
אני  צ בצה"ל  מעורב  קורס 
חייל ומציעים לי לצאת לקורס מעורב. 
מהקורס  להימנע  אפשרות  לי  יש 
ולעשות תפקיד פחות משמעותי. מה 
עדיף? הרב אבינר: לא ללכת, כי הכי 
שמיים,  יראת  זה  בחיים  משמעותי 
שנאמר: "מה ה' אלוקיך דורש מעמך 

כי אם ליראה אותו".

עושה  צ אני  טובה  כפיות 
טובות לאנשים ומקדיש לזה זמן וכוח 
ויש  טובה,  כפויי  מהם  חלק  וכסף. 
טובה,  תחת  רעה  שמחזירים  אפילו 
כפויי  אנשים  למה  פגוע.  מאוד  ואני 
טובה? הרב אבינר: גאווה, שמונעת 

מהאדם להודות.

תלמיד חכם על אופניים  צ
על  לרכוב  חכם  לתלמיד  מותר  האם 
הרב  לכבודו?  זה  שאין  או  אופניים 
הרי  המקום.  במנהג  תלוי  אבינר: 
תלמידי חכמים רכבו על סוס או חמור 
או גמל )בספר 'פניני רבנו הקהלות יעקב' 
שאין  הסטייפלר  בשם  כתב  קכח  עמ'  סוף 

זה מדרך ת"ח לרכוב על אופניים. אך בספר 

מביא  מאזוז  הרב  י[,  ]עמ'  המזכיר'  'אסף 

מהעדה  ורבנים  חכמים  תלמידי  שכמה 

ופעם  ע"כ.  באופניים,  נוסעים  היו  שלהם 

אחת אחד ביקר ביישובים כדי לעבור למקום 

חדש. כשהגיע לבית אל, ראה את הרב רוכב 

על אופניים. אמר: כאן אני רוצה לגור - מ"צ(.

ניצחון בבחירות אולי דווקא  צ
הטובים,  ינצחו  לא  שבבחירות  כדאי 
כדי שתהיה תשוקה לביאת המשיח? 
הרב אבינר: המשיח לא בא בשביל 
בשביל  אלא  וכדומה  בחירות  ענייני 
רמב"ם  עיין  ולעילא.  לעילא  עניינים 
מה  בשביל  מלכים,  הלכות  סוף 

מתאווים לביאת המשיח.

שביל ישראל מה עדיף, טיול  צ
הרב  בשביל ישראל או לימוד תורה? 

אבינר: תלמוד תורה כנגד כולם.

טבעת חדשה טבעת נישואין  צ
אחרת  קונים  אם  לאיבוד,  שהלכה 
בנוסף?  משהו  לעשות  צריך  האם 

הרב אליהו: לא אין צורך.

אני  צ ישראל  בשביל  מניין 
כמה  ישראל. עד  מטייל כעת בשביל 
במניין  תפילות  בעבור  לטרוח  עליי 
מהשביל  ולסטות  לנסוע  האם   -
דתיים  ליישובים  הדרך  את  ולהאריך 
של  השקעה  אומר  זה  למניינים? 
אליהו:  הרב  נוספות.  והוצאות  זמן 
)צ, טז־יז( כתוב: "ההולך בדרך  בשו"ע 
אם  בה,  ללון  ורוצה  לעיר  והגיע 
מילין מקום שמתפללים  ד'  לפניו עד 
 - ולאחריו  לילך שם;  צריך   - בעשרה 
להתפלל  כדי  מיל,  עד  לחזור  צריך 

בעשרה". פירוש: אם המניין במסלול 
קדימה.  קילומטרים   4 עד  לך  שלך 
עד  תסטה   - במסלול  לא  זה  ואם 
חייב  לא  יותר  מהמסלול.  קילומטר 
שלא  שם  כתוב  עוד  ביחיד.  ויתפלל 
יצא אדם מעיר שמתפללים בה במניין 
לפני שהוא מתפלל שחרית, אלא אם 
בה  שמתפללים  אחרת  לעיר  יגיע  כן 

במניין לפני סוף זמן תפילה.

קורא  צ אני  ועונשו  הספוילר 
ספר ומישהו גילה לי סוד שהרס לי חלק 
מההנאה, והזקתי לו בתגובה. האם אני 
אליהו:  הרב  תשובה?  לעשות  צריך 
אם הזקת ליהודי - אתה חייב לעשות 
כנקמה  בא  זה  אם  ודאי  תשובה, 

ועברת על "לא תיקום ולא תיטור".

מותר  צ האם  איברים  תרומת 
אחת  בעיה  אדי?  כרטיס  על  לחתום 
לגויים  גם  איברים  שתורמים  היא 
נוספת היא שהגוף לא נשאר  ובעיה 
של  ביצירה  פוגעים  וכביכול  שלם 
הקב''ה. הרב אליהו: לחתום, כי בכך 
מצילים חיים. ואפילו אם יינצל גוי אחד 
או שניים, הרוב מציל יהודים, והצלת 
יותר משלמות  יהודים חשובה הרבה 
האיבר  גם   - דבר  של  ובסופו  הגוף. 

הנתרם נקבר.

#שו"ת סלולרי

 shlomo_aviner.net :נערך ע"י הרב מרדכי ציון | ]הרב[ אבינרפדיה 
כולל שיעורים, שו"תים ושיחות בישיבה בארוחת צהריים - מעודכן כל יום!

ספר השבוע של ספריית חוה: ישראל והזמנים - חנוכה וטו בשבט 
- הלכות, אגדות ודרשות של הרב אבינר.  

www.havabooks.co.il חנות - אבן ישראל 3 י־ם. להזמנה: 02-6233987 או

בס"ד, גיליון 674 | וישלח | 
יום ו, ט"ו בכסלו ה'תשע"ט

הכיפה של קמק"ש עזרא

י״ט כסלו הוא ציון יום פטירת הרב משה צבי נריה זצ"ל
אנו בקרן אחד לאחד פועלים למימוש חזונו ולהצבת הציונות 

הדתית במרכז ההנהגה הרוחנית

כל אחד שותףמאה משלנו

יום התרמה עולמי
חפשו בגוגל ׳עכשיו תורה׳ או חייגו 1700-70-70-99
27.11.18  | תשע״ט  כסלו  י״ט 

התמיכה מוענקת ל-100 לומדים בכל מחזור שכל 
אחד מהם הומלץ אישית בידי ראש הישיבה

שי הקרוב! שלי

 התמיכה ע"ס ₪3,000 לחודש
ניתנת למשך 3 שנים בלבד

הדתית הציונות  מבני  תורה  גדולי  מאה  להצמחת  מתגייסים 

כל תרומה

מוכפלת!

התוועדות י"ט בכסלו
עם הרב יצחק גינזבורג שליט"א

ליווי מוזיקלי: חיליק פרנק, אחיה אשר כהן-אלורו, שלמה כ"ץ.

יום ראשון י"ז בכסלו )25/11( שעה 20:15
אולם תצוגות - בנייני האומה - ירושלים

לפרטים: 050-7951105 )סמס/וואצאפ בלבד(
דמי כניסה 10 ש"ח ליריד החסידות, האירוע לגברים.

*שיעור י"ט בכסלו לנשים ביום ד', 
כ' בכסלו, בנייני האומה 16:00.

בס"ד

אשחופשה 

a r i e l t o u r s . c o . i l 
1700-707-300
אריאל ושרהל׳ה תיירות ונופש בע״מ

מבצעים שיאירו לכם 
את חג החנוכה!

 חנוכה באילת ובכל הארץ במגוון מקומות,
 פעילויות והפתעות: אסטרל ויליג',

 אסטרל פאלמה, אסטרל מאריס, אורכידאה,
 קיסר פרמייר, אנ"א בית שאן, אנ"א מצדה,

אבירים עכו, כפר הנופש אלמוג

השנה בכשרות מהדרין  ברוב המקומות שלנו

סרקו את הקוד כדי לראות את הסרטון המושקע ביותר שלנו

מופע מרכזי 
ומנהלת 
אמנותית 
אביה 

כוכבת 
הילדים

אחרוניםחדרים 

1800-795554

עם חווית הכנה 
מרגשת לבר מצווה

חדש! מרכז מבקרים גם בירושלים

תפילין 

  הפקת אירועים/טיולים משפחתיים

  משחקי דרך בזיכרון יעקב

  הפקת בר-מצוה בבית הכנסת בזיכרון יעקב

  סדנאות o.d.t, הנחיית קבוצות

מאיר שוורץ 
הדרכת טיולים בארץ ובעולם

 meirsc@gmail.com / 054-4499136 / ש.מ.ח במושבה  

יה
מד

ק 
דיו

נתנאל 054-9255861

מעיל סופטשל

רקמה במתנה

סופר איכותי, לחיילים, קבוצות 
ותנועות נוער, רק 120 ₪ למעיל

מבצע!! מעילים מפליז 80 ₪

השאלה 
שאנשי 

הציונות 
 הדתית 

לא שאלו 
את ראש 
הממשלה

חבר הכנסת בצלאל 
 סמוטריץ' מאוכזב 

מהלחצים שהופעלו על 
השר בנט לסגת מדרישתו

לאורו 
הם הולכים

הרב נחום והרב יצחק נריה, 
בנו ונכדו של הרב משה צבי 

נריה זצ"ל, עם סיפורים 
מהעבר ומחשבות על ההווה

בית הכנסת העתיק ברמת הגולן 
ששוחזר בטכנולוגיה חדשנית

שיא של כל הזמנים 
במספר העגורים באגמון החולה

Aמרים צחי

הנועם של 
משפחת 
בנאי

נועם בנאי, 
הבן של מאיר,

ממשיך את האילן 
המשפחתי המפואר,
מוציא אלבום חדש 

ומופיע ב"צמאה"

דוסים 
ולייטים

הלכות הדייטים 
רלוונטיות לכולנו

Aאוהד רומנו

Aעינבר שלומית רובין, קק"ל
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 ה'צליעה' האישית 

של כל אחד ותיקונה
הרב ראובן ששון 

שהדרך  אותנו  מלמד  הרמב"ם 
בחיים  אבל  האמצע.  דרך  היא  הנכונה 
והזליגה  ישר,  ללכת  קשה  בפועל 
בדרך  היא  השונים  לצדדים  וההגזמה 
כלל מנת חלקנו. פעם האדם נוטה לצד 
אחד ופוגע בדברים אחרים, ולאחר מכן 
מנסה לאזן את עצמו ונוטה לצד השני. 
ובלבול,  מכאובים  מלא  מטולטל,  הוא 

ומתמלא כעס ותסכול על קטנותו.
עלינו לדעת שמצב זה הוא תוצאה 
מפגיעת שרו של עשו, שגרמה לצליעתו 
של יעקב אבינו. הצליעה היא מצב של 
חוסר איזון בין הרגליים, עד שההליכה 
'צליעה'  גם  כך  לגמרי.  ישרה  אינה 
סתירות  מלאי  חיים   - ורוחנית  נפשית 
וטלטלות. לא בכדי 'עמלק' בגימטרייה 
השורש  היא  הזאת  הצליעה  כי  'ספק', 
החיים.  בסבכי  דרך  אובדן  לתחושת 
שיווי  לחוסר  השורש  היא  זו  פגיעה 
שבו  למצב  בחיינו,  שמצוי  המשקל 
אחד,  דבר  אחרי  בהגזמה  נוטים  אנו 
שונה  חיים  מדרך  מאוימים  חשים  או 
ולהתבצר  להסתגר  ונוטים  משלנו, 
מפניה, במקום להיפתח ולצמוח ממנה. 
למריבות  למחלוקות,  השורש  זהו 

ולשנאת חינם שהחריבה את ביתנו.
צדדים  מלאים  תמיד  החיים  אכן, 
בין  לחוכמה,  תמימות  בין   - סותרים 
בין  והחברה,  עצמי  בין  לרגש,  שכל 
במצב  אולם  ועוד.  וחדשנות,  שמרנות 
המאוזן אנו מוצאים את ההפריה שבין 
דווקא  שבאה  הברכה  את  הסתירות, 
ואישה,  איש  כמו  ניגודים.  בין  בחיבור 
שהניגוד שלהם מוליד חיים. עם ישראל 
ולכן  אחד,  עולם  ברא  אחד  שה'  יודע 
את  להנציח  ולא  לחבר,  שואף  הוא 
עשו  זאת,  לעומת  והסתירה.  הפירוד 

ולכן  האחדות,  בשורש  בעיקר,  כופר 
הניגוד  ומפורד,  מפוזר  העולם  לשיטתו 
הוא נצחי, ויוכרע רק בכך שהחזק ינצח 
יודעים,  אנו  אך  תחיה".  חרבך  "על   -
מיליארדים  הם  הבריאה  כוחות  שכל 
של כלי נגינה, שבאחרית הימים יתחברו 
כולם אל 'המנצח', יהפכו יחדיו למנגינה 

מופלאה.
איך נוכל לתקן את הצליעה ולמצוא 
אל  שנחזור  בכך  בחיינו?  האיזון  את 
השורש. ודבר זה נעשה בשני שלבים - 
ראשית כול לזכור את ה', שהוא השורש 
להתחבר  כך  ומתוך  הכול,  את  המחבר 
אלו  שלבים  שלנו.  העצמי  הטבע  אל 
נרמז  הראשון  היסוד  בפרשה.  נרמזו 
בפסוק "על כן לא יאכלו בני ישראל את 
מלשון  הוא  'נשה'  המילה  הנשה".  גיד 
נשני  'כי  כמו  שכחה,  שפירושה  נשייה 
במציאות  עשו  של  הכפירה  אלוקים'. 
את  לשכוח  לנו  וגרמה  בנו  פגעה  ה' 
זו מצויה ברגליים, בהרגלים  ה'. שכחה 
הטבעיים ובצעדי החיים, והיא השורש 
העקמומיות  ולכל  המחלות  לכל 
ה',  את  זוכר  כשהאדם  כי  שבחיים. 
הוא  ה'  שבאמת  לדעת  עיניו  נפקחות 
צאנו.  ואנו  רוענו  הוא  חיינו,  מנהל את 
החיים,  שורש  אל  פונה  האדם  בכך, 
שוקל  הוא  ה'  בהשגחת  אמונה  ומתוך 
צעדיו בנינוחות ובמתינות, באופן שבני 
להפר  יוכלו  לא  ודאגות,  פחדים  אדם, 
את שלוותו ואיזונו הפנימי. "בכל דרכיך 

דעהו והוא יישר אורחותיך".
ששרו  בעובדה  נרמז  השני  היסוד 
של  בגופו  לפגוע  הצליח  לא  עשו  של 
אל  רומז  הגוף  ברגליו.  אלא  יעקב 

צעדי  אל  והרגליים  העצמיות,  השורש, 
החיים בפועל. בהם מופיע הפיצול, כמו 
את  יוצרות  יחד  שדווקא  רגליים,  שתי 
ההתקדמות. דבר זה מלמדנו שעשו לא 
הצליח לפגוע בטבע העצמי, שם האיזון 
נותר על כנו. לכן, תיקון הצליעה יהיה 
העצמי,  הטבע  אל  חזרה  באמצעות 
לנו  שיש  הטבעי  והיושר  הפשטות  אל 

בעומק הלב.
כשהאדם מלא בלבול ופיזור נפש - 
אל יחפש את רפואתו בחוץ, 'בחשבונות 
את  ויזכור  עיניו  יעצום  אלא  רבים'. 
בידיעה  רוחו  את  ירגיע  כך  אחר  ה'. 
וישוב  וחיצונית,  זמנית  שהצליעה 
אל  הטבעי,  ויושרו  נשמתו  אל  פנימה, 
יסודות החיים הפשוטים, שם ימצא את 
שיצמחו  עד  בהם,  ויאחז  היושר,  ניצני 
ויופיעו בחייו. ומתוך הלב הנאמן, יזרח 
לו השמש, אור האחדות ישוב להיגלות, 
הגוונים  עושר  את  גם  למצוא  וישכיל 
היופי  ואת  הסתירות,  ממכאובי  שנולד 

שצמח מקרעי החיים. 
אחד  כל  של  הרבים  המאמצים 
המאבק  למעשה  הם  חייו  את  ליישר 
בקליפת  מאיתנו,  אחד  כל  של  הפרטי 
עשו. כולנו שותפים למלחמה הקדומה 
של  הלבבות  שלמות  ומתוך  הזאת. 
כל  יתמזגו  הקרעים,  כל  יתאחו  כולנו, 
להיות  ייהפכו  הפירודים  וכל  ההפכים, 
ניגון  ינגנו  שיחד  רבים,  נגינה  ככלי 
ביום  חדשה,  שירה  לה'  וישירו  מופלא, 
לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "עלו  שבו 
את הר עשו... ביום ההוא יהיה ה' אחד 

ושמו אחד", במהרה אמן ואמן.

 מעוניינים להצטרף לתפוצת 'מלאה הארץ דעה' ולקבל בכל שבוע שיעור לצפייה 
ודבר תורה בכתב מאת הרב ראובן ששון? שלחו הודעה למספר 053-6240891

אם הייתם מקבלים
 10 דקות עם הרב שטיינזלץ

מה הייתם שואלים אותו?

סדרת מפגשים בין גדול הרבנים 
והאינטלקטואלים של ימינו, 

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, 
לתלמידו, ד"ר יהושע זקבך, בהם 

שוחחו על חירות וחופש, על זוגיות, 
חינוך ועוד.

ספר זה מיועד לאנשים שיש בליבם 
געגוע לעולמות של טוב, אמת ויופי, 

ולאלו המבקשים לחיות חיים שיש 
בהם משמעות.

באתר www.korenpub.com להשיג בחנויות הספרים המובחרות וברשתות:
ובמשרדי ההוצאה 02-633-0530

חדש!

פרשת חלשיו
מי את ַּבת ֵמי ָזָהב?

פרופ' זהר עמר
שבסוף  אדום  מלכי  ברשימת 
הפרשה נזכר הדר )או הדד לפי דברי הימים א' 
ַמְטֵרד  ַּבת  ְמֵהיַטְבֵאל  ִאְׁשּתֹו  "ְוֵׁשם  נ(,  א, 
ַּבת ֵמי ָזָהב" )בראשית לו, לט(. סביר להניח 
שמדובר באישה בעלת ייחוס או מעמד 
כלכלי גבוה. השם "מי זהב", כשם סבה 
קשור  וכנראה  ייחודי,  הוא  סבתה,  או 
או  הזהב שהיה תחת שליטתם  למקור 

למלאכת הפקתו.
הזהב הוא יסוד מתכתי )Au( שאפשר 
כַעפרה.  ולא  בטבע  טהור  אותו  למצוא 
המרבצים הקדומים היו במצרים, בנוביה 
באזור  גם  אך  ערב,  האי  ובחצי  שבלוב 
נמצא  הזהב  השחור.  הים  ואזור  הקווקז 
בטבע בתוך עורקים שבסלע או כגרגרים 
ונסחפו לנהרות. שיטת  שהתפוררו מהם 
ההפקה הייתה חציבה בתוך סלעים שיש 
סגור"  "זהב  זהו  )אולי  זהב  עורקי  בהם 
המוזכר במל"א ו, כ ועוד(, כתישתם לעפר 
הזהב  הפרדת  לצורך  במים  ושטיפתו 
דומה  באופן  נעשו  וסינון  שטיפה  ממנו. 
גם בחול שנסחף לנחלים. בשני המקרים 
מדובר אפוא בשימוש במים, ודומני שזה 
מקור השם "מי זהב". אופן הפקת הזהב, 
כרייה  מתוך  "אופיר",  בשם  גם  שנקרא 
בסלע ובליקוט גרגרי זהב מסחף נחלים, 
ָּבֶצר...  ָעָפר  ַעל  "ְוִׁשית  איוב:  בספר  נזכר 

ְכצּור ְנָחִלים אֹוִפיר" )איוב כב, כד(.
שהוא  זהב  למצוא  אפשר  לעיתים 
את  מאפיין  הדבר  כסף.  עם  מעורבב 
הזהב המצרי, שהכיל 10-24 אחוז כסף. 

לשם כך היה צורך בתהליך של הפרדה 
)משלי,  לזהב"  וכור  לכסף  "מצרף  בכּור: 
פירוש  מכוון  כנראה  לכך  כא(.  כז,  ג;  יז, 
אונקלוס, ש"מי זהב" הוא צורף זהב. גם 
זהב"  "מי  מובא שבני משפחת  במדרש 
הזהב  בין  להפריד  וידעו  עשירים  היו 
זה,  פירוש  לפי  ד(.  פג,  רבה  )בראשית  לכסף 
בהתפתחות  שלב  עוד  מציין  הפסוק 
בייצור  האנושות  של  הטכנולוגית 
ייצור  את  הזכיר  שכבר  לאחר  מתכות, 

כלי הנחושת והברזל )בראשית ד, יז־כב(.
המדויק  המוצא  היה  מה  ברור  לא 
ניתן להניח שמדובר  זהב", אך  "מי  של 
שבאזור דרום הרי אדום. אחד ממקורות 
העתיק  בעולם  ביותר  החשובים  הזהב 
רקע  על  ד(.  כט,  )דה"א  אופיר"  "זהב  היה 
מתל  האוסטרקון  ממצא  מעניין  זה 
לפנה"ס(,  העשירית  )המאה  קסילה 
"זהב אופיר לבית חורון".  שעליו כתוב 
מתנה  לשלמה  הביאה  שבא  מלכת  גם 
יקרה של 120 כיכר זהב מארצה )מל"א י, 
י; תהלים עב, טו(. מסתבר שגם באזור הרי 
ועדויות  קטנים  זהב  מרבצי  היו  אילת 
זהב  להפקת  מאוחרות  ארכיאולוגיות 

נמצאו בוואדי טוואחין. 
לתאר  טורחת  התורה  מדוע 
עשו?  של  היוחסין  אילן  את  בפירוט 
של  בעלה  הדד  אזכור  משמעות  מה 

ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהב? 

יעקב  האחים  נפרדים  בפרשתנו 
שיחסו  דומה  טז־יז(.  )לג,  לשלום  ועשו 
של עשו ליעקב השתנה רק כאשר נוכח 
בעוצמת כוחו ורכושו של יעקב )לה, ו־ז(. 
ישראל  יחסי  ההיסטוריה,  בהמשך 
אימה  ויחסי  מתח  בצל  עמדו  ואדום 
בכוח  אדום  את  כבש  דוד  מתמידים. 
והפקיד עליה נציבים )שמ"ב ח, יד; דה"א יח, 
יג(. לפי המסופר, הוא לקח שלל רב של 
זהב וכסף ןייעד אותם לבניית המקדש 
שנים, אחד  לאחר  והנה  יא־יג(.  יח,  )מל"א 
או  הדר  הנקרא  אדום,  מלכי  מצאצאי 
הדד הנזכר בפרשתנו, הנשוי למשפחת 
לו  והיה  שלמה  במלך  מרד  זהב",  "מי 

לשטן )מל"א יא, יד־יז(. 
העתיד.  על  ללמד  באה  פרשתנו 
אזכור מלכי אדום מובא מיד לאחר מות 
להרוג  רצה  עשו  כזכור,  כט(.  )לה,  יצחק 
את יעקב לאחר פטירת אביהם )כז, מא( 
ועל רצונו זה הוא לא ויתר. את מורשת 
שנאתו ליעקב העביר לצאצאיו, לעמלק 
זהב.  מי  למשפחת  הנשוי  ולהדד  יב(  )לו, 
אחיו  את  לרדוף  אדום  של  השאיפה 
)עמוס א, יא( וכן של המלכויות המסומלות 
 - ההיסטוריה  שנות  כל  במהלך  בשמו 
יוכרע  טרם פסקה. רק באחרית הימים 
"ְוָעלּו  במשפט:  האחים  בין  המאבק 
ו  ֵעָשׂ ַהר  ֶאת  ט  ֹפּ ִלְשׁ ִצּיֹון  ַהר  ְבּ ִעים  מֹוִשׁ

לּוָכה" )עובדיה א, כא(. ְוָהְיָתה ַלה' ַהְמּ
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מה לעשו"ת?!
הלכות דייטים חלק שני - השילוב הראוי

הרב אורי סדן, רב המושב נב
בפעם הקודמת עסקנו בחובת בני הזוג לבנות את האמון ביניהם ולהימנע מהסתרת פרטים חשובים אשר עשויים 

להשפיע על חיי הנישואין לכשיתרקמו. השבוע נעסוק במרחק הראוי שעל בחור ובחורה הנפגשים למטרות נישואין 
לשמור על מנת לבנות את ביתם בקדושה.

נגיעה 
בספר ויקרא בפרשת אחרי מות )פרק יח פסוק יט( עוסקת 
העריות  את  אוסרת  כשהתורה  עריות.  באיסורי  התורה 
משתמשת היא בלשון זו "לא תקרב לגלות ערוותה". מלשון 
לא  כי  יג(  פרשה  מות  אחרי  פרשת  כהנים  )תורת  חכמים  למדו  זו 
נאסרו רק יחסי אישות אלא כל מגע גופני המבטא חיבה. 
וכך מצינו במדרש שמות רבה )פרשה טז( "אמר הקדוש ברוך 
הוא... אסור לך ליגע בה כל עיקר". מכאן מסיק הרמב"ם 
)ספר המצוות ל"ת שנג, איסורי ביאה כא א( כי כל מגע גופני המבטא 
יורה  )ש"ך  הפוסקים  בעקבותיו קבעו  חיבה אסור מהתורה. 
מאיסורי  חלק  הוא  הנגיעה  איסור  כי  י(  ס"ק  קנז  סימן  דעה 

העריות שנכללים בשלוש העבירות החמורות ביותר.
המבקשים  זוג  בני  על  גם  תוקפו  במלא  חל  זה  איסור 
אלו שכבר החליטו  על  וגם  להינשא,  לבחון את האפשרות 
ה',  ציווה  כך  כי  פשוט  לשמור  יש  זה  איסור  על  להתחתן. 
למי שאינו מבין אותו. אולם  וגם  בו  על אף הקושי הטמון 
אני בטוח כי אם תקפידו על שמירתו תגיעו בסופו של דבר 
גם להזדהות והבנה, כי הוא מאפשר לכם למקד את הקשר 
בצדדים הנפשיים שלכם ולבנות את ביתכם בקדושה וטהרה.

הסתכלות
השולחן ערוך )אבן העזר סימן כא סעיף א( מונה רשימה של 
איסורים אשר נועדו לשמור על מרחק ראוי בין גבר ואישה 
ביופייה  ולהביט  באישה  להסתכל  האיסור  נמנה  ובהם 
לשם הנאה: "אסור להביט ביופייה... אפילו באצבע קטנה 
ונתכוון ליהנות ממנה...". יש לציין כי הפוסקים )משנה ברורה 
עה ז( עושים אבחנה בין ראייה ובין הסתכלות. בהסתכלות 
שבה  ממושכת  התבוננות  נאסרה  ולכן  מיני,  ממד  ישנו 
הוא  שעמה  האישה  של  יופייה  את  לראות  נהנה  האדם 
כל  וחסרת  לחלוטין  טכנית  היא  הראייה  לעומתה,  נפגש. 
על  שחובה  במקומות  )למעט  נאסרה  לא  ולכן  מיני,  ממד 

האישה לכסותם, שבהם נאסרה גם ראייה אגבית(. 
למטרות  להכיר  המבקשים  זוג  בבני  מדובר  כאשר 
נישואין, הדין שונה. שם לא זו בלבד שההסתכלות מותרת, 
ג(  סעיף  )שם  ערוך  השולחן  שפוסק  וכפי  מצווה;  אף  היא 
שיישאנה,  יפה  היא  אם  לבודקה  בפנויה,  להסתכל  "מותר 
ישנה  החיצוני  למראה  כן".  לעשות  שראוי  אלא  עוד  ולא 
הזוג  בני  שבין  המשיכה  שכן  זוגי,  קשר  בבניית  משמעות 
מושפעת גם ממנו, ולפיכך פוסק השו"ע כי חובה לאפשר 
והיא  בניית הקשר, זאת תוך הסתייגות אחת  אותה בזמן 

הופכת  אינה  העדינה  שההסתכלות  להקפיד  הבחור  שעל 
השו"ע  ובלשון  האישה,  גוף  את  המחפיצה  להתבוננות 
"אבל לא יסתכל בה דרך זנות". היתר זה עומד בתוקפו עד 

לחופה )שו"ת אז נדברו ז עט(.
ייחוד

בלי  לבדם  נמצאים  ואשה  איש  שבו  מצב  הוא  ייחוד 
שלהם  לאינטימיות  להפריע  יכול  או  איתם  נמצא  שאיש 
בכל רגע. לדעת חלק מן הראשונים ייחוד אסור מן התורה 
)תוספות שבת יג ע"ב( אולם גם הרמב"ם הסובר כי מדובר 
באיסור דרבנן )איסורי ביאה פכ"ב הכ"א( מורה לאדם כי "ייזהר 
ביחס  הן  חל  זה  איסור  הגדול".  הגורם  שהוא  הייחוד  מן 

לאשת איש והן ביחס לרווקה )שו"ע אהע"ז כב ב(. 
יש להעיר כי ייחוד קיים לא רק בחדר סגור אלא גם בלב 
ההיכרות  מתהליך  כחלק  מעוניין  אשר  זוג  לכן  שומם.  מדבר 
לצאת לטיול משותף רשאי לעשות כן, אך עליו להקפיד לבחור 
פעם  מדי  ייפגשו  לוודאי  קרוב  שבהם  שגרתיים  מסלולים 
לפינות  להימנע מלסטות מהשביל  ועליהם  נוספים,  מטיילים 
חמד נסתרות שבהן הסיכוי לפגוש מטיילים נוספים קטן ביותר.

בתוך  נמצאים  כאשר   - ייחוד  למצבי  פתרונות 
אחר  לחדר  או  מדרגות,  לחדר  לרחוב,  פתוח  והחדר  חדר 
יד(  יא  מ  ו  )ציץ אליעזר  יותר  או  בו שלושה אנשים  שנמצאים 
יש  נעולה,  אינה  אך  סגורה  הדלת  כאשר  מותר.  הייחוד 
שהתירו )ציץ אליעזר שם והאגרות משה אהע"ז ד סה א( ולכתחילה 
נהגו לאסור )שו"ת רע"א סי' ק ושו"ת בנין ציון קלח( ולמעשה יש 
כדי סדק. כאשר  לכל הפחות  פתוחה  להשאיר את הדלת 
מבקשים מאדם  הם  אך  סגור  בחדר  נמצאים  ואישה  איש 
אחר להיכנס מדי פעם, בלי לבקש רשות, אזי הוא מוגדר 
כ"שומר" והייחוד מותר אף על פי שהוא אינו נוכח בחדר 

ברציפות )רמ"א אהע"ז קמח ב וציץ אליעזר שם פי"ח(.
נסיעה ברכב

הרכב  חלונות  שכן  מותרת  היום  בשעות  ברכב  נסיעה 
פתוחים לעין כול. בשעות הערב אפשר להתיר את הנסיעה 
אפשר  אם  ערה,  התנועה  בכבישים שבהם  רק  המשותפת 
או  מואר,  שהכביש  מכיוון  במכונית  הנעשה  את  לראות 
באמצעות הדלקת האור בתוך המכונית )מנחת שלמה צא כא(. 
כשהאור  לנהוג  יכול  אינו  והנהג  חשוך  בכביש  מדובר  אם 
בתוך הרכב דולק, הדבר בעייתי וראוי להימנע ממנו. נסיעה 

בכביש צדדי שבו כמעט לא עוברות מכוניות אסורה.

פרופ' זהר עמר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
zoharamar.org.il :"מוזמנים להיכנס לאתר "קדמוניות הטבע והריאליה בישראל

 טבע וריאליה בפרשיות השבוע 

 עומק בתורה ועבודת ה׳ 



3

הסטוריהסטורי
של ישראל

את תחליטי מה

אם את מנהיגה ומובילה מלידה, אם את רוצה להשפיע ולעצב את דור 
העתיד של עם ישראל כבר מיום השירות הראשון שלך 

חדש!! תו הדרכה ייחודי!
כמדריכה, תקבלי ליווי והכשרה אקדמאית לאורך 

השנה, בשילוב מכללת "אורות ישראל"

יום חשיפה ומיונים לשירות הלאומי:

64 מרכזים העוסקים בתחומי יהדות מורשת וציונות

מגוון יחידות וקרוואנים להשכרה 

אפשרויות תעסוקה בישוב ובסביבה

קירבה לכביש 6, באר שבע וקרית-גת

קהילה צעירה וחמה

זוג צעיר? 
הקהילה הצעירה בנגוהות מתאימה לכם בול

להוציא לך 
 

החמוד 
מהפעוטון?

את

לפרטים:
אילה    054-3137374

יוסף     052-3003290
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"הלחץ הכבד שהופעל עלינו מהציבור ומהרבנים החליש את 
כוחה של הציונות הדתית ואת יכולתה לתרום לביטחון ישראל"

בצלאל סמוטריץ' סבור שהציבור הדתי שגה בכך שלחץ על שרי הבית 
היהודי שלא לבצע את האולטימטום ונכנע בפועל, שוב, לסחיטות 

הממלכתיות שנתניהו יודע לנקות מעצמו ולהפיל על אחרים 

רועי אהרוני

את  לנו  לתאר  ניסה  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר 
הדינמיקה שהובילה למשבר הפוליטי החריף השבוע. לדבריו, 
חודשים.  כמה  לפני  כבר  שהחל  הידרדרות  בתהליך  מדובר 
טובים  דברים  הרבה  עשינו  הקדנציה  של  הראשון  "בחלק 
וחשובים", הוא אומר. "לפני כמה חודשים היה נראה שהגענו 
לתקרת הזכוכית, ושהתוכניות שלנו להמשך השינויים החלו 

נתקעות: פסקת ההתגברות, חוק היועמ"שים ועוד". 
סמוטריץ' סבור כי משבר האמון בהתנהלות הביטחונית 
היה המשך ישיר של אותה דינמיקה. "ההתנהלות הביטחונית 
כף  את  שהטה  אירוע  היא  בעזה  האחרון  בסבב  המסוכנת 
העליונה.  על  כשידו  יצא  שחמאס  ברור  לכולם  המאזניים. 
את  ומסיק  מהצפון  משקיף  ונסראללה  מורתע,  לא  חמאס 
אין  שהיא,  כפי  תימשך  המדיניות  שאם  הבנו  המסקנות. 
במשרד  שינוי  ייעשה  אם  אלא  קיום,  זכות  הזאת  לממשלה 
הדרג  ומסורבל.  מקובע  היום  "הצבא  לטענתו,  הביטחון". 
הצבא  ולכן  אוסלו,  אסכולת  חניכי  הם  היום  של  הפיקודי 
מדובר  צבאיים.  פתרונות  אין  שלפיה  לקונספציה  משועבד 

בפיקוח נפש, לא פחות. 
ניהל את מערכת  "בשנתיים האחרונות לא שר הביטחון 
הביטחון אלא היא ניהלה אותו", טוען סמוטריץ'. "איך הגענו 
הביטחוני  לקבינט  חלופות  שתי  רק  מציג  צה"ל  שבו  למצב 
- או הסדרה או מלחמה כוללת? מול מערכת ביטחון חזקה 
צריך שר חזק שיצליח לנער אותה, יהפוך את השולחן ויגיד 
דירקטיבה  ותחזרו עם  לאנשיה - תלכו ותעשו שיעורי בית 
הודאה  היא  התפטר  שליברמן  העובדה  מבחינתנו,  אחרת. 
בכישלון והחזרת המפתחות. זו הצלחה של התוכנית שלנו: 
לתקוף אותו כדי שהוא יתפטר, ואז אפשר יהיה לקבל לידיים 

שלנו את התיק הזה ולנסות לשנות את המצב.
אומרים  כשאנחנו  המשפטיזציה:  לצמצום  לדאוג  "רצינו 
של  והידיים  הרגליים  על  משקולות  שמה  שהמשפטיזציה 
האופרטיביות,  בתוכניות  זאת  רואים  אנחנו  צה"ל,  לוחמי 
יהודי  מוסר  בין  ההבדל  לסוגיהן.  באש  הפתיחה  בהוראות 

למוסר מעוות הוא מדיד".
עד כמה יכול היה השר בנט לבצע שינויי עומק בתקופה 

של כמה חודשים עד הבחירות?

"אני לא חושב שמישהו חשב שבזמן הזה אפשר לעשות 
בטווח  לעשות  שאפשר  שינויים  יש  ועדיין  עומק,  שינויי 
המיידי. זו תקופה שנכנס בה רמטכ"ל חדש. אם היה איתו שר 
לנער את המערכת. אחרי  הזדמנות  הייתה  זו  ביטחון חדש, 
הבחירות הבאות הרמטכ"ל החדש כבר יניע תהליכים שיהיה 

קשה לעצור אותם. 
נבע  לא  הביטחון  למשרד  עכשיו  להיכנס  הרצון  "אבל 
אומר  הללו",  בחודשים  עושה  היה  שהוא  מהשינויים  רק 
סמוטריץ' בגלוי. "אם בנט היה מתמנה עכשיו לשר הביטחון, 
את  לקבל  שלנו  הסיכוי  את  דרמטית  בצורה  משפר  היה  זה 
לבנט  הבטיח  נתניהו  הרי  הבאה.  בקדנציה  הביטחון  תיק 
עמד  לא  והוא  בכך,  מודה  הוא  הקודמת,  בפעם  התיק  את 
בהבטחתו. ייתכן שגם בבחירות הבאות הוא לא ירצה לעמוד 
בהבטחותיו. אבל יהיה לו קשה יותר להדיח שר ביטחון מכהן, 

במיוחד אם בנט היה מצליח בתפקידו".

 נתניהו היה מתקפל, 
ואם לא - זו אחריותו

החליט  שבנט  מכך  גדולה  החמצה  מרגיש  סמוטריץ' 
את  הביטחון.  למשרד  נכנס  שלא  פי  על  אף  להתפטר  שלא 
בפוסט־טראומה  תולה  הוא  המהלך  בטרפוד  ההאשמה 
שיש לציונות הדתית מבחירות 92', אז עלה שלטון השמאל 

שהביא את אוסלו. 
טוען  גדול",  אחד  שקר  על  מבוססת  הזאת  "הטראומה 
לא  הוא  ב־92'  הליכוד  שלטון  את  שהפיל  "מה  סמוטריץ'. 
רווית  המלוכלכת  הפוליטיקה  אלא  המוקדמות,  הבחירות 
ורפול  לוי  לדוד  שמיר  בין  הליכוד  בתוך  והמריבות  התככים 
הבחירות  השלטון.  במפלגת  למאוס  לציבור  שגרמה  היא 
לוודאי  כך שקרוב  אז הוקדמו בסך הכול בארבעה חודשים, 
שהתוצאה הייתה זהה בשני התאריכים והשמאל היה עולה 

לשלטון בכל מקרה".
מכל  חשש  דסמוטריץ',  אליבא  יוצרת,  הזאת  הטראומה 
תלות  האחרונות  בשנים  "נוצרה  ימין.  שלטון  של  הפלה 
"התלות  אומר.  הוא  בנתניהו",  הימין  של  מסוכנת  מנטלית 
של  ערובה  לבני  כולנו  את  הופכת  היא  כי  מסוכנת,  הזאת 
נתניהו, בלי שאנו בוחנים את המדיניות שלו. הוא יכול מחר 

ואנחנו  מחבלים  אלפי  לשחרר  או  פלשתינית  מדינה  להקים 
לא נפרוש, כמו שהמפד"ל בזמנו לא פרשה בזמן מהממשלה, 

כשהיא עוד הייתה יכולה לעצור את הגירוש מגוש קטיף". 
לפרוש  שלא  להחליט  לבנט  גרמה  הזאת  התלות 

מהממשלה?
"בנט קיבל את ההחלטה הזאת מכיוון שהתחושה הייתה 
החלטה  מאחורי  להתייצב  מוכן  לא  הציוני־דתי  שהציבור 
בציונות  רבים  גורמים  של  כבד  לחץ  עלינו  הופעל  אחרת. 
עלינו  שהופעל  הכבד  הלחץ  בפועל,  לפרוש.  שלא  הדתית 
הדתית  הציונות  של  כוחה  את  החליש  ומהרבנים  מהציבור 

ואת יכולתה לתרום מאוד לביטחון ישראל".
את  להפיל  רצו  לא  היהודי  שבבית  מבהיר  סמוטריץ' 
לדרישתם.  להיענות  נתניהו  את  להכריח  אלא  הממשלה, 
לדבריו, נתניהו לא רוצה בחירות בשום אופן בעת הזאת, כי 
הנושא שלהן יהיה כישלונו בדרום. "נתניהו לא רוצה בחירות 
הוא  הביטחוני.  המצב  על  ומשמאל  מימין  מותקף  כשהוא 
ועל  העצמאות  בחגיגות  הופעותיו  לאחר  בחירות  מעדיף 

תחושת  סביבן  לייצר  יוכל  כשהוא  המשטרה  המלצות  רקע 
נרדפות. משום כך, נתניהו היה נותן בסופו של יום לבנט את 

תיק הביטחון, ובלבד שלא יהיו בחירות".
ורק משיקולים  אך  בזה  מּונע  נתניהו  כי  טוען  סמוטריץ' 
פוליטיים, והשימוש במצב הביטחוני כדי להפחיד מהקדמת 
הבחירות היה שימוש ציני. הוא מתאר את השבוע האחרון 
כרצף מניפולציות של ראש הממשלה: הנאום שכוון לבוחרי 
הבית היהודי, השיחות עם הרבנים והכתבה המוזמנת, לדבריו, 
ב"ישראל היום" של ראשי ההתיישבות שלא תומכים בבנט. 
כך,  כל  הצליחה  הממשלה  ראש  של  המניפולציה  לטענתו, 
עד שאף אחד לא שאל אותו שאלה אחת פשוטה. "כשראש 
מפתח  אנשי  של  ליבם  אל  לדבר  שליחים  שלח  הממשלה 
לראש  להשיב  צריכים  היו  אנשים  אותם  הדתית,  בציונות 
יש פה חוסר אחריות ביטחונית לפרק  הממשלה - אם אכן 
את הממשלה, מדוע אינך נותן לבנט את תיק הביטחון ונימנע 
מהקדמת הבחירות? אם בחירות עכשיו זה אסון, מדוע אתה 

מוכן ללכת לבחירות ובלבד שתיק הביטחון לא יינתן לבנט? 
"במהלך השבוע הזה לא שמעתי סיבה אחת למה לא לתת 
לבנט את תיק הביטחון, מלבד שיקולי אגו. אם אפשר לתת 
לליברמן, מדוע אי אפשר לתת לבנט? אם ראש הממשלה לא 
כדי שלא ללכת  רוצה בחירות, עליו לעשות את מה שצריך 
בעיה  לו  שאין  כנראה  זאת,  עושה  לא  הוא  ואם  לבחירות. 

ללכת לבחירות, והכול תרגיל פוליטי". 

המשא ומתן הבא בפתח
עצמו  על  יחזור  דומה  שתסריט  חושש  סמוטריץ' 
המשא  של  האחרון  "בלילה  הבאה.  הממשלה  בהרכבת 
ומתן הקואליציוני הקודם, הצבנו תנאי: או שאיילת במשרד 
מספר  לקואליציה",  נכנסים  לא  שאנחנו  או  המשפטים 
סמוטריץ'. "גם אז היו טלפונים ולחצים - איך אתם עושים 
דבר כזה, ביבי יקים ממשלה עם בוז'י, בגללכם תקום ממשלת 
שמאל. מזל שזה היה רק לילה אחד, אז יכולנו להחזיק מעמד 

מול מנופי הלחץ וקיבלנו את משרד המשפטים.

"יהיה עצוב מאוד אם גם בפעם הבאה שנבוא עם הדרישה 
בקלות  יכול  שהוא  ידע  נתניהו  הביטחון,  תיק  של  הצודקת 
יבהיל מפני ממשלת שמאל,  לרבנים,  ילך  הוא  לנפנף אותנו. 
העת,  שכשתגיע  היום  לוודא  רוצה  אני  נתקפל.  ואנחנו 
נוכל לעמוד מול נתניהו ולהגיד לו - אדוני היקר, או משרד 
הביטחון או אופוזיציה. מי שחושש מממשלת שמאל, יפעיל 
את הלחץ על נתניהו ולא על בנט. אחרת, אין סיבה בעולם 
הוא  אם  הדתית,  לציונות  השפעה  של  מקום  ייתן  שנתניהו 

יודע שהוא יכול לכרסם ביכולת העמידה הציבורית שלנו. 
ראש  של  ההתנהלות  את  ומכיר  בקבינט  שיושב  "מי 
הממשלה, מבין את השיקולים הפוליטיים ויותר קשה לעשות 
קרדיט  לתת  צריכה  הדתית  הציונות  לכן  מניפולציות.  עליו 
ואמון למנהיגות הפוליטית שלה גם כשהיא מנסה לטלטל את 
המערכת וגם אם היא עושה מהלכים פוליטיים מסוכנים - כי 
האלטרנטיבה של הישארות בלי כוח פוליטי ועם מעט יכולת 

השפעה על הסוגיות החשובות, מסוכנת יותר".

"כשראש הממשלה שלח שליחים לדבר אל ליבם 
של אנשי מפתח בציונות הדתית, אותם אנשים 

היו צריכים להשיב לראש הממשלה - אם בחירות 
עכשיו זה אסון, מדוע אתה מוכן ללכת לבחירות 

ובלבד שתיק הביטחון לא יינתן לבנט? במהלך 
השבוע הזה לא שמעתי סיבה אחת למה לא לתת 

לבנט את תיק הביטחון, מלבד שיקולי אגו"
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אצלנו ישיבה קטנה
מתחילה בכיתה ז'

רוצים שבנכם יגיע לישיבה קטנה?

אנו שמחים להודיע כי החלה ההרשמה לישיבה קטנה שש שנתית 
"מאור התורה" בירושלים, מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל 

ובהכוונתו הרוחנית של הרב דוד חי הכהן שליט"א

הלימודים בישיבה משלבים:
לימודי קודש ישיבתיים ברמה גבוהה ● מסגרת אקסטרנית )ללא פנימייה(

הכנה למבחני בגרות כחלק מהתוכנית ● תוכנית חברתית עשירה, 
תוכנית בר מצווה יחודית, ויחס אישי לכל תלמיד

מפגש להורים 
שבניהם עולים לכיתה ז' 

יום ראשון י"ז כסלו בשעה 21:00
במעמד הרב דוד חי הכהן שליט"א

מפגש להורים
שבניהם עולים לכיתה ט' 

יום שלישי ג' טבת בשעה 21:00

מפגש היכרות לתלמידים
העולים לכיתה ז'

יום שישי כ"ב כסלו בשעה 9:30

מפגש היכרות לתלמידים
העולים לכיתה ט'

יום שישי ו' טבת בשעה 9:30

לפרטים נוספים: הרב חיים גולדברג 052-4239986
malachi_b@walla.com 052-6617713 מלאכי בעדני

מפגשי היכרות בישיבה יתקיימו בתאריכים הבאים:

רחוב קצנלבוגן 53-55 הר נוף, ירושלים
ykmh101@gmail.com :טלפון: 02-6282208 מייל

ישיבה קטנה שש שנתית "מאור התורה"

/ הרב שג״ר זצ״ל, מתוך ׳מבחן הלב׳, ראיון שלא פורסם /

 לפרטים, שאלות ותיאום הגעה לימי המפגש הייעודיים:
הרב יוסי גמליאל )בוואטסאפ( 7700841 - 050

ישיבת ׳שיח יצחק׳, מיסודם של הרב שג”ר זצ”ל ושל הרב 
יאיר דרייפוס, מחדשת פניה מתוך חלום להצמיח בני תורה 
נעם  הרב  של  הצטרפותם  עם  לגמרי“.  אחר  “עניין  שהם 
המעבר  ועם  הישיבה,  לראשות  ליפשיץ  אורי  והרב  סמט 
יוצאת  הישיבה  שבאפרת,  הדגן  בגבעת  החדש  לקמפוס 

לדרך חדשה וההרשמה לשיעור א' )תש"פ( בעיצומה.

למה אנחנו מפחדים מדברים מעניינים?
שאול דה־מלאך, מזכ"ל תנועת עזרא

ספר,  לקרוא  לנו  גורם  מה  אותנו?  מעניין  מה 
כתבה  יש  מדוע  לטייל?  לצאת  או  לשיחה  להיכנס 
כותרות  אלפי  לעומת  נזכור(  אפילו  )ואולי  שנקרא 
אחרות שיחלפו מול עינינו בלי להותיר רושם כלל, 
אולי אפילו בלי שהקדשנו תשומת לב לעצם קיומן? 
אני לא מתיימר לענות תשובה מוחלטת על כך, 
שלחה  שאליהם  החשיבה  בכיווני  לשתף  רק  אלא 
אותי השאלה הזאת. למעשה, השאלה היא לא מה 
להתעניין.  בכלל  חשוב  האם  אלא  אותנו,  מעניין 
בתחום  להתעסק  צריך  אני  האם  פקטור,  זה  האם 
שמעניין אותי, או שמא הקריטריון העיקרי איננו מה 

שמעניין אותי, אלא מה ש"חשוב"?
לסקרנות  מתייחסות  החינוך  מערכות  לרוב, 
קבוע  ידע  של  "סל"  ישנו  כמטרה.  לא  כאמצעי, 
תמיד  הסקרנות  לתלמיד.  להעביר  צריך  שאותו 
מה  אותה,  לעורר  הצלחנו  אם  עזר.  גורם  תהיה 
טוב. אם לא, לא נורא. בסוף יהיה מבחן על החומר. 
זה  כי  אלא  מרתק,  זה  כי  לא  יחידות  חמש  תעשה 
זקוקה  ישראל  מדינת  שהרי   - שלך  לעתיד  חשוב 

למהנדסי העתיד.
מתחילים  הם  להתעניין,  מפסיקים  כשאנשים 
לחפף. תוסיפו לכך קורטוב של "בעזרת ה'" וקיבלתם 
את השעון המגזרי שמפגר אחרי כולם ביותר ממובן 
אחד. כשאנשים עושים משהו לא מתוך מניע פנימי, 
אלא כחלק ממסגרת חיצונית, חשובה ככל שתהיה, 
הם מתחילים לזייף. הכול נראה אותו דבר, אבל זה 
תורה  כשרוצים  וכך  האמיתי.  הדבר  לא  זה  "ליד", 
ביריד,  מחב"ד  לוקחים  שמחה  לחרדים,  הולכים 
אותנטי.  לפחות  זה  שם  מסביב.  צורכים  ותרבות 
מגזר  מבין את הקשר שבין  מי שלא  ידו  את  וירים 

לחפיף )לא רק דתי כמובן(. 
אך ייתכן שהסיבה לכך עמוקה אף יותר: העדפת 
מהערכה  רק  לא  נובעת  המעניין  פני  על  החשוב 

יתרה ל"חשוב", אלא לפחד סמוי מפני ה"מעניין". 
לגיטימי,  ירים את ראשו כשותף  אם ה"מעניין" 

שמה  לכך  לערוב  נוכל  איך   - חלקלק  מדרון  זהו 
שיעניין אותנו לא יהיה זול ורדוד? גירוי מיידי תמיד 
אין  ממוצע  ולמורה  גמרא,  מדף  יותר  מעניין  יהיה 
ליבנו,  נטיות  נלך אחרי  לנצח סרט. אם  שום סיכוי 
איש לא ילמד חמש יחידות במתמטיקה, ודאי שלא 
מטענות  להתעלם  אפשר  אי  בעיון.  גמרא  ילמד 
אלו, אלא שלצד זה חייבים לזכור - מה שמניע את 
רק  יצליח  סטארט־אפ  ה"חשוב";  לא  הוא  העולם 

אם לבעלים יש תשוקה לדבר. 
העולם הדתי הקלאסי העדיף את החשוב על פני 
למרכז  התורה  בין  מסוכן  שסע  יצר  ובכך  המעניין 
חייו של הבוגר הממוצע. את החלק הדתי עושים כי 
צריך, את השאר כי זה מעניין. תורה, תפילה ומצוות 
משעממות את בוגרי המוסדות הנחשבים ביותר; זה 
פשוט לא מעניין אותם. הם יודעים לצטט סיסמאות 
שמעו  כבר  שכולם  כאלו  סתמיות,  וקלישאות 
ויודעים לדקלם בעל פה. אפשר לנסות לתקוף את 
הנוער של היום, על עצלנות וחוסר מחויבות, אבל 

זהו ניתוח מוטעה )כמעט( לחלוטין.
נבנית  וחברתית  לימודית  דתית  בינוניות  סביב 
בינוניות סתם, כזאת שלא מעריכה אליטה, השקעה 
ונראית  נשמעת  הזאת  הבינוניות  והתמסרות. 
אותו דבר. היא מפחדת לדרוש מעצמה, קל וחומר 
מסביבתה. העצלנות, אם היא קיימת, נובעת משם. 
ומעבר.  כשמשהו "תופס" אותך, אתה תעשה מעל 
עם   - שאפשר  רחוק  הכי  וילך  יחפף  לא  אחד  אף 
ונהפוך  נתעורר  לא  אם  להתפשר.  ובלי  גבוה  רף 
את ה"מעניין" לשווה ערך לפחות ל"חשוב", נמשיך 
לאנשים  להפוך  נדע  לא  אם  משעממים.  להישאר 
טובה.  חלקה  כל  תכלה  החפיפניקיות  אותנטיים, 
אפשר לתהות בקול מדוע אנשים חסרי מעוף, אבל 
לו,  ולהתמסר  לנו,  להאמין במה שחשוב  גם  אפשר 
אולי  אחוז,  למאה  להגיע  פשרות.  בלי  הסוף,  עד 

אפילו מעבר.

אם ה"מעניין" ירים את ראשו 
כשותף לגיטימי, זהו מדרון 

חלקלק - איך נוכל לערוב לכך 
שמה שיעניין אותנו לא יהיה זול 

ורדוד? גירוי מיידי תמיד יהיה 
מעניין יותר מדף גמרא, ולמורה 

ממוצע אין שום סיכוי לנצח סרט. 
אם נלך אחרי נטיות ליבנו, איש לא 

ילמד חמש יחידות במתמטיקה, 
ודאי שלא ילמד גמרא בעיון. 

אלא שלצד זה חייבים לזכור - 
מה שמניע את העולם הוא לא 

ה"חשוב"; סטארט־אפ יצליח רק 
אם לבעלים יש תשוקה לדבר 

שלטון המשפטנים
 עם כל העבודה החשובה ששרת המשפטים עושה במערכת המשפט, 

עוד לא התחוללה המהפכה הדרושה בשלטון המשפטנים
נתניהו  ממשלת  של  כהונתה  המשך  לכבוד 
לא  ישראל.  בממשלת  אעסוק  זמנית(,  )לפחות 
בממשלת נתניהו אלא בממשלת ישראל האמיתית: 

ממשלת המשפטנים.
כשבועיים  לפני  רק  נצח,  עבר  כי  שנראה  אף 
התחוללה מהומה אדירה כאשר עמדה המשנה ליועץ 
מוועדות  באחת  זילבר  דינה  לממשלה  המשפטי 
היה  לא  אשר  פוליטי  במניפסט  ופצחה  הכנסת 
מבייש אף מועמד לראשות מפלגת העבודה או מרצ. 
בדיון על חוק נאמנות בתרבות של השרה מירי רגב 
תקפה זילבר את פעולות הממשלה ונבחרי הציבור 
משפטית,  בביקורת  דובר  לו  ביותר.  בוטה  תקיפה 
באשר  אמיתית  תאורטית  מחלוקת  יש  ניחא: 
לקדם  מחויב  הוא  אם  המשפטי,  היועץ  לתפקיד 
למושג  כפוף  שהוא  או  הנבחר  הדרג  מדיניות  את 
ביקורתה  עיקר  אולם  "החוק",  הנקרא  המופשט 
של זילבר על ממשלת ישראל נגעה לרוח השינויים 
להתנהלות  למיניהם,  הממשלה  במשרדי  הנעשים 
נבחרי הציבור ולתפיסות שממשלת ישראל מקדמת. 
חוק  הלאום,  חוק  נגד  ממשיות  משפטיות  טענות 
אשר  )חוקים  היועמ"ש  חוק  או  בתרבות  נאמנות 

נסקרו בטור זה בעבר( לא נמצאו בדבריה. 
זילבר, שהיו חריגים אפילו  בתגובה לדבריה של 
איילת  המשפטים  שרת  הודיעה  שלה,  בסטנדרטים 
יש  זילבר.  של  פעילותה  את  משעה  היא  כי  שקד 
לציין כי לא מדובר במקרה הראשון שזילבר חורגת 
נבחרי  על  פוליטית  ביקורת  ומותחת  מתפקידה 
על  בה  נזף  אף  לממשלה  המשפטי  היועץ  הציבור. 
שאישר  הנהלים  פי  על  כי  לדעת  חשוב  בעבר.  כך 
מנדלבליט עצמו, יועץ משפטי המייצג את ממשלת 
בעמדת  לתמוך  מחויב  הכנסת  בוועדות  ישראל 
הממשלה, ובטח ובטח שאסור לו להביע דעה נוגדת.
ואולם כיאה לממשל משפטנים, זמן קצר לאחר 
הודעתה של שקד יצא היועמ"ש מנדלבליט להגנתה 
של זילבר וקבע שרק הוא יחליט מתי ואיפה תופיע 
כן.  כן,  בעניין.  סמכות  כל  אין  שקד  ולשרה  זילבר, 
כל  אין  בממשלה  לשר  מנדלבליט,  של  לשיטתו 
עמדת  את  שייצג  המשפטי  ביועץ  לבחור  סמכות 
הודיע  שקד  השרה  את  לרצות  כדי  בכנסת.  השר 
ולאחר  זילבר,  של  דבריה  את  יבחן  כי  מנדלבליט 
מכן יסיק מסקנות סופיות. עד לסיום הבדיקה, קבע 
מנדלבליט, זילבר אכן לא תייצג את עמדת הממשלה 
של  האדיר"  מ"ההישג  צהלו  בימין  רבים  בכנסת. 
שקד. כדי להבהיר לכולנו מה עמדתו האמיתית, עוד 

באותו היום ביקר היועמ"ש בכנס תמיכה והזדהות 
שערכו אנשי משרד המשפטים לזילבר. מדהים.

את  סיים  מנדלבליט  והיועמ"ש  שבוע  חלף 
קלה  נזיפה  הבדיקה?  תוצאות  מהן  נחשו  בדיקתו. 
לחזור  רשאית  היא  כי  והודעה  לזילבר  שבקלות 
אותה  שישלח  מקום  בכל  הממשלה  את  ולייצג 
אליו. ההשעיה של שקד הייתה בתוקף לשבוע אחד 
בלבד, עד שמנדלבליט שוב טרח להזכיר לה מי הבוס 
האמיתי. שקד בתגובה הודיעה כי לא מקובלת עליה 
קשה  בכנסת.  תייצגה  לא  וזילבר  היועמ"ש,  עמדת 
לי להאמין שלהצהרה הזו של שקד תהיה משמעות 
ככל  לעשות  זילבר  תמשיך  מאוד  בקרוב  אמיתית. 

העולה על רוחה. 
יבשה הדיו על מכתבו של היועמ"ש לשקד,  לא 
המשפטנים.  לשלטון  מאלפת  דוגמה  עוד  וקיבלנו 
ישראל  ממשלת  אישרה  השבוע  ראשון  ביום 
תוספת של 22 מיליארד שקלים לפנסיות של אנשי 
המשטרה והשב"כ. וכל זאת למה? בפסק דין של בית 
הדין לעבודה נקבע כי על המדינה להשוות את תנאי 
גימלאי צה"ל.  לזו של  הפנסיה של אנשי המשטרה 
מי  לעבודה.  הדין  בית  החליט  כך  כי  ככה.  למה? 
ישלם על כך? ודאי לא שופטי בית הדין לעבודה. כדי 
לממן הוצאה אדירה זו קוצצו סכומים אדירים מכלל 
האדירה  בהוצאה  צורך  יש  משרדי הממשלה. האם 
הזו? כיצד יכול שופט בין הדין לעבודה להטיל בהינף 

יד חיוב בסדר גודל כזה על כלל אזרחי ישראל?
ביותר  והחשובים  המפורסמים  החיבורים  אחד 
בתולדות הדמוקרטיה המערבית הוא קובץ מאמרים 
אסופת  למעשה  הוא  הספר  "הפדרליסט".  ששמו 

מאמרים אשר פורסמו בעיתונים שונים כדי לשכנע 
לחוקה  באשר  מחבריו  בעמדת  לתמוך  הציבור  את 
השלטון.  רשויות  בין  הראוי  ולאיזון  האמריקנית 
אחד המאמרים המפורסמים בקובץ זה, מאמר מספר 
78 אשר כתב המילטון, עוסק בתפקידה של הרשות 
השופטת. המילטון כותב שם כי לבית המשפט אין 
תפקידיהן  שמתוקף  היא  כוונתו  חרב.  ואין  ארנק 
אחראיות  המבצעת  והרשות  המחוקקת  הרשות 
לקופה הציבורית לטוב ולרע. עליהן לפעול "למלא" 
את הקופה, ובסמכותם לחלק אותה לציבור. הציבור 
ישפוט את נבחריו על פועלם. לעומת זאת הרשות 
באחריות  נושאת  ואינה  נבחרת  אינה  המחוקקת 
לא  באחריות  נושא  אינך  כאשר  הציבורית.  לקופה 
מוסרי כי תטיל על הציבור את עלות את גחמותיך, 
המהפכה  אדריכלי  ביותר.  המוסריות  אלה  ויהיו 
היום  עד  ויורשיו  ברק  אהרון  בראשות  החוקתית 
כל  רואים  אינם  הם  המילטון.  על  כנראה  חולקים 
הציבור  על  אדירים  חובות  בהטלת  מוסרית  בעיה 

ללא קבלת אחריות על כך. 
שקד  איילת  של  להצלחות  ההערכה  כל  עם 
המהפכה  העליון,  המשפט  לבית  המינויים  בגזרת 
שלה רחוקה מסיום. בתוך הבית פנימה, בתוך תוכי 
משינוי  רב  מרחק  רחוקה  שקד  המשפטים,  משרד 
פה  עדיין  המשפטנים  שלטון  המערכת.  של  שורשי 
והוא חזק כתמיד. לפני כשנתיים פרסמה שקד את 
מאמרה המפורסם "מסילות אל המשילות", המבקש 
ידי  על  הנבחר  הדרג  לידי  המשילות  את  להחזיר 
איילת שקד  רכבת המשילות של  כי  נראה  הציבור. 

עדיין רחוקה מרחק רב מהמסילה.

שניאור שפירא
הצעה לסדר

גון
אר

לכבוד שבת ה
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מתלבטת איפה לעשות שירות?

לפרטים נוספים 
02-5693136

הזדמנות להוביל  לממש את המנהיגה שבך
הזדמנות לחנך  לגעת באנשים ולהשאיר חותם

הזדמנות להתנסות ולהתפתח  מבחינה אישית

זו ההזדמנות שלך!

 מלאי טופס 
 מועמדות באתר 

www.bneiakiva.org.il

בואי למיונים בחנוכה!

בקומונה!
הזדמנות של פעם 

בקומונה!
הזדמנות של פעם 

 עוד 
 שבוע 

המיונים

הביתה בשלוםבואו נחזור 

לא נעים לקרוא את הנתונים הבאים, 
אבל חשוב שניחשף אליהם

8 הרוגים בדרכים 
בשבוע החולף. 
ביניהם ילד בן 3

)ד'־י' בכסלו(
וזהו סיפורם של כמה מהם:

 60 כבן  רגל  הולך  נהרג  בכסלו  בד'   ·
מפגיעת מכונית בתל אביב.

מרכב  שלוש  בן  ילד  נפגע  בכסלו  בז'   ·
הסעות ביישוב א־סיד שבדרום, ומת.

 50 בת  רגל  הולכת  נהרגה  בכסלו  בח'   ·
מפגיעת רכב בשדרות בן גוריון באשקלון.
 79 בת  רגל  הולכת  נהרגה  בכסלו  בח'   ·

בנצרת עילית.
כלי  על  שרכב   30 בן  נהרג  בכסלו  בט'   ·
דו גלגלי בהתנגשות ברכב פרטי בצומת 

ירקון.
 55 בן  אופניים  רוכב  נפגע  בכסלו  בט'   ·
בפתח  מאוטובוס  וברח  פגע  בתאונת 

תקווה, ונהרג.

הרוגים בתאונות 
דרכים מתחילת 2018: 

 273
בני אדם

• רבים מן ההרוגים בשבוע החולף 
 נהרגו כהולכי רגל. 

להולכי הרגל מומלץ ללבוש לבוש 
בהיר ולהשתמש במחזירי אור, 
במידת האפשר, כדי שלנהגים 

יהיה קל יותר להבחין בהם. חשוב 
להקפיד על חצייה במקומות 

המיועדים לכך.

הנתונים באדיבות עמותת "אור ירוק"

 בעקבות פניות ותגובות רבות שהגיעו למערכת בנוגע לתשובת הרב אבינר )בשו"ת הסלולרי( 
על הטלת פתיל תכלת בציצית צמר, ביקשנו מהרב עזריה אריאל, ראש בית המדרש של מכון המקדש, להתייחס לסוגיה

צמר המרינו הוא צמר לכל דבר
הרב עזריה אריאל

שמקורו  כיום,  הנפוץ  הצמר  על  הפולמוס  התחדש  לאחרונה 
השלכות  זו  לשאלה  האליה.  חסרי  הכבשים  מן  המרינו,  בכבש 
אפשר  האם  התורה?  מן  שעטנז  איסור  בו  יש  האם  כגון:  רבות, 
לקיים בפתילים שעשויים ממנו מצוות ציצית, בתכלת או אף בלבן 
)כאשר הבגד אינו עשוי מצמר זה(? האם הוא כשר לפרוכת ולבגדי 
הכהונה, כגון מעיל הכוהן הגדול ותולעת השני הנדרשת בשרפת 

הפרה האדומה?
על סוגיות הגמרא הנוגעות לעניין כבר השיבו רבים. בקצרה: 
אין מקור שקובע שכבש בעל זנב קצרצר אינו כבש. הגמרא )כריתות 
ד ע"א( האומרת ש"כבש נתרבה באליה" פירושה שזנב הכבש הוא 
יהיה  חלק מה"ֵאמורים" העולים למזבח יחד עם הֵחלב והכליות, 
גודלו אשר יהיה. יש אמנם היגיון בטענה שהתורה ציוותה על כך 
דווקא בכבש מפני שהכבש הרגיל בארצות המקרא היה בעל אליה 
)כדברי המפרשים שלהלן(, אבל אין הוכחה שזהו תנאי לכשרותו 

ולהגדרתו ככבש.
במאמרים  כדבעי  הודגשה  שלא  אחת  נקודה  להדגיש  ברצוני 
על  מדובר  לא  אתמול.  נולד  לא  המרינו  כבש  בנושא.  שקראתי 
של  לעיונם  לראשונה  שעולה  אוטונומי,  רכב  כמו  חדשה  שאלה 
חכמי דורנו וזקוקה להכרעתם. זהו זן נפוץ בספרד לפחות מהמאה 
ה־12, וצמרו המשובח הגיע ממנה לארצות רבות. רבותינו הכירו 
את ההבדלים בין הכבשים בספרד לאלו שבארצות המזרח. המשנה 
)שבת פ"ה מ"ד( מתארת כבשים בוגרים בעלי אליה גדולה, שנזקקה 
מסבירים  מאירופה  הפרשנים  תינזק.  שלא  כדי  הובלה  לעגלת 
הדבר.  פשר  מה  כאלה,  כבשים  של  לקיומם  מודע  שלא  לקורא, 
מין כבשים שיש להן אליה  "ויש  )שמוצאו מספרד(:  כך הרמב"ם 
אליות  להן  שיש  במצרים  המצויים  הכבשים  כאותן  מאוד  גדולה 
יתחככו  כדי שלא  ועושין לאותן אליות עגלה  גדול מגופן,  כחלק 
בארץ ויקרעו". וברש"י )צרפת, שבת נד ע"ב ד"ה עגלה(: "שראש זנב אותן 
וכבד,  ועב  שומן,  אלא  עצם  בו  ואין  קטן,  כר  כמין  רחב  האילים 
מגוריו  שבמקום  מתיאורו  ברור  ונשחת".  נשרט  לארץ  וכשנגרר 
)איטליה(: "שיש מקומות  ובפסקי הריא"ז  לא היו כבשים כאלה. 

שהאליה של אילים היא שמנה וכבדה ביותר".
האליה  הכללת  לגבי  במפורש  זאת  ציינו  המקרא  פרשני   
האליה,  הזכיר  לא  בקר  "ובבן  ג,יב(:  )ויקרא  ראב"ע  לשון  באמורים. 
כי אם בכבש, כי האליה בעז ובשור קטנה, ועוד כי הכבשים שהן 
בארץ ישראל יש להם אליה גדולה וזה דבר ידוע" )וכן ברלב"ג, ויקרא 
"שהוסיף  ג(:  )ויקרא  אברבנאל  ובר"י   .)216  ,214 עמ'  מעליות  מהדו'  א,ז, 
באמורי הכבשים שציווה להקריב גם כן על המזבח האליה, והיה 
זה לפי שרובו חלב כמו שנמצא בכבשים שבארץ המזרח, אך שור 
ועז אין חלב באלייתם". על איכותו הירודה של הצמר המזרחי כתב 

האברבנאל )שמות כה(: "שבארץ מצרים וגם בשאר ארצות המזרח 
צמר העיזים הוא משובח מאד וצמר הרחלים הוא פחות ונבזה".

נחלת  היה  אליה  חסרי  נוספים  וזנים  המרינו  בצמר  העיסוק 
מגורשי  וסוחרים.  כיצרנים  גם  אלא  כצרכנים  רק  לא  יהודים, 
ספרד הביאו עימם את הידע ופיתחו את עיבוד הצמר במקומות 
שאליהם הגיעו. העיר צפת בימי רבי יוסף קארו הייתה מרכז חשוב 
מסלוניקי  הקבוע  הספינות  וקו  ועיבודו,  מסלוניקי  צמר  לייבוא 
בדיני ממונות  נכבד של שאלות  ומשם לצפת תרם מספר  לצידון 
שהעסיקו את גדולי הפוסקים. מומלץ לעיין במאמריו של שמואל 
ו(  )ספונות  הט"ו'  במאה  צמר  אריגי  לתעשיית  מרכז  'צפת  אביצור 
ובעושר  יא(,  )ספונות  בשאלוניקי'  הצמר  אריגי  ו'לתולדות תעשיית 

הפניותיו לספרות השו"ת. 
סי'  ח"א  ה־16,  המאה  )צפת,  המבי"ט  שו"ת  את  כדוגמה  אציין 
מתורגמה  לבוא  זה,  "בזמננו  לארץ  העלייה  חובת  על  שדן  רמה( 
]=טורקיה[ דרך ים בספינת הצמר, כמו שרגילים בכל שנה לבוא". 
זנים שבהם  נה( את שמותיהם של שני  ו עמ'  )ספונות  אביצור מציין 
כחסרי  ידועים  והללו  הונגרי,  והשני  רוסי  האחד  הסחר,  התנהל 
אליה )כפי שמסר לי ד"ר משה רענן(. על דון יוסף נשיא )טבריה, 
בגדים  לעשות  מספרד  להביא  ציווה  צמר  "וגם  מסופר:  ה'שכ"ה( 
כאשר יעשו בוונציה" )עמק הבכא, מהדו' ירושלים תשנ"ג עמ' 169(, כלומר 
לייבא כבשי מרינו )שלמה רוזאניס, קורות היהודים בתורקיה, ח"ב עמ' 211(. 
במאות השנים האחרונות באירופה, אין כל ספק שרובו ככולו של 

הצמר היה מגזעים חסרי אליה. 

ממילא, כשבאים לדון כיום בצמר זה השאלה הראשונה שצריכה 
שבו  הרגיל  לצמר  וחכמינו  אבותינו  התייחסו  כיצד  היא  להישאל 
השתמשו, בהלכות כלאיים וציצית. עיון בשולחן ערוך ונושאי כליו 
ובספרות השו"ת אינו מותיר מקום לספק: השאלה לא עלתה כלל 
לדיון, והצמר נחשב כצמר כבשים לכל עניין. מי שיחפש בתשובות 
ראשונים ואחרונים את הביטוי "כבש שלנו", "צמר שלנו" או "צמר 
דידן", כביטוי מתבקש לדיון על אפיונו, לא ימצא אותו כלל. הווה 

אומר, היה פשוט לחלוטין לכל הפוסקים שזהו צמר לכל דבר. 
על  ה־13(  המאה  )ספרד,  הרשב"א  תשובות  שכל  מסתבר 
כצמר  המקומי  הצמר  את  שהחשיב  ברור  שמהן  כלאיים,  הלכות 
מרינו.  בצמר  עוסקות  שס(,  סי'  ח"א  הרשב"א  בשו"ת  )למשל  דאורייתא 
דוגמה בולטת נמצאת בספר 'המנהיג' )פרובנס, סוף האלף השישי, 
הל' ציצית עמ' תרמט(: "יש לי ראיה לאסור הכרים והכסתות של 

טליטלה ]=טולדו[ ושאר ספרד... שהם כלאיים בוודאי בלי ספק".
התורה, מסתבר שגם  מן  צמר  נחשב  אינו  זה  צמר  אילו  אגב, 
מדרבנן אין בו איסור כלאיים. צמרה של "רחל בת עז" נאסר רק 
עובר  בלובש שהוא  כלומר, החשש שיחשדו  העין,  מראית  משום 
שרואה  שמי  נדיר,  צמר  לגבי  מובן  זה  חשש  שעטנז.  איסור  על 
אותו צפוי להניח שהוא צמר רחלים, ואין מקום לחשש כזה כאשר 
ה"צמר" השולט בכיפה אינו צמר כלל )השוו רמ"א יו"ד סי' רצח ס"ב וערוך 

השולחן שם סעיף ג־ו(.
לסיכום, מנהג ישראל ודעת כל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, 

הוא שצמר הכבש חסר האליה דינו כצמר לכל דבר.

כבש המרינו לא נולד אתמול. לא מדובר על שאלה חדשה כמו רכב אוטונומי, 
שעולה לראשונה לעיונם של חכמי דורנו וזקוקה להכרעתם. זהו זן נפוץ 

בספרד לפחות מהמאה ה־12, וצמרו המשובח הגיע ממנה לארצות רבות. 
רבותינו הכירו את ההבדלים בין הכבשים בספרד לאלו שבארצות המזרח 

Aכבש  המרינו. ויקיפדיה 

גון
אר

לכבוד שבת ה



עין קשתות - בית הכנסת 6
העתיק אבל הכי מתקדם בגולן

יותר מ־ 1,500 שנה המתינו החורבות באום אל־קנאטיר שבגולן 
לטכנולוגיה מהפכנית שתפתור את התעלומה שהן הסתירו. כך הצליחו 

סריקות הלייזר והשבבים שהוצמדו לכל אבן לבנות מחדש את אחד 
מבתי הכנסת המפוארים ביותר שנבנו בתקופת התלמוד  כיצד הצליחו 

תושבי הכפר היהודי לממן את בנייתו של המבנה, עד כמה הם היו 
נאמנים ליהדות באופן שלם, ואיך ארון קודש אחד הצליח לפתור דילמות 
ארכאולוגיות ארוכות שנים  הכירו את אתר המורשת החדש שמסתמן 

כאחד התגליות התיירותיות המבטיחות בשנים הבאות 
איתמר מור

לפני 18 שנה, כשפרופ' חיים בן־דוד עמד לסיים את עונת 
בדיר־ העתיק  הכנסת  בבית  שלו  ביותר  החשובה  החפירות 

עזיז שליד היישוב כנף ברמת הגולן, הגיע לביקור במקום שר 
התיירות דאז, רחבעם זאבי הי"ד. השר, שהיה ידוע באהבתו 
שבאתר  הלח  הבוץ  לתוך  נכנס  וחפירות,  לארכאולוגיה 
מהממצאים.  ומתפעל  מתרשם  שהוא  תוך  בהסברים  ושקע 
בן־דוד  פרופ'  היה  יכול  לא  לעזוב,  עמדה  כבר  כשהפמליה 
להתאפק ואמר לגנדי: "אני לא מבין מדוע השר כל כך מתפעל 
נמצא  מכאן  קילומטרים  כשחמישה  כאן,  רואה  שהוא  ממה 
בית כנסת אחר, גדול ומפואר פי כמה, אולם הוא לא נחפר עד 
היום". בעוד זאבי מקמט את מצחו ומנסה להבין למה רומז 

הארכאולוג, שלף בן־דוד מתיקו ספר ישן והחל לקרוא.
על  אוליפנט  לורנס  סר  שכתב  הדברים  את  "קראתי 
גילה את חורבות בית הכנסת העתיק באום אל־ היום שבו 

קנאטיר", סיפר לי פרופ' בן־דוד, איש המחלקה לארכאולוגיה 
ישראל  ארץ  ללימודי  היחידה  וראש  בר־אילן  באוניברסיטת 
במכללת כנרת, בשיחה שקיימנו לפני שנים. "גנדי חייך וצחק 
זה שתרגם  היה  גנדי  הייתה פשוטה:  לעצמו. הסיבה  בשקט 
הרמז  את  קלט  הוא  אוליפנט.  של  ספרו  את  בזמנו  וההדיר 
חודשים  וכמה  אל־קנאטיר,  באום  ולבקר  לבוא  והבטיח 
החפירה  תוכנית  לו  הוצגו  ואז  הגיע  אכן  יותר  מאוחר 
והשחזור. זאבי הסתובב קצת והודיע שהוא מאשר ושיחתום 
על העברת תקציב מתאים. שבוע לאחר מכן הוא נרצח. זה 

היה הפרויקט האחרון שהוא אישר בתפקידו".

סר אוליפנט מגלה את תגלית חייו
השתרכה   1884 ספטמבר  של  האחרונים  מהימים  באחד 
אורחת אתונות מותשת על הדרך הטרשית העולה מחורבות 

כורסי שעל שפת הכינרת אל רמת הגולן. בראש צעד מורה 
סר  האנגלי  והסופר  הדיפלומט  רכב  ומאחוריו  ערבי  דרך 
לורנס אוליפנט, ידיד העם היהודי ופטרונו של מחבר ההמנון 
רכיבה,  של  שעות  כמה  אחרי  הרץ־אימבר.  נפתלי  הלאומי 
החיש פתאום מורה הדרך צעדיו, ולפתע עצר והצביע לעבר 
סלע בזלת גדול שעמד לפניהם. "שם, מאחורי הסלע, נתגלה 
אוליפנט  כתב  ביופיו",  ומדהים  נפש  משובב  מחזה  לעינינו 
חופף  קדומים  שהוד  נגיש,  ולא  מבודד  באתר  "כאן,  ביומנו. 
אותו, ִתחבלו הקדמונים והקימו בימים קדמונים מקום מקלט 
מסותר ומקסים, שכן נתברך בדבר החשוב ביותר כדי להרבות 
יופי ונועם - מעיין שופע מים קרירים. מימיו הזכים כבדולח 
זרמו אל בריכה מלבנית, שוקטת וקסומה, שעמדה למרגלות 
קשתות  שתי  הזדקרו  הסלע  מן  ושחור.  גדול  זקוף,  סלע 
הייתה  הקשתות  אחת  ענקיים.  אבן  גושי  עשויות  גדולות, 
היטב...  נשתמרה  עדיין  האחרת  ואילו  כולה,  כמעט  הרוסה 
 12 עד   10 שגובהם  עמודים  שישה  הזדקרו  המהפכה  מתוך 
יהודית.  על ארכיטקטורה  טיב החיטוב שעליהן העיד  רגל... 
יהודי  כנסת  בית  של  חורבות  כאן  מצאתי  כי  החלטתי  מיד 
עתיק... אני רואה באתר החורבות של אום אל־קנאטיר את 

מיטב התגליות שגיליתי עד היום".
ואכן, מדובר באחד מבתי הכנסת העתיקים היפים ביותר 
תחומים  וכמה  בכמה  ממש  של  דרך  באבן  ואף  שנתגלו, 
גולת  עתיקים.  כנסת  בתי  ושחזור  מחקר  לחפירה,  הנוגעים 
)"היכלית"(  קודש  היכל ארון  היא  בית הכנסת  הכותרת של 
סיים  גילויו  מטרים.   5.5 לגובה  ומתנשא  במלואו,  שהשתמר 
ויכוחים של כמעט מאה שנה בין חוקרים וארכאולוגים בדבר 

השאלה האם היו ארונות קודש בבתי הכנסת הקדומים. 
עד לחשיפת בית הכנסת העתיק במקום החוקרים התקשו 

בבתי  ומפוארים  גדולים  קודש  ארונות  היו  שאכן  להוכיח 
הכנסת. הארונות שהיו עשויים עץ, לא השתמרו בשום בית 
כנסת. חשיפת בימת ארון הקודש באום אל־קנאטיר וההיכל 

שעליה פתרה את החידה. 

פשוט, גאוני וחסכוני
שנמצאו  הממצאים  של  הארכאולוגי  לערך  מעבר  אולם 
במקום, בחפירה באתר יושמו לראשונה טכנולוגיות חדישות 
ממצאים  וסימון  עגורן  באמצעות  פינוי  של  ומתקדמות 
ב־15  אלקטרוניים.  ושבבים  לייזר  סריקות  באמצעות 
בכל  לסטנדרט  הללו  הטכנולוגיות  הפכו  האחרונות  השנים 
הפרויקטים של רשות העתיקות. לא בכדי החליטה ממשלת 
ישראל לפני שמונה שנים להכריז על המקום כאתר מורשת 
לאומי, ובאותה הזדמנות גם הוענק לאתר שם חדש ויהודי: 
"עין קשתות" )פירוש המילה קנאטיר בערבית הוא קשתות(.

המדהים  הדבר  לכל  שאפשרו  המרכזיות  הדמויות  אחת 
להיכנס  בלי  )ישו(.  דריי  יהושע  היא  וגידים  עור  לקרום  הזה 
לנסיבות המשעשעות מדוע האיש מעדיף להיות מכונה בשמו 
של "אותו האיש", אפשר לומר כי בלעדיו, ככל הנראה, אתר 

אום אל־קנאטיר היה נותר עד היום מפולת אבנים. 

"גם אוליפנט וגם חוקרים שבאו אחריו ידעו בבירור שגל 
האבנים הענק הזה הוא למעשה אוצר גדול, אבל לא היו להם 
הכלים הטכניים להרים את הפרויקט", מסביר דריי. "העלות 
עוד  התיאורטית הראשונית של חפירות באום אל־קנאטיר, 
דולר;  מיליון   5 סביב  נעו  הכנסת,  בית  וקימום  שיקום  לפני 
השקעה ענקית שמחייבת המון לוגיסטיקה שיכולה להימשך 
האבנים.  שינוע  הייתה  הראשונה  הבעיה  שנים.  על  שנים 
מקום  אין  עצמו  באתר  ארוכה.  לתקופה  מנופים  מצריך  זה 
למשאיות עם מנופים. הבעיה השנייה הייתה התיעוד. מעבר 
לרצון לשחזר, חשוב להבין מה גרם למפולת ומה היו נסיבות 
החורבן של בית הכנסת הזה. אי אפשר לחקור מפולת, לפנות 
ואז לשחזר בעת ובעונה אחת. המיקום של האבנים במפולת 

הוא קריטי. 
במקרה  יעילים  אינם  אבנים  על  רגילים  סימונים  "גם 
האבן,  במיקום  קשורים  החשובים  שהנתונים  משום  הזה, 
שיפנה  עגורן  לשטח  להוריד  הצעתי  שלה.  במראה  רק  ולא 
יסרוק את האבנים תלת  גם  את המפולת, באותה הזדמנות 
שבב  אבן  לכל  החדרנו  בנוסף  מחשב.  באמצעות  ממדית 

אלקטרוני שיזהה אותה לטובת השחזור העתידי". 
עגורנים  קבועה.  מסילה  על  הנע  רוחבי  מנוף  הוא  עגורן 
נמצאים לרוב בשימוש בנמלי ים ורכבת לשם העברת מכולות. 
העתקת הכלי הזה לאתר חפירות ארכאולוגי נשמעה בתחילה 
נקי.  חיסכון  וגם  גאונות  שהוא  התברר  מאוד  מהר  כטירוף. 

מהערכת  כעשירית  התבררה  העגורן  מיקום  של  העלות 
בלבד, אלא  זו  לא  ומשאיות.  בכוח אדם  העלות של שימוש 
שהעגורן שימש בחלק השני של הפרויקט כדי לבנות מחדש 

את בית הכנסת על סמך ההדמיה שהמחשב יצר. 

הקירות מדברים
"היום, כשאנחנו כבר יודעים מול מה אנחנו עומדים, קל 
לומר שידענו כל הזמן שמדובר בבניין גדול, מרשים ומפואר. 
"זה  דריי.  אומר  כמה",  עד  דמיין  לא  מאיתנו  אחד  אף  אבל 
מתחיל בפרטים הקטנים, כמו העיטורים, ונגמר בבמת ארון 
במחקר  קיימת.  שהיא  ידענו  לא  ושבכלל  שנמצאה  הקודש 
משום  מפנה,  כנקודת  תיזכר  הזאת  הבימה  הכנסת  בתי 
שהעוצמה, הפאר והגודל של מה שהתגלה שם אין להם אח 

ורע בבתי כנסת קדומים בשום מקום בעולם". 
ככל שהחפירה התקדמה הובהר שאכן מדובר בבית כנסת. 
ומנורת  המינים, מחתה  ארבעת  שופר,  של  תבליטים  התגלו 
שבעה קנים. אלו גם אישרו סופית שהיישוב העתיק שבקרבו 

שוכן הבניין הגדול והחרב היה כפר יהודי. 
שטח  על  משתרע  התלמוד,  בתקופת  שהתקיים  הכפר, 
שמעלה  מה  יחסית,  קטן  יישוב  היה  הוא  דונם;  כ־20  של 
את השאלה מאין היו לתושבי המקום המשאבים הכלכליים 
יותר  עוד  התעצמה  השאלה  שכזה?  מפואר  בניין  להעמיד 
לאור העובדה המוזרה שבכל הכפר נמצא רק בית־בד אחד 
להפקת שמן, בעוד שבכפרים אחרים בגודל דומה נמצאו בין 

שבעה לשמונה.
התשובה שהחוקרים הגיעו אליה קשורה במעיין הסמוך 
השנים  במשך  מרשימות.  בקשתות  המחופה  הכנסת,  לבית 
לא  היום  עד  אך  המעיין",  "בית  הסתמי  הכינוי  במעיין  דבק 
בימי  שימש  ולמה  מעיין  בית  אותו  היה  מה  לחלוטין  ברור 
קדם. החוקרים דיברו בתחילה על מקדש מים ביזנטי, אולם 
איש לא ידע להסביר מה למקדש מים שכזה בתוך כפר יהודי. 
גם כאן, מי שחיבר בין החלקים היה ישו דריי. הדבר הראשון 
היוצאים  צינורות של ממש  ניקוז,  עיניו היה חורי  שצץ מול 
מן הבריכות. לכאורה אפשרות הניקוז מיותרת משום שהמים 
בדבר  הבחין  דריי  אולם  טבעית.  מנביעה  ומגיעים  נקיים 
גירני משונה.  הייתה מכוסה בחומר  נוסף. תחתית הבריכות 
כל  רעיון שענה בבת אחת על  המשקעים הללו העלו אצלו 

השאלות: זהו מפעל תעשייתי שעסק בהלבנת בגדי פשתן. 
יקר  תקופה  באותה  נחשב  הלבנה  תהליך  שעבר  "פשתן 
ועדין מאוד. הוא היה בלה במהירות ונקרע בקלות. גם חז"ל 
כלי  ביתו  לבני  יקנה  נכסיו  לבזבז  'הרוצה  כי  כתבו  בגמרא 
פשתן לבנים'. נראה שבכפר הזה היה ידע יוצא דופן להלבנת 
פשתן, ומכאן ההון שאפשר את הקמת בית הכנסת", אומר 

דריי.
הגיע  קשתות"  ב"עין  הכנסת  בית  של  המסע  עתה  לעת 
לסיימו. התוצאה מרהיבה וכעת אפשר לסייר באתר שנפתח 
רשמית לפני כחודשיים, ומונגש גם לבעלי מוגבלויות. במקום 
מוקרן סרט הסוקר את תהליכי החפירה, השיקום וההיסטוריה 
גולן לשלב  ובעתיד מתכננים במועצה האזורית  של המקום, 

באתר גם טכנולוגיה מתקדמת כמו משקפות מציאות. 
לאתר  שנוגעות  השאלות  רוב  דריי  ישו  מבחינת  אולם 

המעניין והמרהיב הזה נותרו פתוחות. 
"זה יישמע קצת מוזר, אבל לטעמי הפיכת 'עין קשתות' 
לאתר מורשת לאומי הוא הגולל שסתם סופית את האפשרות 
השאלות  כל  שם.  היה  באמת  מה  ולהבין  לחקור  להמשיך, 
שעלו אצלנו ביחס לאתר נגעו לבניין אחד בודד ולמעיין. כל 
הכפר שמסביב נזנח לחלוטין. לצערי זה קורה בכל האתרים 
שאנחנו מכירים. חופרים, מוצאים בית כנסת שהופך כמובן 
לדוגמה:  זונחים.  שסביבו  היישוב  כל  ואת  הכותרת,  לגולת 
ארון  על  שמופיעים  המובהקים  היהודיים  העיטורים  לצד 
חיים,  בעלי  כמו  פגאניים  עיטורים  המון  גם  ישנם  הקודש, 
צורות גיאומטריות וכמובן הגמלון הסורי, פריט ארכיטקטורה 
פגאני מובהק. מה העובדות האלה אומרות על האנשים שגרו 
באותה  היהודית  אופי ההתיישבות  על  אומר  זה  מה  בכפר? 
תקופה באזור הזה? האם הם היו יהודים כמו שאנו מכירים 
מדוע  זרה?  ועבודה  יהדות  בין  שילבו  שהם  או  ומדמיינים, 
הקמת  אפשר  ליהדות  ועוין  ביזנטי  שהיה  המקומי  השלטון 
מה  הגולן?  רמת  רחבי  בכל  שכאלה  מפוארים  כנסת  בתי 
ִאפשר את זה? אלו חידות שעדיין לא נפתרו. התשובות להן 
באתר,  המבקרים  בשביל  שנסללו  לשבילים  מתחת  קבורות 

ושם לצערי הן כנראה יישארו לעולם". 

דריי )בתמונה(: "היום, כשאנחנו כבר 
יודעים מול מה אנחנו עומדים, קל לומר 

שידענו כל הזמן שמדובר בבניין גדול, 
מרשים ומפואר. אבל אף אחד מאיתנו 
לא דמיין עד כמה. זה מתחיל בפרטים 
הקטנים, כמו העיטורים, ונגמר בבמת 

ארון הקודש שנמצאה ושבכלל לא ידענו 
שהיא קיימת. במחקר בתי הכנסת 

הבימה הזאת תיזכר כנקודת מפנה, 
משום שהעוצמה, הפאר והגודל של מה 

שהתגלה שם אין להם אח ורע בבתי 
כנסת קדומים בשום מקום בעולם". 

Aאיתמר כהן
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מספר שיא של עגורים בעמק החולה
מתברר שהאהדה לישראל לא עוצרת רק בקרב קבוצות אוהדי ציון ותיירים סקרנים, 
כי אפילו העגורים שעוברים כאן בכל שנה בסתיו, הגיעו לשיאים חדשים. יותר מ־50 

אלף פרטים מקשטים בימים אלה את שמי עמק החולה בתעופה מרהיבה

אביגיל זית 

לא  העגורים  וגם  חוזרים.  מרוצים  שלקוחות  ידוע 
בכל  בצפון.  החולה  באגמון  השנתי  הביקור  את  מפספסים 
שנה בחודשי הסתיו מגיעים לישראל בעונה הזאת עשרות 
אלפי עגורים. במהלך מסע הנדידה שלהם מארצות אירופה 
עוצרים  הם  החמה  אפריקה  לכיוון  להתקרר  שמתחילה 

לחופשה ישראלית באגמון החולה. 
קק"ל,  של  החולה  אגמון  שמורת  מנהלת  רובין,  ענבר 
מספרת על מספר חסר תקדים של עגורים השנה: "בשבוע 
מספר  זהו  באגמון!  עגורים  אלף  מ־50  יותר  ספרנו  שעבר 
מלון  אצלנו  את  המוצאים  כאלו  יש  הזמנים.  כל  של  שיא 
לחופשה קצרה, שבה העגורים הצעירים שבקעו רק באביב 
אוגרים כוחות כדי להמשיך בדרך, ויש שמתאהבים באגמון 

ונשארים לחורף כולו". 
העגור הוא ציפור נודדת מרשימה, גדולה וחזקה. העגור 
האפור שמגיע אלינו הוא היחיד מבין מיני העגורים שאינו 
גם  הנודדות  כל הציפורים  כמו  סובל מסכנת הכחדה, אבל 
מדינת  שונות.  בארצות  אדם  בני  של  מפגיעות  סובל  הוא 
זוכות  הם  כאן  הציפורים,  של  המבטחים  חוף  היא  ישראל 
ליחס טוב לאחר ניסיונות הציד הרבים המקובלים, לדוגמה, 
ופינלנד,  רוסיה  העגורים,  של  המוצא  בארצות  בלבנון. 
נאמנות  זוגיות,  כמו  וטובים  חיוביים  ערכים  מסמלים  הם 

ואריכות ימים, ולכן הם זוכים להגנה של החברה.
ביצה  אדמות  עם  בשטחים  לחיות  אוהבים  העגורים 
אוהבים  כך  כל  שהם  הסיבות  אחת  וזוהי  עשב,  והרבה 
את האגמון. "בכל לילה הם מתכנסים מכל העמק ללינה 
מתפזרים",  הם  ראשון  אור  עם  ובבוקר  במים,  משותפת 
מוציאים  אנחנו  הזה  המופלא  "בזמן  מספרת.  ענבר 
סיורים שקטים בעגלת מסתור ובהם אפשר לצפות בטקס 

המדהים הזה". 
ליצור  עלולים  העגורים  אותם,  שאופף  הקסם  מלבד 
בעיות גדולות לחקלאים. לכן הקימו בקק"ל פרויקט מיוחד 
הגידולים  על  לשמור  כדי  החולה:  עמק  חקלאי  בשיתוף 
ממקורי העגורים, מפזרים בשטח מוגדר בכל יום טונות של 
השלב  את  גם  לאכול.  העגורים  באים  ואותם  תירס  גרעיני 
בקק"ל,  לטובה  מנצלים  העגורים  של  היום  בסדר  הזה 

ומצרפים לטרקטור שמחלק את המזון סיורי האכלה. 

יודעים  "העגורים לא מפחדים מהטרקטור מכיוון שהם 
אנחנו  הטרקטור  "אל  ענבר.  אומרת  המזון",  מגיע  שאיתו 
המגיעים  והצלמים  המבקרים  וכך  מסתור  עגלת  מחברים 
הלהקה.  בתוך  ממש  להסתובב  יכולים  העולם  קצות  מכל 
הטבע  ערוץ  בעולם.  מקום  בשום  קיימת  שלא  חוויה  זוהי 
של ה־BBC והנשיונאל ג'יאוגרפיק מיקמו את אגמון החולה 
בזמן נדידת העגורים בעשירייה הפותחת של אתרי החובה 
לחובבי הטבע ולצלמי טבע. אני באופן אישי מחכה כל שנה 

בהתרגשות גדולה שהם יגיעו". 
משפחתיים  לתאים  ומחולקים  בלהקות  חיים  העגורים 

ענבר מסבירה שהנדידה  חייהם.  נאמנים לאורך  שלהם הם 
הם  "בסתיו  שבאביב.  מזו  יותר  הרבה  משמעותית  בסתיו 
דואגים  עוד  ההורים  יותר,  ארוכה  לתקופה  כאן  עוצרים 
ומתחמים  לכאן  מגיעים  הם  אותם.  ומלווים  לצעירים 
טריטוריה שמאפשרת להם לחיות כאן זמן מה כדי להתחזק. 
עפים  עדיין  אמנם  הם  יותר;  בוגרים  כבר  הצעירים  באביב 
הקינון  לאזורי  להגיע  ממהרים  כולם  אבל  כמשפחה,  יחד 
באירופה ולתפוס את המקומות הטובים לתקופה הארוכה 
של הקיץ, ולכן לא מתעכבים כאן הרבה". עד לשנה הבאה 

כמובן.

ענבר רובין, מנהלת 
שמורת אגמון החולה: 

"אנחנו מחברים אל 
הטרקטור עגלת 

מסתור וכך המבקרים 
והצלמים המגיעים 
מכל קצות העולם 
יכולים להסתובב 

ממש בתוך הלהקה. 
זוהי חוויה שלא 

קיימת בשום מקום 
בעולם. ערוץ הטבע 

של ה־BBC והנשיונאל 
ג'יאוגרפיק מיקמו 
את אגמון החולה 

בזמן נדידת העגורים 
בעשירייה הפותחת של 

אתרי החובה לחובבי 
הטבע ולצלמי טבע. 

אני באופן אישי מחכה 
כל שנה בהתרגשות 

גדולה שהם יגיעו" 

A עינבר שלומית רובין, קק"ל



"דווקא הפחות 'תורניים'8
הם אלו שמתגעגעים לסבא"

הסכם אוסלו הכה בחוזקה בבריאותו, בני עקיבא הייתה אהבתו 
ובאותה נשימה מושא לביקורתו, הוא חינך את כל מי שהיום 

  זקני הציונות הדתית', וגם את בניו של פרופ' ליבוביץ'
השבוע יכריזו במוסדות החמ"ד על הרב משה צבי נריה כדמות 

המופת לשנה הקרובה. ארנון סגל נפגש עם בנו ונכדו של אבי 
הכיפות הסרוגות כדי לנסות לנתח לאן צמח מפעל חייו של 

האיש שהמציא את הישיבה התיכונית )ממש בלי כוונה( ובפועל 
הצמיח את עולם החינוך הדתי־לאומי  לא הצלחנו להתאפק 

מלנחש 'מה היה אומר היום' על הסוגיות שמטרידות אותנו 

ארנון סגל צילום: מרים צחי

להלוויית הרב משה צבי נריה בי"ט בכסלו תשנ"ו הגעתי 
כתלמיד כיתה י' בישיבה בירושלים. גשם זלעפות ירד אז בכפר 
הרא"ה ולאורך כל הדרך חזרה ממנו. בהלוויה, מתחת לאין־

ספור מטריות, האזין הקהל לדברי חנן פורת ז"ל שסיפר על 
דבריו האחרונים של הרב, שהולחנו מאוחר יותר: "קדושה אני 
מבקש, קודש הקדשים אני מבקש, תנו לי קדושת ארץ ישראל, 

תנו לי קדושת אהבת ישראל, תנו לי אהבת ארץ ישראל". 
אלה היו ימים קשים מנשוא לציונות הדתית, הקהל שהרב 
נריה יותר מכל רב אחר - יותר אפילו ממורו ורבו הרב קוק 
אחרי  וקצת  חודש  היה  זה  והצמחתו.  הופעתו  על  חתום   -
היישר  ההם  בימים  הופנתה  המאשימה  והאצבע  רבין,  רצח 
את  העצים  רק  בהלוויה  שירד  הגשם  הזה.  הציבור  לעבר 
התפאורה העגומה. בנו של הרב, הרב נחום נריה, משוכנע גם 
היום שהסכמי אוסלו שרבין הוביל קיצרו את ימיו של אביו, 
"זה עלה לו בבריאות". הוא ובנו הרב יצחק נריה, כיום ראשי 
לו  בהתנתקות,  שגם  מעריכים  באפרת,  בציון'  'תורה  ישיבת 
נריה חותם על הקריאה לסרב  חי, היה האב־הסב הרב  היה 
פקודה לנסיגה משטחי ארץ ישראל, ממש כפי שחתם עשור 
קודם לכן על קריאה כזו יחד עם הרב אברהם שפירא והרב 

שאול ישראלי זצ"ל. 
בחיי  עוד  שנים,   85 לפני  החודש  הוקם  הרא"ה  כפר 
'ואדי  אז  שנקרא  במקום  המושב,  קרוי  שמו  שעל  קוק  הרב 
בי'  יותר,  מאוחר  שנים  שש  לשם  הגיעה  הישיבה  חווארית'. 
בחשוון ת"ש )1939(. כפר הרא"ה היא אם ישיבות בני עקיבא. 
כולן צמחו מכאן. בכפר הרא"ה נבנתה גם התשתית להקמת 

ישיבות ההסדר. 
אז  שבפולין,  בלודז'   1913 בשנת  נולד  עצמו  נריה  הרב 
לא  סטלין  של  המועצות  ברית  הרוסית.  האימפריה  בתחום 
הצעיר  צבי  וכשמשה  תורה,  ללימוד  אידיאלי  מקום  הייתה 
שמע שהרב הראשי לארץ ישראל עוסק בהצלת בני ישיבות 
צירף  יהודה,  צבי  הרב  לבנו,  מכתב  שלח  המועצות,  מברית 
האישורים  ארצה.  להעלותו  שיסייעו  וביקש  תורה  חידושי 
תר"ץ  בקיץ  אחדים,  חודשים  וכעבור  הגיעו  אכן  המיוחלים 
לרב  להודות  הלך  ראשית  לירושלים.  הצעיר  הגיע   ,)1930(
"לא  קוק:  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  ארצה,  אותו  שהביא 
'נקודה'  לעיתון  בריאיון  אמר  כמעט",  דבר  שום  עליו  ידעתי 
לפני שלושים שנה, בחורף תשמ"ט. "שמעתי רק שהוא מין רב 
מודרני, רשמי כזה, ופתאום עומד לפניי רבי, לא רב. אישיות. 
קודש.  הדרת  כולו  בעיניים.  ואור  גדולות  עיניים  עם  אדם 
אנשים בכובעים שחורים עומדים סביבו בדחילו וברחימו. כל 

התיאורים הקודמים נמוגו".
בארץ הצטרף משה צבי נריה להובלת תנועת בני עקיבא 
בני  אותה.  הקים  ז"ל  אליאש  שיחיאל  קצר מאוד אחרי  זמן 
ארצה,  נריה  הרב  עלה  בטרם  עוד  בתרפ"ט,  נוסדה  עקיבא 
אך בשנת 1932 כבר כתב הצעיר הנמרץ בן ה־19 את המנון 
התנועה 'יד אחים'. כשגילה שאין לבני עקיבא שירים משלה, 
כתב והלחין בעבורה כמה וכמה שירים. הוא היה מעין מדריך 
בוגר שהעניק גאוות יחידה לנוער הדתי הציוני שמנה בשנים 

ההן מתי מעט. 
'זרעים',  את  הקים  עיתון,  חסר  שלתנועה  לו  כשהתברר 

לצופים  העובד,  שלנוער  ייתכן  "כיצד  הזה.  היום  עד  שקיים 
אנשים  לנו  אין  לא?  לנו  ורק  עיתון  יהיה  העולים  ולמחנות 
שיודעים לכתוב?" הקשה בישיבת ההנהלה הארצית. בפתח 
שלושה  קוק,  הרב  של  תמונתו  הופיעה  הראשון  הגיליון 
ההוא  בגיליון  תרצ"ה.  בקיץ  פטירתו  לאחר  בלבד  שבועות 
הגיליון  סגירת  לפני  עגנון.  גם מאמר של הסופר ש"י  הופיע 
הלך העורך להראות לעגנון את החומר. הסופר לגלג על השם 
אין  משנה,  של  שם  זה  "זרעים?  לביטאון:  נריה  הרב  שבחר 
נריה  הרב  מחה  השני  בגיליון  לעיתון?"  אחרים  שמות  לכם 
מפטירת  הארץ־ישראליות  האליטות  של  ההתעלמות  על 
יודע מי  וגם התנבא שבעוד כמה עשורים כש"מי  הרב קוק, 
מהסופרים הקיימים ייזכר או ייפקד, תיפקד תורתו של הרב 

ורבים ילכו לאורה". 

תמך במדיניות ההכלה
לחור  לרדת  נריה  צבי  משה  בחר  רווק,  בעודו   ,26 בגיל 
נערץ,  מדריך  אז  היה  הוא  בירושלים  חפר.  שבעמק  הנידח 
במדינה  ממשלה  כראש  יסיים  שעוד  משוכנעים  היו  וחניכיו 
היהודית העתידה לקום, אבל הרב נריה הלך לכפר הרא"ה. יחד 
איתו ירדו לכפר 13 נערים. בתחילה עיקר מזונם היו התפוזים 
שגדלו בשפע על העצים. מזון אחר כמעט לא ניתן. המגורים 

והלימודים היו ברפת נטושה שהכפר ייעד לטובת הישיבה. 

הרב נריה הוא קודם כול ואחרי הכול מתרגם תורת הרב 
שפרט  ומי  דברה  מביא  ההמונים,  לשפת  הערטילאית  קוק 
הארץ־ המעשה  בעולם  ממשיים  פעולה  לדפוסי  אותה 

ישראלי. הרב נריה הוא שגיבש את הקהל הדתי־לאומי ההולך 
ומתעצם סביב דמותו של הרב קוק, ומי שהעניק לציבור הזה 
פורת,  חנן  דרוקמן,  חיים  לוינגר,  משה  הנערים  וכיוון.  זהות 
צפניה דרורי, צבי טל ורבים אחרים, גדלו בישיבתו. מקרב בוגרי 
האם,  לישיבת  לשוב  הקבוצה שבחרה  גם  קמה  הרא"ה  כפר 
מרכז הרב, ולגאול אותה מהתרדמת שאפיינה אותה בעשרות 
השנים שאחרי פטירת הרב קוק. אפילו ישעיהו ליבוביץ' שלח 
את ילדיו ללמוד אצל הרב נריה בכפר הרא"ה. עוד הרבה לפני 
שריקודי "עוצו עצה" שימשו תפאורה להפגנות גוש אמונים, 

רקדו אותם בסעודות ליל שבת בישיבה הזאת.
יכיל  זה  "מוסד  בלבד.  קודש  לימודי  כאן  למדו  בתחילה 
גם  בדעתו  נריה  הרב  החזיק  תורה",  לומדי  ורק  אך  בקרבו 
ניגשו  בתשט"ז  רק  תש"ח.  מחזור  בוגרי  של  הסיום  במסיבת 
שישיבות  "אחרי  בגרות.  לבחינות  הרא"ה  כפר  בוגרי  ראשוני 
תיכוניים  והוקמו כמה בתי ספר  אחרות התחילו עם הבגרות 
דתיים", הסביר הרב נריה ל'נקודה' בתשמ"ט, "הבנו שאם לא 
נכניס לימודי חול, נאבד את רוב הנוער של בניֹ עקיבא. בהתחלה 
הסתפקנו בתוכנית לימודים אקסטרנית, אבל בהמשך, ולא בלב 

קל, נאלצנו לעבור למסגרת רחבה יותר של לימודי חול.
אז  וסיפר  המשיך  מוויז'ניץ",  האדמו"ר  כאן  ביקר  "פעם 
מאוד  והתפילה  שהלימוד  לי  אמר  מנחה  "אחרי  נריה.  הרב 
שיש  הצ'ופצ'יק  רק  זה  שמפריע  ומה  בעיניו,  חן  מוצאים 
שאבא  לו  אמרתי  לבלורית.  התכוון  הוא  בראש.  לתלמידים 
שאסור  אותנו  לימד  בנהר,  להתרחץ  אהב  מאוד  אשר  ז"ל, 
לתת יד לטובע, אלא רק לתפוס בשערות ולמשוך. רבי, פניתי 
לאורח, הילדים האלה טובעים וצריך קצת שערות כדי שיהיה 

במה למשוך".
הנוהג המקובל בקרב הנוער הדתי בימים ההם כלל שחייה 
תקף  לא  מעולם  נריה  הרב  מעורבים.  וריקודים  מעורבת 
ישירות את התופעות הללו, ועיקר מאמציו החינוכיים, בעיקר 
בשיחות ליל שבת, כוון לכך שהתלמידים ישימו בעצמם קץ 
לתופעות הללו, כפי שאמנם קרה בסוף. כעבור שנים הסביר 
"באותו  שלו:  ההכלה  במדיניות  ההיגיון  את  'נקודה'  לכתב 
הריקודים  את  עקיבא  בני  של  תל־אביב  בסניף  שביטלו  יום 

המשותפים 15 חברים פרשו ממנו לבלי שוב". 
בני  ישיבות  להקמת  חלוץ  כוחות  נשלחו  הרא"ה  מכפר 
כך  ובנחלים,  במירון  הישיבות  הוקמו  כך  נוספות.  עקיבא 
הוקמה נתיב מאיר בירושלים. כך בנתניה, בחדרה, ברעננה, בכל 
מקום שהיה אפשר לדחוף ר"מ ועשרה תלמידים. כך הוכתר 
הרב נריה, אם כי מעולם לא באופן רשמי, כראש ישיבות בני 
בעיני  נמדדה  ברשת  ישיבה  כל  של  ההצלחה  מידת  עקיבא. 

הרב על פי מספר הבוגרים שהיא הזרימה לישיבות ההסדר. 

כן, יבורך הטשטוש המאחד
23 שנים חלפו מאז פטירת הרב נריה. הרבה השתנה מאז. 
בעדינות רומזים הבן הרב נחום נריה והנכד הרב יצחק נריה 
שייתכן שמפעל חייו של האב־הסב, ישיבות בני עקיבא, כבר 

איבד את ההובלה בציונות הדתית. 

זאת  ואפשר לתלות  דור  זאת בשינוי של  "אפשר לתלות 
בשינוי רוח המפקד ובשינוי האווירה", אומר הרב יצחק, "אבל 
כך או אחרת אם לפני 23 שנה ישיבות בני עקיבא הובילו את 
הציונות הדתית, לא בטוח שזה כך כיום. היום קיימות ישיבות 

אחרות בראש הפירמידה". 
לא  מעולם  ומבהיר שאביו  בנו  לדברי  נחום מצטרף  הרב 
השקיע את כל מניותיו במפעל כזה או אחר: "אני התחלתי 
ללמוד בכפר הרא"ה, אבל ביוזמתו של אבא ובעזרתו עברתי 
לישיבה אחרת, ישיבת קול תורה. אז נשאל אבא איך זה שבנך 
שהקמתי  'הישיבה  השיב:  והוא  שלך,  בישיבה  ממשיך  לא 
לא  אבל  מסורתית,  לישיבה  להגיע  רצו  שלא  לאלו  מיועדת 
דאג  אבא  כזו'.  לישיבה  להגיע  ויכולים  שרצו  כאלו  בשביל 
שבציבור שלנו יהיה מרחב של גוונים וזה ייתן לכל אחד את 
המרחב המתאים לו. ברור לי שהיה אומר זאת גם במציאות 

של היום. הוא דגל בריבוי חזיתות". 
נוהגים לטעון שהוא לא ראה כאידיאל את תפיסת תורה 

ועבודה אלא כאילוץ. זה נכון? 
את  ראה  הוא  דבר  בכל  מוטעית.  טענה  "זו  נחום:  הרב 
ועבודה,  תורה  היה  הצורך  בשעתו  השעה.  צורך  לפי  הדבר 
צרכים  קיימים  דור  לכל  אידיאלי.  היה  זה  צורך שעה  ובתור 

משלו". 
מה הרב נריה היה חושב על מה שמכונה 'דתיי הרצף'? 

הרב יצחק: "גם בזמנו היו כאלה. זה לא דבר חדש. היום 
לכל דבר ניתן מינוח, אבל במציאות היו גם היו כאלה. צריך 
לראות איך כל אחד מוצא את מקומו בתוך המשפחה הגדולה 

של הציונות הדתית". 
הרב נחום: "בתחילת הדרך השיעורים של אבא היו הרבה 
יותר חברתיים מאשר תורניים. רק לאחר מכן, בתוך השירה 
וכך החדיר  וכיבוש הארץ.  ענייני התורה  גם את  הוא הכניס 
לאותם רחוקים יותר את האהבה, את השמחה ואת הזהות 

העצמית". 
הוא לא היה יוצא נגד תופעת הדתיים־לייט?

לומד  אותם.  מחבק  היה  הוא  לא.  "לחלוטין  יצחק:  הרב 
איתם, מדבר איתם".

הרב נחום: "ושר איתם".

הרב  מוסיף  אוהב",  לב  מתוך  ביקורת  להעביר  ידע  "הוא 
יצחק. "מי ששמע את הביקורת הבין מעצמו את הכוונה. זה 
היום  שעד  תלמידים  לו  היו  שלו.  הקסם  מסודות  אחד  היה 
זוכרים בערגה את השיעורים שלו  'תורניים' אבל  הזה אינם 
ואת החיבה שלו. סבא תמיד ציטט את המימרא שצִבור הוא 
ראשי תיבות של צדיקים בינוניים ורשעים, והוסיף שההבדל 
בין צִבור לצבר הוא ו"ו החיבור. סבא היה ו"ו החיבור. הוא 
כל הזמן דאג לחבר. גם היום אנחנו צריכים כל הזמן לחבר. 
כאלו  רק  לא  לעם.  מחוברים  שיהיו  חכמים  תלמידי  לגדל 

שיגידו שדרכם היא האמת ואין בלתה. 
מתגעגע  שהכי  זה  הוא  הפחות־תורני  הציבור  "דווקא 
לסבא, כי באופיו התורני סבא היה גם תלמיד חכם אידאולוג 
בין  מאוד  גדול  פער  שלנו  בציבור  קיים  היום  מחנך.  וגם 
אנשי אידאולוגיה לבין אנשי חינוך. אנשי אידאולוגיה באים 
הם  אליי'.  לה'  'מי  וצועקים  ההר,  בראש  גבוה  דגל  ומניפים 
ולא מראים את הדרך.  סוללים מסילה  לא  אינם מתפשרים, 

החלה הבניה
בבניינים 19-20

שלב א' אוכלס במאות משפחות שלב ב' איכלוס בקרוב שלב ג' בבניה, השיווק לקראת סיום שלב ד' בשיווק. הבנייה החלה

הצטרפו גם אתם לקהילת כרמי הנדיב בלב הארץ
״כרמי הנדיב״ ממוקמת בין קרית מלאכי לכפר ורבורג ובאר טוביה. 
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הפרויקט בליווי

PRE-SALE
דירות 4 חדרים החל מ-

ימים אחרונים למחירי₪1,170,000 

"פעם ביקר כאן האדמו"ר מוויז'ניץ 
אחרי מנחה אמר לי שהלימוד והתפילה 
מאוד מוצאים חן בעיניו, ומה שמפריע 
זה רק הבלורית של התלמידים", סיפר 

אז הרב נריה. "אמרתי לו שאבא ז"ל, 
אשר מאוד אהב להתרחץ בנהר, לימד 

אותנו שאסור לתת יד לטובע, אלא רק 
לתפוס בשערות ולמשוך. רבי, פניתי 
לאורח, הילדים האלה טובעים וצריך 

קצת שערות כדי שיהיה במה למשוך"

מה הרב נריה היה חושב על מה 
שמכונה 'דתיי הרצף'? 

הרב יצחק: "גם בזמנו היו כאלה. צריך 
לראות איך כל אחד מוצא את מקומו 
בתוך המשפחה הגדולה של הציונות 

הדתית". 
הוא לא היה יוצא נגד תופעת 

הדתיים־לייט?
הרב יצחק: "לחלוטין לא. הוא היה 

מחבק אותם. לומד איתם, מדבר איתם".
הרב נחום: "ושר איתם".



9 "דווקא הפחות 'תורניים'
את  תתאימו  'אתם  היא  שלהם  הגישה 
בימינו  קיימים  שני,  מצד  אליי'.  עצמכם 
ונפש  בלב  מסורים  חינוך  אנשי  הרבה 
אבל  הבוץ,  תוך  ואל  העם  אל  שיורדים 
מתוך התעסקות עם המציאות לפעמים 
הזה  הנדיר  השילוב  לה.  נכנעים  גם 
עושה  ולא  מתבלבל  לא  אחד  שמצד 
יודע  שני  ומצד  דבר,  לכל  אידיאליזציה 
להוביל  אפשר  ואיך  הדור  נמצא  היכן 
אותו שלב אחרי שלב מתוך אהבה וחום, 

זה סוג אישיות שחסר לנו מאוד". 
גדלה  שהתבדלות  נדמה  היום 
בקהילות  חיים  ה"חרד"לים"  והולכת. 

נפרדות מה"לייטים". 
ה'  ברוך  כי  נכון,  "זה  יצחק:  הרב 
והתרבה.  גדל  הדתי־לאומי  הציבור 
המשותפות.  הקהילות  איננה  הנקודה 
השאלה החשובה היא אם עדיין מרגישים 
כמשפחה. אז יש אריאל ויש בני עקיבא 
וגם תלמודי תורה, אבל השאלה היא אם 
את  כאן  מרגישים  עדיין  זאת  כל  אחרי 
לציבור  גם  כי  הציבור.  לכלל  האחריות 
ללמוד  מה  מאוד  הרבה  יש  החרד"לי 
בסבא.  שבערה  נקודה  זו  מהלייטים. 
תחושת השותפות והמשפחתיות בוודאי 
קיימת בקרב רבנים שזה עניינם ומהותם, 
בדיונים  מספיק  נוכחת  לא  היא  אבל 
בעיקר  נועדו  שהם  הוא  היום  דיונים  של  טבעם  הציבוריים. 
ליצור כותרות, וממילא מדגישים בהם את המפריד ולא את 

המאחד. 
בעיה  על  בנט  נפתלי  החינוך  שר  עם  דיברתי  "לאחרונה 
יראה  שאם  לו  אמרתי  הזאת  ובמסגרת  מסוימת,  חינוכית 
להיות  שצריכה  אחת  יחידה  ולא  משפחה  הדתית  בציונות 
הבין  הוא  פחות.  נוראות  ייראו  הבעיות   - אחיד  גוון  בעלת 
שלו  הכישרונות  יש  ילד  לכל  במשפחה  כוונתי.  את  היטב 
והייחודיות שלו והוא חייב להיות מחובר לשורשו ולהתפתח 
בתקשורת  הנוכח  השיח  אותו.  חנן  שהקב"ה  האופי  לפי 
הדתית היום משנן את הטענה שאנחנו כבר איננו ציבור אחד, 

ואותי האמירות הללו מדאיגות ומחרידות". 

הרב נחום: "אבא נהג לומר: מאז שהצטרפתי לבני עקיבא, 
מיומי הראשון, אני לא מרוצה, אבל עד היום הזה אני בטוח 
שהמקום היחיד שבו אני יכול וצריך לפעול הוא בני עקיבא". 
"סבא ידע לדבר לקהל בשפתו", מוסיף הרב יצחק. "הוא 
עצמו אמר שאחת הסיבות שאוהבים אותו היא שהוא יודע 
לדבר בשבעים לשון. הוא נהג לומר 'יבורך הטשטוש המאחד'. 
שרב  עמוקה  אמונה  מתוך  אלא  זול,  ממקום  נאמר  לא  זה 

המאחד על המפריד". 

סלד מלהיות קישוט
שלו:  מסבא  במיוחד  בולט  אחד  זיכרון  נריה  יצחק  לרב 
שאני  חשבתי  בחינוך.  לעסוק  רציתי  לא  הדרך  "בתחילת 
מאוד  עליי  לחץ  סבא  אבל  בחיי,  אחר  לתחום  לפנות  צריך 
בכפר  עקיבא  בני  לישיבת  אותי  הביא  הוא  בחינוך.  לעסוק 
הרא"ה וביקש ממני לשמש מדריך במשך חודשיים. הוא שלח 
אותי לריאיון אצל מנהל הפנימייה, ואחר כך הלכתי לביתם 
הוא  לשולחן,  כשישבנו  צהריים.  לארוחת  וסבתא  סבא  של 
שאל אותי איך היה הריאיון. עניתי: 'בסדר גמור, אבל זה לא 
מתאים לי'. הוא שאל למה, ועניתי שקודם כול אני צריך לחנך 
את עצמי ורק אחר כך אתחיל לחנך אחרים. הוא שמח והשיב 
לי: 'מצוין. התקבלת'. זה מבטא הכול. אדם שמרגיש שהכול 

מושלם אצלו לא יתקדם הלאה וגם לא יקדם הלאה". 
נריה הייתה  ומספר עד כמה הראייה של הרב  הוא מוסיף 
שנפטר  "יהודי  שלומנו".  ב"אנשי  התמקדה  ולא  ציבורית 
הוא  מסבא.  שקיבל  מכתבים  כמה  בעיזבונו  הותיר  לאחרונה 
שלח לסבא המחאה על סכום עצום של כסף. סבא שלח לו מיד 
מכתב שבו כתב שזהו סכום גדול מדי מכדי להיות בידיים של 
אדם פרטי, והוסיף שהוא מפקיד אותו בידי ארגון מסוים ומציע 
להשקיע את הכסף בישיבת קריית שמונה ובישיבת ימית שקמו 
באותו זמן. אלו לא היו ישיבות ששייכות לרשת שסבא ייסד, 

אבל מה שהטריד אותו היה רק טובת כלל ישראל". 
הרב נחום זוכר במיוחד את ההתרגשות הגדולה של הרב 
נריה כשירושלים העתיקה שוחררה. "אלו היו ימי אתחלתא 
דגאולה לאבא, ונוצרה אצלו ציפייה גדולה להמשך התהליך. 
של  הבריאות  הדרדור.  ימי  היו  זאת,  לעומת  אוסלו,  הסכמי 
אבא נפגעה, וזאת בגלל ההתייחסות של הממשלה לירושלים. 
וצוירה  טושטשה  המקדש  ולבית  המוריה  להר  השאיפה 

כפוליטית". 
צלצלתי  אוסלו  הסכמי  של  שנה  "באותה  יצחק:  הרב 
לשמחה  מועדים  לו  לאחל  העצמאות  יום  בבוקר  לסבא 

לגאולה שלמה ]ברכה שהרב נריה עצמו ניסח, יחד עם נוסח 
תפילות יום העצמאות שחיבר ושמקובל כיום בציבור. א"ס[, 
העצמאות?  יום  את  חגגת  איך  יצחקל'ה,  אותי:  שאל  והוא 
ואיך אפשר  הוא שאל:  בלילה.  בישיבה  לו מה עשו  סיפרתי 
לשמוח? הבנתי שהוא שואל כי יש לו תשובה. שאלתי אותו: 
איך, סבא? הוא ענה: פשוט מאוד. אנחנו שמחים על המדינה, 

ועצובים ומתפללים על הממשלה". 
1969- בשנים  )במפד"ל,  כנסת  חבר  בעצמו  שהיה  כמי 
1973(, מה היה הרב נריה חושב על התנהלות הבית היהודי 

של היום? 
הרב נחום איננו משוכנע שאפשר להסיק משהו מכהונתו 
של אביו בבית הנבחרים: "אבא הלך לכנסת בעל כורחו ואמר 

ששם הוא היה בגלות". 
ממשיך  דרוקמן",  הרב  לבין  בינו  מחלוקת  הייתה  "בזה 
הרב  ואילו  לרבנים  איננה מקום  סבר שהכנסת  "אבא  הנכד. 
שהכנסת  אודותיו  על  שיצא  החדש  בספר  מתבטא  דרוקמן 
היא דווקא כן מקום לרבנים. מבחינת סבא המקום הזה דרש 

יותר מדי התפתלויות וויתור על האמת". 
הוא עדיין היה מוצא היום את מקומו בבית היהודי?

הקמת  את  כראיה  ומביא  בכך,  בטוח  איננו  יצחק  הרב 
מפלגת מצ"ד בידי סבו ובידי הרב דרוקמן. מצ"ד, ראשי תיבות 
של 'מחנה הציונות הדתית', הייתה מפלגה שפרשה מהמפד"ל 
לאחר  בממשלה  המפלגה  הישארות  רקע  על   1983 בשנת 
החרבת חבל ימית. אם למישהו הדברים מזכירים במשהו את 
אירועי השבוע בבית היהודי זה כנראה לא במקרה, אם כי הבן 

והנכד לבית נריה אינם חד־משמעיים באשר לדרך שבה היה 
נוקט הרב נריה בשאלות הפוליטיות של ימינו. 

הרב יצחק: "תמיד קיימת תסיסה, והיא דבר בריא ומעיד 
על חיים. האם סבא היה מרוצה מהבית היהודי? קשה לומר. 

האם הוא היה יוצא נגד ובאיזה אופן? קשה לדעת". 
היה  לא  תמיד  הוא  עקיבא:  בני  לגבי  "כמו  נחום:  הרב 
שבו  אחר  פעולה  שדה  אין  כאמור,  שני,  מצד  אבל  מרוצה, 

היה  אלא  פעולה,  משתף  היה  רק  לא  הוא  לפעול.  אפשר 
גם  האם  העשייה.  מקום  שזה  משום  מלא  שותף  ספק  ללא 
יקרבום  מעשיהם  העשייה?  מקום  הוא  היהודי  הבית  היום 

ומעשיהם ירחיקום". 
מכל  מרוצה  היה  לא  נריה  הרב  אם  גם  נכון,  הבנתי  אם 

מעשה ספציפי, הוא חשב שצריך ללכת עם מה שיש. 
אפשרות  שקיימת  בתנאי  זאת  אבל  "נכון,  יצחק:  הרב 

אינך  ולשנות,  להוביל  לך  נותנים  לא  אם  ולשנות.  להוביל 
מלהיות  סלד  סבא  קישוט.  סתם  אלא  מוביל  ואינך  שותף 
קישוט. היו כל מיני מצבים שבהם ראיתי כמה הוא סלד מזה". 
הרב נריה שימש גם עורך עיתון. מה הוא היה חושב על 

העיתונות הציונית־דתית של ימינו?
מאושר,  היה  הוא  קטן'  שמ'עולם  לי  "ברור  יצחק:  הרב 
בייחוד ממדור 'רשות הדיבור', וזאת בגלל עצם היצירה. הוא 
כי  בנוער,  מאוד  והאמין  ובתסיסה,  ביצירה  עמוקות  האמין 
שאם  גם  לי  ברור  כרסו.  את  מלטף  ולא  ומתקדם  חי  הנוער 
היו שם דברים שלא היו לרוחו, הוא היה שולח מכתבי תגובה, 
עליי  היצירה.  רבה בעצם  הוא ראה משמעות  זאת  אבל עם 
הוא כעס בגלל שלטענתו הכתב שלי היה בלתי קריא בעליל, 
ולדעתו חייבים 'ללמד את בני יהודה ֶקֶסת', כלומר מוכרחים 
לדעת לכתוב. היה חשוב לו לא רק שהכתב יהיה קריא, אלא 
פעם אחת  הדברים.  את  לסגנן  איך  הידיעה  את  להנחיל  גם 
השקיע כמה וכמה דקות כדי להסביר לי איך נכון לעמוד מול 
קהל. סבא, אגב, כתב את שיריו הראשונים עוד כילד, ומיען 

אותם לכלב שלו שנקרא 'נבחז'". 
הוא היה מסכים עם קריאתו של עורך אחר של זרעים, 

אורי אורבך ז"ל, "הטובים לתקשורת"? 
הרב נחום: "הוא בהחלט חשב שיש להגיע לתקשורת".

ביום שלישי הקרוב, י״ט בכסלו )27.11( יום פטירתו של 
הרב משה צבי נריה, תקיים קרן ׳אחד לאחד׳ יום התרמה 
מיוחד לפרויקט ׳מאה האברכים המצטיינים׳. לתרומות: 

1-700-707-099

הרב יצחק: "השיח הנוכח בתקשורת הדתית 
היום משנן את הטענה שאנחנו כבר איננו 

ציבור אחד, ואותי האמירות הללו מדאיגות 
ומחרידות. ברוך ה' הציבור הדתי־לאומי גדל 

והתרבה. השאלה החשובה היא אם עדיין 
מרגישים כמשפחה. אז יש אריאל ויש בני 

עקיבא וגם תלמודי תורה, אבל השאלה היא 
אם אחרי כל זאת עדיין מרגישים כאן את 

האחריות לכלל הציבור. כי גם לציבור החרד"לי 
יש הרבה מאוד מה ללמוד מהלייטים"

"אבא הלך לכנסת בעל כורחו ואמר 
ששם הוא היה בגלות", אומר הבן.  "בזה 
הייתה מחלוקת בינו לבין הרב דרוקמן", 

ממשיך הנכד. "אבא סבר שהכנסת 
איננה מקום לרבנים ואילו הרב דרוקמן 

מתבטא בספר החדש שיצא על אודותיו 
שהכנסת היא דווקא כן מקום לרבנים. 

מבחינת סבא המקום הזה דרש יותר 
מדי התפתלויות וויתור על האמת"
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את עצמו בשירה. "לא חשבתי שיש לי קול יפה", מספר נועם, 
ישיר...  בנאי  רצו שהבן של מאיר  אני מניח שהמורות  "אבל 
לא התפעלתי מאיך שאני שר, ואני מתנסח בעדינות". בצבא 
מצא בנאי את התמהיל הנכון: לשיר שירים שלו בלבד. "אני 
שעושים  כמו  שלי,  שאינם  שירים  שר  עצמי  את  רואה  לא 

בריאליטי", הוא אומר בנחרצות.
הופעה בריאליטי מדברת אליך בכלל?

ואני  שמופקות,  התכניות  מכל  אליי  פונים  שנה  "בכל 
מסרב בינתיים. למה? אולי לפני כמה שנים הייתי עונה אחרת, 
מלאה  דרך  לעשות  וצריך  דרך  קיצור  שזה  רגשית,  בתשובה 

יותר כדי להצליח. היום אני מביט על זה במבט קר ומבין שזו 
דרך יפה לקבל חשיפה כמו כתבה בעיתון, אבל בסופו של דבר 
הם משתמשים בי, אני צריך לתת להם רייטינג. ועדיין, היום 
לא הייתי שולל את זה לגמרי כמו פעם", הוא אומר בכנות. 
"אבל ברור לי שלבוא לתכנית כזאת בלי לעשות משהו קודם 
זו טעות. אם זה חלק ממהלך של קריירה, זה כבר נשמע לי 

לגיטימי. 
מנותק  אתה  זמרים  בין  שירה  תחרות  מכנס  "כשאתה 
לי  שיש  מרגיש  לא  אני  האמתי  בעולם  האמנות.  מעולם 
תחרות עם אמנים אחרים. כל אמן שמצליח פועל לטובתי, כי 
הוא מרגיל אנשים לצרוך תרבות ישראלית, וזו טובת הכלל. 

בתכנית כזו זה הפוך". 
יש בך לפעמים קנאה באמני הז'אנר הישראלי שהצליחו 

יותר ממך?
יותר  מוכר  להיות  יותר,  רוצה  הייתי  קנאה.  בי  "אין 
ולהצליח ולהתפרנס מזה, אבל אני לא מרגיש שההצלחה של 

מישהו באה על חשבוני".
הענווה והסגנון שלך קצת מזכירים את הסגנון של אביך 

מאיר ז"ל. 
פינה לא  "אבא שלי פחות אהב לדבר. הפומביות הייתה 
נוחה לו, אם כי הוא הבין את החשיבות שבקבלת הכרה. אני 

מרגיש עם זה קצת יותר בנוח".
האם לדעתך הצניעות הזו הייתה בעוכריו?

אפשר  שאי  שאלה  זו  ולדעתי  להצליח,  אחת  דרך  "אין 
לענות עליה, כי הזמנים השתנו. למרות זאת אין ספק שאני 
מרגיש חלק מהתנועה הזאת שלו ושל משפחת בנאי. אנחנו 
אנחנו  פרסום.  בשביל  לא  עושים  שאנחנו  מה  את  עושים 

רוצים שהשירים שלנו ייגעו באנשים, אבל הצורך להיות 'סלב' 
לא קיים".

ברשתות  מהאמנות  הפרסום  את  היום  לנתק  אפשר 
החברתיות?

דמות  פרסום  על  דגש:  שמת  מה  על  היא  השאלה  "כן. 
לזכות  ניסית  מאוד?  האישיים  החיים  חשיפת  על  מסוימת, 
בעיקר שהיצירה  ניסית  להפך,  או  תוכן?  בלי  באהבת הקהל 

תגיע למישהו?"
ובכל זאת נראה שהמאזינים דורשים שהאמן יביא גם את 

חייו האישיים.
דורנו  בני  זמרים  על  לחשוב  ומנסה  זה,  עם  מסכים  "אני 
לפני  מצליח.  ממש  ולא  יוצרים,  זאת  ובכל  סלב'  'לא  שהם 
מגיבים  פחות  שאנשים  תנועה;  איזו  שיש  הרגשתי  חודש 
שלי  דוד  בן  בעז,  עם  ישבתי  באינסטגרם.  ויותר  בפייסבוק 
שהוא גם זמר יוצר, ודיברנו על זה. אמרתי לו שפתאום אני 
קולט שלאביתר אין אינסטגרם, ומעניין מה הוא יעשה. בדיוק 

יומיים אחרי זה ראיתי שהוא פתח אינסטגרם. 
את  להפיץ  רוצה  אתה  אם  הדור.  זה  נמנע.  בלתי  "זה 
המשחק  לחוקי  בהתאם  לפעול  חייב  אתה  שלך  היצירה 
פחות  הרבה  הכול  הקלעים.  מאחורי  שקורה  במה  ולשתף 
מסתורי. וזה מובנה, הקהל רוצה לדעת על מה השיר, מי הבן 

אדם ואיפה הוא גר".
מה אתה עושה עם הסתירה שבין הנפש העדינה וההכרח 

לפרסם?
עסוק  שני  מצד  אבל  ופגיע,  רגיש  מאוד  יצור  הוא  "אמן 
הוא  העסק  עצמו.  הוא  למעשה  בעסק שהוא  חיים,  במפעל 
להתייחס  צריך  ומנגד  יצירה,  לו  ויש  שנכווה מהעולם  נועם, 
בשורשה,  בעייתית  הזו  הסתירה  עסק.  כמו  במקביל  לזה 
וזמרים מצליחים הם מי שהצליחו להבין את הסתירה הזאת 

ולהתמודד אתה. אנשים כמו שלמה ארצי, למשל. 
תמיד  שלי  אבא  השבעים.  בשנות  חי  שאני  מרגיש  "אני 
וזה  השישים־שבעים־שמונים,  משנות  מוזיקה  לי  השמיע 
והיא  חמק,  הזה  החינוך  הקטנה  מאחותי  שלי.  העולם  היה 
יותר נסחפה עם הזמר של תחילת האלפיים, כשהייתה נערה, 
בזמן שאני המשכתי לשמוע מוזיקה ישנה. בזמן האחרון אני 
מנסה להשתחרר מזה. בהכול. אני לומד את הדברים, מתפעל 

אינסטגרם ומרגיש בנוח הרבה יותר מהדודים שלי".

מטבח תל אביבי קטן, סמוך לשוק הכרמל, נועם ב
בנאי יושב נינוח ומתסיס סודה לכבוד סגירת כמה 
מעגלים בחייו: רק לפני שנים אחדות שימש מלצר 
במועדון זאפה בתל אביב, והנה הוא ערב הופעה 

שלו שם. 
תלוי  בעצם  במספר.  ראשון  בדרך,  חדש  אלבום  גם  יש 
התקליטים  בחברת  יצא  הראשון  "האלבום  סופרים.  איך 
אלבומים",  מוציאים  שלא  הייתה  שלהם  והאג'נדה   ,NMC

צוחק נועם. "מה כן עושים? 
פעם  בכל  הקלטנו  סינגלים. 
ושחררנו,  סינגלים  שני 
וכשנגמר החוזה והם שיחררו 
אותי לדרכי בדיוק אבא שלי 
נפטר. היה לי חשוב לאגד את 
כדי  לאלבום  ההם  הסינגלים 
מסביר  הוא  תקופה",  לסגור 
אני  "ועכשיו  המהלך,  את 
מוציא אלבום במימון עצמי, 

בהפקה של פטריק סבג".
לחברות  היה  "פעם 
במוזיקה  כוח  התקליטים 
מסביר   - הישראלית" 
יכלו  "הן   - הצעיר  בנאי 

הישראלית.  המוזיקה  של  הטון  את  ולהכתיב  מישהו  לקחת 
וחברות  בבית,  להקליט  יכול  אחד  כל  השתנה.  הכול  היום 

התקליטים עדיין עובדות כמו פעם, ופחות התאים לי".
תסביר.

"הצעתי לעשות דברים קצת יותר מחתרתיים, כמו לצלם 
קליפ ברחוב הישראלי ולהעלות ברשתות החברתיות, ולא כל 
כך הבינו מה אני רוצה. על כל דבר צריך לקבוע פגישה עם 
כל מיני גורמים כדי לקבל אישור, ואף על פי שזה הגיוני, כי 
הם מממנים אותי, זה פחות שייך לעולם שלנו היום. היתרון 
מה  שקל.  משלם  לא  שאתה  כמובן  הוא  תקליטים  בחברת 
יוצא מהכיס שלי, מהכסף שאני מרוויח  היום  שאני משקיע 

של  מהרווחים  וגם  אמן  מכיתות  פרטיים,  מוזיקה  בשיעורי 
ההופעות".

בסצנת  מוכר  די  ששמך  אחרי  גם  כלכלית  חרדה  יש 
המוזיקה הישראלית? 

כשיש  אפילו  חרדה,  של  בסוג  תמיד  אני  הכלכלי  "בפן 
מתפרנס  אני  כעת  מאליו.  מובן  לא  שזה  מהופעות,  רווחים 
ברמה של להצליח להקליט את האלבום הבא, אבל מה יהיה 

בעוד שנתיים, כשיהיו ילדים?"
את  מרגיע  אתה  ואיך 

עצמך?
מחייך  שירים",  "כותב 
היחידה  הדרך  "זאת  נועם. 
לטפל בנפש שלי, ובכלל, בכל 
שם  מוצא  אני  קשה.  דבר 

תרפיה". 
על  שר  ממש  לא  אתה 
טונה  כמו  הכלכלי,  המצב 

ונצ'י נצ'.
"זה עניין של סגנון. טונה 
היפ־הופ  שרים  נצ'  ונצ'י 
יש  אחרת,  זה  ואצלי  ישיר, 
יותר מטאפורות, ההתנסחות 

ישירה פחות". 

המורות רצו שהבן של מאיר 
בנאי ישיר

ליעלי,  טרי  חתן  אביב,  בתל  מתגורר   )27( בנאי  נועם 
שחר.  טל  במושב  בילה  ילדותו  את  כחודשיים.  לפני  שנשא 
הוא בן למאיר ז"ל, הבנאי המוזיקאי הידוע, ולאם תרפיסטית 
מצווה  בר  נועם  וכשהיה  בתשובה,  חזר  אביו  באמנות. 
בנאי  למשפחת  מנצר  כמתבקש  המוזיקה,  ההורים.  התגרשו 

המוזיקלית, תמיד הייתה שם.
"זה התחיל לאט־לאט. ניגנתי בקלידים, בתופים, בגיטרה, 
כנסת  בית  שנערכה  מצווה,  בבר  והופעתי.  כתבתי  לא  אבל 
של  קטע  נתתי  דרשה  ובמקום  לתורה,  עליתי  בנחלאות, 
הקלטנו  בקלידים.  אינסטרומנטלית  יצירה  דקות  עשרים 
אותה  מחפש  אני  לצערי.  אותה  מוצא  לא  אני  אבל  אותה, 

בנרות", הוא מגלה.
ואצבעותיו  בצלחת,  ידו  נועם  טמן  לא  המצווה  בר  מאז 
פרטו על מגוון כלים והולידו לחנים. בתיכון החל גם להביע 

בדרכי 
נועם 

המלצר בזאפה שחזר לשם 
כאמן, חברת התקליטים 

שנטש, צלו של האב מאיר 
בנאי ז"ל והחיבור ליהדות: 

נדב גדליה בראיון אישי עם 
הזמר והיוצר נועם בנאי, 
שיתארח השנה במופע 

'צמאה' בי"ט כסלו 

נדב גדליה

Aאוהד רומנו

אבא שלי היה אדם דתי אישי. גם 
אני, בדומה לו, חושב שהתפיסה שלי 
את הדת אישית מאוד. הוא לא אהב 

להגדיר את עצמו ולהשתייך לזרם 
מסוים. בשישי הוא היה מתפלל בבית. 

היה לו קשה ללכת לבית כנסת, בין 
היתר כי הוא היה מוכר. הוא היה נבוך 

מזה. רצה להיות אדם פרטי

אמן הוא יצור מאוד רגיש ופגיע, 
אבל מצד שני עסוק במפעל חיים, 

בעסק שהוא למעשה הוא עצמו. 
העסק הוא נועם, שנכווה מהעולם 

ויש לו יצירה, ומנגד צריך להתייחס 
לזה במקביל כמו עסק. הסתירה הזו 

בעייתית בשורשה

בעולם האמתי אני לא מרגיש שיש 
לי תחרות עם אמנים אחרים. כל אמן 
שמצליח פועל לטובתי, כי הוא מרגיל 

אנשים לצרוך תרבות ישראלית, וזו 
טובת הכלל
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לתעות ברוח

כשאני שואל את נועם איזה שיר אהוב עליו במיוחד, הוא 
מפתיע אותי כשהוא לא בוחר בקלישאת 'כולם היו בניי'.

האהוב  השיר  הוא  בנובמבר,  בחמישה  שיצא  "'להרפות', 
ככה  סתם  אפילו  אותו  לשמוע  לי  "יוצא  מגלה.  הוא  עליי", 
להנאתי, וזה לא קורה לי בשירים אחרים. אני אוהב להרגיש 
קצת  הזה  והשיר  לעצמי,  שהגדרתי  בכיוון  שאני  בשליטה, 
יודע  לא באמת  בסוף אתה  כי  היא אשליה,  אומר ששליטה 
מהאחיזה  שתרפה  וככל  הולך,  אתה  ולאן  עושה  אתה  מה 
ותיתן לעצמך לתעות ברוח, אולי מתוך זה יבואו הדברים הכי 
יפים, כמו אשתי. גם את זה אני אומר בשיר. חיפשתי בהרבה 
מערכות יחסים ומצאתי את האחת דווקא כשלא הייתי מוכן, 

זה קרה פתאום, משום מקום".
איך?

"חתיכת סיפור", מחייך נעם. "כשמלצרתי בזאפה מלצרים 
ובקושי  יעלי התחילה למלצר,  גבוהה.  והלכו בתחלופה  באו 
שמתי לב אליה. היא גם לא נתנה הזדמנות, כי אחרי חודש 

היא טסה לטיול בהודו עם חברות. 
"כשמלאו לה חמישים גם אמא שלי החליטה לחפש את 

עצמה בהודו... בערב ראש השנה אמא שלי ירדה לחדר האוכל 
בגסט האוס והתיישבה ליד יעלי. מובן שבתוך שנייה הן עלו 
על זה שיעלי עבדה בזאפה וגם אני עובד שם. הן התאהבו זו 
דיברה  יחד. כל הזמן אמא שלי  ונסעו אחרי החג לטייל  בזו 

אתי עליה, כמו אמא פולנייה טובה.
"כשיעלי חזרה לארץ המשפט הראשון שאמרתי לה הוא: 
'נו, אז מה, אנחנו הולכים להתחתן?' אמרתי את זה בצחוק, 

אבל אחרי שלוש שנים, כשהייתי בן 26, התחתנו".
בתל אביב לא צעיר מדי להתחתן בגיל הזה?

לי  הייתה  לא  יעלי  עם  להתחתן  ההחלטה  של  "ברמה 
שאלה בכלל. לא חששתי שאני מתחתן מוקדם. אני מרגיש 
הוא  לבד",  יותר  קשה  החיים  עם  ההתמודדות  להפך,  בית. 

אומר בלי למצמץ.

"אעשה הכול כדי שיהיה בבית שלי כל מה שצריך. בעידן 
שלנו יש דעה רווחת שמימוש עצמי פירושו להצליח בעבודה, 
אבל  כאמן,  להצליח  לי  חשוב  אמנם  ככה.  מרגיש  לא  ואני 
באותה נשימה חשוב לי להיות אבא טוב ובעל טוב, לגדל את 
הילדים שלי ולראות אותם הרבה. המשפחה מאוד חשובה לי. 
זה המימוש העצמי. אנשים שוכחים מה חשוב באמת. עזוב 

מוזיקה דווקא. גם כסף והצלחה בכלל, מה נשאר מכל זה?"

מרגיש את החיבור ממש בגוף
בי"ט בכסלו השנה ישתתף נועם בנאי במיזם 'צמאה'. לו 
י"ט כסלו, אך הנקודה היהודית  זה  עצמו לא היה מושג מה 
הרך  קולו  בתוספת  מאיר  אביו  של  אמצעי  הבלתי  והקשר 
בעל המנעד הרוחני הספיקו למפיקי האירוע כדי להציב אותו 
ברשימה אחת עם אמני זמר יהודי דוגמת שולי רנד ואברהם 

פריד ולסגור שתי הופעות. 
שאני  משהו  "הם  נועם,  מתרפק  הדתיים",  "הניגונים 
מחובר אליו ברמה כזאת שכשאני הולך לבית כנסת בחגים 
זה  ניגונים,  כך  כל  בו  שאין  מקום  על  ונופל  בשבתות  או 
וחיבור  מאוד  גדולה  קרבה  מרגיש  אני  לי.  חסר  מאוד  מאוד 
בין תפילה לשירה. יש משהו בשירה שאתה מרגיש דרכה את 

עצמך. ממש בגוף אני מרגיש את זה".
יש ניגון מסוים שאתה מחובר אליו במיוחד?

נוף  אל  וחוזר  נועם  לרגע  מהרהר  שכן",  היא  "האמת 
ילדותו. "כשההורים שלי היו ביחד ואבא חזר בתשובה היינו 
פעם  שבת.  בשולחן  מזמורים  ושירים  בשישי  קידוש  עושים 
אחת אבא נסע ונשארתי עם אמא בבית, וניסיתי ללמוד את 
'מזמור שיר ליום השבת'. הייתי בן שש. התאמנתי על זה כל 
היום והפתעתי את אבא כששרתי לו את זה כשהוא חזר. הוא 
לא  עדיין  לצערי  הזה.  לניגון  מחובר  אני  ומאז  מאוד,  שמח 
מצאתי בית כנסת ששר את הניגון הזה כמו שאבא שלי היה 
שר, אבל אני מתעקש לשיר אותו בבית כנסת, אפילו בקול 

רם, כמו שאבא שלי לימד אותי".
מה היה הקשר של אבא שלך ליהדות? דתי? מסורתי? מה 

בדיוק?
לו,  בדומה  אני,  גם  אישי.  דתי  אדם  היה  שלי  "אבא 

אישית  הדת  את  שלי  שהתפיסה  חושב 
עצמו  את  להגדיר  אהב  לא  הוא  מאוד. 
ולהשתייך לזרם מסוים. בשישי הוא היה 
מתפלל בבית. היה לו קשה ללכת לבית 
כנסת, בין היתר כי הוא היה מוכר. הוא 

היה נבוך מזה. רצה להיות אדם פרטי. 
אבא.  כמו  דתי  אדם  לא  אני  "אמנם 
כעת,  עושה  לא  אני  הטקסים  רוב  את 
מניח  שהייתי  תקופות  שהיו  פי  על  אף 
המיטה.  על  שמע  קריאת  וקורא  תפילין 
היא  מבחינתי  הדת  שכרגע  חושב  אני 
יותר אמונה. בתחושה האישית שלי אני 

מרגיש מחובר לא־לוהים ושיש בי אמונה למשהו גדול יותר. 
השיר 'קטנים' שהוצאתי מדבר על זה. אני מקבל פרופורציה 

על החיים דרך האמונה הזו".
עוזר או מפריע בקריירה האישית להיות 'בן של'?

הוא  לדעתי  אבל  בינינו,  ישוו  שישר  חשש  שהיה  "ברור 

בפעם  להופעה  ובאו  אותי  הכירו  שאנשים  אחרי  נעלם 
קשר  בלי  להשוואות  נמשכת  האוזן  והשנייה.  הראשונה 
זה  יגידו שאני דומה לאבא. אבל  ואך טבעי שמיד  למוזיקה, 
עובר עם הזמן ונהיה משהו שהוא נועם לגמרי. אני לא חי בצל 
שלו. להפך. אני חי באור שלו. אבא היה יוצר ענק שרק השפיע 
ולהכיר את  זכות לגדול במשפחה כזאת  זו  עליי אור. בכלל, 

הנפשות הפועלות". 
סגנון המוזיקה הטרנדי המשתנה בארצנו אף הוא תורם 
הקודם",  הדור  את  מכיר  פחות  "הדור  ההשוואה.  להמעטת 
היא  אחד  ויום  מורה,  אשתי  "יעלי  בהשלמה.  נועם  אומר 
דיברה עם ילדים בכיתה ז' על משפחת בנאי, והם לא ממש 
הכירו במי ובמה מדובר. גם לא את הזמרים שעדיין פעילים 
שבט  מדורת  זו  ש'בנאי'  תחושה  הייתה  פעם  במשפחה. 
כזה  לא  כבר  הוא  הזה  השם  אבל  ממנה,  התרחקו  ואנשים 
יתרון כמו שאנשים חושבים. זה כאילו 'אה, בנאי, או־קיי...'".

והופיע בשיריו  נועם מעגל  קצת אחרי שנפטר אביו סגר 
אביו.  עם  רבות  שהופיעה  הוותיקה  הלהקה  בשיתוף  שלו 
נועם.  אומר  יחד",  ולנגן  אותם  להכיר  הזכות  לי  "הייתה 
יצר שילוב של הסגנון של אבא עם החומרים  "הסאונד שם 
שלי והיה מרגש מאוד, אבל זה לא היה מאה אחוז שלי. כל 
ההופעות שלי בשלוש שנים האחרונות היו רק אני והגיטרה 
או הקלידים. מופע ההשקה לאלבום החדש שלי יהיה הפעם 

הראשונה שאופיע עם להקה משלי. זה מאוד מרגש אותי".
קצרת די מהר הצלחה בקרב הקהל הישראלי. הופתעת?

"ראיתי דוגמאות חיות במשפחה שלי. 
גם אבא שלי, שש שנים לקח לו מתחילת 
הדרך, מהשיר הראשון, ועד 'גשם', שהיה 
קשה  לעולם  נכנס  שאני  הבנתי  להיט. 
מצליח  כשמישהו  וגם  ארוכה,  ושהדרך 
לו שהאלבום הבא  אף אחד לא מבטיח 
זה,  על  לחשוב  שלא  מנסה  אני  יצליח. 
שלא  שלי,  הבא  השיר  את  להרגיש 
כתבתי. מה שמחזיק אותי הוא היצירה. 
לגשת בכל פעם מחדש לפסנתר ולהגיד: 
עכשיו אני הולך לכתוב את השיר הטוב 
היום  חווה  שאני  ההצלחה  שלי.  ביותר 
לא גורמת לי להכריז שבאמת הצלחתי. זו לא הייתה הצלחה 

של בן רגע, ואני לגמרי מרגיש שאני בתחילת הדרך".

לתגובות: נדב גדליה בפייסבוק

שלישי, י"ט כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילהבנייני האומה, ירושלים   
רביעי, כ' כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילה

מוצ"ש, ט"ז כסלו: 20:00 עד 01:00 בלילה   
 ראשון, י"ז כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילה

שני, י"ח כסלו: 9:00 עד 03:00 לפנות בוקר

זמני היריד לגברים:
זמני היריד לנשים:

ב"ה

יריד ספרי החסידות 
הענק של י"ט כסלו

הפתיחה
במוצ"ש!

הבעל שם טוב

אלפי ספרים מכל ספרי החסידות לכל ענפיה וחצרותיה 

כל ספרי אדמו"ר הרש"ב המגיד ממעזריטש
מליובאוויטש

מבחר ספרים חדשים

מאמרי אדמו"ר 
הרש"ב עם ביאור

קונטרס עץ החיים 
עם ביאור

קונטרס העבודה 
עם ביאור

קונטרס התפילה 
עם ביאור

שו"ת צמח צדק
הוצאה חדשה

חיים וחסד
רבי חיים חייקא 

מאמדור

יהודי בלילה
אלחנן ניר

בפרדס החסידות
הרב הלל צייטלין 

הי"ד

להבין חסידות
הרב מנחם ברוד

סניגורם של ישראל
נתנאל ובתאל אפשטיין

צמאה לך
יוסי אליטוב ויאיר 

שרקי

גם כשהפוך לי
ברכה טברדוביץ'

ספר השיחות תורת 
שלום ספרי המאמרים

ביאור מלא ומקיף לכתר שם טוב המשולב בתוך הלשון 
המקורית ובאיר את כוונת הדברים. בשולי הגליון באו 
מ"מ וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד 

עם הרחבת הביאור בעת הצורך.

דברות המגיד, כתב יד מקורי מתקופת הרה"ק 
רבי דובער המגיד ממעזריטש נחשף לראשונה, 

לאחר כ-250 שנה, ובו תורות חדשות שלא 
שזפתן העין מעולם!

לראשונה מכי"ק!הושלמה הסדרה!

 מאות ספרים חדשים
בכל הקטגוריות

 פריסת תשלומים
נוחה

 שירות משלוחים
מהיר עד הבית!

נוספיםמבצעים מגוון 
3

ב-100 ₪ספרים 

4
ב-100 ₪ספרים 

דמי כניסה ליריד 10 ₪

חדש!

התוועדותסדרת 'המשך' תער"ב
הרב שניאור זלמן 

גופין

אין ספק שאני מרגיש חלק מהתנועה 
הזאת שלו ושל משפחת בנאי. אנחנו 

עושים את מה שאנחנו עושים לא בשביל 
פרסום. אנחנו רוצים שהשירים שלנו ייגעו 
באנשים, אבל הצורך להיות 'סלב' לא קיים

אמנם חשוב לי להצליח כאמן, אבל 
באותה נשימה חשוב לי להיות אבא טוב 
ובעל טוב, לגדל את הילדים שלי ולראות 
אותם הרבה. המשפחה מאוד חשובה לי. 
זה המימוש העצמי. אנשים שוכחים מה 

חשוב באמת

האוזן נמשכת להשוואות בלי קשר 
למוזיקה, ואך טבעי שמיד יגידו 

שאני דומה לאבא. אבל זה עובר עם 
הזמן ונהיה משהו שהוא נועם לגמרי. 

אני לא חי בצל שלו. להפך. אני חי 
באור שלו. אבא היה יוצר ענק שרק 

השפיע עליי אור.
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קטנהברשת
לגלות את הדברים הגדולים בכמה דקות << אבינועם הרש

אולי מאחורינו, אבל אי אפשר הפצמ"רים 
להתעלם מההשלכות שנגרמות 
לבני הנוער ומהיוזמה שלהם לצעוד לירושלים. הסרטון הראשון 

מוקדש לנוער הכי מבוגר במדינה. בשני - על גיבורים וגבורה 
לחנוכה. בשלישי על ההורים שקיבלו כוחות־על. ברביעי על 

המלאכים שהתחפשו לישראלים עם יאכטה, ובקטנה לסיום: 
הכירו את הורי ההליקופטר.

1( מפחדים ללכת לשירותים
עזה  בעוטף  נוער  בני 
מראים שאפשר גם אחרת. 
וסירנות,  פחד  של  שבזמן 
גבורה  זו  לפעול.  אפשר 
יציאה  אלא  מלחמה,  לא  אחר;  מסוג 
זו  האם  חברתית־פוליטית.  לעשייה 
גבורה בעיניכם? מה הדבר שאתם, כבני 
של  בזמנים  לעשות  יכולים  נוער, 
לתיכון.  מתאים  צבאיים?  מבצעים 
אורך: 3:30 דקות. בעברית. תודה לאיש 

החינוך יאיר ורהפטיג על ההמלצה. 
חפשו בגוגל: "מפחדים ללכת לשירותים": 

מחאת הנוער מעוטף עזה

2( אחי שלי, גיבור
לשמש  שיכול  סרטון 
לדיון  כפתיח  אתכם 
מיהם  של  ולכתיבה 
האם  בחייכם.  גיבורים 
היא  שלי"  מ"העצמי  ויציאה  נתינה 
היא  תכונה  על  התגברות  האם  גבורה? 

אורך:  ומעלה.  ליסודי  מתאים  גבורה? 
לצביקה  ותודה  עברית.  דקות.   2:53

אנגל על ההמלצה. 
חפשו בגוגל: גיבור, גבורה - מה זה בכלל?

3( הילדים המגיבים להוריהם 
גיבורי־על 

 - שלנו  גיבורי־העל  מיהם 
שלנו?  ההורים  אלו  האם 
האם  מהסרטים?  הדמויות 
הוא  כוח־על  לו  שיש  מי 
בהכרח גיבור? סרטון שיכול להיות פתיח 
מעולה לדיון בנושא הזה. מתאים ליסודי 

ומעלה. אורך: 2:26 דקות. בעברית. 
חפשו בגוגל: איך הגיבו הילדים כשגילו 

שלהורים יש כוחות־על?

4. מלאכים כבני אדם
באויבים  לחימה  בימי 
שאלות  עולות  שלנו, 
דילמה  רבות.  מוסריות 
גבול  היא  למשל  אחת 
ההצלה של הפליטים. האם יש צבע ריח 

ולסולידריות?  לאנושיות  לאום  או 
שנתקלים  ישראלים  על  מטלטל  סרטון 
הנתינה  את  ומגלים  סורים  בפליטים 
לשיעורי  שלהם.  הטבעית  והאנושיות 
אדישות  נתינה,  על  ולדיונים  חברה 
ואכפתיות. מתיכון ומעלה. אורך: 7:01 
מראש  צפייה  מצריך  בעברית.  דקות. 

כדי להתאים לתלמידים.
חפשו בגוגל: הצלת פליטים סורים ועיראקים 

בלב ים על ידי שייטים ישראלים

קטנה לסיום
הורי ההליקופטר

את  שדוחפים  הורים  על 
במגוון  להצלחה  ילדיהם 
לימודיים  תחומים, 
לא  נכון  האם  ואחרים. 
יותר, או  לוותר לילד כדי להוציא ממנו 
של  הפוך  לתהליך  גורם  דווקא  שזה 
של  תמידית  ותחושה  התמרדות 
בינוניות? היכן עובר הגבול? כתבה אחת 
מתוך סדרת כתבות על 'הורים מאיצים'. 
לאחר  חברה  בשיעור  לתיכון  מתאים 

דיון. אורך: 11:24 דקות. בעברית.
חפשו בגוגל: "כשהיא מפסידה - גם אני": 

ההורים שדוחפים את ילדיהם להצלחה

ראיתם סרטון פצצה שיעניין את כולם? 
רוצים להצטרף לרשימת התפוצה של הסרטונים הקטנים גדולים שלנו? 

avinoam811@gmail.com :אתם מוזמנים לשלוח ל

בקרוב! אתר ענק של מאות סרטונים ייחודיים 
עם נקודות לדיון

 מוזמנים להצטרף לקבוצת הווסטאפ 
של קהילת הסרטונים החדשה של 'קטנה ברשת':

www.bit.ly/k_bareshet
 לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות למייל: 

avinoam811@gmail.com

 ניתן להירשם בדף נחיתה הבא:
www.bit.ly/bareshet

לקבוצת 
הווצאפ

לדף 
הנחיתה

אין בעד מה 

מה עושים כשיש דליפת גז?
ישראל ליפשיץ

גז הבישול הוא גז דליק חסר צבע וריח המשמש לחימום 
ולבישול ביתי. בישראל מוסיפים ריח לגז המיועד לשימוש 
ביתי כדי שנוכל לזהות דליפה ולמנוע תאונות. שימו לב, 
כשמתארחים  העולם:  מדינות  בכל  מיושם  אינו  זה  נוהג 
לאוורר  יש  אין,  ואם  ריח,  יש  לגז  אם  לבדוק  יש  בחו"ל 

בקביעות את המקום שבו נמצאת מערכת הגז.
לצמצם  יש  דליפה.  שיש  סימן  גז  ריח  מריחים  כאשר 
אפשרי  פתח  כל  במהירות  ולפתוח  הנשימה  את  מייד 
הגז  ברז  את  לסגור  צריך  כך  על  נוסף  אוורור.  לצורך 

הקרוב ולאחר מכן את הברז הראשי - ולכן חשוב לדעת 
מומלץ  מכן  לאחר  המשפחה.  לבני  ולהזכירו  מקומו  את 
לצאת מהבית, ואם אי אפשר יש לעמוד ליד חלון פתוח 
שדרכו נכנס אוויר טרי מבחוץ. אין להדליק אור או פנס 
המחובר לרשת החשמל כל עוד יש ריח גז מחשש שניצוץ 
אסור  סיבה  הגז שבאוויר. מאותה  יצית את  קטן במפסק 
להדליק נר או להכניס לבית נר דולק. אפשר להדליק פנס 
לעשות  יש  זאת  וגם  סלולרי,  מכשיר  של  רצוי  נייד,  לד 

הרחק ממקום ריכוז הגז. 

איך מנקים אקווריום בלי להוציא את הדגים מתוכו? מה הדרך הטובה ביותר ללמוד למבחן? מהי נוסחת הקסם להסרת 
כתמים? יש לכם עצות או בקשות לעצה? 

hamadrich@okm.co.il .מלכי העצות והטיפים, לכל נושא בעולם -  זה המקום

 בת מצוות  הרקדות  ערבי קריוקי 
rinatroso@gmail.com 054-7421186

יקה לנשים מו

מתאים לגילאי 15-65

 סרט מרגש +
הרצאה ומפגש במאי

 לצפייה בטריילר
www.nadavgedalia.com

להזמנת הקרנות פרטיות // 054-5645411

רווק עם א־לוהים 
G סרטו של נדב גדליה

מה מניע אותנו לפעול?
שווה לך - ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס 

 המוטיבציה שלנו, דן אריאלי. 
ידיעות ספרים: תשע"ח.

פרופסור  מיוחדת.  תופעה  הוא  אריאלי  דן 
הרעיונות  בניסוח  בעיקר  שעוסק  לכלכלה 
בטוח  אני  הרחב.  לקהל  שלו  והמחקרים 
שמזלזלים  האקדמיה  בעולם  רבים  שיש 
ולפרסומים  למחקרים  ומתייחסים  בזה 
להמונים.  בידור  מייצר  הוא  כאילו  האלה 
מדעיים  עת  בכתבי  להישאר  לא  הבחירה 
ובשפה גבוהה מן הסתם משתלמת מבחינה 
בעולם  מחירים  עליה  שמשלמים  ספק  אין  אבל  כלכלית, 
האקדמיה. בעולם האקדמיה, ובמידה רבה גם בעולם התורה, 
להמונים.  שלו  התיאוריות  את  שמתרגם  למי  סמוי  בוז  יש 
תורה גדולה צריכה להיות כבדה ומעורפלת, ועוד יותר מזה 
- היא צריכה לייצר היררכיה חברתית ולהבהיר לקורא הרגיל 

והנבער שהוא לא חלק מהמעגל הסגור של המבינים. 

אז דן אריאלי הפך את המדע שלו לדבר בעל ערך להמונים 
הדבר  את  לעומק  להבין  בספריו  מנסה  הוא  הרבים.  בספריו 
אחר  להתחקות  ולנסות  להבין  האדם.   - בעולם  המרתק 
הוראות ההפעלה שלו והכללים שמנחים אותו ואת הבחירות 
הגדולות  החידות  אחת  את  להבין  מנסה  הזה  הספר  שלו. 

בעולם - חידת המוטיבציה. 
מוטיבציה היא הדבר המכריע כמעט בכל סוג של אתגר. 
אם יש לי מוטיבציה - אני אגבר כמעט על כל מחסום בעולם, 
ואם אין - כל מחסום ייראה לי כמו חומה בצורה. איך לעורר 
מוטיבציה אצל אנשים ואפילו אצל עצמי? לרבים מאיתנו יש 
תשובות אינטואיטיביות לשאלת המוטיבציה, אבל דן אריאלי 
אמנם  הוא  באינטואיציה.  מאמינים  לא  ומדענים  מדען  הוא 
לא מזלזל בתובנות האינטואיטיביות אבל הוא מנסה לבחון 
גילה  אם הן באמת תקפות. אחד הדברים המעניינים שהוא 
 - מוטיבציה  יוצרים  אינם  כספיים  שבונוסים  רק  שלא  הוא 
את  ומורידים  במוטיבציה  פוגעים  אפילו  הם  הארוך  בטווח 
יוצרים  שמוטיבציה  הן  שלו  המסקנות  האדם.  של  התפוקה 
מה  אל  האדם  של  אישי  חיבור  אישית,  הוקרה  באמצעות 
משמעות  תחושת  יצירת  באמצעות  ובעיקר  עושה  שהוא 
למעשים. הדבר המרכזי שמרוקן את המוטיבציה הוא תחושת 
חשוב  לא  משהו  עושה  שאתה  התחושה  המשמעות.  חוסר 
מחסלת את התשוקה, הרצון והעניין. מה שמשמח בספר הוא 
שאת כל הרעיון הרוחני הזה שרבים מאמינים בו - אריאלי 

מוכיח במחקרים אמפיריים ממשיים. 
הספר הזה חשוב למנהלים, לעובדים, למחנכים ולכל אדם 
שרוצה לחזק את המוטיבציה שלו עצמו או של אנשים סביבו, 
מתחילה  בהם  שהמוטיבציה  החורף  בחודשי  עכשיו  בטח 
להיחלש ולגמגם. הספר כתוב בשפה קולחת, אישית, לבבית 

ומלאה הומור. מומלץ.

תאיר - המסע של אילנה ראדה, שרון 
רופא־אופיר. ידיעות ספרים: תשע"ח.

תאיר  הילדה  נרצחה  תשס"ז  כסלו  בט"ו 
בקצרין.  גולן  נופי  הספר  בבית  ראדה 
בישראל מתרחשים יותר מ־100 מקרי רצח 
בשנה, ורבים מהם לא פוענחו, אבל הרצח 
הוא  מהכותרות.  יורד  לא  ראדה  תאיר  של 

נוגע ומרעיד כמה נקודות יסודיות מאוד.
ברצח  שמדובר  הוא  הראשון  הדבר 
בזמן  ספר  בית  בתוך  ח'  בכיתה  ילדה  של 
כל  הוא  הספר  בבית  רצח  לב.  וקורע  זה מטלטל  הלימודים. 
כך צורם ולא קשור, ולכן פוגע בביטחון הבסיסי שלנו בעולם. 
החשש המעורפל - שנרמז בספר לא פעם - שמא הרוצחים 

הם בעצם תלמידים, הופך את הסיפור הזה לסיפור בלהות.
בטוחים  לגמרי  לא  שאנחנו  התחושה  הוא  השני  הדבר 
לא  על  שנים  כבר  יושב  זדורוב  רומן  ואולי  פוענח,  שהרצח 
עוול בכפו. כולם פתאום עסוקים ב־DNA, שערות, טביעות 
ועם  מיטוכונדריאליות.  ובהתאמה  פורנזיות  ראיות  רגליים, 
כל אלה - עדיין יש תחושה שמשהו לא מסתדר. הסדרה 'צל 
חוסר  את תחושת  העמיקה  רק  בפרשה  אמת', שעסקה  של 

הנחת. העובדה שאנחנו לא מצליחים לקבל ודאות מה קרה 
בתא שירותים קטן בצהרי היום בבית ספר בקצרין, מערערת 
בעולם  לאמת  להגיע  שאפשר  התחושה  את  עמוק  באופן 
בנוגע  התלבטות  על  כאן  מדובר  לא  קרה.  מה  לדעת  שלנו. 
על  אלא  שנה,   500 לפני  האצטקית  האימפריה  להיעלמות 
משהו שקרה ממש הרגע כאן אצלנו. זה מפחיד. ההתפתחויות 
הטכנולוגיות והמדעיות בעולם מעניקות לנו תחושה שאנחנו 
כבר יודעים הכול - והנה את זה אנחנו לא מצליחים לדעת 

בוודאות. העולם גדול ומפחיד מאיתנו. 
'ידיעות  עיתונאית  רופא־אופיר,  שרון  בידי  נכתב  הספר 
אחרונות', שמסקרת את סיפור הרצח של תאיר ראדה שנים 
אילנה  של  מגרונה  הספר  את  כותבת  רופא־אופיר  רבות. 
ראדה, אימה של תאיר. הכתיבה אותנטית לחלוטין ודי מהר 
תשכחו שיש כאן איזה סופר צללים שמתווך. הספר מתחיל 
מהימים שלפני הרצח. לא ייאמן באיזו קלות חיים נורמליים 

הופכים לאסון. ועוד איזה אסון. 
לאחר שסיפור ימי הרצח מונח, חוזרת אילנה לסיפור חייה. 
מילדות בטבריה, נישואין לאיש קבע בחימוש בחיל השריון, 
הייתי  פרטיים.  בתים  בניקיונות  ועבודה  בקצרין  מגורים 
הפתיע  הוא  אבל  בספר.  המשעמם  החלק  יהיה  שזה  בטוח 
ראדה  אילנה  של  כמו  שחיים  קלטתי  פתאום  מאוד.  אותי 
בכלל לא מסופרים. ספרים לא מספרים את הסיפור הפשוט 
הזה. אפשר להיכנס כאן לתיאוריות חברתיות של חברתיות, 
פריפריה, עדתיות וכיוצא בזה - אבל זו לא הנקודה של אילנה 
ראדה. היא פשוט מספרת את המבוא לחיים ולמעשה לרצח 
של תאיר, אבל בין לבין יצא כאן סיפור ישראלי מאוד וחשוב 
על  זוגיות,  על  וטובה,  פשוטה  משפחה  על  סיפור  זה  מאוד. 
תימנים ומרוקאים, על טבריה ועל קצרין, על צבא הקבע ועל 

חתונות, הריונות ולידות. רק בשביל זה הספר שווה מאוד.
אבל אז הכול נקרע. החיים מתפוצצים. ייקח שנים רבות 
של  שגרה  לאיזושהי  לחזור  מסוגלת  להיות  ראדה  לאילנה 
שהספר  המסע  זה  בחיים.  שוב  לבחור   - עבודה  ושל  חיים 
מספר עליו. אבל חוץ מהמסע לחזרה לחיים, שאילנה ראדה 
שלא  נוסף  מסע  כאן  יש  השראה,  מעוררת  בגבורה  עושה 
שהיא  הרוצח,  ואל  האמת  אל  המסע   - מבחינתה  הסתיים 
כייעוד  הזה  המסע  את  מגדירה  היא  נמצא.  שטרם  בטוחה 
חייה. והאמת, שאני לא לגמרי מבין את הצורך העמוק הזה. 
כמו שאני לא לגמרי מבין את הצורך לנסוע פעמיים בשבוע 
במשך חצי שנה מקצרין לנצרת לדיונים ולעדות ועוד עדות 

ועוד עדות במשפטו של רומן זדורוב. 

הוא  אותו  וכואבת  עליו  כועסת  שאילנה  הדברים  אחד 
שלמשפחת הקורבן כמעט אין תפקיד בחקירה ובדיון המשפטי 
הפלילי. הרי התביעה היא מטעם המדינה והמשפחה בעצם 
אין  כבר  מתוקנת  בחברה  מהותי.  עניין  זה  בעניין.  צד  אינה 
נקמת דם והטיפול ברוצח וענישתו אינם משימה של משפחת 
הקורבן, ובכל זאת - משפחות נרצחים רבים וקורבנות עבירה 
על  הוטל  אכן  שהעונש  לוודא  שבאחריותם  מרגישים  רבים 
ולא  הרוצח. הם משקיעים מאמצים אדירים בליווי המשפט 
עם  מתווכח  לא  אני  לשופטים.  קשות  בטענות  באים  פעם 
רגשות, אבל אני כן מציע לחשוב על התופעה ואולי לנסות 
להבין אותה. יש תחושה בספר שהרצון של אילנה לגלות את 
האמת המלאה ולמצוא ודאות בזהות הרוצח נועדה להעניק 
דבר  שזה  ספק  אין  משמעות.  להעניק  הנורא.  לרצח  פשר 
בסיסי וחיוני, אבל בכל זאת צריך לבחון, גם ברציונליות, את 
המחירים האישיים והציבוריים שמשלמים על הצורך העמוק 
ראדה  אילנה  של  המּודעּות  היא  הספר  של  הגדולה  הזה. 
להתלבטות הזו. לא בכדי היא מביאה בספר גם את הגישה 

של בעלה שמוליק ושל ילדיה. 
התקשורת מעצימה מאוד את המלחמה שבין משפחה של 
ישמיעו  דין  גזר  כל  והרוצח. אחרי  רשויות החוק  לבין  נרצח 
של  הבחירה  משפחתו.  קרוב  או  הקורבן  מטעם  תגובה 
התקשורת ברורה - זה מעניין ונוגע, אבל בכל זאת מותר לנו 
לשאול על זה ולחשוב האם ככה אנחנו מקדמים את הצדק. 

כמעט  בישראל.  שקוף  קהל  הם  פלילית  עבירה  נפגעי 
בושה להיות כאן נפגע עבירה. מבחינה זו הספר חשוב מאוד 
ומספר את הכאב הנורא כל כך ואת תחושת חוסר האונים, 
הכעס והאימה שעולה מסיפורים כאלה. כל אלה לצד הרגעים 
פעם,  מדי  שצצים  כך  כל  והחשובים  האנושיים  המרגשים, 
אמנם מעט - אבל צצים ומתגלים. ספר מעניין מאוד וכואב 
ואת  אותה  לחזק  רצון  ומתמלא  לאילנה  יוצא  הלב  מאוד. 

משפחתה. מומלץ.

 בין השורות
דוד שמחון מחשבות של אחרי שקוראים ספר

אחד הדברים המעניינים שדן אריאלי 
גילה, הוא שלא רק שבונוסים כספיים 

אינם יוצרים מוטיבציה - בטווח הארוך 
הם אפילו פוגעים במוטיבציה ומורידים 
את התפוקה של האדם. המסקנות שלו 

הן שמוטיבציה יוצרים באמצעות הוקרה 
אישית, חיבור אישי של האדם אל מה 
שהוא עושה ובעיקר באמצעות יצירת 

תחושת משמעות למעשיו

בחברה מתוקנת כבר אין נקמת דם 
והטיפול ברוצח וענישתו אינם משימה 

של משפחת הקורבן, ובכל זאת - משפחות 
נרצחים רבים וקורבנות עבירה רבים 

מרגישים שבאחריותם לוודא שהעונש 
אכן הוטל על הרוצח

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ממורשת החברה להגנת הטבע

בואו לעשות היסטוריה!
הצטרפו לשירות לאומי משמעותי במועצה לשימור 

אתרי מורשת בישראל.

יום חשיפה, היכרות ומיונים לשירות במגוון
אתרי המורשת ברחבי הארץ יתקיים
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מסכת שבת -שאלות - פרקים 

הכנסו לקישור וענו על השאלות 
 עד יום שני בין הפותרים נכון 
 תתקיים הגרלה נושאת פרסים!

 www.yedidhemed.co.il/m360  

 1. ציין שתי משניות והנושאים
 שבהן מוזכרת צידת ציפורים.

2. אילו שתי דרשות קשורות להלכות שבת?



http://zmironim.vp4.me/shevach


"ואנוכי לא ידעתי"14
הניגון של האמת

אנחנו מתחברים בזמנים האלו אל ה"ניגון" של יעקב 
אבינו. כל אחד מהאבות הוא מרכבה לגילוי אלוקי במידה 
אמת  מידת האמת, "תיתן  אחרת, ומידתו של יעקב היא 
ליעקב". רבי נתן זצ"ל מסביר בפרשה שלנו את התנועה 
יבוק:  במעבר  והילדים  הנשים  עם  בלילה  הדרמטית 
"ויעבר את אשר לו", פירש רש"י עשה עצמו כגשר. ורבי 
נתן מפרש בעבודה: "כי עיקר הגשר לעבור עליו בזה עולם 
הזאת  האמת  מידת  מ"א(.  תפילין  הלכות  )ליקוטי  אמת"  הוא 
מכל  מהארציות,  מהארץ,  דווקא  להתגלות  ציווי  קיבלה 
הבירורים והמערכות הגשמיות. קשרי המשפחה, תנועות 
ורצונותיו  אחד  כל  זוגיות,  וילדים,  הורים  בין  נפשיות 
וצרכיו, שכנים שעץ השסק שלהם פלש לגינה, וכן "בזעת 
בירוקרטיה,  לבית,  מחוץ  רבות  שעות  עבודה   - אפיך" 
קנאה  ושלטון,  כבוד  על  מאבקים  בחירות,  סכסוכי 
ותאוות. ומכאן, מכל הבלבול והערבוב הזה, אומר ה': בני, 
השונים  בלבושים  החבויה  האמת  את  מצא  אותי,  ְמצא 
מוכרחים  בעבורכם.  ועשיתי  יצרתי  שבראתי  והמשונים 

להודות שזה אתגר גדול.

לא רואים באמת
מארץ",  "אמת  של  בירור  על  יחד  ללמוד  רוצה  אני 

מתוך שיחה עם חבר קרוב.
מעט  לא  כבר  לילדים  זוכים  לא  ואשתו  היקר  החבר 
שנים. הוא מתאר לי שהקושי העיקרי שלו הוא כבר לא 
רק הנושא של הילדים אלא היחס של העולם כלפיו. באים 
אנשים, כולם עם רצונות טובים, נחמדים, מראים ארשת 
פנים רחמנית, ומברכים ברכה להיפקדות. הוא מספר על 
אלא  הילדים  מנושא  לא   - הפנימית  התסכול  הרגשת 
מכך שהוא חש שלא רואים אותו באמת. נושא הילדים, 
יותר עמוקים  להרגשתו, הוא רק לבוש לחסרונות הרבה 

שהוא חווה בפנימיותו, ואיתם הוא מתמודד ומתקשר לה' 
אינו  איש  כמעט  זה  ועל  וייחודית,  אישית  מאוד  בצורה 
עם  וקשר  בירור  של  עומק  לפגוש  זוכה  הוא  וכן,  שואל. 
אשתו היקרה ועם חברים טובים. הוא יודע שגם אנשים 
עם מאתיים ילדים לא בהכרח זוכים להכיר מקומות כאלה 
החבר חש שהעולם לא באמת פנוי לפגוש  ולגעת בהם. 
ומתרחשת,  שקיימת  האמת  פנימיות  עומק  על  ולדבר 
החיים.  של  החיצוניים  ובלבושים  בצורות  רק  ונעצרים 
בתחושה שלו הוא נמצא בזמן חזק ומשמעותי מאוד של 
בירור נושא החברות, והקשרים בכלל. וליבו פונה בתפילה 
ליצור לו מעגלים יותר ויותר קרובים, של חברות שמעיזה 
לומד  בעוז  וכן  אמת.  של  קשר  ליצור  שמעיזה  לגעת, 
לשחרר קשרים וחברויות שרק שואבים את כוחות הנפש 
ומייצרים תקשורת במאמץ נפשי מחויך של הליכה סביב 

סביב, ללא מחויבות למגע הנשמתי, הלבבי.

המנחם הגדול
מהארץ,  האמת  בירור  של  זה  בהקשר  יחד  למדנו 
חוסר  מתוך  לעולם,  ילדים  בהבאת  שלו  העיכוב  מתוך 
ההבנה של העולם את פנימיותו, דיבור נפלא מהמנחם 
יכול  הוא  רק  שכנראה   - מברסלב  נחמן  רבי   - הגדול 
לגעת שם בתוך ה"קישקע" של החיים ולמלא את החלל 

הריק לכאורה, באלוקות וטוב אמיתי.
הקדמה קצרה לדבריו. לרוב כאשר אדם חווה בלבול, 
עם  לו  נעים  לא  חיבור,  חוסר  ריקנות,  הרגשת  מבוכה, 
לעצמו שכרגע  הוא מסביר  לרוב,  אז,  החיים.  ועם  עצמו 
אשאר  בינתיים  מאלוקות,  מטוב",  "מת  רגע  איזה  יש 
בבית, ועוד מעט יעבור הגל ואני אחזור לחיים, לטוב. כמו 
מכניס את החיים ל"הולד", עד שתשוב ההרגשה הטובה 
והמחשבות יתבהרו. כמה רווחים כאלו יש ביום, בשנה? 
נוגע  שלא  חיים  של  ניגון  עדיין  זה  אך  וטבעי,  נחמד  זה 

- ש"מלוא כל הארץ כבודו", שאין שום  באמת לאמיתה 
מצב חיצוני ופנימי שהוא יתברך לא הסיבה שלו, שהוא 

יתברך לא מחיה אותו, ואם לא - הוא לא היה מתקיים.
הזה  במקום  ה'  יש  אכן  ויאמר  משנתו  יעקב  "וייקץ 
"היינו  נחמן:  רבי  נתן בשם  ר'  ידעתי". מפרש  לא  ואנוכי 
כנגדו  לו בעת שהתפשטו  וצערו שהיה  כשהקיץ משנתו 
כל כך, אז אמר 'אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי', 
רצו  הדמיונות  כי  יתברך,  ה'  שם  אין  כאילו  לי  נדמה  כי 
ורצו להפיל אותי  יתברך  ה'  לבלבל אותי כאילו אין שם 
ח"ו... עד שנודע לי כי באמת יש ה' במקום הזה, כי באמת 
לא היה נפילה כלל רק שהתפשטו כנגדי מחמת שהייתי 
יתברך  לה'  ולהתקרב  יותר  גבוהה  למדרגה  לעלות  צריך 

בהתקרבות יותר" )ליקוטי הלכות על פרשת וישלח(.
היקר,  החבר  של  בהקשר  למעלה  שאמרנו  כמו 
לכאורה מתי יהיה טוב, וקרוב, מתי יהיה חיבור לה'? רק 
כאשר יהיה להם ילדים? בא רבנו ואומר, לא נכון! זו לא 
באמת  נבובה.  אנושית  זו הסתכלות  אלוקית,  הסתכלות 
כבר  ילדים  אין  כאשר  שזה,  כמו  ככה,  ממש  עכשיו,   -
עם  מה  הרי  הזה".  במקום  ה'  יש  "אכן   - ארוכות  שנים 
כל השיחות האינסופיות של הזוג הקדוש, עומק הבירור 
שלהם על החיים ועל משמעותם? כמה כוחות של אמונה 
החסד  כל  עם  ומה  הזה.  במצב  דווקא  דרכם  מתגלים 
ניצוצות  ועוד  הקושי,  כל  למרות  בעולם  עושים  שהם 
אור רבים שיוצאים מהם, האם זה לא חלק מהפאזל של 
הניגון האלוקי? האם זה חלל ריק? האם רק כשיהיו להם 
ילדים הם יצטרפו למקום הנכון והטוב? זה כל כך רחוק, 
ה'  יש  "שאכן  היא  האמת  האמת,  לא  זו  שקרי.  כך  כל 
במקום הזה" רק שאנחנו, בכוח המדמה והלא מבורר לא 
יודעים, "ואנוכי לא ידעתי". ובכך מפספסים קשר וקרבת 
ה' - אולי גדולה ומשמעותית בהרבה מכל הזמנים שהכול 

מסתדר כסדר ואתה שקוע בזחיחות דעת גאוותנית.
ומכאן אפשר להשליך על דוגמאות רבות מחיינו. הילד 
הוריד את הכיפה והתרחק מהתורה והמצוות - אז מה, 
כרגע אין אלוקים במקום הזה? רק אם הוא יחזור לשמור? 
אומר רבנו - לא! "אכן יש ה' במקום הזה", חפש אותו שם, 
חלקים  מעורר  בוודאי  הזה  הילד  הזאת.  המבוכה  בתוך 
רבים בתוכך שלא פגשת, זה מחייב קשר חדש איתו, עמוק 
ורחב הרבה יותר. בכל המבוכות שלנו, בכל הכפירות, "אכן 
יש ה' במקום הזה". רק צריך אומץ ועוז לפגוש מבפנים 
ולא  האמנת  שלא  בנפש,  האלה  והחלקים  המצבים  את 
"ואנוכי  עצמם,  בפני  אלוקית  משמעות  להם  שיש  ידעת 
דווקא שם,  ואת עצמך  יתברך  ולחפש אותו  ידעתי",  לא 

במקום במצב ובזמן שאתה נמצא בו.
זהו הגילוי העצום של הצדיקים בעבורנו. ומי שזוכה 
את  ומקיים  מגלים,  שהם  העליון  בדעת  בהם,  להאמין 
חדשים  לחיים  זוכה  ובתמימות,  בפשיטות  עצותיהם 
כפשוטו. אמנם יש עליות וירידות, אך אתה חי - באמת, 
כל תנועות הנפש טובלות באור ה' הגנוז המתגלה, החיים 
הפנוי  החלל  אמת,  של  וגעגועים  בכיסופים  מתמלאים 
כל  בשם  יתברך,  באורו  במשמעות,  מתמלא  הדמיוני 

ישראל, אמן. 

levpashut@gmail.com יובל לויטה, מורה לפנימיות

לחיות מבפנים
יובל לויטה

משרד החינוך

הכיתה 
תצביע לך

החברה 
תצדיע לך

 ימי חשיפה ומיונים לשירות הלאומי:

8מיניסטית,
רוצה להשפיע על הדור הבא ולתרום לחברה?
 את מוזמנת להשתלב בלב העשייה החינוכית.
שליחות חינוכית משמעותית בשירות הלאומי,
 בשורה של תפקידים מרתקים ומאתגרים. 

הדרכות כיתות | טיולים ומסעות חינוכיים | והפעלות חינוכיות מגוונות

ב' טבת 10.12
לפרטים: אחי 053-3033700

אתר אשכולות :
www.eshkolot.org

כ"ד כסלו 2.12
לפרטים: נעמה 054-4349094

אתר זהות:
www.zehot.co.il

זהות
64 מרכזים

אשכולות
18 מרכזי סיור ולימוד

12 מרכזי תודעה ישראלית

החבר היקר ואשתו לא זוכים לילדים כבר לא מעט שנים. הוא מתאר לי 
שהקושי העיקרי שלו הוא כבר לא רק הנושא של הילדים אלא היחס 

של העולם כלפיו. הוא סיפר על הרגשת התסכול הפנימית - לא מנושא 
הילדים אלא מכך שהוא חש שלא רואים אותו באמת. שנושא הילדים 

הוא רק לבוש לחסרונות הרבה יותר עמוקים שהוא חווה בפנימיותו

בחנוכה הקרוב
אנדרדוס  ויהודה קלמן  מציגים:

ב ימוי: אורי אומנותי | הפקה: יהודה קלמן | מחזה ומשחק: יאיר יעקבי, מתן צור, אשר בן אבו ונדב נוה
עיצוב תפאורה ותלבושות: מאיה פלג | ייצור תפאורה: דודי ומיכל בית מלאכה | תפירת תלבושות: שלומית פניכל

עיצוב תאורה: יהודה זריהן | מוזיקה: חגי דוידוף | כוריאוגרפיה: דורון ישינסקי

מחזמר סוחף, מפתיע וקורע מצחוק לכל המשפחה
- בכיכובם של חברי אנדרדוס -

בס”ד
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טיקטליין

אולם הספורט
אלעדאבטליון 3 6.12

כ”ח כסלו

חמישי

טיקצ’אק

17:00 היכל התרבות 
באר שבע

27.11
י”ט כסלו

שלישי

אתר העירייה

17:00
אולם רבין 

ראש העין

16:30

11.12
ג’ טבת

שלישי

קופת המתנ”ס

מתנ”ס
קצרין

לוח הופעות קרובות

5.12
כ”ז כסלו

רביעי

טיקצ’אק

13:00
15:00
17:30

אולם התרבות מתנ”ס 
גבעת שמואל

SOLD OUT!

7.12
כ”ט כסלו

שישי

קופת היכל התרבות

היכל התרבות 
אריאל

09:30
12:00 SOLD OUT!

09:30

 hakartis.co.il | *2870

אולם מופת
ראשל”צ 4.12

כ”ו כסלו

שלישי

היכל התיאטרון | טיקצ’אק

17:00 היכל התיאטרון 
קריית מוצקין כרטיסים אחרונים!כרטיסים אחרונים!

16:00
18:00 2.12

כ”ד כסלו

ראשון

טיקטליין

מרכז תרבות 
יד בנימין

כרטיסים אחרונים!

19:30

8.12
ל’ כסלו

מוצ”ש

קופת היכל התרבות

היכל התרבות 
כרטיסים אחרונים!אריאל

28.11
כ’ כסלו

רביעי

 mk4.org.il אתר המתנ”ס

היכל התרבות 
קרית-ארבע

16:00
18:00

SOLD OUT!

29.11
כ”א כסלו

חמישי

מתנ”ס דנוור 08-9200182

16:30
18:30

מתנ”ס דנוור 
!SOLD OUTלוד

10:00

אתר העירייה

יד לבנים 
רעננה 10.12

ב’ טבת

17:00שני

03-7240851

מרכז דוהל 
תל-אביב SOLD OUT!

9.12
א’ טבת

ראשון

היכל התרבות

היכל התרבות 
מודיעין

10:00
12:30

15:00
17:30 כרטיסים אחרונים!

המופע המרכזי שני 3.12 כ”ה בכסלו | בנייני האומה )אוסישקין( ירושלים | 16:30 | טיקצ’אק 6565*

!SOLD OUTכרטיסים אחרונים!



15 אפשר לפחות ליהנות מהדרך
סיון רהב מאיר

אווירת בחירות באוויר. 1. 
מפלגות, מגזרים, שסעים, יצרים. בפרשת 
חדש:  שם  מקבל  אבינו  יעקב  השבוע 
ישראל. מדינת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל - כל 
יעקב  שבו  אירוע  מאותו  מתחילים  האלה  השמות 
נאבק כל הלילה, ולפנות בוקר מקבל את שמו החדש. 
אהוד בנאי כתב פעם רעיון נפלא על שינוי השם הזה. 
מתוחה  כה  בתקופה  במיוחד  חשובה  תזכורת  זוהי 
והמדינה  העם  ששם  לב  לשים  "צריך  פוליטית: 
'ישראל' ניתנו ליעקב אבינו כשהיה לבדו, בלי הנשים 
הגדול,  הרכוש  כל  בלי  והבקר,  הצאן  בלי  והילדים, 
בלי להיות חלק מזרם כלשהו, ממפלגה פוליטית או 
מתנועה חברתית כלשהי. מכאן אפשר ללמוד לקח 
לזמננו: צריך לשים את הדגש הרבה פחות על העניין 
עיקר  כיום  שהוא  בדת,  שיש  והפוליטי  החברתי 
הוויכוח הציבורי בישראל, ולעורר יותר את תשומת 
מציעה.  שהיהדות  הפנימי  התיקון  דרך  אל  הלב 
את  מכסים  אנחנו  ישראל'  'שמע  אומרים  כשאנו 

העיניים ביד, מתנתקים מרעשי הסביבה, מהוויכוחים 
הפוליטיים, ממהומת התקשורת, מהצורך להשתייך 
לזרם מסוים או למפלגה זו או אחרת, ואנחנו עומדים 
לבד, נאבקים כמו יעקב בפחד שלנו, מחכים שתזרח 
לנו שמש חדשה של מרפא ונחמה, שמש של תודעה 
בבוקר  לבסוף  שזרחה  שמש  אותה  אחרת,  פנימית 
ליעקב אבינו, אחרי שגבר על עצמו במאבקו בלילה 

ההוא, וזכה לשם ישראל".

שנה 2.  מלאה  השבוע 
וינרוט  חני  לפטירת 
ז"ל, שהתמודדותה עם 
מחלתה נתנה השראה לרבים. 
הנה סיפור קטן שלא עוזב אותי כבר שנה: כמה ימים 
אחרי ההלוויה נסעתי להרצאות בצפון. בעלי ידידיה 
נהג ויצאנו קצת באיחור. העיכוב הצפוי בהגעה ליעד 
היה של 20 דקות, ואורך הנסיעה - 3 שעות. פתאום 

עושה?  הייתה  חני  "מה  אומרת:  עצמי  את  מצאתי 
 3 עכשיו  לנסוע  שאפשר  אומרת  הייתה  בטח  היא 
שעות ולחשוב על האיחור, ולהיות עצבניים וטרודים, 
ואפשר פשוט ליהנות מהדרך, לקוות שנגיע בזמן, וגם 
אם נאחר קצת - זו לא סיבה להרוס 3 שעות". כעבור 
כמה ימים ראיינתי את בעלה דובי וינרוט לטלוויזיה. 
כך:  השאלות  לאחת  עונה  דובי  את  שמעתי  לפתע 
לסבל  הכרחי  סבל  בין  להפריד  ביקשה  תמיד  "חני 
לא־הכרחי, בין מה שאנחנו חייבים להתמודד איתו 
לפנינו  יש  אם  למשל,  ממנו.  להתעלם  שצריך  למה 
נסיעה ואנחנו עומדים לאחר - אנחנו יכולים לבלות 
את כל הדרך בקיטורים ובדאגה, ויכולים להבין שזה 
עכשיו  לסבול  חייבים  לא  שאנחנו  לא־הכרחי,  סבל 
פשוט  וצריך  בהמשך,  יגיע  שאולי  האיחור  בגלל 
להתרכז ברגע שלפנינו". צופים ערניים אולי שמו לב 

שהמראיינת קצת התרגשה.
לזכרה.

השבוע ציינו בעולם את 3. 
הבינלאומי.  הילד  יום 
שמי  סיון,  שקיבלתי:"שלום  מייל  הנה 
הבא  לי שהמסר  ונדמה  לשמונה,  אימא  ואני  רויטל 
וישלח  יכול לעזור להורים, בעיקר צעירים. בפרשת 
והנימוק  יחד,  ללכת  עשו  של  להצעה  מסרב  יעקב 
ר  ֲאֶשׁ ָלאָכה  ַהְמּ ְלֶרֶגל  י  ְלִאִטּ ֶאְתָנֲהָלה  'ַוֲאִני  הוא: 
ַהְיָלִדים'. כשיש ילדים קטנים, מתנהלים  ּוְלֶרֶגל  ְלָפַני 
שאיתו,  ועדינות  רכות  לנפשות  שאחראי  מי  לאט. 
רבות  מלאכות  היו  העתיק  בעולם  להתעכב.  חייב 
מהאדם  דרשה  האדמה  עבודת  רוח.  נחת  שדרשו 
לזרוע, להמתין, לתת לטבע לעשות את שלו. הרבה 
עמל,  התמדה,  סבלנות,  הצריכו  נוספות  מלאכות 
המתון,  האדם  רבים  במקרים  היה  המצליח  והאדם 
המלאכות  מתרבות  הדיגיטלי,  בעולם  הנחפז.  לא 
שדורשות יעילות ומהירות וזריזות. האדם המצליח 

אנחנו  זמן.  טווחי  מצמצם  שמתקתק,  זה  הוא 
עצמנו  את  להתאים  מתקשים  ואז  לכך,  מתרגלים 
רכים.  ילדים  למשל  מאיתנו,  שאיטי  מי  של  לקצב 
שנצליח  עד  שניות   20 להמתין  קשה  שבו  בעולם 
להוריד איזה קובץ, לא קל להמתין 10 דקות לפעוט 
שמתעקש להוריד גרביים ונעליים לבד. בכל כך הרבה 
רגעים ביום, הילד כאילו אומר לנו בלי מילים: 'אבא, 
אימא, קצת יותר לאט'. כדאי להיזכר אז בפסוק הזה: 
המילה  את  מסביר  כשרש"י  לאיטי'.  אתנהלה  'ואני 
'לאיטי' הוא כותב: לשון נחת. זו מילת קסם שכדאי 

לומר לעצמנו מדי פעם: בנחת".

מפחד! 4.  כן  שמאמין  מי 
לפני כמה שנים צלצל אלינו ידיד, חסיד, 
"מי  את  ברדיו  שמע  הוא  מטבריה. 
שמאמין לא מפחד" ורצה למחות, כיהודי מאמין, על 
המילים. "מי שמאמין כן מפחד!" הוא אמר אז בטלפון, 
"וממה הוא הכי מפחד? את האמונה לאבד! אפשר 
אולי יכול למסור את זה למי שחיבר את השיר?" הוא 
צודק. אנחנו פחדנים. חוששים. ואם המילים האלה 
לא באות לכם טוב, אפשר לבחור ביטוי אחר: יראי 
בהכנה  עשו.  את  פוגש  אבינו  יעקב  בפרשה,  חטא. 
בלי בושה על הפחד שלו:  לפגישה, התורה מספרת 
"ויירא יעקב", נכתב שם. והמדרש אומר: "אמר יעקב 
לא  הוא  הפחד  החטא".  יגרום  שמא  לי  אוי  אבינו: 
מהאויב, עשו, אלא מהרמה הרוחנית של יעקב עצמו. 
תסתכלו מסביב. האם בשיח הציבורי שלנו יש מקום 
בכלל למושגים כאלה? הכותרות עוסקות תמיד במה 
פלילי ומה חוקי, אבל האם מישהו מעז לומר שהוא 
ואנחנו  חטא,  כזה,  דבר  בכלל  שיש  לחטוא?  מפחד 
הישראלי  האתוס  מול  ממנו?  להתרחק  משתדלים 
והצברי, הקולי והבטוח בעצמו, הפרשה מציבה מולנו 
השבוע את אחד מאבות האומה כשהוא מפחד, וגם 

לא מפחד להגיד זאת.

תם מוזמנים להצטרף ולשלוח רעיונות על הפרשה, תובנות, ציטוטים מעוררי־מחשבה מתוך ספרים וכל טקסט יהודי שלדעתכם א
ראוי שעוד אנשים יכירו וישמעו עליו, כ"תדלוק" רוחני של דקה־שתיים בכל בוקר. חלק מהקטעים יפורסמו על ידי סיון וגם יצוטטו 

sivanrahavmeir@gmail.com :כאן ב"עולם קטן". את ההצעות שלכם שלחו למייל
להצטרפות לווסטאפ היומי של סיון סמסו את שמכם לטלפון: 058-6799000

חני ויינרוט־ הריאיון אחרון - צילום מסך

תערוכות//שיעורים והרצאות// מופע "צמאה"// יריד ספרי חסידות // השקת ספרים חדשים// התוועדות מרכזית // התוועדות מדי ערב

מסביב לשעון האירוע השנתי הגדול של הציבור הדתי
לא מפסיק להתחדש ומזמין אתכם לתת לעצמכם

דין
ע
גז
מו שבוע של חסידות

ט“ז
כסלו

כסלו

כסלו

כסלו

כסלו

מוצאי
שבת

יום
ראשון

יום
שני

יום
שלישי

יום
רביעי

24/11

25/11

27/11

28/11

י“ז

י“ח

י“ט

כ‘

26/11

הרב אריה הנדלר
הרב משה שילת

הרב יצחק גינזבורג

הרב דב-בער לאזר
הרב יהושע שפירא

הרב שבתי סלבטיצקי

הרב יהושע שפירא
סיון רהב מאיר

הרב שבתי סלבטיצקי

הרב אריה הנדלר
הרבנית ימימה מזרחי

הרב משה שילת

שיעור מאת
הרב יצחק גינזבורג

תחילת השיעור בשעה 16:00

התוועדות עם הרב
שבתי סלבטיצקי

למשתתפות תכנית לב לדעת // בשעה 18:00

התוועדות
עם הרב

יצחק גינזבורג
ליווי מוזיקלי: חיליק פרנק ושלמה כ"ץ

צמאה לך
מאת

יאיר שרקי
ויוסי אליטוב

על פרשת
דרכים
מאת הרב

יחזקאל סופר

להבין
חסידות
מאת הרב

מנחם ברוד

גם
כשהפוך לי

מאת הרבנית
ברכה טברדוביץ 

בהשתתפות הרב מנדל ווכטער
ליווי מוזיקלי: ר' אלאור ולנר

התוועדות מלווה מלכה לגברים

ליווי מוזיקלי: מקהלת ויז'ניץ

התוועדות המרכזית
הרב בערל לאזר

הרב שניאור זלמן גופין
הרב שבתי סלבטיצקי

ליווי מוזיקלי: להקת אחותי
עם רבקה לפידות

התוועדות
נשית

התוועדות
נשית

עם הרבנית
אורה רבקה וינגורט

אולם חדש נפתח לנשים!
ביום שלישי י"ט בכסלו 

אליו יועבר האירוע במעגל סגור  
בעקבות הביקוש הרב לאירועי צמאה 

לנשים לאחר שאזלו הכרטיסים 
מסכי ענק // ערכת הגברה איכותית

שולי רנד
אברהם פריד
אביתר בנאי 

שרים, מתוועדים
ומתרגשים איתכם

על הבמה!

19:00 הרצאות קצרות18:00 השקות ספרים20:30 התוועדויות אל תוך הלילה
באולם המופע

יריד ספרי החסידות20:00 מופע צמאה

גברים

גברים

נשים

נשים

בס“ד

ניגוני
בחצות
התעוררות

לתלמידי הישיבות // יום שני // 23:45

 מופעי צמאה לנוער

בני הנוער מוזמנים לסדרת שיעורים 
בחסידות ולמופעים המיוחדים 

המשלבים את צלילי הנפש, חיבור 
לעבודת ה' ודברי התעוררות מיוחדים

שמים את הנשמה
במרכז הבמה

חלוקת מרק, חמין ו'משקה' לע"נ הרה"ג אברהם יצחק ב"ר נתן ז"ל ולזכות ר' אליהו בן רחל נעמי שיח‘

אור חדש על ציון תאיר
תערוכת ציורים
אינטראקטיבית

מאת האמן ברוך נחשון

בנייני האומה
שבוע החסידות

20:00 עד
1:00 בלילה

גברים

9:00 בבוקר עד
1:00 בלילה

גברים

9:00 בבוקר עד
1:00 בלילה

נשים

9:00 בבוקר עד
1:00 בלילה

נשים

9:00 בבוקר עד
3:00 בלילה

גברים

חדר התוועדויות
19:00 הרב מיכאל טייב
20:00 הרב מנחם ברוד

21:00 הרב אמחיה אבן ישראל
22:30 הרב ארל'ה הראל

לאורך כל הערב

מדי יום 12:00-16:00
ימים א‘-ב‘ בנים
ימים ג‘-ד‘ בנות

זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל, אשר בו 

יתגדל ויתקדש שמיה רבה ויתעוררו אלפי 

לבבות בישראל בתשובה ועבודה שבלב"

(מדברי בעל התניא)



reshuthadibur@gmail.com
רשות הדיבור

חייגו עכשיו 02-995-0997
או חפשו בגוגל: נריה

דירות 
גן

החל מ-
 ₪ 1,250,000

דירות 
ענקיות

החל מ-
 ₪ 1,070,000

ילדים זה נריה.

בסופו של דבר מה אנחנו רוצים? שיהיה הכי טוב לילדים שלנו! בישוב שהתברך בילדים )בלי עין הרע( הכי טבעי שידאגו 
להם בכל גיל: תנועת נוער, מוסדות חינוך, חוגים, פעילויות עשירות, גני משחקים וכל מה שילד צריך. 

בואו לגור בנריה, ישוב תורני שמשלב חיי תורה ועבודה.

לפרטים מלאים והרשמה:
  | midrasha@mhebron.org | 0 2 - 9 9 6 1 7 1 0 מדרשת חברון 

כלים לינת שטח
להישרדות ניווטים בישולי שדה

בואי לחצות את המדבר!

אוהבת 
לטייל?

מחפשת
אתגרים?

המסע יתקיים בימים רביעי-חמישי  
כ״ז -כ״ח כסלו )5-6/12/18(

מיועד לבנות י”א-י”ב

יציאה ב-9:00 מבנייני האומה בירושלים
< יש להצטייד בביגוד חם ללילה!  

     < עלות: 100 ש”ח לבת

מסע נודד מאתגר 
מההר למדבר 

עם מדרשת חברון 

נחצה את רמת המדבר תוך ליקוט צמחי תה וביקור במאהל בדואי אותנטי.
נבשל ארוחת ערב בתנאי שטח ונלמד לנווט באמצעות הכוכבים.

למחרת נצא לתצפית מדהימה על המדבר רחב הידיים, נטייל בקניון האדיר 
המופלא של מערת המטמון שבנחל.  סיפורה  אל  ונתוודע  נחל משמר,  של 

נסיים בחוף ים המלח.

 נעשים מאמצים כבירים 
ללכת לקראת החיילים הדתיים

תגובה לכתבה על בסיס סיירים
שלומי אבן שמואל 

הדתי  המצב  על  המלינה  כתבה  כאן  פורסמה  שעבר  בשבוע 
בתקשורת  לאחרונה  שמככב  סיירים,  שבבסיס  המזעזע 
בהקשרים אחרים וקולינריים יותר. בשל הוראות ביטחון מידע 
ואני  אשאר בשם הבדוי שלומי. למדתי בישיבת הסדר מוכרת 
מסיים בימים אלה את הטירונות שלי בסיירים. שכנים וחברים 
רבים באו בשבת לשאול כיצד אני חי בתוך גוב האריות הזה, בין 

בנות בבגדי ים ושיחות שאינן ראויות לאוזני בן ישיבה.
לא  מהעובדות  חלק  הדברים,  של  המגמתית  להצגה  מעבר 
חוץ  בבסיס  השירותים  "כל  קיצוני.  באופן  מוטות  או  נכונות 
להסתכל  אפשר   - מעורבים"  שירותים  הם  שבפלוגות  מאלו 
לעובדה  מוקצנת  מאוד  פרשנות  זאת  תהיה  אולם  כך,  זה  על 
הפשוטה שאין שירותים מחוץ לפלוגות - מלבד שלושה ביתני 
שירותים שחציים מסומנים כ"שירותי בנים" וחציים כ"שירותי 
פריסה"  "פינות  אין  הנוכחיות  הטירונים  בפלוגות  בנות"; 
אינן  הגסים  הדיבורים  על  התלונות  הבנים;  למקלחות  צמוד 
האיסוף  בחיל  שומע  שאני  הגסים  הדיבורים  כמות  ענייניות: 
הקרבי, האליטיסטי ביותר בחטיבות היבשה, קטנה לאין ערוך 

מהדיבורים הגסים שחבריי הגולנצ'יקים שומעים.
אולם הבעיה שורשית יותר. לא מובאת בכתבה שום עדות על 
הבני"שים.  בחיילים  לפגוע  לא  כדי  משקיע  שהצבא  המאמץ 
השבוע נערכו לנו הסמכות מיוחדות. חלק מהקורסים כוללים 
מעט מאוד חיילים. הדבר המתבקש הוא להעביר אותו לשתי 
כל  נערכו  בבני"שים  להתחשב  כדי  זאת,  ובכל  יחד;  הפלוגות 
הקורסים פעמיים, בזמן כפול ועם פי שניים אנשי הדרכה. זאת 
בלי לציין את עשרות הפעמים שהלו"ז שונה בצורות מתפתלות 
בוחן  לערוך  לדוגמה,  יצטרכו,  לא  שהבני"שים  כדי  ועקומות 
ריצה מיד אחרי שבנות מסיימות ובכך להיתקל בחיילות בבגדי 
ספורט; את כל הפעמים שהוליכו אותנו במסלולים שונים כדי 
בנות שרצות, או את הנדוסי  בנתיב התקדמות של  לא לעבור 
תורנות  איתן  נעשה  שלא  כדי  שנערכו  המסובכים  האדם  כוח 
מדריכה  התבקשה  הפעמים  באחת   - מזאת  יתרה  במטבח. 
להחליף את חולצתה הקצרה־מדי כדי להתחשב בבני"שים, דבר 

שברוב הבסיסים לא יתקבל כבקשה לגיטימית. 
אפשר  לוחמות.  שילוב  של  מוצהרת  מגמה  יש  לצבא  אכן, 
להאשים בזה את איזנקוט ואפשר להבין שבצד זה ישנו כנראה 
גדוד  למי שפספס.  בצה"ל,  לוחמים  חסרים  מבצעי.  שיקול  גם 
מעורב, "קייטני", אולי לא יכבוש את ביירות, אבל בהחלט יכול 
אחרים  גדודים  ולשחרר  מצרים  בגבול  ושקט  נידח  קו  לתפוס 

לעוד אימון שיהפוך אותם לחיילים טובים יותר.
להשריש  ורצון  קהל  דעת  של  ברור ששיקולים  תמים.  לא  אני 
תפיסה חדשה של המגדר משחקים כאן תפקיד. בנוסף, להבנתי 
בו  שהפלוגות  מכיוון  בהרבה  גדולות  מ"כים  בקורס  הבעיות 
בניסיון  ארוכים  דיונים  יודע שחלים  אני  כך  על  )גם  מעורבות 
לאפשר גם לבני"שים לצאת אליו(. אבל הכתבה הזאת משמיעה 
קול מדאיג שנשמע כמו קריקטורה של נרגנות יהודית גלותית. 
בטון שכמו נלקח מ"כנר על הגג" מתוארות כל הזוועות שנעשות 

לחיילים המסכנים. בואו ניזכר: אנחנו משרתים בצבא, ולצבא 
יש צרכים ורצונות שלא תמיד הולמים את הרצון הדתי שלנו. 

עכשיו  היה.  שתמיד  כמו  וצבא  דת  של  קונפליקט  כאן  יש  כן, 
נכנסים גורמים חדשים למאבק. אולי אלו גורמים שיותר קשה 
להפוך ל"דתיים" )כי גם דוד המלך היה גיבור חיל, אבל אשתו 
לדת  הצבא  בין  הקונפליקט  משנה.  לא  זה  זאת  ובכל  פחות(, 
הוא מובנה, בכל מישור שהוא: מבחינה מעשית )תפילה בזמנים 
לא־זמנים(, מבחינת סדרי עדיפויות )שירות ארוך יותר משמעו 
צבאית  )אווירה  רוחנית  מבחינה  וכמובן  תורה(,  לימוד  פחות 

איננה בדיוק ישיבת הסדר(. 
הצבא מנסה להקשיב, ללמוד, לתקן. אולי לא מספיק, אבל הוא 
סיירים  בסיס  מפקד  עם  פעם  אי  שנפגש  מי  כל  לתקן.  מנסה 
)שהוא אגב שומר מסורת( ראה איש ערכי וחכם שמנסה למצוא 

פתרונות. האם אנחנו מוכנים להשתתף בניסיון הזה? 
שיקול שלא מופיע בכל הדיון הזה כלל הוא תרומתם הכבירה של 
הבני"שים לרוח הבסיס ולחייליו - הדתיים, הדתיות, החילונים 
והחילוניות. מצאתי את עצמי אחראי לרוח בסעודות ליל שבת 
לבקש  באים  רמי־דרג  קצינים  שבהם  ויותר,  חיילים  אלף  של 
כשאנחנו  שמתבאסות  חיילות  ראיתי  שישירו.  מהבני"שים 
תפילה  להן  תהיה  ולא  יוצאים  אנחנו  שהשבת  להם  מספרים 
חיילים  עם  ארוך  לילה  סוכות  של  ראשון  בחג  ישבתי  במניין. 
רבים שישבו בסוכה בפעם הראשונה בחייהם. לימדתי חברים 
לפלוגה מהי ברכת המזון, מה החידוש של תפיסת הבריאה של 
כושר  שמדריכת  מוכנים  לא  אנחנו  השם  למען  ולמה  התנ"ך 
סיירים  בבסיס  אחרים,  מבסיסים  בשונה  תרגילים.  לנו  תדגים 
אין כמעט דתיים. אנחנו הכתובת להמון המון חיילים, שחלקם 
נפגשים בפעם הראשונה עם אנשים דתיים. אי אפשר לוותר על 

הנוכחות שלנו בסיירים כל כך בקלות.
אז מה הפתרון הנכון? האם לא תהיה ברירה אלא להדיר את 
רגלינו מהמעוז החשוב הזה ולהכריז ש"או דת או צבא"? ייתכן. 
מה שאני מבקש מהציבור הדתי־לאומי )יהא זה איגוד ישיבות 
וטיפול  בתיווך  מדהימה  עבודה  שעושה  לציין  שיש   - ההסדר 
בכל בעיה שמתעוררת, ונמצא בשיח רציף עם הדרג הגבוה - 
דבר שלא הוזכר בכתבה כלל; ראשי ישיבות, או אפילו משפיעי 
להיכנס  מוכן  להיות  הוא  ממש(  הזה  העיתון  כמו  קהל  דעת 
לדיון. המערכת המסובכת, הגדולה ביותר והמבולגנת במדינה 
- צה"ל - הצליחה להגיע לשולחן הדיונים ואף לשנות דברים 
כמעט  שהוא  מבין  בצבא  פעם  ששירת  מי  שכל  דבר  בפועל, 
בלתי־נתפס. האם כל מה שנעשה בתגובה הוא להסתגר תחת 
אצטלה של חוסר ברירה ולהמשיך להתלונן, או לגשת לשולחן 

הדיונים ולהתחיל לדבר? 
בעלי  אנשים  כשאלה  גם  נחמד,  כשלא  גם  זה  ישראל"  "עם 
למה  מתנגדת  שלפעמים  ושלמה  מגובשת  עולם  תפיסת 
ש"אנחנו" מאמינים בו. האם נוציא אותם מכלל "עם ישראל", 
או שננסה להקשיב להם ולדבר איתם - ואולי לגלות שגם במה 

שהם אומרים יש טיפת אמת? 

געגוע מאמריקה 
עדו קנר

דברים  מספיק  אמריקה,  את  לסכם  רציתי  לא 
כשאמרו  אבל  עליה,  וייאמרו  נאמרו  כבר  רבים 
באמריקה,  שלי  בביקור  נהניתי  שלא  שנראה  לי 
ולא  לחו"ל  לנסוע  כאילו  המחשבה  התלהטתי. 
ליהנות זה פשע גדול עוררה את אצבעותיי למרד. 
כמה  הוא  בשבילי  אמריקה  של  הסיפור  רוב  כי 
שם  שהותי  בזמן  לי.  חסרה  הייתה  ישראל 
ְלמה  הזמן  כל  לעצמי  להסביר  בעיקר  ניסיתי 
לאנשים  התגעגעתי  לא  כי  מתגעגע,  אני  בדיוק 
התגעגעתי  לחברים.  או  למשפחה  ספציפיים, 
לאווירה. נחנקתי פעמים תכופות כשהייתי נזכר 
חייתי  שנה  בקושי  דווקא.  ירושלים  בירושלים. 
הרחובות.  בדמיון.  לי  עולה  הייתה  והיא  בה, 

הריח. התחושה.
אוי, כמה התגעגעתי לישראל כשהייתי באמריקה, 
על  לישראליות,  לישראלים,  התגעגעתי  כמה 
לא  כאלה,  חמודים  געגועים  לא  מגרעותיה.  כל 
התאהבתי  כואבים.  געגועים  עדינים.  כיסופים 
את  לתור  נשבעתי  לחו"ל,  כשהגעתי  רק  בארץ 
הארץ שלי לאורכה ולרוחבה כשאחזור. אני זוכר 
בנפרד  ישראלי  כל  עם  לשבת  שרציתי  כזה  רגע 

לכוס קפה, ואני אפילו לא כזה אוהב קפה, פשוט 
לא יצא לי לאהוב ככה מדינה אף פעם.

ישראלים  כמה  כשנזכרתי  כעסתי  איך  זוכר  אני 
התנהגותה  את  מחקים  לאמריקה.  משתוקקים 
בהערצה. לעזאזל, יש לנו ישראל. עם מגוון אתני 
ותרבות פועמת והיסטוריה עמוקה ודיונים טובים 
וייחודיות.  ומקוריות  אנשים  וריבוי  דעות  וריבוי 
ושפה. עברית. שלנו. שפה־שפה. עמוקה וחצופה 
והיסטורית. ומוזיקה שלנו והומור שלנו ונעליים 
החלטנו  שאנחנו  נעליים  שלנו.  נעליים  שלנו. 
אנשים  למה  נעליים.  ארם  נעליים.  לנו.  שיפות 

מוצאים נחמה באמריקה? 
תגידו,  אנשים:  שאלתי  לאמריקה  שטסתי  לפני 
מה זו אמריקה. וכולם אמרו דבר אחד: אוקי וואו 
שמע, תקשיב עכשיו עידו, אמריקה זה הכול יותר 

גדול, יותר מוגזם, יותר.
כשהגעתי מצאתי את היותר הזה. יותר אנשים, 
יותר  חנויות.  יותר  תשתיות.  יותר  ולכן  פשוט, 
האדם  בני  אבל  משוגעים.  יותר  פרסומות. 
התנהלו  החנויות  כלל,  בדרך  גודל  באותו  עדיין 
באותו אופן והנימוסים ברחוב היו לחלוטין אלה 

הרגילים שאני מכיר. 
שמעתי שבהודו שני אנשים זכרים בגירים חברים 
כי  וזה שורט קצת  ביד ברחוב.  יד  יכולים ללכת 
שאין  המערב.  לתרבות  מודעים  לא  כך  כל  הם 
ביד.  היד  באמירה  התחשבות  קצת  אפילו  להם 
הם עולם אחר. כאדם ממדינה מערבית אני יכול 
להבין את הסקרנות כלפי התרבות הזאת. אבל 

אמריקה? 
חזרה  בדרך  געגוע.  על  מוזר  סיפור  הנה  טוב. 
בווירג'יניה כדי  יורק עצרנו  ניו  מנאשוויל לכיוון 
 - הלילה  מגיע  נוסעים.  נוסעים  נוסעים  לישון. 
עד  לנסוע  ממשיכים  שלמחרת  ביום  עוצרים. 
שמגיעים ליעד. במוטל דיברנו קצת על ישראל. 
גם  ישבנו  שם  אליה.  הכואבים  הגעגועים  על 
בכינו בזכרנו את ציון קלאסי. פתאום הטלוויזיה 
הייתה פרסומות של  לבד. ברקע  נדלקה  במוטל 
קורה  מה  וירושלים.  אביב  תל  על  שניות  עשר 
קפצה  ישראל  לגמרי,  וירג'יניה  מסביבנו  פה? 
חושב  לא  דום.  נאלמנו  שלום.  להגיד  פתאום 
ישראל  גם  אולי  מוזר.  היה  זה  אבל  שנבהלנו, 

יודעת להתגעגע.


