצאי האצ"ל את תנועת החירות.

היינו 9 לוחמי האצ"ל ו 3  א. 
לוחמי הלח"י שהוצאנו  להורג 

על ידי הבריטים.

ב.   פעלנו נגד השלטון הבריטי 
בארץ ישראל ולמען הקמת 

מדינה יהודית.

ג.   שניים מאיתנו )פיינשטיין 
וברזאני( בחרו להתאבד בכלא 
ולא לתת לבריטים להוציאם 

להורג.

ד.   בהר הרצל בירושלים יש 
חלקה על שמנו.

1  .

הפריצה של לוחמי האצ"ל לכלא עכו.
2  . ב-4.5.47
3  .

נמלטו אסירים רבים שהיו כלואים  בכלא עכו, בהם 27 אסירי אצ"ל ולח"י  ו-180 אסירים ערבים.
4  .

דגל אנגליה ששלטה אז בארץ  ישראל,  וכלא עכו היה תחת שליטתה.
5  .

הסמל של ארגון האצ"ל.

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?  

מתי הוא התקיים?  

מה היו תוצאותיו?  

דגל של איזו מדינה מצויר   
בציור ואיך הוא קשור 

לאירוע?

איזה סמל מצויר על הקיר?  

חג שמח!

4

5

3
2
1

עולי הגרדום

דבר תורה לשולחן שבת 
כשנולד ללאה בנה הרביעי, היא אמרה- "הפעם 
אודה את ה'" ולכן קראה לו יהודה. מדוע דווקא 
הפעם הודתה לאה, ולא בבנים הקודמים שנולדו 
לה? לאה ידעה שעתידים לצאת מיעקב בעלה 
שנים עשר שבטים- 12 בנים. בחישוב פשוט 
היא חישבה שלכל אחת מ-4 נשותיו של יעקב 
יוולדו 3 ילדים, וכך נגיע ל-12. עכשיו כשנולד 
בנה הרביעי, הבינה לאה שהיא זכתה ליותר בנים 
ממה שהייתה ראויה. על כן היא אמרה "הפעם", 
עכשיו כשקיבלתי יותר מהראוי לי- כשקיבלתי בן 
רביעי- אני מודה לה' שעשה איתי חסד מעבר למה 
שמגיע לי. חכמינו למדו ודרשו כי הודאתה של 
לאה הייתה הפעם הראשונה בה הודה אדם לקב"ה 
באופן כל כך גלוי, עד כדי כך שהיא קראה לבן שלה 
יהודה. ואנחנו עם ישראל, קרויים יהודים- על שמו 
של יהודה, שבשמו טמונה מעלתה וחשיבותה 

של אמירת התודה.

פלפול משפחתי לשולחן שבת    
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי  סוער- אדון כהן, שהייתה לו דירה 
בבעלותו בבניין משותף, החליט להשכיר אותה לאגודה לשיקום האסיר, 
כדי שזו תשכן בדירה אסירים הנמצאים בתהליכי שיקום אחרונים לקראת 
שיחרורם מהכלא. דיירים רבים בבניין הביעו התנגדות לכך וכעסו מאד על 

אדון כהן על כך שהוא משכיר את דירתו לאסירים.

מקום לשכן בו אסירים.לשיקום - הבניין שלנו הוא לא את ערך הדירות, ועם כל הכבוד מפחיד אותנו, זה מסוכן, זה יוריד שאסירים יגורו בבניין שלנו. זה טענו הדיירים- אנחנו לא רוצים מצד אחד:

מצד שני:

טוען אדון כהן- זכותי להשכיר 

את הדירה שלי למי שאני 

רוצה, וחוץ מזה אני חושב שזו 

מצווה גדולה לשקם אסירים 

כדי שישובו לחיים רגילים ואני 

שמח שהבית שלי יהיה מקום 

בו הם יוכלו להשתקם.

א.   נולדתי ברוסיה בשנת 1913-תרע"ג, והייתי 
פעיל ציוני בתנועת בית"ר.

ב.    בשנות המאבק בשלטון הבריטי בארץ 
ישראל הייתי מפקד ארגון האצ"ל.

ג.     הייתי ראש הממשלה השישי של מדינת 
ישראל, יו"ר תנועת החירות, שר בממשלות 

 ישראל, וחתן פרס נובל 
מנחם בגיןלשלום בשנת 1978.

סוגיה תלמודית

ְלָחן ְמַכֵּפר ַּדף צ"ז: ַהּׁשֻ
בתלמוד נאמר כך: "ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ִמְזֵּבַח ְמַכֵּפר ַעל ָאָדם, 

ְוַעְכָׁשו ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם ְמַכֵּפר ָעָליו".

ְלָחן ְמַכֵּפר ַעל ָהָאָדם? ִמי ֶׁשַּמֲאִכיל ָעִני ַעל ׁשּוְלָחנֹו  ָמה ַּכּוַָנת ַהְּדָבִרים ֶׁשַהּׁשֻ
ּוְמַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, זֹוֶכה ְּבָכְך ְלַכֵּפר ַעל ַחָּטָאיו. ְּכלֹוַמר: ַמֲעַלת 
ְלָחן ִהיא ְּכַמֲעַלת ַהִּמְזֵּבַח, ִמְּפֵני ֶׁשְּבֻׁשְלָחן ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת  ַהּׁשֻ
אֹוְרִחים ֲעִנִּיים. את זאת לומדים מהפסוק ֶׁשְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל ָהעֹוֵסק ְּבִמְזֵּבַח 
ְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה'". ִמָּכאן  ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבסֹוף ַהָּפסּוק ֶנֱאַמר: "ֶזה ַהּׁשֻ
ָלְמדּו ֲחַז"ל ֶׁשְּלֻׁשְלָחן ֵיׁש ַמְעָלה ְּכמֹו ַלִּמְזֵּבַח, ְוהּוא ְמֻסָּגל ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטִאים.

מן ההיסטוריה 
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שינוי ושימור בחיים
המשך מעמ' 20

הפחד מפני האופטימיות

יש נטיה כזו, לפחד מהאופטימיות, להירתע מהאמונה בדברים 
אנשים  עצמית.  אשליה  שזוהי  מחשש  ומשמחים,  מעודדים 
רוצים להאמין שיש אלוקים, שיש משמעות, שיהיה טוב, אבל 
פוגם בשיקול  הם פוחדים שעצם הרצון שלהם להאמין בכך 
לאמץ  ומעדיפים  לאחור  נרתעים  הם  לכן  הרציונלי.  דעתם 
היא  האופטימיות  לפיה  וקודרת כמה שיותר,  עמדה פסימית 
הקודרים  התיאורים  ואילו  לב,  ממשאלות  הנובעת  אשליה 
והלא-נעימים של המציאות הם "האמת הכואבת והמפוכחת". 
לא רק שהם מאמינים שכך הם מתקרבים יותר לאמת ונזהרים 
מאשליות, אלא שהם גם יוצרים סביב עצמם הילה של מעין 
במציאות  להתבונן  המוכנים  האמת  אבירי  מעונים,  קדושים 
המשמעות  ובחוסר  בפגמים  ברוע,  ולהכיר  ושרק,  כחל  ללא 

שבה בלי להשלות את עצמם.

מפני  החשש  היא  זה  לכיוון  אנשים  הדוחפת  נוספת  סיבה 
יתנפצו  שתקוותיו  סכנה  בפני  ניצב  האופטימי  התבדות. 
לו.  מצפה  וכואבת  מרה  ואכזבה  הקשה,  המציאות  סלעי  אל 
לפסימי, לעומת זאת, צפויות רק הפתעות נעימות: אם העתיד 
יהיה רע, הרי שלכך ציפה מראש, ואם הוא יהיה טוב - אדרבה, 

תמיד נחמד להיות מופתע לטובה. 

אלא שנטיות אלה, על אף שהן מובנות, אינן רציונליות יותר 
מהנטיה לאופטימיות. נכון שמשאלות לב עלולות להטות את 
שיקול דעתו של האדם - אולם הפחד המופרז מפניהן עושה 
זאת באותה מידה. כפי שניסח זאת הפילוסוף ויליאם ג'יימס: 
מדוע עלינו להיכנע דווקא לרגש הפחד, המזהיר אותנו מפני 
וכי רגש  ולא לרגש התקווה הדוחף אותנו לעברה?  האמונה, 
הפחד דווקא הוא המייצג את ההיגיון? לא מדובר כאן בהיגיון 
מול רגש, אלא ברגש אחד מול כל השאר הרגשות, ולפחד אין 
שום עדיפות רציונלית בהקשר זה. כשם שהמאמין האופטימי 

הספקן  כך  להאמין,  רצונו  בשל  שגויות  דעות  לאמץ  עלול 
להאמין.  חששו  בשל  נכונות  דעות  להחמיץ  עלול  הפסימי 
ישירות  המביט  המפוכח  ההיגיון  אביר  אינו  הפסימי  הספקן 
במציאות - להפך, הוא הפחדן שאינו מעז להאמין בטוב מחשש 

להתבדות.

החשש מפני אכזבות מחזק כמובן טענה זו. נכון שנחמד יותר 
להיות מופתע לטובה, אבל זוהי הטיה נפשית, לא רציונלית; 

ביטוי לפחד, לא לריאליזם או היגיון.

הבה ננסה אם כן להשתחרר מהפחדים שלנו, ולהעז להאמין 
הנפש  את  שמרוממות  ומשמחות,  טובות  היותר  באפשרויות 

שלנו ולא מדכאות אותה.

mosheratt@gmail.com 

הרב ד״ר משה רט
קרני שומרון

בחזית האמונה

של הזמן והמקום. ואכן במהלך אלפי שנות הנדודים במדבר 
זו  ביכולת  להשתמש  ושוב  שוב  ישראל  עם  נדרש  העמים, 

בעקביות וביצירתיות.

"חשב  פעולת  לבצע  לפעמים  צורך  יש  האישיים  בחיים  גם 
הישן.  יסוד  על  החדש  את  לבנות  יש  אולם  מחדש",  מסלול 
בעולם הרוח, כמו בעולם המדע, כל חידוש דורש התבססות 
על רבדים קודמים, ובכל התקדמות יש המשכיות של יסודות 
יעבור  הלא-נכונה  הרכבת  על  שעלה  החכם  הנוסע  מהעבר. 
לרכבת אחרת, אבל לא ישכח לקחת אתו את המזוודות. הוא 
יילך בדרכו של יעקב, שבכל השינויים והמהפכים לקח אתו 
את המטען הרוחני של אבותיו, ועל שפתיו תמיד היו "ֱא-ֹלֵהי 
ָאִבי ַאְבָרָהם ֵוא-ֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק" )בראשית לא,מב; לא,נג; לב,י(. 
מיעקב איש תם יש ללמוד להיות בבחינת "אשרי תמימי דרך" 
)תהילים קיט, א( – אשרי היוצאים לדרך חדשה, אך שומרים 
על תומתם גם בדרך. הסוללים דרכים חדשות, אולם מאזנים 

בין חידוש להמשכיות ובין תמורה לרציפות.

ronenlbtch@gmail.com 



35גליון  897 פרשת ויצא  ט׳ כסלו תשע״ט



גליון  897 פרשת ויצא  ט׳ כסלו תשע״ט 36

דירות 4, 5 חדרים
עם גג פרטי

החל מ- 1,860,000 ש״ח
מבצע מוגבל עד סוף החודש

ל-2 דירות 4 חד׳ בלבד.

054-4428664

שיווק:
טוביה דימנטשטין

 יזם וקבלן: נווה בניין
לע״מ לבניין  חברה 

כולל מערכת 

מיזוג אויר
 

 2 חניות

ומחסן פרטי

הגיגים

p.c –תרבות ה

עמידתו של יעקב מול עשיו ומול לבן שונה בתכלית. לעשיו, 
אחיו מבטן ומלידה, הוא שולח מתנות, מתרפס, מתגונן, אך גם 
מנסה להתרחק ממנו ככל שניתן. עם לבן הוא נקשר בקשרי 
חיתון, הוא רועה את צאנו, מתעשר ממנו ואינו מהסס להישאר 
שם עוד מספר שנים כדי 'לעשות לביתו'. כיצד ניתן להסביר 
הבלתי  בכוון  יעקב  של  התנהלותו  שונה  מדוע  העניין?  את 

צפוי דווקא?

נראה כי בלכתו אל חרן, אל הבלתי נודע ואל מקום הרשע 
והרמאות, 'התחסן' יעקב אבינו בדרך של שבועה לקב"ה עוד 
בטרם הגיע לשם. אל חרן הוא היה מחויב לרדת במצוות אימו 
נוסע  הוא  להיכן  היטב  ידע  הוא  הזועם.  מאחיו  להינצל  כדי 

ובהתאם לכך הוא הכין את מערכי נפשו.

לבן  ממשפחת  המיטב  את  להוציא  לו  איפשרה  זו  הכנה 
עתידו  את  שם  בנה  הוא  הנסתר(.  תורת  בלשון  )='ניצוצות' 
הכלכלי והאישי בכך שידע להתמודד מול הרמאות של לבן. 

לעיצוב  קפיצה  קרש  בידו  שימשה  עליו  שנכפתה  זו  'גלות' 
בבוא  ארצה  לשוב  שלו  וליכולת  אמונתו  לחיזוק  אישיותו, 
ניתן להוציא טוב מרע עם הכנה ועם  הזמן. יעקב הוכיח כי 

גבולות הגנה שנקבעים טרם כניסתו לתופת.

הוא  מבשרו,  בשר  הוא  בעשיו.  המאבק  הוא  לחלוטין  שונה 
ערמומי, מתחזה, 'משחק משחק מלוכלך' בלשון בת ימינו. את 
עשיו הכיר יעקב היטב, יותר מכל אדם אחר עלי אדמות. הדו-
שיח ביניהם אינו אפשרי באמת. זהו דו-שיח חיצוני, 'תרבותי' 
לכאורה, משפחתי לכאורה, אבל לא אמיתי. לחלקת לשונו של 
עשיו אין יכול יעקב אבינו להתכונן, אין לו הכלים הישירים 

להתמודדות זולת 'הבריחה' ממנו.

גם כאנשים פרטיים וגם כלאום, המאבקים שלנו ב'בני משפחה' 
קרובים קשה יותר. אין אנו יכולים להתכונן למאבק מולם ואין 
אנו יכולים להתייחס אליהם כלפי חוץ כאויב שצריך להיזהר 
מפניו. תרבות ה- p.c הינה הדרך היחידה העומדת בפנינו כדי 
לדלג על המהמורות הללו. יעקב בוחר 'לשקר' בשנית לעשיו 
י, ְלֶרֶגל  באומרו: "ַיֲעָבר-ָנא ֲאדִֹני, ִלְפֵני ַעְבּדֹו; ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאטִּ
ֶאל-ֲאדִֹני,  ֲאשֶׁר-ָאבֹא  ַעד  ַהְיָלִדים,  ּוְלֶרֶגל  ֲאשֶׁר-ְלָפַני  ָלאָכה  ַהמְּ
ֵשִׂעיָרה". אין, ולא היתה לו כל כוונה לבוא אל עשיו שעירה. 
זו.  לא היתה לו ברירה אלא להיפרד מאחיו בדרך עקלקלה 
עשיו מן הסתם הבין את הרמז והוא לא ישב והמתין לבואו 
של אחיו. מכאן לקח גדול לדורנו ולמדיניות ממשלתנו ביחסה 

אל 'אוהבינו' הרבים.

 hazutg@gmail.com  

ד״ר חזות גבריאל
ממייסדי 'מידה טובה' לחקר ההיגיון היהודי 

ו'שיטה מחודשת' ללימוד תלמוד
בעידן המחשב 
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שבת חנוכה • נר שישי 
)7-8.12.18( כסלו  כ״ט-ל׳ 
המכביה כפר  מלון 

אומץ 
גבורה 
אמונה 
2

03-9092133 | 052-8231935 
lev_erua@zahav.net.il | achikamramot@gmail.com

חדרים
אחרונים

אמא של גיבורה •  ענת אריאל  • מדברת על תמר
יעקב סולטן  קרב  ניצול  רט  אבי  ובהובלת  בהנחייה 
במהלך השבת מפגשים מפתיעים נוספים בין גיבורים מפקדים ומנהיגים

בצד המוזיקלי  אפי דורפמן 
בקבלת שבת מוזיקלית, 

הדלקת נרות חנוכה, תפילות וזמירות.

אביגדור קהלני • בעל עיטור המופת ועיטור הגבורה
מנחם אנסבכר  •  מפקד מוצב תל סאקי

פגישות, שיחות ומחשבות עם
מפקדים וחיילים במערכות ישראל

ַהִּמְלָחָמה )12(
)ִּפְסָקה ה'(

טּוְבָיה: ָׁשלֹום ָעֶליָך מֹוִרי ְוַרִּבי.

ָמְעָיה: ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ָׁשלֹום... ְשׁ

אֹוָתנּו  ְמָבֵרְך  ד'  ְוַגם  ָׁשלֹום,  אֹוֵהב  ַעם  ֲאַנְחנּו  ְּבַוַּדאי.  ט: 

ְּבָׁשלֹום.

ש: ְוַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַּגם ֵאֶצל ַהּגֹוִיים ֶזה ָּכְך?

ִמְלָחמֹות.  אֹוֲהִבים  ִלְפָעִמים  ַּגם  ֵהם  ָּתִמיד.  ֹלא  ט: 

ָשִׂשׂים ֵאֵלי ְקָרב.

ש: ָנכֹון, ְלַצֲעֵרנּו. ְוֵאיְך ַאָּתה ַמְסִּביר ֶאת ֶזה?

ֶאת  ַמְכִריִחים  ּׁשֹונֹות  ִּבְמִדינֹות  ְמאֹוד.  ָּפׁשּוט  ט: 

ָהֲאָנִׁשים ְלִהְתַנֵהג ְּבצּוָרה מּוָסִרית ִויָׁשָרה.

ש: ִמי ַמְכִריַח? ַהִּמְׁשָטָרה?!

ּדֹוֶרֶׁשת  ַהַּׁשֶּלֶטת  ַהַּתְרּבּות  ַּגם  ַהִּמְׁשָטָרה.  ַרק  ֹלא  ט: 

ִמּדֹות  ֲעַדִין  ֵיׁש  ָהָאָדם  ֶׁשל  ִלּבֹו  ְּבַמֲעַמֵּקי  ֲאָבל,  מּוָסִרּיּות. 

ָרעֹות ֶׁשהּוא ֹלא ָיֹכל ִלְפֹרק, הּוא ִמְתַנֵהג ְּבצּוָרה מּוָסִרית 

ְּבַעל ָּכְרחֹו, ְּבִנּגּוד ִלְרצֹונֹו, ְוֶזה ֵמִעיק ָעָליו. ְוָאז הּוא מֹוֵצא 

ִהְזַּדְּמנּות ִלְפֹרק ֶאת ַאְכָזִרּיּותֹו ְּבִמְלָחמֹות ּוְקָרבֹות. 

ָּכְך  ָּכל  ְמִדינֹות  ֵיׁש  ַמּדּוַע  ַמְסִּביר  ֶזה  צֹוֵדק.   ַאָּתה  ש: 

ַאְכָזִרּיֹות ּוְׁשטּופֹות ָּדִמים.

ט: ֵּכן, ְלַצֲעֵרנּו. ֲאָבל ַהֶּנָחָמה ִהיא ֶׁשֶּזה ֹלא ִיְהֶיה ָלֶנַצח. סֹופֹו 

ְלִהַּטֵהר   - ָהֱאנֹוִׁשי  ַהִּמין  ּוְלִהְזַּדֵּכְך.ֶׁשל 

ָהַרב ְׁשֹלמֹה ֲאִביֵנר

ֵסֶפר "אֹורֹות" ַלְּיָלִדים
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www.sharon.co.il
09-9525743

חוגגים אירועי ברית, שבתות חתן ובר מצווה?
הים? אל  המשקיף  באולם  מרהיבה  שקיעה  מול  אירוע  על  חולמים 
צוות מקצועי ומיומן ישמח לארח אתכם באווירה ביתית וחמה כמיטב המסורת!

היפוך ארוחות • קבלת שבת • בית כנסת פרטי • כשר בהשגחת רבנות הרצליה

מלון השרון
הרצליה

מבצע
בריתות

החל מ-

₪ 150
לאדם

לשבת הארגון

90 שנה של 
משפחה

ישראל  מארץ  יוצא  יעקב  בפרשתנו 

וחוזר אליה. הוא יוצא ממנה ריקם, "כי 

וחוזר אליה  במקלי עברתי את הירדן", 

כאיש משפחה גדולה ובעל רכוש רב. 

ישראל  לארץ  יעקב  של  חזרתו  סיבת 

הראשונה  בפעם  פעמיים:  מתוארת 

שבו  ללבן  יעקב  בין  דו-שיח  מתואר 

מקומו  אל  לחזור  מלבן  מבקש  יעקב 

מקומי  אל  ואלכה  "שלחני  ארצו:  ואל 

מתוארת  היא  השנייה  ובפעם  ולארצי", 

בהתגלותו של ה' ובשיחתו של יעקב עם 

ישראל.  לארץ  לשוב  רצונו  על  נשותיו 

ארץ  אל  שוב  יעקב  אל  ה'  "ויאמר 

דבריו  את  פותח  הקב"ה  כך  אבותיך", 

ליעקב.

יש דגשים מסוימים בדברי יעקב ללבן, 

והארץ  יעקב  של  האישי  המקום  והם 

האישית שלו, ודגשים אחרים בדברי ה' 

של  אבותיו  ארץ  אל  החזרה  והם  אליו, 

יעקב, אל מקום משפחתו, אל שורשיו.

שבים  אנו  הכפולה  הסיבתיות  את 

ומוצאים בדברי יעקב ללבן לפני שהם 

א-לוהי  אבי  א-לוהי  "לולי  נפרדים: 

אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם 

ראה  כפי  יגיע  ואת  עניי  את  שלחתני 

א-לוהים ויוכח אמש" )בראשית לא, לב(. 

יעקב אבינו שוזר כאן שתי סיבות לכך 

הסיבה  בו:  לפגוע  מלבן  מנע  שהקב"ה 

האחת היא החיבור והקשר של יעקב אל 

אבותיו ואל הקב"ה, שהתגלה לאבותיו, 

האישיים  מעשיו  היא  האחרת  והסיבה 

של יעקב והקושי שחווה.

המשפחתי  והמקום  האישי  המקום 

מבטאים את היחסים הנכונים בכל אחד 

וכולנו  אדם  בני  כולנו  מאיתנו:  ואחת 

חלק ממשפחה; לעיתים בולט בנו הצד 

מקומנו  דווקא  בולט  ולעיתים  האישי 

המשפחתי. בדברים רבים אנו ממשיכים 

אחרים  ובתחומים  אבותיו  מעשי  את 

דבר  אך  חדשות,  דרכים  כובשים  אנו 

אחד ברור לכול: חובה עלינו לחזק את 

חובה  בו;  ולהשקיע  המשפחתי  עולמנו 

עלינו למצוא בו את מקומנו הפרטי. כך 

יעקב  כמו  שלמים  ולחזור  לצאת  נוכל 

אבינו, החוזר לארצו בשלמות.

עקיבא.  בבני  עלינו  קיבלנו  זה  נושא 

זו ובחודש הארגון הזה, "תשעים  בשנה 

אל  היטב  נתחבר  משפחה",  של  שנה 

מתחזקת  שעצמיותנו  ונמצא  משפחתנו 

עוד יותר.

יאיר שלח 
מזכ״ל בני עקיבא
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www.kosherholidays.net
ובחו"ל: בארץ  נוספות  לחופשות  09-7484846

www.olympichotels.it/en/olympic-turismo

מלון כשר למהדרין בדולומיטים

• מלון אולימפיק טוריזמו- ספיאצו.
• מלון מפואר ברמה גבוהה שעבר שיפוץ יסודי.

• סמוך לאזור הסקי של מדונה די קמפיליו.
• כל המלון כשר למהדרין עם משגיח צמוד, בית כנסת במקום.

לחווית סקי וטיולים
פתוח

מדצמבר עד מרץ

2018-19

מיוחדיםבמחירים

יעקב  לרמותו.  לבן  הצליח  הזה  בסבב 
הפיק מכך לקחים שיושמו בעת שברח 

מפניו בסוף הפרשה.

אקטואלית  משמעות  מקבלים  הדברים 
החמאס  בעזה.  השבוע  המתרחש  לאור 
אידאולוגיה  בעל  טרור  ארגון  הוא 
מטרתו  פונדמנטליסטית.  אסלמיסטית 
וביהודה  בעזה  שליטה  רק  אינה 
השמדת  אלא   ,'67 בגבולות  ושומרון, 
מדינת ישראל - 'הכיבוש' בגבולות 48' 
ערבית,  אדמה  על  יושבת  שלתפיסתו 
כל השנים  דגלה  ישראל  מדינת  רח"ל. 
ארגון  עם  מו"מ  מנהלים  שאין  בעמדה 
טרור. שאת הטרור צריך להכריע ולא 
להסדיר. החתירה להסדרה שמתקיימת 
כעת היא שינוי אסטרטגי של מדיניות. 
המדיניות החדשה נותנת לגיטימציה דה-
פקטו לחמאס כגוף שלטוני ריבוני שיש 
ה'הסדרה'  כחולשה.  ונתפסת  מדינה  לו 

על  והחמאס  ישראל  מדינת  את  שמה 
ישראל  שמדינת  למרות  מישור,  אותו 
נמצאת בעמדת שולטנות ובידי ישראל 
יתרון אסטרטגי עצום. לשיטת התומכים 
תהיה   לחמאס  האלטרנטיבה  בהסדרה, 
שאי  טענה  שזו  למרות  יותר.  גרועה 

אפשר להוכיחה.

הוא  החמאס  אם  לשיטתם,  גם  אולם 
גוף שלטוני ריבוני, צריך להתנהל מולו 
כפי שנלחמים במדינה, ולא בארגון לא 
האיסלמיסטית  תפיסתו  עפ"י  מדינתי. 
ו'הודנא'  'הסדרה'  החמאס,  של 
מלכתחילה נועדו להיות רק 'פסקי זמן' 
'שעת  לקראת  להמשך  להתארגן  כדי 
צריך  ואף  מותר  ולתפיסתם  כושר' 
לרמות את האוייב, כבהסכם חודייביה. 
מתכוון  אינו  שהחמאס  ספק  אין  ולכן, 
לקיים את הסכם ההסדרה. מאידך גיסא, 
מדינת ישראל, ללא ספק תעמוד בכל 

תג וקוץ של ההסכם עליו תחתום, וגם 
העולם יבחן אותה על כך.

חייבת  בידה,  שהכח   ישראל  מדינת   
לייצר, בכל הסכם, מנופים ותגי מחיר 

כואבים שירתיעו את החמאס מלהפר 

את ההסכם.  רק אז יש סיכוי שההסכם 
יכובד לאורך זמן.

הסדרה או שולטנות והרתעה
המשך מעמ' 1

עד 50 איש
5 דונם מטופחים 

מבודד ושקט
בריכה גדולה מחוממת 

מגרש ספורט
נוף עוצר נשימה

nofesh1.com | 058-4166927

מתחם נופש 
משפחתי בגליל 
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אנחנו כבר לא מתרגשים מהמצב בדרום, מעין הרגל, אבל 
השיגורים  מכמות  להתעלם  היה  אפשר  אי  כבר  השבוע 
בתוספת  זאת  הדרום,  לאזור  עזה  רצועת  משטח  שבוצעו 
לשגרת חרום ארוכה של עפיפוני תבערה, בלוני נפץ ושדות 

בוערים. בני הנוער של הדרום דורשים שינוי

אפשר 
להתרגל 
לטילים?

ליאת שוקרון

איך שהוא, אולי בגלל יצר ההישרדות 
בכלל  כעם  שלנו  הניסיון  למוד 
כאן  החיים  בפרט,  וכישראלים 
נמשכים במציאות שהיא באמת בלתי 
בגולן,  אזעקות  פעם  מדי  תיאמן. 
באופן שוטף אזעקות על גבי אזעקות 
בשומרון  סוף  בלי  דקירות  בדרום, 
ועדיין,  ועוד-  ועוד  ובירושלים, 
"לכלוכים"  בחיים.  ממשיכים  אנחנו 
שבתקווה ייגמרו בקרוב, של מועמדי 
על  האחד  המוניציפליות  הבחירות 
'רעהו', וכמובן, של חברי הכנסת זה 
הסופגניות  החדשות  ובאתרי  זה,  על 
את  מובילות  השנה  מוקדם  שהגיחו 
סדר היום. ובדרום- שריפות. עפיפוני 
את  שהורסים  נפץ  ובלוני  תבערה 
אמורים  היו  שבקרוב  הדרום  שדות 
ועושים  אדומות,  כלניות  להתמלא 
ולרכוש,  חקלאיים  לגידולים  נזקים 
בשעות  פצמ"רים  מטחי  פעם  ומדי 
בעקבות  רק  המאוחרות.  הלילה 
בצהריי  שהחריפה  החמורה  ההסלמה 
יום שני האחרון, תכניות הבישול עשו 
ערב  באותו  מקומן  את  ופינו  טובה 

לטובת משדרי חדשות מיוחדים.

בני נוער שגרים מטרים ספורים מגדר 
אינסטגרם  עמוד  פתחו  ההפרדה 
בשם "עוטף עזה" )otef.gaza( שם 
הדרום  של  תמונות  מפרסמים  הם 
עפיפוני  מפויחים,  שדות  הבוער, 
תבערה, סרטונים של ילדים קטנים 
צורחים ומנסים להסתתר כשהרקטות 
וכיו"ב,  למזלם,  מעליהם,  חולפות 
מתוך התקווה שנותרה בהם לשינוי, 
והרצון להעלות את המודעות לקשיי 
עוברים,  העוטף  שיישובי  היומיום 
כמו בשבוע  רק כשיש הסלמה  ולא 

הזה. הם כותבים: 

"כאן תקבלו הצצה לחיים האמתיים 
שלא  עד  תדעו  לא  עזה.  בעוטף 
את  לשנות  לנו  תעזרו  תראו! 
תושבי  ילדים,  אנחנו  המציאות! 
מגדר  קילומטר  הגרים  עזה  עוטף 
ההפרדה. לאור המצב שעובר עלינו 
אינסטגרם  עמוד  לפתוח  החלטנו 
היום-יומית  המלחמה  את  שישקף 
יום  בכל  שלנו.  באיזור  שמתרחשת 
בלוני  תבערה,  עפיפוני  אצלנו  יש 
מדמיע  וגז  הפגזות  שריפות,  נפץ, 
שאנחנו נושמים ונחנקים ממנו, ואלו 
שהאוויר  גילו  מהדברים.  חלק  רק 

הזיהום  לגבול  מעבר  מזוהם  אצלנו 
הנורמלי והוא לא נמצא רק באוויר 
ועד  שלנו,  בבתים  גם  אלא  בחוץ 
לטפל  כדי  דבר  נעשה  לא  עכשיו 
שקופים  מרגישים  אנחנו  במצב... 
מהתקשורת  נובע  מכך  והרבה 
שמעוותת את המציאות שבה אנחנו 
אם  מכם,  מבקשים  אנחנו  חיים. 
שנגביר  כדי  ולעקוב  לשתף  תוכלו 
באזור  שקורה  למה  המודעות  את 
שלנו, שישימו לב למה שעובר עלינו 

ושיימצא פתרון לטרור הזה".

5 שניות להתגונן
בדרום  היום שגרים  הנוער של  בני 
הם  קטן  מגיל  הזו.  למציאות  נולדו 
שמעו את ה'בומים' ולמדו לרוץ תוך 
מתוך  גם  אזעקה,  כשיש  שניות   15
ל"שבתון",  שיספרו  ביקשנו  שינה. 
מתוך זוית הראייה המיוחדת והתום 
ולגדול  להיוולד  זה  איך   - שלהם 
במציאות ביטחונית כל כך מורכבת 
המדינה  כשבשאר  חיים,  ומשתקת 
החיים ממשיכים כרגיל. יהב הלפרין, 
בן 15 מקיבוץ סעד טוען שהוא כבר 
רגיל למציאות של טילים ואזעקות, 
לא  ילדים  הרבה  אבל  קטן,  מגיל 

כרגיל  מתנהג  "אני  לזה:  מתרגלים 
בין אזעקה לאזעקה. רואה טלוויזיה, 
לא  אני  הזמן  רוב  במחשב.  גולש 
שלי  הקטנים  האחים  אבל  בממ"ד, 
בלחץ מזה אז הם בממ"ד כל הזמן, 
ובמצב של היום )ערב יום שני, ל.ש( 
הלילה.  בממ"ד  יישנו  כנראה  הם 
כשיש אזעקה רואים שהחברים שלי 
מפחדים, אבל הם לא אוהבים להגיד 

שקשה להם. אני מבין אותם".

לאחר ההסלמה הביטחונית שהחלה 
וגדלה  השבוע  ראשון  יום  בערב 
מאות  של  נתפסים  בלתי  לממדים 
עזה  בעוטף  הלימודים  טילים, 
ראשון  ביום  בוטלו.  והסביבה 
סעד,  לקיבוץ  הגיעו  לא  האזעקות 
שיגיע  את  ניחשו  לא  והתושבים 
בצהריי יום שני, וניסו לשדר עסקים 
לימודים.  היו  שלא  למרות  כרגיל 
שלי  הקטנים  "האחים  מתאר:  יהב 
מפחדים ולא יוצאים מהבית כל היום. 
לקראת הצהריים ראינו שלא הייתה 
וחברים  היום  במשך  אזעקה  שום 
שלי ואני החלטנו לעשות סיבוב על 
האופניים ואז האזעקה תפסה אותנו. 
לרוץ  שניות  מ-5  פחות  לנו  יש 
למקום מוגן. אומרים שיש 15 שניות, 
אבל יש 'צבע אדום' ומיד אחרי זה 
הפיצוץ, ולפעמים ה'צבע אדום' מגיע 
אחרי הפיצוץ. בשנייה ששומעים את 
האזעקה רצים- לא משנה מה אתה 
עושה. היינו בצד השני של הקיבוץ 
בערך  ישבנו שעה  למיגונית.  ורצנו 
במיגונית, מבנה מאוד קטן, והודענו 

לכל ההורים שהכל בסדר".

אתה מרגיש את זה שבשאר הארץ 
כשאתם  כרגיל  ממשיכים  החיים 

תחת אש?

"אני לומד בבית ספר בקבוצת יבנה 
ורוב הילדים שם לא שמים לב למה 
מלא  יש  אצלנו  עוברים.  שאנחנו 
מרגישים  לא  והם  ויירוטים  טילים 
שהגיע  טיל  היה  מזמן  לא  זה.  את 
לבאר שבע ואז כל הלימודים באזור 

יש לנו פחות מ-5 שניות לרוץ "
למקום מוגן. אומרים שיש 15 

שניות, אבל יש 'צבע אדום' 
ומיד אחרי זה הפיצוץ, ולפעמים 

ה'צבע אדום' מגיע אחרי הפיצוץ. 
בשנייה ששומעים את האזעקה 

הולכים- לא משנה מה אתה 
עושה, עוזבים את הכל ורצים

יהב הלפרין
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אנחנו כבר לא מתרגשים מהמצב בדרום, מעין הרגל, אבל 
השיגורים  מכמות  להתעלם  היה  אפשר  אי  כבר  השבוע 
בתוספת  זאת  הדרום,  לאזור  עזה  רצועת  משטח  שבוצעו 
לשגרת חרום ארוכה של עפיפוני תבערה, בלוני נפץ ושדות 

בוערים. בני הנוער של הדרום דורשים שינוי

אפשר 
להתרגל 
לטילים?

ליאת שוקרון

איך שהוא, אולי בגלל יצר ההישרדות 
בכלל  כעם  שלנו  הניסיון  למוד 
כאן  החיים  בפרט,  וכישראלים 
נמשכים במציאות שהיא באמת בלתי 
בגולן,  אזעקות  פעם  מדי  תיאמן. 
באופן שוטף אזעקות על גבי אזעקות 
בשומרון  סוף  בלי  דקירות  בדרום, 
ועדיין,  ועוד-  ועוד  ובירושלים, 
"לכלוכים"  בחיים.  ממשיכים  אנחנו 
שבתקווה ייגמרו בקרוב, של מועמדי 
על  האחד  המוניציפליות  הבחירות 
'רעהו', וכמובן, של חברי הכנסת זה 
הסופגניות  החדשות  ובאתרי  זה,  על 
את  מובילות  השנה  מוקדם  שהגיחו 
סדר היום. ובדרום- שריפות. עפיפוני 
את  שהורסים  נפץ  ובלוני  תבערה 
אמורים  היו  שבקרוב  הדרום  שדות 
ועושים  אדומות,  כלניות  להתמלא 
ולרכוש,  חקלאיים  לגידולים  נזקים 
בשעות  פצמ"רים  מטחי  פעם  ומדי 
בעקבות  רק  המאוחרות.  הלילה 
בצהריי  שהחריפה  החמורה  ההסלמה 
יום שני האחרון, תכניות הבישול עשו 
ערב  באותו  מקומן  את  ופינו  טובה 

לטובת משדרי חדשות מיוחדים.

בני נוער שגרים מטרים ספורים מגדר 
אינסטגרם  עמוד  פתחו  ההפרדה 
בשם "עוטף עזה" )otef.gaza( שם 
הדרום  של  תמונות  מפרסמים  הם 
עפיפוני  מפויחים,  שדות  הבוער, 
תבערה, סרטונים של ילדים קטנים 
צורחים ומנסים להסתתר כשהרקטות 
וכיו"ב,  למזלם,  מעליהם,  חולפות 
מתוך התקווה שנותרה בהם לשינוי, 
והרצון להעלות את המודעות לקשיי 
עוברים,  העוטף  שיישובי  היומיום 
כמו בשבוע  רק כשיש הסלמה  ולא 

הזה. הם כותבים: 

"כאן תקבלו הצצה לחיים האמתיים 
שלא  עד  תדעו  לא  עזה.  בעוטף 
את  לשנות  לנו  תעזרו  תראו! 
תושבי  ילדים,  אנחנו  המציאות! 
מגדר  קילומטר  הגרים  עזה  עוטף 
ההפרדה. לאור המצב שעובר עלינו 
אינסטגרם  עמוד  לפתוח  החלטנו 
היום-יומית  המלחמה  את  שישקף 
יום  בכל  שלנו.  באיזור  שמתרחשת 
בלוני  תבערה,  עפיפוני  אצלנו  יש 
מדמיע  וגז  הפגזות  שריפות,  נפץ, 
שאנחנו נושמים ונחנקים ממנו, ואלו 
שהאוויר  גילו  מהדברים.  חלק  רק 

הזיהום  לגבול  מעבר  מזוהם  אצלנו 
הנורמלי והוא לא נמצא רק באוויר 
ועד  שלנו,  בבתים  גם  אלא  בחוץ 
לטפל  כדי  דבר  נעשה  לא  עכשיו 
שקופים  מרגישים  אנחנו  במצב... 
מהתקשורת  נובע  מכך  והרבה 
שמעוותת את המציאות שבה אנחנו 
אם  מכם,  מבקשים  אנחנו  חיים. 
שנגביר  כדי  ולעקוב  לשתף  תוכלו 
באזור  שקורה  למה  המודעות  את 
שלנו, שישימו לב למה שעובר עלינו 

ושיימצא פתרון לטרור הזה".

5 שניות להתגונן
בדרום  היום שגרים  הנוער של  בני 
הם  קטן  מגיל  הזו.  למציאות  נולדו 
שמעו את ה'בומים' ולמדו לרוץ תוך 
מתוך  גם  אזעקה,  כשיש  שניות   15
ל"שבתון",  שיספרו  ביקשנו  שינה. 
מתוך זוית הראייה המיוחדת והתום 
ולגדול  להיוולד  זה  איך   - שלהם 
במציאות ביטחונית כל כך מורכבת 
המדינה  כשבשאר  חיים,  ומשתקת 
החיים ממשיכים כרגיל. יהב הלפרין, 
בן 15 מקיבוץ סעד טוען שהוא כבר 
רגיל למציאות של טילים ואזעקות, 
לא  ילדים  הרבה  אבל  קטן,  מגיל 

כרגיל  מתנהג  "אני  לזה:  מתרגלים 
בין אזעקה לאזעקה. רואה טלוויזיה, 
לא  אני  הזמן  רוב  במחשב.  גולש 
שלי  הקטנים  האחים  אבל  בממ"ד, 
בלחץ מזה אז הם בממ"ד כל הזמן, 
ובמצב של היום )ערב יום שני, ל.ש( 
הלילה.  בממ"ד  יישנו  כנראה  הם 
כשיש אזעקה רואים שהחברים שלי 
מפחדים, אבל הם לא אוהבים להגיד 

שקשה להם. אני מבין אותם".

לאחר ההסלמה הביטחונית שהחלה 
וגדלה  השבוע  ראשון  יום  בערב 
מאות  של  נתפסים  בלתי  לממדים 
עזה  בעוטף  הלימודים  טילים, 
ראשון  ביום  בוטלו.  והסביבה 
סעד,  לקיבוץ  הגיעו  לא  האזעקות 
שיגיע  את  ניחשו  לא  והתושבים 
בצהריי יום שני, וניסו לשדר עסקים 
לימודים.  היו  שלא  למרות  כרגיל 
שלי  הקטנים  "האחים  מתאר:  יהב 
מפחדים ולא יוצאים מהבית כל היום. 
לקראת הצהריים ראינו שלא הייתה 
וחברים  היום  במשך  אזעקה  שום 
שלי ואני החלטנו לעשות סיבוב על 
האופניים ואז האזעקה תפסה אותנו. 
לרוץ  שניות  מ-5  פחות  לנו  יש 
למקום מוגן. אומרים שיש 15 שניות, 
אבל יש 'צבע אדום' ומיד אחרי זה 
הפיצוץ, ולפעמים ה'צבע אדום' מגיע 
אחרי הפיצוץ. בשנייה ששומעים את 
האזעקה רצים- לא משנה מה אתה 
עושה. היינו בצד השני של הקיבוץ 
בערך  ישבנו שעה  למיגונית.  ורצנו 
במיגונית, מבנה מאוד קטן, והודענו 

לכל ההורים שהכל בסדר".

אתה מרגיש את זה שבשאר הארץ 
כשאתם  כרגיל  ממשיכים  החיים 

תחת אש?

"אני לומד בבית ספר בקבוצת יבנה 
ורוב הילדים שם לא שמים לב למה 
מלא  יש  אצלנו  עוברים.  שאנחנו 
מרגישים  לא  והם  ויירוטים  טילים 
שהגיע  טיל  היה  מזמן  לא  זה.  את 
לבאר שבע ואז כל הלימודים באזור 

יש לנו פחות מ-5 שניות לרוץ "
למקום מוגן. אומרים שיש 15 

שניות, אבל יש 'צבע אדום' 
ומיד אחרי זה הפיצוץ, ולפעמים 

ה'צבע אדום' מגיע אחרי הפיצוץ. 
בשנייה ששומעים את האזעקה 

הולכים- לא משנה מה אתה 
עושה, עוזבים את הכל ורצים

יהב הלפרין
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היו  זה  ואחרי  הופסקו,  שבע  באר 
כמה אזעקות "צבע אדום" פה באזור 
והלימודים המשיכו כרגיל. מרגישים 

את ההבדל ביחס", משיב הלפרין.

דריכות שלא נגמרת
תקומה  ממושב   16 בת  לזר,  ענבל 
בעוטף עזה, נשמעת מעט מבוהלת 
זו  בשעה  מדברות.  כשאנחנו 
והיא  בבית  נמצאת  שלה  המשפחה 
"צבע  על  וההתראות  באשדוד, 
לרגע.  מפסיקות  לא  בעוטף  אדום" 
ענבל מתארת חיים מאושרים תחת 
הצל הכבד של לחץ תמידי: "לגדול 
קטנה  שאני  מאז  כיף.  זה  בדרום 
די  ואזעקות אז אנחנו  יש מלחמות 
רגילים למצב. הרבה פעמים יצא לי 
עשיתי  בדיוק  למקלחת,  שנכנסתי 
מה  ואין  אזעקה-  והייתה  משהו, 
לעשות, צריך לרוץ לממ"ד בכל מצב 
שאתה נמצא בו. מתרגלים, אבל זה 
לא קל... זו לא שגרה רגילה כמו של 
בעוטף.  גרים  שלא  רגילים  ילדים 
יקרה',  'מה  כזה של  לחץ  יש  תמיד 
זה לא רגיל. עכשיו אני ליד אשדוד 
שלי  והלב  במושב  שלי  והמשפחה 

דופק. זה מלחיץ. אני חושבת עליהם. 
במצב בטחוני כזה אני כל הזמן ליד 
אם  מקשיבה  הזמן  כל  הטלוויזיה, 
יש אזעקה. גם אם אני לא במושב 
נורא מפחיד לשמוע  זה  זמן  באותו 

שיש שם כל כך הרבה אזעקות".

פעמיים  חווה  לזר  משפחת  בית 
יצוקה  בעופרת  קשים-  אירועים 
הבית נפגע מפגיעה ישירה של גראד, 
ולאחרונה, בשבת אחת כשהמשפחה 
לא הייתה בבית- נפל בלון נפץ בחצר 
הבית, שבמזל, לא נדלק. "זה מפחיד", 
בבית  היינו  "לא  ענבל.  מספרת 
ושלחו לנו תמונות. אמא שלי עובדת 
בכפר עזה וזו תקופה שכל היום היו 
זה משבש את  שריפות בשדות שם. 
על  חושבים  שלא  תקופות  יש  הכל. 
המצב הביטחוני בכלל; את חיה חיים 
רגילים, את היומיום שלך. ביום אחד 
שדה,  נשרף  'קטן'-  הכי  משהו  קורה 
נופל בלון נפץ - וזה משנה לך הכל 

ואת דרוכה במשך כל היום".

ילדי הדרום כבר מנוסים. הם יודעים 
מכיוון  מסוים  אירוע  שכשמתרחש 
זה   - בדרום  שהוא  כל  באזור  עזה 
עלול להגיע גם אליהם. הם מבינים 
הם   – בעזה  מפציץ  שכשצה"ל 
ירגישו את התוצאה. פוסט טראומה 
על  שלנו  היד  הזמן  "כל  ממש.  של 
הדופק", מתארת לזר. "כל דבר קטן 
שקורה, גם במקומות אחרים בדרום, 
כל  אותנו.  ומפחיד  מלחיץ  נורא  זה 
דבר קטן משנה לנו את השגרה- יהיו 
הסעות  יהיו  לא?,  או  לימודים  מחר 
דלת,  טריקת  קטן,  מטוס  לא?  או 
שאתה  דבר  כל  עם  מפחיד.  הכל 

להיות  שהולך  בטוח  אתה  שומע 
עכשיו משהו. זה לא מצב רגיל. את 
לא יודעת מה הולך להיות, כי בדרך 
מטוסים  אצלנו  כששומעים  כלל 
עזה,  את  שמפציצים  מטוסים  אלה 
ובתגובה יכולים לירות עלינו טילים. 
בטוחה  והייתי  ברקים  היו  בשבת 
קטן  דבר  כל  בעזה.  משהו  שקורה 
את  שקורה  דבר  כל  עם  מפחיד. 
חושבת רק על זה שיהיו טילים, זה 
הדבר האוטומטי שאת חושבת עליו".

ממנו  מצופה  שכמו  לענבל  קשה 
שממאנת  חרום  שגרת  עם  להשלים 
שכל  מרגישים  "אנחנו  להשתפר: 
הארץ מתייחסת לזה בצורה רגילה- 
טוב, בדרום זה רגיל שיש אזעקות. 
אבל לא, אנחנו לא רוצים שיתייחסו 
לזה כמשהו רגיל. היינו רוצים שינוי. 
לא  זה  כזה  דבר  שקורה  פעם  בכל 
רוצים  לא  אנחנו  בשבילנו.  רגיל 
לחיות ככה. אנחנו לא רוצים את כל 
האזעקות האלה ואנחנו לא רוצים את 
בלוני הנפץ האלה. אנחנו לא רוצים 

לפחד ולישון בממ"ד כל הזמן".

היית רוצה להמשיך לגור בדרום גם 
כשתקימי משפחה משלך?

לא  אחד  אף  שם  נגור  לא  "אם 
יגור שם, ואין מה לעשות, זה חלק 
יפה  ארץ  לנו  יש  שלנו.  מהמדינה 
ואנחנו צריכים לגור בכל מקום בה. 
כבר עברתי  אני  להיכנע.  לא  צריך 
לא  ועוד  שם  מבצעים  שלושה 
נעזוב  'בואו  שלי-  להורים  אמרתי 
את המקום הזה'. זה הבית שלנו, אין 

מה לעשות", היא מסכמת.

כולם מתייחסים לזה בצורה "
רגילה- בדרום זה רגיל שיש 

אזעקות. בכל פעם שקורה דבר 
כזה זה לא רגיל בשבילנו. אנחנו 
לא רוצים לחיות ככה. אנחנו לא 
רוצים את האזעקות האלה ואת 

בלוני הנפץ האלה. אנחנו לא רוצים 
לפחד ולישון בממ"ד כל הזמן

ענבל לזר

בלון נפץ שנמצא בבית משפחת לזר

‹‹ המשך מעמ' 41 / אפשר להתרגל לטילים?
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בעיניים משפטיות
ד״ר שוקי פרידמן

הכיבוש הישראלי של עזה?
שני  הם  ושומרון  ויהודה  עזה  רצועת  אוסלו,  הסכמי  פי  על 
חלקים של ישות אחת. למרות זאת, המצב בשני החלקים הללו 
שונה באופן קיצוני. ביהודה ושומרון יש התיישבות ישראלית 
פלסטינית  שליטה  לצד  מלאה,  ישראלית  צבאית  ושליטה 
חלקית של הרשות בשטחי A, המקובלת על ישראל. בעזה אין 
נוכחות ישראלית אזרחית או צבאית וחמא"ס השולט ברצועה 

נחשב בישראל ארגון טרור.

סבורות  רבות  ומדינות  האדום  הצלב  האו"ם,  זאת,  למרות 
שישראל עדיין נחשבת כובשת בעזה. למה? בעזה חיים כ-1.7 
מיליון פלסטינים בשטח של 365 קמ"ר. בנוסף לים ולמצרים, 
זה  ובכלל  בגבול,  ששולטת  ישראל,  עם  ברובה  גובלת  עזה 
בגבול הימי, ובידה האפשרות לפתוח או לסגור אותו כרצונה. 

לאחר עליית חמא"ס לשלטון ב-2007 הכריזה ישראל על עזה 
והיא מטילה עליה סנקציות שונות. בשל  'ישות עוינת'  כעל 
משטח  שיוצאות  וההתקפות  לישראל  חמא"ס  ארגון  עוינות 
הרצועה לישראל, ישראל מטילה מגבלות על חופש התנועה 
של פלסטינים מתוך הרצועה ובין שטחי יהודה ושומרון לעזה 

ועל הסחורות שנכנסות ויוצאות מן הרצועה. בנוסף מוטל על 
עזה סגר אווירי וימי, ולא מתאפשרת שום תנועה של מטוסים 

או אניות אל עזה וממנה.

משכך, יש הטוענים כי ישראל שולטת בעזה למרות שאינה 
הכיבוש  דיני  פי  על  לטענתם,  בקביעות.  בשטחיה  נמצאת 
אל  תנועה  חופש  יהיה  עזה  כשלתושבי  רק  יסתיים  הכיבוש 
הרצועה. בנוסף, לדבריהם, ישראל חייבת לנהוג כלפי הרצועה 
על פי דיני זכויות האדם. על פי הניתוח המשפטי הזה, ישראל 
אחראית למעשה לשלומם ורווחתם של האזרחים בעזה והיא 
נמצא  שהדבר  ככל  שלהם  החיים  צרכי  את  לספק  חייבת 

בשליטתה. 

נמנעת  ישראל  של  הרשמית  המשפטית  המדיניות  כמובן, 
ככיבוש.  ועזה  שומרון  ביהודה,  הישראלית  מלהכיר בשליטה 
לא  היא  כי  הודיעה  ישראל  ההתנתקות  לאחר  מזו,  יתרה 
עושה  בפועל  בעזה.  לנעשה  המשפטית  מהבחינה  אחראית 
הבסיסיים  ההומניטאריים  הצרכים  את  לספק  מאמץ  ישראל 
של תושבי עזה, בכפוף לשיקולים ביטחוניים ולא מתוך חובה 

משפטית. 

לוויכוח הזה השלכות מעשיות. היקף האחריות המשפטית של 
הביטחון  במועצת  בדיונים  עולה  עזה  רצועת  כלפי  ישראל 
של האו"ם ובין ישראל למדינות בעולם. היכולת של ישראל 
התפיסה  ומנגד,  המציאות,  לשכנע בתפיסתה המשפטית את 
ישראל  של  לגינוי  אחת  לא  מביאים  אלו  בגופים  הרווחת 

ומקשים עליה לפעול בהקשרים דיפלומטיים ומבצעיים.

ד"ר שוקי פרידמן הוא מרצה למשפטים במרכז האקדמי 'פרס'. 
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- מוטי מלכא -
שאני  ארוע  היא  הבקשות  שירת 
היותי  מימי  עוד  עימי  נושא 
לשירת  שהגיע  במרוקו,  ילד 
הבקשות בלילות שבתות החורף 
לפנות בוקר, החל משבת פרשת 
"זכור",  לשבת  ועד  ''בראשית'' 
מרוקו  יהודי  פורים.  לפני  שבת 
היו נוהגים להתכנס בבתי הכנסת 
כל  חלק  נוטלים  שבה  לשירה 
חברי הקהילה – רבנים, פייטינים 

וציבור המתפללים.

בהנהגת  פייטנים,  קבוצת  בידי  נתון  הבקשות  שירת  ביצוע 
הפייטן הראשי, המכונה ''מקדאם'' )מעין מנצח( כאשר הקהל 
מצטרף במקומות מוגדרים. הפייטן הראשי קובע מי ישיר את 
ה- ''אסתח'באר'' או ה- ''ביתאיין'' )פתיחות קוליות מורכבות 
ומיומנות(  אלתור  יכולת  ודורשות  חופשי  בקצב  המבוצעות 
את  המלווה  הגמישות  שבת.  באותה  יושרו  פיוטים  ואילו 

הבחירה מאפיינת גם את הביצוע. 

 ,1921 משנת  ידידות"  "שיר  הפיוטים  קובץ  מתוך  שר  הקהל 
משנת  ושמחי"  "רוני  הפיוטים  קובץ  של  משופרת  מהדורה 
1890 מאת רבי דויד יפלאח, ממוגדור. לשירה חלקים קבועים; 
הפיוט ''דודי ירד לגנו'' של המשורר רבי חיים הכהן, צפת, שיר 
הפייטנים  כל  ע''י  לסירוגין  מושר  בתים(,   27( במיוחד  ארוך 
המשתתפים, בדרך כלל על פי סידור הישיבה, כל אחד בית 
אחד, ומקובל שהפייטן הראשי מחליף את הלחן בהגיע תורו 
שנית. לאחריו מושר ה''ביתאיין'', שמבשר את הנובה )סולם( 
של  נפש''  ''ידיד  הפיוט   - בהמשך  ערב.  באותו  ישתמשו  בו 

מתקבצים  רבים  שיהודים  רבות  שנים 
שבתות  של  המאוחרות  הלילה  בשעות 
החורף, משבת בראשית ועד לשבת זכור, 
המנהג,  הבקשות.  שירת  את  לשיר  כדי 
העולים  עם  הגיע  במרוקו,  תאוצה  שתפס 
לארץ- וממשיך עד היום. כוחה של מסורת

שירת
הבקשות

מוטי מלכא
באדיבות המרכז לפיוט 

ולתרבות אנדלוסית
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בקשה  אזכרי,  אלעזר  רבי  המשורר 
לשבת, אסתח'באר ואז מתחילה סדרת 
הפיוטים המיוחדת לאותה שבת. סדרה 
זו נחתמת ב-''קצידה'', פיוט המספר על 

פרשת השבוע בחרוז ובמשקל.

דוד  אצל  הבקשות  שירת  ראשיתה 
אקום  לילה  "חצות  שכתב:  המלך 
נהגו  ה-16  במאה  כבר  לך".  להודות 
לצאת  בצפת  הקבלה  תורת  חסידי 
בחצות ליל השבת בשירי שבח והודיה 
לקב"ה. המנהג הגיע לארצות אגן הים 
התיכון והונהג בקהילות צפון אפריקה, 
כמה קהילות ספרדיות במערב אירופה 
שיצרו את שירת הבקשות. לאחר גירוש 
ספרד הגיעו למרוקו מוזיקאים ופייטנים 
הדתיים  המאווים  את  שחיזקו  יהודים 

הלאומיים.

מגוונים  הבקשות  שירת  של  הלחנים 
ומשקפים את המכלול התרבותי המגוון 
שבתוכו חיו יהודי מרוקו. לרוב הפיוטים 
אנדלוסיים  ערביים-  לחנים  אומצו 
מזרחיות  השפעות  גם  לזהות  וניתן 
ואף אירופאיות. עם זאת, ישנם לחנים 

הייחודיים לרפרטואר הבקשות.

היישר ממרוקו - לישראל
עם עליית קהילת יהודי מרוקו לישראל 
ומורדות.  עליות  ידע  הבקשות  מנהג 
עלייתו לארץ של רבי דוד בוזגלו בשנת 
מרוקו  פייטני  לגדול  שנחשב   ,1965
במאה ה-20, הפיחה רוח חיים בקהילת 
יהודי מרוקו בישראל. רבי דוד העמיד 
את  היום  ומובילים  שהובילו  תלמידים 

מסורת הפיוט של יהודי מרוקו.

התקבצו  הראשונה  בפעם   1977 בשנת 
לביצוע  ישראל  ארץ  פייטני  גדולי  כל 
 .1 בערוץ  ששודרה  הבקשות,  שירת 
המקום: בית הכנסת היכל דוד באשדוד. 
לוק,  חיים  רבי  כהן,  וועיש  הפייטנים: 
פרץ,  יצחק  רביבו,  חיים  דדון,  עמרם 
שמעון  שושן,  ניסים  קדושים,  יצחק 
אלבז,  יוסף  וזאנה,  חנניה  תורג'מן, 
כליפא אדרי, אברהם טולדנו, יוסף נידם, 
אליהו בן-חמו, רבי מאיר עמר ובהנחיית 
הרב יוסף עזרן. ברקע נגינתו של הכנר 
האגדי ישועה אזולאי, מי שלימים עמד 
בתזמורת  המסורתי  האנסמבל  בראש 
זאת  אשדוד.  הישראלית  האנדלוסית 
אבי  המוסיקולוג  דברי הסבר של  לצד 

המוסיקלי  מנהלה  לימים  עילם-אמזלג, 
כבר  האנדלוסית.  הראשון של  ומנצחה 
להיותה  הדרך  את  סימנה  אשדוד  אז 
בעולם  העברי  הפיוט  בירת  לימים 
להנהיג  בבכורה  שהתכבד  מי  היהודי. 
שקרוי:  מה  הבקשות,  שירת  את 
הבקשות  שירת  על  המנצח  המקאדם, 
ושהיה מבחירי ובכירי תלמידיו של רבי 

דוד בוזגלו, הוא רבי מאיר עמר ז"ל.

שנשאתם  נפלאים  פייטנים  לכם  תודה 
הבקשות  שירת  ואת  הפיוט  את  בגאון 
אנחנו  ארצה.  עלייתכם  מאז  הנפלאה 
עושים להמשכיותה של מסורת קאנונית 
נפלאה זו. מאז 1988 אנו מקיימים את 
לפנות  ב-4  בכל שבת  הבקשות  שירת 
הכנסת  בבתי  שבתות  ובערבי  בוקר 
באשדוד. השנה אנו מקיימים את שירת 
בפורמט  חמישי,  בערבי  גם  הבקשות 
הכנסת.  בבתי  להתרחשות  קרוב  הכי 

כולם מוזמנים לחוות שירה נפלאה זו.
האנדלוסית  לתרבות  המרכז  יו"ר  הוא  הכותב 

ולפיוט בישראל 

בתמונה למעלה: רבי דוד בוזגלו מפייט. 
צילום ארכיון משפחת בוזגלו
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ניו זילנד
המאורים ושבט 

הרב אליהו בירנבוים, יהודי עולמי
ראש מכון "שטראוס עמיאל" להכשרת

שליחים לתפוצות, אור תורה סטון

קהילות מספרות

הרחוקה  לא  אם  בעולם  הרחוקות  היהודיות  הקהילות  אחת 
זילנד. אולם לא המרחק הוא העיקר,  ניו  מכולן, היא קהילת 
אלא המעשה וכאשר נדרשתי לבקר את הקהילה בחבל ארץ 
רחוק זה, שמחתי כמוצא שלל רב ואף גברה שמחתי וסקרנותי 
כאשר נודע לי שיש בניו זילנד את שבט ה"מאורי" שהם בני 

המקום ויש מהם הטוענים שהם מצאצאי עשרת השבטים. 

ראשוני היהודים
מאז  עשירה  ומסורת  היסטוריה  באוקלנד  היהודית  לקהילה 
של  ההיסטוריה  ב-1840.  זילנד  בניו  הבריטי  השלטון  תחילת 
היהודי  בזו.  זו  שזורות  שלה  היהודית  הקהילה  ושל  אוקלנד 
הראשון אשר התיישב בניו זילנד היה ג'ואל סמואל פולק אשר 

הגיע בספטמבר 1831 למדינה. 

יהודים  כמה  היו  כבר  אוקלנד,  של  היווסדה  שנת   ,1840 עד 
דרך  קרובות  לעיתים  מאנגליה,  בעיקר  למדינה  שהגיעו 
דוד  דתי בשם  יהודי  לאוקלנד  הגיע   1841 אוסטרליה. בשנת 
נתן, אשר פתח בביתו את מקום התפילה הראשון בעיר עבור 
תשעת המשפחות היהודיות ו12 היהודים שחיו באוקלנד. בשנת 

1951 נוסדה הקהילה היהודית הרשמית באוקלנד. 

אחרי  של  מאירופה  בעיקר  שונים,  ממקורות  נוספת  הגירה 
מלחמת העולם השנייה, תרמה לתערובת האתנית של הקהילה 

והעשירה את יהדות ניו זילנד באיכות ובכמות.

עזרו  המלחמה,  אחר  שהגיעו  החדשים  האירופאים  המהגרים 
לקיים את הקהילה היהודית במשך העשורים שלאחר המלחמה. 
ירידה  נוצרה  השבעים  בשנות  נוספת,  הגירה  כל  ללא  אולם, 
כללית בזהות יהודית ובמספר היהודים במדינה. למרות שזרם 
קטן של מהגרים יהודים המשיך להגיע, הרמות הגבוהות של 
לאוסטרליה,  בעיקר  והגירה  נמוכה  פוריות  תערובת,  נשואי 
היהודים  מספר  המקומית.  הקהילה  של  הצמיחה  על  עלתה 
של  ירידה  ב-1981,  ל-1,452  ב-1966  מ-1,732  ירד  באוקלנד 
15.7%. באופן דומה ב-1983 הוערך שעד 2001 רק 700 יהודים 
שינוי  עברה  אפריקה  דרום  ב-1994,  אולם,  באוקלנד.  יוותרו 
מאפרטהייד לדמוקרטיה ומאז יותר מ-26,000 דרום אפריקאים 
קבלו אישור למגורים קבועים בניו זילנד ומאות יהודים מהם 

הצטרפו לקהילה היהודית של אוקלנד.

הקהילה כיום
כיום האוכלוסייה היהודית מוערכת בניו זילנד בסביבות שמונת 
וולינגטון.  באוקלנד  גרים  זילנד  ניו  יהודי  רוב  איש.  אלפים 
ישנן שש קהילות יהודיות מאורגנות רשמית לאורך האי הצפוני 
והאי הדרומי של המדינה. באוקלנד ולינגטון קיימות 2 קהילות, 

קהילה אורתודוקסית וקהילה קונסרבטיבית.

בשנת 1971 הוקם בית הספר היהודי "קדימה קולג'" באוקלנד, 
ספר  לבית  זכו  אוקלנד,  יהודי  בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 

יהודי. 

וולינגטון
מי  ידי  על   1843 בשנת  נוסדה  בוולינגטון  היהודית  הקהילה 

שנחשב אבי הקהילה ומייסדה, אברהם הורט סיניור. 

יהודים, היא מציעה  גודלה הקטן של הקהילה, כ1200  למרות 
לחבריה את כל קשת השירותים והכלים לצורך חיים יהודיים 
מאורגנים. זה כולל את בניני בית הכנסת, רב )הרב אריאל טל 
גן ילדים  בוגר מכון שטראוס-עמיאל(, חברה קדישא, מקווה, 
ובית ספר יהודי, בשר כשר ומגוון רחב של פעילויות יהודיות 

ומרכז קהילתי מודרני ופעיל. 

שבט המאורים
המאורים היו המתיישבים הראשונים בניו זילנד אשר מקורם 

באיים הפולינזיים, בעלי תרבות שבטית יחודית. 

זכיתי להכיר אותם באופן אישי למרות שלרוב הם לא מעוניינים 
ליצור קשר ולפגוש אנשים בעלי אמונה שונה משלהם. אולם 
משמעות  בכך  ראו  מישראל,  רב  על  שמדובר  שמעו  כאשר 
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יציאות קבוצתיות מדי שבוע החל מ- 11.12.18

סקי כשר
באתרי הסקי המובילים באירופה

כ"ו כסליו - ג' טבת תשע"ט 4-11.12.18

PASSO TONALE איטליה
1950 מ' - 3100 מ'

GRAND HOTEL PARADISO

קנזיי - צפון איטליה
SELA RONDA 

1200 ק״מ מסלולי סקי

מלון מפואר ברמה גבוהה
IN\OUT סקי

מטבח גורמה בכשרות גלאט מהדרין
בריכת שחיה וספא מפואר

בייבי קלאב לפעוטות

מדי ערבחגיגיתהדלקת נרות 

הדרכת סקי 

עם טובי 

המדריכים

6-13/1 כנס משפטנים ועורכי דין
27/1-3/2 כנס רופאים ורופאי שיניים

 02-5000821 | 054-4602044
www.idealtours.co.il | goski@idealtours.co.il 

סקי בחנוכה

סקי כל החורף
באתר הסקי הגדול ביותר באירופה

מרובה, שכן יש ביניהם הטוענים שהם צאצאי העם היהודי והם 
אוהבי ישראל. 

לקבל  באו  השבט  ומנהיגי  לקהילתם,  הגעתי  היעודה  בשעה 
את פניי. נכנסנו יחדיו לאולם גדול מימדים המשמש כמקום 
תפילה שלהם. כ100 איש מבני השבט ישבו והמתינו למפגש 
ההיסטורי בין שבט המאורים לנציג של שבטי ישראל. נשיא 
שעה  כרבע  במשך  לדרוש  החל  העמידה,  בגיל  אדם  השבט, 
בשפה המאורית. למרות שכולם דוברי אנגלית, הופתעתי מכך 
שהם מדברים בשפתם ועוד יותר שאין מי שיתרגם את דבריו 
לשפה אשר תהיה מובנת לי. בסיום דבריו, שכמובן לא הבנתי 
השבט....  נשיא  של  דבריו  על  להגיב  התבקשתי  וכלל,  כלל 
בני השבט הפנו את  ולדבר באנגלית,  כאשר התחלתי לברך 
תשומת ליבי לכך שהם מבקשים שאדבר בשפת המקור, בשפה 
הטבעית שלי, הלא היא העברית. שאלתי מי יתרגם אותי..... 
ותשובתם הייתה, שאין צורך בתרגום.... שדברים היוצאים מן 
וכך מצאתי את עצמי, מגיב להרצאה  נכנסים אל הלב.  הלב 
שלא הבנתי בשפה ששומעיי לא מבינים, ורק אני הבנתי את 

תוכן דבריי ומשמעותם. 

מנהגים הדומים לעם ישראל
"אנו מאמינים שיש קשר בין המאורים ליהודים. אנו מעריצים 
המאורית  הקהילה  נשיא  בפניי  טען  והיהודים"  ישראל  את 
מעשרת  אחד  להיותם  טוענים  הם  שאין  למרות  באוקלנד. 
הקשר  את  להסביר  מסוגלים  אינם  והם  האבודים,  השבטים 
ההיסטורי או רוחני עם עם ישראל, הם מרגישים מעין "תחושת 
בטן" ושייכות לעם היהודי, ללא הוכחות וללא עמידה וטענות 

ברורות.

ישראל.  לדת  הדומים  בתרבותם  מנהגים  מספר  מציינים  הם 
השבת משמשת אצלם ליום מנוחה ולחיבור רוחני. הם לא דגים 

בשבת. 

בשפת המאורים יש מילים הדומות לעברית, בעבר הם הפרידו 
בין בשר וחלב. מעניין שגם ה MARAI, מאראי, מקום התפילה 

שלהם פונה לכוון מזרח. 

אך דמיון זה אינו רומז שיש בסיס לתיאוריה שהוצגה על ידי 
בעלי דמיון מפותח, שהמאורים הם שרידים של אחד מהשבטים 
צאצאי  הם  שהמאורים  כך  על  מעיד  לא  גם  זה  האבודים. 
איננה  היהודי,  העם  צאצאי  הם  שמאורים  הטענה  העברים. 
נשמעת מפיהם באופן ברור וחד משמעי. אמנם יש בדבריהם 
רמזים לקשר עם העם היהודי, אולם נושא זה לא עומד בראש 

סדר היום והזהות המאורית. 

למעשה המאורים הם עם או תרבות אשר איבדו את החיבור 
עם מקורות החכמה שלהם וכעת מנסים להחזיר עטרה ליושנה 

ולשחזר את תרבותם.

במובן זה, המאורים מעלים אל הנס את דרכו של עם ישראל 
בחידוש השפה העברית והחיים על אדמתם. עם ישראל מהווה 
עבורם סמל ודוגמא לעם שחזר וניעור ושב לחדש את שפתו 
ואת ארצו, אין ספק שבכך הם רואים את עצמם כממשיכי דרכו 

של עם ישראל.
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כבוד 
הרבנית

 -

מרב לרנר -

נשים  היו  אלפי  ואף  שנים  מאות  לפני  כבר 
ישראל.  עם  הלך  שלאורן  כמנהיגות  ששימשו 
הדורות  כל  ולאורך  האימהות  ארבע  מאז  למעשה, 
שבא  ישראל  עם  את  וכיוונו  היו  בו  במקום  השפיעו  נשים 
בברייתא  בתלמוד,  דבריהן.  את  ולשמוע  איתן  להתייעץ 
נביאות  שבע  נמנות  ע"ב(  )יד  מגילה  במסכת  המובאת 
שנתנבאו לישראל: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל וחולדה. 
נבואתן של נשים אלה אינה מתמקדת בתוכחה על חטאי עבר 
והווה, אלא בהתכוונות מעשית לעתיד אחר. ראייתן הפנימית 
של נשים אלו, שזכו להיקרא נביאות, יחד עם אמונתן ביכולת 
ולפעול  לקום  הכוח  את  להן  נתנה  המציאות,  את  לשנות 
בנחישות להגשמת החזון שלהן, לטובת עמן. שבע הנביאות 
ניצבה  נתגלו בשעות של משבר לעתיד העם. כל אחת מהן 
בפתחה של תקופה משמעותית בתולדות האומה, ראתה את 

הנולד, והקדימה את תקופתה בכינון היסודות לבניינה.

חזון,  בעלות  משפיעות,  לנשים  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

שמתוך אמונתן האדירה בבורא עולם מעוניינות לחולל שינוי 
שמשתלבות  רוחניות  מנהיגות  הן  נשים  אותן  הקיים.  בעידן 
קהילות  מקימות  או  בארץ  קיימות  אורתודוקסיות  בקהילות 
משלהן. אמנם עוד לא מדובר בתופעה רחבה אבל השינוי כבר 

מתחולל – יש המברכים עליו ויש המסתייגים ממנו.

הזה  התואר  את  מקבלת  שרבנית  הרווחת,  לדעה  בניגוד 
"רבנית" רק בשל היותה אשת רב, בקהילות אורתודוקסיות 
בזכות  רבנית  לתפקיד  אישה  ממנים  הארץ  ברחבי  שונות 

כישוריה ויכולתה לשמש כ"מנהיגה רוחנית" בקהילה.

קהילת הרמב"ן בקטמון שבירושלים היא דוגמה מצוינת לכך. 
משפחות  כ-250  ומכילה  שנה  מ-30  יותר  קיימת  הקהילה 
ויחידים. לפני 15 שנה הקהילה עברה מעין התחדשות ולפני 
גם  הקהילה,  רב  לאו,  בני  הרב  של  לצידו  צורפה  כשנתיים 
רבנית. הרבנית היא כרמית פיינטוך. במשך כל חייה עסקה 
כרמית בעולם התורה וההלכה, אם כמחנכת למקצועות קודש 
ואם כמלמדת בבית מדרש לנשים. כרמית למדה בבית מדרש 
מורשה  מדרש  ובבית  בירושלים  לנשים  מדרש  בית   - מת"ן 
למקצועות  כמורה  שימשה  שנים  מספר  במשך  בירושלים, 
קודש בתיכון והייתה מחנכת ולפני כ-11 שנים החלה ללמד 
"לפני שנתיים  בבית מדרש לנשים במגדל עוז שגוש עציון. 
בירושלים  הרמב"ן  קהילת  של  קורא  קול  ליידי  הגיע  וחצי 
לצידו  רוחנית'  'מנהיגה  לתפקיד  מועמדות  הגשת  שמציעים 
של הרב. אחרי לא מעט חיבוטי נפש החלטתי שזו הזדמנות 
טובה ושווה לנסות. היה תהליך שלם של בחירה ובסופו של 
לנסות  כרמית על ההחלטה  נבחרתי לתפקיד", מספרת  דבר 

ממלאות  נשים  האחרונות  בשנים 
תפקידים תורניים ומשמשות כמנהיגות 
רוחניות, בעיקר של מדרשות ואולפנות, 
אך האם הציבור הדתי בשל לכך שאישה 
שלו? הכנסת  בית  כרבנית  שתשמש 

« המשך בעמ' 50 ‹
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ולהיבחר כמנהיגה רוחנית של קהילה.

מתוקף  התורני  בתחום  רבים  תפקידים  ממלאת  כרמית 
תפקידה כמנהיגה רוחנית: העברת שיעורים, קיום פעילויות 
כמו סליחות מוסיקאליות, הלל חגיגי. עוד היא אחראית, עם 
וכן  ופעילויות  שיעורים  על  לילדים,  תורה  לימוד  על  הרב, 
שבת  דרשות  ומעבירה  שבוע,  פרשת  איגרות  על  אחראית 
אחת לשבועיים. כרמית למעשה ממלאת את כל התפקידים 

בקהילה מלבד פסיקת הלכה.

לא באה לעשות מהפכות
בתפקיד  תשמש  שאישה  הלכתית  מניעה  כל  שאין  למרות 
מכך  התלהבו  לא  הקהילה  מבני  חלק  שיעורים,  ותעביר  זה 
שמונתה אישה לתפקיד מנהיגה רוחנית. כרמית מספרת לנו 
שמצד אחד קיבלו אותה ואת משפחתה בצורה לבבית, יפה 
וחמה, אך מנגד, ביחס לתפקידה החדש – היו גם מתנגדים: 
"ההתקבלות על ידי נשים הייתה בשמחה ובתחושה שזה מייצג 
אותן, אצל הגברים – חלק כך וחלק כך, מי שהיה ממש נגד 
עזב את בית הכנסת, והיו מעט משפחות שעזבו. מי שנשאר, 
פחות או יותר קיבל את העניין אבל התנגדויות זה לא תמיד 
במודע ולא תמיד במה שנאמר. אחרי שנתיים שאני משמשת 
רוחנית  מנהיגה  של  הרעיון  האנשים  רוב  אצל  בתפקיד, 
אני   - מהפכנית  לא  שאני  שראו  גם  מה  דעת,  על  מתקבל 
מהפכות  לעשות  באתי  לא  ואורתודוקסית.  מסורתית  אישה 

מהיסוד. רוב החששות של האנשים התבדו".

כמנהיגה  תשמש  שאישה  מכך  רתיעה  יש  לדעתך  מדוע 
רוחנית וכחלק מזה תעביר דרשות בשבת?

בשמרנות  יפים  צדדים  יש  ולרע.  לטוב  המסורת,  "בגלל 
הגברים  רוב  רגיש.  אזור  זה  הכנסת  בית  עלינו.  ששומרים 
בסביבה התרבותית הזו ישמעו הרצאה של אישה בכל נושא 
הפרדה.  דורשים  כי  רגיש  יותר  זה  כנסת  בבית  אבל  שהוא, 
אני משתדלת להיות סבלנית לקולות האלה למרות שקיבלתי 
את ההחלטה שאני עושה את זה. אני מבינה שיש אנשים שזה 
תהליך בשבילם ושצריכים להרגיש שהכל בסדר והשמיים לא 

נפלו ולא הפקרנו את ההלכה", משיבה פיינטוך.

לתת כבוד לנשים – מתוך ההלכה
ורבנית  רב  בראש  עומדים  בה  נוספת  אורתודוקסית  קהילה 
ורבנית שהם  דוד" ברעננה, עם רב  "כינור  היא קהילת  יחד 
הרבנית  קורן.  אושרה  והרבנית  קורן  צבי  הרב  זוג-  בני  גם 
השרון  מתן  מדרש  בית  כראש  כיום  משמשת  קורן  אושרה 
ומובילה את קהילת כינור דוד ברעננה ביחד עם האיש שלה 
הרב צבי קורן. לפני עשרים ושש שנים הגיעו לרעננה, במטרה 
להעשיר את התורה והיהדות במרכז הארץ ולפני עשרים שנה 
הקימו את קהילת "כינור דוד" ברעננה במטרה להיות קהילה 
אורתודוקסית שמכילה את כלל הציבור. "הרעיון הוא להיות 
קהילה מכילה, מקום של תפילה עם יותר שירה ושמחה, ולתת 
מקום של כבוד לנשים מתוך מסגרת ההלכה האורתודוקסית", 

אומרת אושרה.

הקמתה.  מרגע  היא  דוד"  "כינור  קהילת  של  הייחודיות 
מלכתחילה הקהילה הוקמה כשבראשה רב ורבנית המובילים 
יחד את הקהילה. אושרה מעבירה שיעורים בפני גברים ונשים 
ודורשת בפני הציבור בשבתות ובמועדי ישראל. אחד הטקסים 
הכי מיוחדים שעורכת אושרה הוא לבנות המצווה, אז עורכים 
"זה  איטליה:  בקהילות  נהוגה  המסורת שהייתה  פי  על  טקס 
המנהג הכי עתיק שמצאנו לבת מצווה. אחרי סיום התפילה 
יושבים במקומותיהם  והנשים  הגברים  פותחים את המחיצה, 
והבת דורשת בפני כל הקהל בסמוך לארון הקודש. אני מזמינה 
את ההורים להגיד מי שברך מיוחד לבנות ולברך אותה. אחר 
כך, אני מברכת ונותנת מתנה בשם הקהילה. הסבתות פותחות 
את ארון הקודש והנערה אומרת תפילה מיוחדת לבת המצווה 
לפני ארון הקודש שבו היא מקבלת על עצמה נועם עול מצוות 

ואז זורקים עליה סוכריות ורוקדים".

בנוסף על כל פעולותיה ופעילותה של אושרה למען קהילתה 
את  עשורים  משני  למעלה  לפני  ייסדה  גם  היא  ברעננה, 
מת"ן – בית מדרש לנשים ברעננה שבשרון שהוא סניף של 
מת"ן בראשותה של הרבנית מלכה בינה. במת"ן יש קורסים 
מגיעות  נשים  מאות  וחילונים,  לדתיים  היהדות,  נושאי  בכל 
המקום  עיון  וימי  הרצאות  כשיש  ובערבים  השבוע  לאורך 
פתוח גם לגברים. אושרה מתארת: "במתן יש תכנית מורות 
הלכתיות,  רוחניות  מנהיגות  לנשים  הכשרה  תכנית  להלכה, 
כשהמטרה להכשיר מנהיגות הלכתית רוחנית לקהילה. מתוך 
מת"ן הקמתי גם את תכנית בת מצווה לאימהות ובנות ללמוד 

הרבנית כרמית פיינטוך. צילום: פייסבוק

הגברים  רוב  רגיש.  אזור  זה  הכנסת  בית 
הרצאה  ישמעו  הזו  התרבותית  בסביבה 
בבית  אבל  שהוא,  נושא  בכל  אישה  של 
הפרדה.  דורשים  כי  רגיש  יותר  זה  כנסת 
תהליך  שזה  אנשים  שיש  מבינה  אני 
בסדר  שהכל  להרגיש  ושצריכים  בשבילם 
והשמיים לא נפלו ולא הפקרנו את ההלכה" 

‹‹ המשך מעמ' 48 / כבוד הרבנית
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הרבנית אושרה קורן

להתכונן לקראת בת המצווה. התכנית עוסקת בנשים יהודיות 
לאורך הדורות ממקום של מנהיגות – מארבע האימהות ועד 
והנשים שייסדו את הציונות. תכנית בת  התקופה המודרנית 

המצווה קיימת בארץ ובתפוצות".

האם אתן מרגישות כפורצות דרך בתחומכן?

שזה  אומר  סולובייצ'יק  הרב  שליחה.  מרגישה  "אני  אושרה: 
שבן אדם נולד בזמן מסוים ובמקום מסוים זו השליחות שלו. 
זה אומר שזו השליחות שלו וזו השליחות שלי, שנולדתי בדור 
הזה, נשואה לרב צבי שאנחנו שותפים ברצון ובהשקפה שלנו 
שנשים צריכות להיות שותפות אקטיביות בהנהגה ובעבודת 
ה' - אז זו שליחותי. אני מרגישה שליחה והייתי רוצה לקדם 
להלכה  מורות  תכנית  את  הקמתי  לכן  הבשורה,  את  ולהפיץ 
הנהגה  עוד  ולאפשר  לנשים,  ההלכה  עולם  את  להנגיש  כדי 
נשית בקהילה. כמו התכנית של מת"ן השרון "מורות להלכה" 
מדרשת  בנשמת,  כמו  תופעה,  זו  היום  תכניות.  עוד  קיימות 
לינדנבאום, כמו במדרשת עין הנציב. כל תכנית לפי האופי 
המיוחד שלה, אבל כל התכניות עונות לצורך של הנהגה נשית 
בתוך הקהילות. קהילה זה לאו דווקא בית כנסת, גם מדרשה 
זו קהילה. נשים הרבה פעמים לא נמצאות בבית הכנסת אז 
מדרשות  תורה,  בשיעורי  אחרים,  ממקומות  אליהן  מגיעים 
התורנית-הלכתית  הנשית  להנהגה  מקום  לתת  חשוב  ועוד. 
בקהילות, יש לנשים וגברים מה להיתרם מהקול הנשי בתורה".

כרמית מסכמת: "יש מימד חזק של המשכיות בתוך העבודה 
שלי ויש גם חדשנות. שמחה על הזכות להיות במקום הזה".

הקהילות.  בתוך  נשית  להנהגה  צורך  יש 
בבית  נמצאות  לא  פעמים  הרבה  נשים 
ממקומות  אליהן  מגיעים  אז  הכנסת 
ועוד.  מדרשות  תורה,  בשיעורי  אחרים, 
הנשית  להנהגה  מקום  לתת  חשוב 
לנשים  יש  בקהילות,  התורנית-הלכתית 
וגברים מה להיתרם מהקול הנשי בתורה"
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ויכולים  שלנו  הטובות  את  צריכים  לא  הם  לנו.  אומרים  הם 
להסתדר לבד גם אם לא נארגן להם פעילויות חסד על מנת 
נרגיש טוב עם עצמנו על שאנחנו תורמים לתהליך  שאנחנו 
קיבוץ הגלויות. חדלו להתנדב, הם אומרים לנו. קראו לנו אם 

תרצו שותפות אמיתית. 
הקהילות  גם  הגיעו  לפניה  דוגמה.  רק  זו  האתיופית  הקהילה 

הרבה  ועוד.  תימן,  עירק,  ממרוקו, 
אותם  של  וניניהם  נכדיהם  מבניהם, 
חלק  מרגישים  לא  הם  גם  עולים 
עברו  הם  גם  כי  הדתית  מהציונות 
הרגישו  הם  גם  התהליך.  אותו  את 
אותם,  מחבקת  הדתית  שהציונות 
עוזרת להם ומתנדבת אצלם, אבל לא 

באמת רואה בהם חלק ממנה.
לא  שזה  עכשיו  לי  תגידו  אל  ורק 
אתיופיה  עולי  מכירים  אתם  כי  נכון 
מקסימים ומקסימות שהשתלבו נהדר 
בבני עקיבא או גרים בישוב שלי או 
לומדים עם הבן שלי בישיבה. בהחלט 
ולשמחתנו  נפלאות  דוגמאות  יש 
עדיין,  אבל  כאלו.  מעט  לא  כבר  יש 

מדובר במיעוט. הרוב הגדול של הקהילה האתיופית לא רואה 
את עצמו חלק מהציונות הדתית, וגם אנחנו לא רואים בו חלק 
השתלבו  שכן  אלו  את  רואים  הם  להפך,  הדתית.  מהציונות 
ובמקרים מסוימים ככאלו שכבר לא  כחריגים, כ’משתכנזים’, 

ממש חלק מהקהילה.
כשמסתכלים קדימה ושואלים מה ניתן לעשות על מנת למזער 
נזקים ועל מנת לחבר חיבורים בתוך החברה המפולגת שלנו, 
אומנם  מידי.  מאוחר  לא  אבל  מאוחר  שאומנם  להבין  חשוב 
הקהילה האתיופית ברובה הגדול לא מרגישה חלק מהציונות 

הדתית אבל בהחלט אפשר לגרום לה להרגיש בבית בסביבה 
והכי  לה  טבעית  הכי  להיות  אמורה  שבעיניי  האידיאולוגית 

נכונה לה. 
רוצים  והחשוב ביותר הוא כמובן הרצון. אם  הדבר הראשוני 
שזה יצליח צריך לרצות את ה’ביחד’ הזה, לרצות את פתיחת 
באופן  להבין  צריך  הזה.  התרבויות  שילוב  ואת  הזו  השורות 
גלויות  קיבוץ  של  עמוק שתהליך 
מביא  אבל  מורכב,  אומנם  הוא 
המעורבים  הצדדים  לכל  ברכה 
ענווה  שמצריך  שילוב  זה  בו. 
ובאנשים,  בתהליך  אמון  גדולה, 
של  המשמעות  זו  ורק  זו  אבל 
גאולה.  של  בדור  גלויות  קיבוץ 
כשהתורה מספרת לנו על תהליכי 
שנגור  מתכוונת  לא  היא  הגאולה 
בשכונות נפרדות לפי עדות אלא 
מתפללים  כשאנחנו  להפך.  בדיוק 
על קיבוץ גלויות איננו מתכוונים 
לסניפי בני עקיבא נפרדים ולבתי 

ספר שונים אלא בדיוק להפך.
ישראל.  נידחי  מקבץ  הוא  הקב”ה 
התפקיד שלנו הוא לדאוג לכך שהנידחים הללו אכן יישארו 

מקובצים.

)המאמר המלא בגיליון 86 של כתב העת ‘דעות‘ בהוצאת
נאמני תורה ועבודה(.

צוריאל רובינס הוא עמית בבית הספר מנדל למנהיגות 
חינוכית, לשעבר מנהל הישיבה התיכונית אמי”ת בלבב שלם 

בירוחם. ניהל תכניות מנהיגות לבני העדה האתיופית בבני 
עקיבא ובישיבת ההסדר בירוחם

את  הדלקתי  סיון שנת תשנ”א,  בחודש  במוצאי שבת אחת, 
הטלוויזיה והייתי בטוח שהגאולה הגיעה. 

על המסך סופרה עלילה כמעט בדיונית על כ־15,000 יהודים 
היהודי,  העם  משאר  שנים  מאות  מנותקים  שהיו  מאתיופיה, 
אותם  העלו  שלמה’  ’מבצע  לשם  שזכה  רחב  צבאי  ובמבצע 
לארץ ברכבת אווירית בתוך מספר שעות. כבר למחרת בבוקר 
יחד עם מספר חברים מהישיבה התיכונית במלון  התייצבתי 
דיפלומט בירושלים, שם רוכזו רבים מהעולים, והתנדבנו לכל 
מה שנדרש. מאותם הימים נקשרה נפשי בקהילה מופלאה זו, 
ולאורך השנים ובמסגרות שונות זכיתי לקשרים רבים, אישיים 

ומקצועיים, עם בני הקהילה.
את כאב הלב הראשון שלי בנושא של יחס הציונות הדתית 
מעט  לא  של  סירוב  דרך  קיבלתי  האתיופית  הקהילה  לבני 
ראשי ישיבות ואולפנות לקבל חניכים וחניכות שלי ללימודים 
מוטעות  היו  חלקן  מגוונות,  היו  הסיבות  שלהם.  במוסדות 
בשורה  אך  מחשבה,  ושוות  אמיתיות  בהחלט  וחלקן  מהיסוד 
מבוקש  החינוכי  שהמוסד  ככל  ברור–  היה  הכלל  התחתונה 
יותר ויכול למיין תלמידים, הוא סירב יותר לקליטת תלמידים 
מרובות  ואנרגיות  רב  זמן  השקעתי  האתיופית.  מהקהילה 
בניסיונות להכניס תלמידים למוסדות המובחרים של החמ”ד 
מתוך תפיסה ששם יכול ואמור להתרחש החיבור האמיתי, אבל 
כאמור ברוב המקרים נותרתי כשרק חלק קטן מתאוותי בידי.

העלייה  את  קלטה  הדתית  שהציונות  לומר  ניתן  למעשה 
מאתיופיה כמעשה של התנדבות אך לא כמעשה של השתלבות. 
לעולים  פעילות  יארגנו  בשמחה  התיכונית  הישיבה  תלמידי 
באותה  איתם  ללמוד  מוכנים  יהיו  לא  הם  אבל  מאתיופיה– 
הכיתה. תלמידות האולפנה יעבירו פעולות בתנועות הנוער על 
קליטת עלייה ועל תהליך הגאולה המתרחש לנגד עינינו– אבל 
באולפנה שלהן אותן בנות לא יוכלו ללמוד. הציונות הדתית 
אמרה למעשה לעולים מאתיופיה: ברוכים הבאים, נעזור לכם 

ונקלוט אתכם, אבל עד הילדים שלנו. הילדים שלנו יתנדבו 
אצלכם, אבל לא יהיו חברים שלכם.

וישנם גם מוסדות  הדברים הנכתבים כאן הם כמובן הכללה 
זמן  שבילה  אחד  בתור  אך  הזה,  בהקשר  הכלל  מן  היוצאים 
ה’נחשבים’  למוסדות  וחניכות  חניכים  להכניס  בניסיונות  רב 
המקרים  ראשון שברוב  להעיד ממקור  יכול  אני  החמ”ד  של 
הופנו  אומנם  מאתיופיה  העולים  קשות.  אכזבות  נחלתי 
אוטומטית למערכת החינוך של החמ”ד אך בניגוד למערכת 
הממלכתית הרגילה, רוב בתי הספר ה’נחשבים’ בחמ”ד הם בתי 
ספר שממיינים ואינם כפופים לאזורי רישום, ועל כן העולים 
נשלחו או לישיבות ואולפנות שבהם נותרו מקומות פנויים )או 
במילים אחרות– המוסדות הפחות מבוקשים( או לכפרי הנוער 
ולתיכונים המקיפים. כך יצא שהעולים נפגשו והתחברו בעיקר 
עם תלמידי כפרי נוער ומקיפים שרובם הגדול, כדוגמה, לא 
נמצאים בתנועות הנוער ולא באמת נמצאים במיינסטרים של 

הציונות הדתית. 
ביחד עם שליחת העולים לעיירות פיתוח ולשכונות חלשות 
מבחינה סוציו־אקונומית, קיבלנו כעבור 25 שנה קהילה שבה 
אחוזי הפשיעה והעוני גבוהים, אבל אולי הנתון החשוב לענייננו 
הוא שקרוב ל־80% מהצעירים בני הקהילה האתיופית מגדירים 
עצמם כיום כלא דתיים, על אף שכולם הגיעו לארץ כאנשים 
דתיים וכולם הופנו לחינוך דתי! אחוזי החילון הקטסטרופליים 
בקהילה האתיופית ודאי לא קשורים רק בהתנהלות הציונות 
של  יותר  מחבקת  שהתנהלות  לי  נראה  עדיין  אך  הדתית. 
החמ”ד הייתה יכולה להקטין מאוד את אחוזי החילון ולגרום 

לרבים מבני העדה להרגיש חלק מהציונות הדתית.
תחומים  של  ובפרספקטיבה  שנים,  של  בפרספקטיבה  היום, 
נוספים שבהם מתנהלת הציונות הדתית, ניתן לומר שהציבור 
אינו מטומטם, והוא מבין היטב את המסר. אם אתם לא רוצים 
שותפות אמיתית איתנו אז אנחנו לא מרגישים חלק מכם, כך 
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קרוב ל־80% מהצעירים בני הקהילה 
האתיופית מגדירים עצמם כלא דתיים, על 
אף שכולם הגיעו לארץ כאנשים דתיים 
וכולם הופנו לחינוך דתי! אחוזי החילון 

הקטסטרופליים בקהילה האתיופית ודאי לא 
קשורים רק בהתנהלות הציונות הדתית, אך 
התנהלות מחבקת יותר של החמ”ד הייתה 
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ויכולים  שלנו  הטובות  את  צריכים  לא  הם  לנו.  אומרים  הם 
להסתדר לבד גם אם לא נארגן להם פעילויות חסד על מנת 
נרגיש טוב עם עצמנו על שאנחנו תורמים לתהליך  שאנחנו 
קיבוץ הגלויות. חדלו להתנדב, הם אומרים לנו. קראו לנו אם 

תרצו שותפות אמיתית. 
הקהילות  גם  הגיעו  לפניה  דוגמה.  רק  זו  האתיופית  הקהילה 

הרבה  ועוד.  תימן,  עירק,  ממרוקו, 
אותם  של  וניניהם  נכדיהם  מבניהם, 
חלק  מרגישים  לא  הם  גם  עולים 
עברו  הם  גם  כי  הדתית  מהציונות 
הרגישו  הם  גם  התהליך.  אותו  את 
אותם,  מחבקת  הדתית  שהציונות 
עוזרת להם ומתנדבת אצלם, אבל לא 

באמת רואה בהם חלק ממנה.
לא  שזה  עכשיו  לי  תגידו  אל  ורק 
אתיופיה  עולי  מכירים  אתם  כי  נכון 
מקסימים ומקסימות שהשתלבו נהדר 
בבני עקיבא או גרים בישוב שלי או 
לומדים עם הבן שלי בישיבה. בהחלט 
ולשמחתנו  נפלאות  דוגמאות  יש 
עדיין,  אבל  כאלו.  מעט  לא  כבר  יש 

מדובר במיעוט. הרוב הגדול של הקהילה האתיופית לא רואה 
את עצמו חלק מהציונות הדתית, וגם אנחנו לא רואים בו חלק 
השתלבו  שכן  אלו  את  רואים  הם  להפך,  הדתית.  מהציונות 
ובמקרים מסוימים ככאלו שכבר לא  כחריגים, כ’משתכנזים’, 

ממש חלק מהקהילה.
כשמסתכלים קדימה ושואלים מה ניתן לעשות על מנת למזער 
נזקים ועל מנת לחבר חיבורים בתוך החברה המפולגת שלנו, 
אומנם  מידי.  מאוחר  לא  אבל  מאוחר  שאומנם  להבין  חשוב 
הקהילה האתיופית ברובה הגדול לא מרגישה חלק מהציונות 

הדתית אבל בהחלט אפשר לגרום לה להרגיש בבית בסביבה 
והכי  לה  טבעית  הכי  להיות  אמורה  שבעיניי  האידיאולוגית 

נכונה לה. 
רוצים  והחשוב ביותר הוא כמובן הרצון. אם  הדבר הראשוני 
שזה יצליח צריך לרצות את ה’ביחד’ הזה, לרצות את פתיחת 
באופן  להבין  צריך  הזה.  התרבויות  שילוב  ואת  הזו  השורות 
גלויות  קיבוץ  של  עמוק שתהליך 
מביא  אבל  מורכב,  אומנם  הוא 
המעורבים  הצדדים  לכל  ברכה 
ענווה  שמצריך  שילוב  זה  בו. 
ובאנשים,  בתהליך  אמון  גדולה, 
של  המשמעות  זו  ורק  זו  אבל 
גאולה.  של  בדור  גלויות  קיבוץ 
כשהתורה מספרת לנו על תהליכי 
שנגור  מתכוונת  לא  היא  הגאולה 
בשכונות נפרדות לפי עדות אלא 
מתפללים  כשאנחנו  להפך.  בדיוק 
על קיבוץ גלויות איננו מתכוונים 
לסניפי בני עקיבא נפרדים ולבתי 

ספר שונים אלא בדיוק להפך.
ישראל.  נידחי  מקבץ  הוא  הקב”ה 
התפקיד שלנו הוא לדאוג לכך שהנידחים הללו אכן יישארו 

מקובצים.

)המאמר המלא בגיליון 86 של כתב העת ‘דעות‘ בהוצאת
נאמני תורה ועבודה(.

צוריאל רובינס הוא עמית בבית הספר מנדל למנהיגות 
חינוכית, לשעבר מנהל הישיבה התיכונית אמי”ת בלבב שלם 

בירוחם. ניהל תכניות מנהיגות לבני העדה האתיופית בבני 
עקיבא ובישיבת ההסדר בירוחם

את  הדלקתי  סיון שנת תשנ”א,  בחודש  במוצאי שבת אחת, 
הטלוויזיה והייתי בטוח שהגאולה הגיעה. 

על המסך סופרה עלילה כמעט בדיונית על כ־15,000 יהודים 
היהודי,  העם  משאר  שנים  מאות  מנותקים  שהיו  מאתיופיה, 
אותם  העלו  שלמה’  ’מבצע  לשם  שזכה  רחב  צבאי  ובמבצע 
לארץ ברכבת אווירית בתוך מספר שעות. כבר למחרת בבוקר 
יחד עם מספר חברים מהישיבה התיכונית במלון  התייצבתי 
דיפלומט בירושלים, שם רוכזו רבים מהעולים, והתנדבנו לכל 
מה שנדרש. מאותם הימים נקשרה נפשי בקהילה מופלאה זו, 
ולאורך השנים ובמסגרות שונות זכיתי לקשרים רבים, אישיים 

ומקצועיים, עם בני הקהילה.
את כאב הלב הראשון שלי בנושא של יחס הציונות הדתית 
מעט  לא  של  סירוב  דרך  קיבלתי  האתיופית  הקהילה  לבני 
ראשי ישיבות ואולפנות לקבל חניכים וחניכות שלי ללימודים 
מוטעות  היו  חלקן  מגוונות,  היו  הסיבות  שלהם.  במוסדות 
בשורה  אך  מחשבה,  ושוות  אמיתיות  בהחלט  וחלקן  מהיסוד 
מבוקש  החינוכי  שהמוסד  ככל  ברור–  היה  הכלל  התחתונה 
יותר ויכול למיין תלמידים, הוא סירב יותר לקליטת תלמידים 
מרובות  ואנרגיות  רב  זמן  השקעתי  האתיופית.  מהקהילה 
בניסיונות להכניס תלמידים למוסדות המובחרים של החמ”ד 
מתוך תפיסה ששם יכול ואמור להתרחש החיבור האמיתי, אבל 
כאמור ברוב המקרים נותרתי כשרק חלק קטן מתאוותי בידי.

העלייה  את  קלטה  הדתית  שהציונות  לומר  ניתן  למעשה 
מאתיופיה כמעשה של התנדבות אך לא כמעשה של השתלבות. 
לעולים  פעילות  יארגנו  בשמחה  התיכונית  הישיבה  תלמידי 
באותה  איתם  ללמוד  מוכנים  יהיו  לא  הם  אבל  מאתיופיה– 
הכיתה. תלמידות האולפנה יעבירו פעולות בתנועות הנוער על 
קליטת עלייה ועל תהליך הגאולה המתרחש לנגד עינינו– אבל 
באולפנה שלהן אותן בנות לא יוכלו ללמוד. הציונות הדתית 
אמרה למעשה לעולים מאתיופיה: ברוכים הבאים, נעזור לכם 

ונקלוט אתכם, אבל עד הילדים שלנו. הילדים שלנו יתנדבו 
אצלכם, אבל לא יהיו חברים שלכם.

וישנם גם מוסדות  הדברים הנכתבים כאן הם כמובן הכללה 
זמן  שבילה  אחד  בתור  אך  הזה,  בהקשר  הכלל  מן  היוצאים 
ה’נחשבים’  למוסדות  וחניכות  חניכים  להכניס  בניסיונות  רב 
המקרים  ראשון שברוב  להעיד ממקור  יכול  אני  החמ”ד  של 
הופנו  אומנם  מאתיופיה  העולים  קשות.  אכזבות  נחלתי 
אוטומטית למערכת החינוך של החמ”ד אך בניגוד למערכת 
הממלכתית הרגילה, רוב בתי הספר ה’נחשבים’ בחמ”ד הם בתי 
ספר שממיינים ואינם כפופים לאזורי רישום, ועל כן העולים 
נשלחו או לישיבות ואולפנות שבהם נותרו מקומות פנויים )או 
במילים אחרות– המוסדות הפחות מבוקשים( או לכפרי הנוער 
ולתיכונים המקיפים. כך יצא שהעולים נפגשו והתחברו בעיקר 
עם תלמידי כפרי נוער ומקיפים שרובם הגדול, כדוגמה, לא 
נמצאים בתנועות הנוער ולא באמת נמצאים במיינסטרים של 

הציונות הדתית. 
ביחד עם שליחת העולים לעיירות פיתוח ולשכונות חלשות 
מבחינה סוציו־אקונומית, קיבלנו כעבור 25 שנה קהילה שבה 
אחוזי הפשיעה והעוני גבוהים, אבל אולי הנתון החשוב לענייננו 
הוא שקרוב ל־80% מהצעירים בני הקהילה האתיופית מגדירים 
עצמם כיום כלא דתיים, על אף שכולם הגיעו לארץ כאנשים 
דתיים וכולם הופנו לחינוך דתי! אחוזי החילון הקטסטרופליים 
בקהילה האתיופית ודאי לא קשורים רק בהתנהלות הציונות 
של  יותר  מחבקת  שהתנהלות  לי  נראה  עדיין  אך  הדתית. 
החמ”ד הייתה יכולה להקטין מאוד את אחוזי החילון ולגרום 

לרבים מבני העדה להרגיש חלק מהציונות הדתית.
תחומים  של  ובפרספקטיבה  שנים,  של  בפרספקטיבה  היום, 
נוספים שבהם מתנהלת הציונות הדתית, ניתן לומר שהציבור 
אינו מטומטם, והוא מבין היטב את המסר. אם אתם לא רוצים 
שותפות אמיתית איתנו אז אנחנו לא מרגישים חלק מכם, כך 

ק
טו

ס
טר

א
ש

ם: 
לו

צי

אל תתנדבו, תשתלבו.  צוריאל רובינס

קרוב ל־80% מהצעירים בני הקהילה 
האתיופית מגדירים עצמם כלא דתיים, על 
אף שכולם הגיעו לארץ כאנשים דתיים 
וכולם הופנו לחינוך דתי! אחוזי החילון 

הקטסטרופליים בקהילה האתיופית ודאי לא 
קשורים רק בהתנהלות הציונות הדתית, אך 
התנהלות מחבקת יותר של החמ”ד הייתה 
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לבד איתו...

שגרה. 

השבוע, הבנות הלכו לחברות, ונשארתי לבד בבית עם איתן 
מיכאל. שקט צורם... שקט כואב.

אני  שקט.  הספר?  בבית  למד  הוא  מה  אותו  שואלת  אני 
מבקשת ממנו לשיר איתי שירים... שקט.

רוצה  הספה,  על  אותו  מניחה  אני  איתו.  לבד  שלי  הזמן  זה 
מאוד לשמוע את קולו, לתת לו יחס, להקשיב לו. דממה.

שומעים את רחש המאוורר המסתובב, את המכוניות בחוץ, 
אפילו את מנוע המקרר, עד כדי כך שקט.

אני נשכבת על ידו, מחבקת אותו. הוא מסובב אט אט את 
ראשו לכיווני. אני מסתכלת לתוך עיניו ומתחילה לשיר לו 

שירי סתיו וחנוכה, וליבי רועש וגועש. 

המציאות הזאת קשה לי. הילד שלי, ששרוע ללא תזוזה על 
לבד,  להשתגע  הבית,  את  לבלגן  עכשיו  אמור  היה  הספה, 
ילד שהיה צריך להעסיק אותו כי הוא משועמם. במקום זה, 
אני צריכה לחפש לעצמי תעסוקה, אפילו שיש לי ילד מתוק 

שנשאר בבית ולא הלך לחברים.

שכן  לי  להגיד  רוצה  הוא  אולי  קולות.  להוציא  מתחיל  הוא 
משעמם לו בלי האחיות שלו? הלוואי.

צורם  לו  גם  כי  שירים  לו  לשיר  שאמשיך  רוצה  הוא  אולי 
ורק  טעים  מאכל  על  יחד  שנתפנק  רוצה  הוא  אולי  השקט? 
הוא ואני נדע ש"גנבנו" אותו מהמגירה הסודית? אולי. הלוואי 

ויכולתי לדעת מה פשר הקולות.

שנינו מכורבלים על הספה. בחוץ כבר מחשיך. אני מתחילה 
בורקות  עיניו  מחייך,  הוא  גם  מדבק.  וזה  לחייך,  לצחוק, 
מאושר. הצחוק מתגבר, לא רוצה שקט מכאיב, מעדיפה רעש 
ובלאגן. אני משמיעה לו שירים, הלב מתחיל להתרחב ולגרש 
את הכאב, ידיו זזות, כמו ידי עובר, אבל זזות. אולי הוא רוצה 
לחבק אותי? אני מחבקת אותו חזק חזק. זה הזמן שלנו להיות 

יחד, רק הוא ואני.

הייתי  לא  בריא.  היה  לו  סיטואציה  אותה  את  מדמיינת  אני 
יכולה לנוח, היה בלאגן בסלון, משחקים נשפכים על הרצפה, 
משחק שנשאר מיותם לאחר שהוא רק החל לשחק בו ועבר 
ולקינוח- המון אוכל שנשפך על הרצפה. אני  למשחק אחר, 

מפליגה בדמיונותיי, ומתעוררת למציאות אחרת לגמרי. 

של שקט. של אהבה ללא מילים. אהבה שהיא מעבר למילים.

הקב"ה בחר לי מסלול חיים אחר, וגם על מסלול מלא אתגרים 
ומכשולים אומרים תודה.

ריעות לוי, מייסדת מרכז "קולות"- הרצאות וסדנאות העצמה

reutlevik@gmail.com 

על ידך יושבת אמך
ריעות לוי

Be careful what you wish for... 

"ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן... ויגל את האבן מעל 
פי הבאר" )כט/י( 

במהלך חיי, בכל פעם שמישהו חילוני היה אומר לי: "טוב את 
סתם דוסית, מה כבר את קוראת, את התנ"ך?", הייתי מחייכת 
ועונה: "יש לך מושג כמה טלנובלות מתרחשות בתנ"ך? כמה 
רומנטיקה, תשוקות, מלחמות, יחסים, ריבים בין אחים, קנאה 
בין אחיות, התאהבויות ונוכלויות, אין אף סופר שהיה מצליח 
המשולש  את  מציינת  הייתי  תמיד  יצירה".  כזאת  לכתוב 

הרומנטי יעקב, רחל ולאה. 

קיבל  הראש,  מעל  בה  התאהב  הוא  רחל  את  ראה  כשיעקב 
כוחות כמו של הרקולס, והצליח להזיז את האבן שמעל הבאר 
אחרי שכל רועי הצאן יחד לא הצליחו, ולפי המפרשים זה היה 
הזאת  ההתאהבות  זירו.  בקבוק  לפתוח  כמו  ממש  עבורו  קל 
גרמה לו לעבוד 14 שנה בחינם, אצל לבן ש'ערבב' אותו וחיתן 

אותו לאחר 7 שנים עם לאה במקום עם רחל.

לאה הייתה מיועדת לעשיו ורחל ליעקב, גדולה לגדול וקטנה 
לקטן.

"ועיני לאה רכות" - פרשו חכמים כי הייתה בוכה לילות רבים 
על השידוך שייעדו לה. 

יעקב קנה את הבכורה מעשיו וקיבל את הבכורה מלבן...

כל חלום והמחיר שלו...

רחל  שבין  הניצוצות  נכון,  כאן.  נגמרת  לא  הרומנטיקה  אבל 
ובכל  יכלה לסרב,  היא  ידועים, אך מה עם לאה?  היו  ויעקב 
זאת נישאה ליעקב... צביקה פיק שר "אני אוהב אותך לאה" 
התפשרו  שלהן  שהגברים  נשים  אותן  לכל  מנחם  כמניפסט 

עליהן.

אז אולי יעקב לא התאהב בלאה, אך הוא למד לאהוב אותה.

לפעמים אני חושבת מה היה קורה לו יעקב לא היה מוכר את 
הנזיד, ועשיו היה מקבל את הברכה - יעקב היה נישא לרחל 
מבלי להמתין 14 שנה וחי איתה בכפר קטן בשגרה סטואית. 
לפעמים  מבקשים...  שאנחנו  במה  להיזהר  צריכים  אנחנו 
לחלומות גדולים יש מחיר גדול, לפעמים צריך לבחור הצלחה 

או משפחה, גדולה מול שלווה ואהבה...

ג'ייקוב,  פאפא  עם  קפה  לכוס  לשבת  יכולה  הייתי  רק  לו 
ולשאול...

Adiarad9@gmail.com 

הקול שלה
עדי ארד
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בעיניים של מוטי

מוטי זפט
עורך שבתון

זה סתם שהן לא הוזמנו?

בסיום  שעברו  החמ"ד,  מוסדות  בוגרות  דתיות,  בנות   350
עם  התגייסו  לבנות,  תורנית  במדרשה  שנה  התיכון/אולפנית 
פתיחת שנה"ל תשע"ט לצה"ל, דרך מסלול גרעיני המדרשות 
לצה"ל, עלייה של 15 אחוז בהשוואה לאשתקד. במנהל החמ"ד, 
כך נראה, מעדיפים לעשות עצמם כלא יודעים, לא שומעים, 

לא רואים. איך הגעתי למסקנה הזו?

י"ב  כיתה  בנות  בפני  שחשף  כנס  החמ"ד  ערך  שלישי  ביום 
בחמ"ד את תחומי השירות הלאומי ולמחרת נערך 'כנס הבת 
להתגייס  המתכוונות  בנות  בפני  לפרוש  במטרה  הדתית', 
הוגן  נשמע  דתיות.  לחיילות  השירות  אפשרויות  את  לצה"ל, 
הוזמנו  לא  החמ"ד  לכנס  חסר.  שמשהו  מסתבר,  לא?  וטוב, 
נציגי המדרשות הדתיות, להן מסלולים ייעודיים לליווי הבנות 
לשירות צבאי משמעותי עם תמיכה תורנית. לדוגמא, בשנים 
האחרונות, כ-95% מהבנות הלומדות במדרשת או"ת לינדנבאום 
'הדס'  תוכנית  דרך  לצבא  מתגייסות  סטון  תורה  אור  מבית 
חינוך,  בחיל  כעת  ומשרתות  וצבאי,  תורני  לימוד  המשלבת 
במודיעין, בחיל האוויר ובקומנדו כתומכות לחימה. מעל 20% 
כ-30%  ועוד  לקצונה  יוצאות  במדרשה  מחזור  בכל  מהבנות 

חותמות קבע.

מבית  לינדנבאום  או"ת  מדרשת  ראש  טהרלב,  אוהד  הרב 
רשת אור תורה סטון, יוצא נגד מינהל החינוך הממלכתי דתי 
להתגייס  שבוחרות  הדתיות  מהבנות  והתעלמותו  )החמ"ד( 
ההורים  היו  תקינה  במשפחה  האם  "תמהני  מדבריו:  לצה"ל. 
מתעלמים מ-30% מבנותיהן שבחרו לשרת שירות משמעותי 
ולחשוף  לבנותיהן  מלעזור  נמנעים  היו  ההורים  האם  בצבא? 
תשתיות  בהן  שיש  המשמעותיים  התפקידים  את  בפניהן 
מתאימות לבנות דתיות בצבא? האומנם החמ"ד נוהג בנושא 

זה 'כמו משפחה', כפי שנכתב בסיסמת המינהל?".

הרב טהרלב הוסיף: "איני יודע האם הימנעות החמ"ד מעידוד 
פורמלי של הבנות ללכת ללמוד תורה נובעת מתפיסת עולם 
שגורסת שרק אלו שבוחרות בשירות צבאי זקוקות 'להתחזק' 
בנותינו  את  שנחנך  הזמן  הגיע  לא  האם  אך  שירותן,  לפני 
הצבאי,  לשירות  ההכנה  בשביל  רק  לא  הוא  התורה  שלימוד 
אלא מתוך ההבנה שראוי שכל בת בישראל תתמסר לשנה של 
לימוד תורני, ובכך תעמיק את עולמה הרוחני, ותיקח אחריות 
על עולמה הדתי?", תוהה הרב טהרלב ומוסיף, "האם לא היה 
למדרשות  לכל תלמידותיו  יום חשיפה  יארגן  ראוי שהחמ"ד 

השונות, כאמירה חינוכית שכל בת תלך ללמוד תורה?".

הרב קרא לחמ"ד ולצבא לקיים יום חשיפה ומיונים משותף: 

"זה צריך להיות יום שבו ייבדקו את כלל הכישורים, היכולות, 
הנטיות והמשאלות של הבנות, על בסיסם ימליצו לבנות ללכת 
למסלול השירות המתאים להן – אם לתפקיד במסגרת הצבא 
ואם לתפקיד במסגרת השירות הלאומי. בנוסף ראוי שהחמ"ד 
יכווין את הבנות לשנה או לתקופת לימוד בה יוכלו לבסס את 
עולמן הרוחני ולצאת ממקום נכון יותר לשירותן לעם ישראל".

יו"ר החמ"ד, הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, דחה את מה שעשוי 
תומך  אינו  החמ"ד  כאילו  טהרלב,  הרב  מדברי  להשתמע 
ל'שבתון'  אמר  ליפשיץ  ולדרכן.  לבנות  התורניות  במדרשות 
מתוך  ומולדתן  עמן  את  לשרת  הבנות  את  מחנך  החמ"ד  כי 
קידוש השם כפרט וככלל, כל בת למקום שליבה ומשפחתה 

מוליכים אותה אליו.

אכן, במועצת החמ"ד נתקבלה כבר לפני שנים רבות החלטה 
שנתיים  של  לאומי  לשירות  הבנות  את  לכוון  עקרונית 
מוסיף  זאת,  עם  יחד  המחנכות.  מכוונות  ולכך  משמעותיות, 
ליפשיץ, החמ"ד רואה במדרשות ללימוד תורה לבנות חשיבות 
בנות  לטובת  ודחיפה  מחשבה  זמן  ומשקיע  מאוד  גדולה 
רואה  החמ"ד  שכן  הלאומי,  השירות  לאחר  תורה  שלומדות 
מבנות  רבות  זה  ובכגון  מרכזי,  ערך  לבנות  תורה  בהעשרת 
החמ"ד שותפות יום יום בלימוד הרמב"ם היומי. לעצם הטענה, 
ציין ליפשיץ, כי לא בכל כנס יש מקום לכל הגופים, החמ"ד 
שותף לכנס המדרשות המתקיים ערב פסח כבר שלוש שנים, 
כולם  וכי בפעם הבאה ישתתף החמ"ד בכנס למדרשות. לא 

צריכים להיות כל הזמן בכל הכנסים, הוסיף.
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- יאיר שלג -

לקוראי הטור יש הפעם יתרון מובהק על כותבו. 

כשאתם תקראו את הטור כבר תדעו מי נבחר 

לראשות עיריית ירושלים. עם כל חשיבותה של 

ההכרעה האישית בדבר זהותו של ראש העיר, 

הקשיחים  הדמוגרפיים  לנתונים 

רבה  משמעות  יש  העיר  של 

בעיקר  הכוונה  לענייננו,  יותר. 

יצטרך  עיר  ראש  שכל  לכך 

עם  ראש  בכובד  להתמודד 

כלל  את  שהסעירה  הסוגיה 

יחסי  הבחירות:  מערכת 

החרדים והלא-חרדים בעיר.

לראשות  המועמדים  אחד 

אלקין,  זאב  השר  העיר, 

תיאר את ירושלים כ'מעבדת 

רוצה  ישראל.  של  העתיד' 

בירושלים  לומר: מה שיקרה 

עתיד  הקרובות,  בשנים 

כך.  אחר  שיבואו  בשנים  כולה  ישראל  מדינת  את  לאפיין 

הסיבה פשוטה: ירושלים היא לא רק בירת ישראל, אלא גם 

זו, בשיעורים משמעותיים,  זו לצד  חיות  היחידה שבה  העיר 

כל ארבע האוכלוסיות המרכזיות של מדינת ישראל: חילונים, 

'ארבעת  בין  היחסים  אופי  וערבים.  דתיים-לאומיים,  חרדים, 

השבטים' הללו, כפי שהם מכונים בפי הנשיא ריבלין, עתיד 

בכל  הללו  האוכלוסיות  בין  היחסים  אופי  את  לשקף  אפוא 

המדינה. 

המפגש בין השבטים יכול לשאת אופי לעומתי, אבל גם אופי 

המפגש  תופש  הלב  תשומת  עיקר  את  להיום,  נכון  מפרה. 

דתיים  בין  גם  אלא  וערבים,  יהודים  בין  רק  לא  הלעומתי. 

וחילונים, וכאמור, בעיקר בין חרדים ולא-חרדים. בירושלים 

תקציבי  גם  כפול,  אופי  בעל  הוא  הזה  הלעומתי  המפגש 

בין  עימות  הזמן  כל  מתנהל  תקציבית,  מבחינה  מהותי.  וגם 

בתי  של  מימונם  לגבי  השאר  לכל  החרדים  הפוליטיקאים 

כנסת, מקוואות, וגם סתם שכונות דיור חרדיות, לעומת היקף 

המימון שיינתן לכל שאר התושבים. מבחינה מהותית, מבקשים 

לסגור  זולתם:  של  החיים  אורחות  על  גם  להשפיע  החרדים 

לתנועה בשבת שכונות בעלות אוכלוסייה שרובה חרדית, כמו 

גם סגירה בשבת של מקומות בילוי באזורים שאין בהם כלל 

דומיננטיות חרדית.

המצב הזה חייב להשתנות לטובת מפגש מפרה בין האוכלוסיות, 

קודם כל ברמת ה'סור מרע' ואחר-כך גם 'עשה טוב'. 'סור מרע' 

מכוון להכרת החרדים בכך שמרגע שכוחם הדמוגרפי והפוליטי 

גדל, יש להם אחריות גם לצרכים של כלל האוכלוסיות: כשם 

תקציבים  להבטיח  חילונים  פוליטיקאים  שעל 

לבתי כנסת, מקוואות, ישיבות ושאר הצרכים 

גם  לדאוג  צריכים  החרדים  כך   – החרדיים 

לתקציב  גם  וכן,  קולנוע,  תיאטרון,  לתקציבי 

באותו  הלהט"בית.  לאוכלוסיה  הפתוח'  'הבית 

החילונית  לאוכלוסיה  לאפשר  עליהם  אופן 

לציין את יום השבת כיום מנוחה המותאם גם 

מרכזי  שבו  כיום  היינו,   – חילונית  לתפישה 

שימור  כדי  תוך  פתוחים,  יהיו  ובילוי  תרבות 

המסחר העירוני סגור.

המפגש  הוא  יותר  גבוה  שלב 

בעיר  יש  הפוזיטיבי.  המפרה 

חשובים  ניסיונות  כמה  כבר 

משותפים  בתי-ספר  לבניית 

לדתיים  וכן  וערבים,  ליהודים 

להכיר  צריך  אבל  וחילונים. 

עדיין  העיר  בכך שרוב תושבי 

משותפים  לחיים  בשלים  אינם 

כפוי  ומאמץ  מלא,  באורח 

שהמדיניות  נכון  לכן,  מתועלת.  נזק  יותר  לגרום  עלול  כזה 

שכונות  של  המגמה  המשך  את  זה  בשלב  תעודד  העירונית 

שייקבעו  ראוי  זאת,  עם  יחד  וללא-חרדים.  לחרדים  נפרדות 

גם 'כללי משחק' לשכונות מעורבות, שעיקרם כבוד הדדי של 

בין  יזומים  מפגשים  גם  לעודד  יש  השונים.  החיים  אורחות 

שבטי העיר: מגילאי בית-ספר יסודי, תיכונים, ועד סטודנטים, 

משותפת  פעילות  שיכללו  השונים,  העבודה  ובמקומות 

בנושאים שאמורים להיות יקרים לכלל תושבי העיר: טיולים 

בעיר והכרת ההיסטוריה המגוונת שלה; טיפוח איכות הסביבה 

ואיכות החיים בעיר; מפגש בין העולמות התרבותיים של בני 

המגזרים השונים, ועוד. 

לפני כחצי יובל שנים שאלתי את הרב צבי ויינמן, טוען רבני 

מאבקים,  של  בשורה  בעיר  החרדית  האוכלוסיה  את  שייצג 

החילוני  שהציבור  לדאוג  אינטרס  אין  החרדי  לציבור  האם 

תיפגע  מהעיר,  יברחו  החילונים  אם  כי  בעיר,  טוב  ירגיש 

ההכנסות  על  רבה  במידה  הנשענת  החרדית,  הכלכלה  גם 

שמייצרת האוכלוסיה החילונית. ויינמן השיב בחדות ובכנות: 

אם החילונים בירושלים לא יממנו אותנו, החילונים בתל-אביב 

יעשו זאת. רוצה לומר: מה שלא נשיג בתקציב העירוני, נוכל 

להשיג בתקציב הממשלתי. אבל היותה של ירושלים 'מעבדת 

של  הציני  התסריט  את  גם  מסכנת  הכלל-ישראלית  העתיד' 

ויינמן: אם החרדים ימשיכו לנהוג במדינת ישראל כפי שהם 

נוהגים בירושלים, האוכלוסיה החילונית עלולה לברוח לא רק 

מירושלים, אלא גם מן המדינה כולה.

המכון  של  ומדינה  לדת  בתכנית  מחקר  עמית  הוא  שלג  יאיר 

הישראלי לדמוקרטיה 

המפגש בין 
השבטים

יאיר שלג
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אפשרי הדבר

איש קדוש היה בירושלים, חכם ישועה בן שושן שמו. נמוך 
קומה, כיפה סרוגה לראשו, מעשן לאיטו, שמחה תמידית על 
למד  עצום,  חכם  תלמיד  היותו  מלבד  יוקדות.  ועיניו  פניו, 
והילת  מעלה,  של  ירושלים  גדולי  אצל  צעיר  מגיל  קבלה 
מסתורין אופפת אותו. על אף צניעותו הרבה, הרגישו חבריו 
לנשק בשירותו בסיירת שקד כי איש אלקים שוכן בקרבם. 
עד כי יש שהיו מבקשים ממנו לצאת איתם לסיורים שיש בהם 
סכנה, כיון שחשו בטוחים במחיצתו. שנים מאוחר יותר סיפר 
"פואד", שהיה מפקדו, כי בארנקו הוא נושא עמו תמונה שלו... 

איך  בהערצה  סיפר  לשעבר,  המוסד  ראש  דגן,  מאיר  חברו, 
הוא זוכר את החייל ישועה נלחם כארי תוך כדי שהוא זועק 
פסוקים מתהילים, ואף היה מצטט בערגה את הפסוקים אותם 
שמע מפיו בשדה הקרב. אחד ממפקדיו סיפר כי אף שחיילים 
ולהיפטר  למשל,  לתפילה  זכותם  את  לנצל  יכולים  דתיים 
קם  היה  הוא,  ישועה.  כן  לא  ואחרות,  כאלה  בוקר  ממטלות 
לפני כולם לתפילתו, ומעולם לא ויתר על המטלות הצבאיות 
בתואנה דתית כלשהי. שנים רבות אחרי המלחמה היה נוסע 
לקיבוצים לבקר את משפחות חבריו שנהרגו, ושומר עמן על 

קשר חם.

רבנים מכל המגזרים עמדו עמו בקשר והעריצוהו, אך הוא לא 
אנונימי,  כמעט  להישאר  לו  היה  טוב  ומעמד,  תפקיד  חיפש 
השוקה.  בואכה  ברוך  במקור  הצנועה  בדירתו  גינונים,  נטול 
גם  לעתים  הקלה,  וברכבת  באוטובוסים,  נוסע  היה  ימיו  כל 
לבריתות אליהן נקרא כמוהל. מעולם לא הסכים לקבל תשלום 
על  כסף  לוקח  "איני  ארוכות.  נסיעות  כשנסע  גם  כך,  על 

מצוה", היה עונה בעקשנות.

נבון.  ברחוב  בדירתו  לבקר  לבוא  רגיל  הייתי  נעוריי,  בימי 
דירת שני חדרים, שהחדר הגדול מלא במיטות קומתיים, שם 

גידלו הוא ואשתו את עשרה ילדיהם. דיבורו שקט, איטי, אך 
לוחש כגחלים. מלבד אנשי מעלה ומקובלים שהיו ממתיקים 
עמו סוד, היה חבר של האנשים הפשוטים ומוצא מסילות ללב 
כולם כחבר נאמן. גם במיטתו בבית החולים בימיו האחרונים, 

היה יושב עם חולים ומדבר על ליבם לעודדם.

בערבי פסח היה יושב בפתח חצר ביתו ומסתכל אל השמיים 
לוחש  אותו  שומעים  כשבניו  רב,  זמן  במשך  כך  בציפיה, 

"ריבונו של עולם, עוד אפשר, עוד אפשר...".

בתקופת פיגועי הדמים שאחר הסכמי אוסלו, הפסיק לישון על 
מיטה, ועד סוף ימיו היה ישן על מזרן על הרצפה, זאת על אף 
במלחמת  פציעתו  מאז  בגופו  שהיו  מהרסיסים  התופת  כאבי 

יום כיפור. 

במחיצתו  שעמד  מי  שכל  המובהקת  המידה  היתה  אכפתיות 
מציין בערגה. כמו גם צניעות ופשטות. אף שהיה שקוע בתורה 
כל ימיו, ידעו בשכונה שהוא זמין לכל בעיה. אם צריך לחבוש 
היה  ואף  בו,  ומטפל  מגיע  היה  קיבוע,  או  פרפר  קטן,  ילד 
מבלי  פתוח,  היה  ביתו  מכן.  שלאחר  בימים  בשלומו  דורש 
עלובי  בודדים,  אנשים  מגיעים  היו  לעתים  ושעות,  כללים 
החיים, ויכולת לראותו מקדיש זמן ותשומת לב לאדם שנחשב 

כמסומם ואין איש חפץ בקרבתו. 

פעם נסע עם בנו באוטובוס, ושאל אותו על מה אתה חושב? 
בנו שהיה ילד בכיתה ה' ענה מה שענה. ר' ישועה ענה לו: דע 

לך שיהודי צריך תמיד לחשוב "שויתי ה' לנגדי תמיד". 

כשהיה  השנה,  ראש  לפני  ספורים  ימים  האחרון,  באלול 
ודברים  אומר  מבלי  לביתו.  לשחררו  התכוננו  כבר  מאושפז, 
עלה על מיטתו, החל קורא קריאת שמע מילה במילה לעיני 
אמר  ואז  הוידוי  נוסח  את  קרא  כך  אחר  המשתאים,  ילדיו 
חרישית כשידו מונפת כלפי מעלה: "אני מקבל עלי הכל למען 
סגר  כך  בימינו".  במהרה  המקדש  בית  ושיבנה  ישראל,  עם 

עיניו כשאלו מילותיו האחרונות.

בנוהג שבעולם, אדם שמיימי שכזה, לעתים אין לו חיבור לחיי 
המעשה. אך כשקראתי בפרשה את התיאור על "סולם מוצב 
ארצה, וראשו מגיע השמימה", חשבתי בלבי שאין זמן מתאים 

מזה, לספר עליו ולדעת, כי אפשרי הדבר.

mordechayshay@gmail.com  

התוועדות עם מרדכי

מרדכי גרנביץ

מוטי זפט עורך: 
ליאת שוקרון עורכת	המגזין:	

שבתון בע״מ ת.ד. 8021 פ"ת 4918001 פקס: 03-9239393 המו"ל: 
שי מאור 052-4090888 סמנכ"ל	שיווק	ומכירות: 

רחלי וינברגר 052-7773433 מכירות: 
רננה פריי ניהול	הפקה: 

סטודיו גלילאו עיצוב	גרפי: 
אשדיר בע"מ 03-9100700 הפצה: 
motizaft@gmail.com דואר	אלקטרוני: 

http://www.moreshet.co.il/sedra/shabaton כתובתנו	באינטרנט: 
h t t p : / / w w w . k i p a . c o . i l / s h a b a t o n
h t t p : / / w w w . t o r a . c o . i l
נא לא לקרוא בזמן התפילה | כל הזכויות שמורות
ט.ל.ח. בלבד.  על אחריות המפרסמים  הן  המודעות 

בדרך יהודית 
מסעות תרבותיים חווייתיים מרתקים עם שלמה אפל

פרטים על טיולים ליעדים נוספים, במשרדנו או באתר האינטרנט
חופשה עם נשמה יתרה

1-800-350-545www.nofeshdati.co.il

14 ימים של חגיגת צבעים, צלילים, נופים, 
היסטוריה וגיאוגרפיה

יציאה מובטחת: 27/11/18 מקומות אחרונים
יציאות נוספות: 8/1/19, 19/2/19

מקסיקו
העולם החדש
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