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הגמ"ח היחיד שקיבל הסכמות, המלצות 
הפוסקים! גדולי  מכל  בכתב  וברכות 
29 שנים = 2200 חתונות

ח" שַׂמַּ ַח תְּ "שַׂמֵּ
0528-60-60-64
www.456.org.il

עולמם של הדתל"שבים

ד דת דתי לאומי 
מאומן

עמ'

שירי געגועים 
עמ'לגוש קטיף

	18:30
	18:46
	18:38
	18:48

	19:42
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ֹלא  ְוָעם  ִעיר  בְּ ׁשֹוָפר  ַקע  ִיתָּ "ִאם 
ֶיֱחָרדּו?". 

פסוק מפורסם זה נקרא בפי הנביא 
השכמה,  קריאת  שבר,  כזעקת  עמוס 
ליוצאים  אחרונה  'קריאה  תרצו  ואם 
ולשוב  ידם  מעושק  לחדול  לשאול', 

ממעשיהם הרעים.
לומר  ניתן  הלב,  על  יד  עם 
ניתן לקרוא  שבמקומות רבים בימינו 
ותמיהה  שאלה  בלשון  לא  זה  פסוק 
אלא כמשפט חיווי. קול השופר נשמע 
בבתי  רמה,  תרועה  ובקול  בעיר, 
כנסיות ובתי מדרשיות. אך רוב העם, 
בשלו.  ממשיך  הוא  חרד.  לא  כלל 
בזהירות.  ולא  נוהג,  כמנהגו  עולם 
הרע  לשון  נאצות,  קללות,  אלימות, 
ורכילות, הלבנת פנים, חוסר רגישות. 

עסקים כרגיל, גם בחודש אלול.
האמירה  מוסר  בעלי  בפי  מורגלת 
הדגים  "אפילו  אלול  בחודש  שלפיה 
הדגים  דומה,  כך  בימינו,  רועדים". 

כבר מזמן הפסיקו לרעוד. היה וטרם 
והזיהום  הפסולת  במנות  הורעלו 
לא  ידינו  מעשה  לים,  הנשפכות 
בנחת,  להם  משייטים  הם  להתפאר, 

ללא חשש וללא מורא. 
בבית  השבוע  שניתן  דין  בפסק 
הדיון  בעקבות  העליון,  המשפט 
לכנסת  המועמדים  אחד  בפסילת 
ציטט  הגזעניות,  התבטאויותיו  בשל 
יומא:  משנת  את  סולברג  השופט 
"האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב 
– אין מספיקין בידו לעשות תשובה". 
אותו  להצהרת  כתגובה  באו  הדברים 
את  כבר  זה  "הפִנים  ולפיה  מועמד 
והתבטאויותיו"  שבמעשיו  הפסול 
לדעת  שלמה".  תשובה  עשה  ו"כבר 
בית המשפט, הבעיה הקטנה בהצהרה 
הידר  האחרונות  שבשנים  הייתה  זו 
האיש במצוות התשובה. חטא – ושב, 

חטא – ושב. 

הדגים שבים כבר לא רועדים 

המשך בעמ' 38

פרופ' אביעד הכהן, נשיא	המרכז	האקדמי	שערי	מדע	ומשפט

40

52
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 ראש השנה וסוכות 
חוגגים בקפריס

במלון הסוויטות קפריס ספא כשר ריזורט בקפריסין

סוויטות ברמת 5 כוכבים | חלקם עם בריכה פרטית או ג'קוזי | בית כנסת וספר תורה| בריכה פנימית מחוממת | 
בריכת מינרלים מים המלח | מתחם ספא מפנק  |אטרקציות טיולים ונוף עוצר נשימה | נותרו מקומות אחרונים!

26-29/7    ו�- ב�19-22/7    ו�- ב� 12-15/7    ו�- ב�

להזמנת חופשה במלון חייגו: 055-9997642 
www. c ap r i c e - re so r t . c om

מבצע קיץ מטורף!
דילים הכוללים טיסות ישירות לפאפוס,

העברות, חצי פנסיון החל מ- 2400 ש�ח לאדם!

בכשרות הרב 
נחמיה רוטנברג

CAPRICE SPA KOSHER RESORTמלון                                                        365 ימים בשנה.

רק 2400 ש�ח
לאדם

רק 2400 ש�ח
לאדם

רק 2400 ש�ח
לאדם

3 לילות3 לילות3 לילות

     c a p r i c e s p a k o s h e r

ליולי ואוגוסט נותרו מקומות
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סוויטות ברמת 5 כוכבים | חלקם עם בריכה פרטית או ג'קוזי | בית כנסת וספר תורה | בריכה פנימית 
| אטרקציות טיולים, ונוף עוצר נשימה | מתחם ספא מפנק  | בריכה מינרלית מים המלח  מחוממת 

חופשה כשרה כל השנה הכוללת:  טיסות - העברות - אירוח חצי פנסיון - כריכים לצהריים
ספארי טרקטורונים | שיט ללגונה הכחולה | טיול לבריכת אפרודיטה | טיול לג'מבו ולפאפוס

נותרו
חדרים אחרונים 

לספטמבר
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www.kosherholidays.net
09-7484846w w w . h o t e l o k h . c o m

info@kosherholidays.net

בעיירה סרמיונה על אגם גרדה.

מלון אולימפיק כושר הולידייס

מיקום אידאלי לטיולי כוכב לונציה, ורונה, 
מילאנו, הרי הדולומיטים, שוויץ ועוד...

שפע אטרקציות בקרבת מקום לילדים ולנוער
משגיח צמוד ובית כנסת במקום.

נופש כשר למהדרין
על אגם גרדה
בצפון איטליה

המלון פתוח
כל השנה

 7 ימים בלתי נשכחים 
בצפון איטליה הקסומה

טיול
מאורגן

חבילות
לסוכות

ונציה, אגם גארדה,
הרי הדולומיטים, ורונה, ועוד...
תוכנית עשירה ומגוונת.  

12-18.9.19 | במחיר 1290B בלבד | מספר המקומות מוגבל

16-22/10 • 10-16/10
13-23/10

עם אפשרות לטיולים מודרכים
כולל טיסות, שהייה בכלכלה מלאה, 6 טיולים וכניסות לאתרים.
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מהקשות  היא  הנידחת  עיר  פרשת 
ביותר שכתובות בתורה. כבר חז"ל הכירו 
בכך, וידועים דברי רבי אליעזר: "...כמאן 
היתה  לא  הנידחת  עיר  דתניא  הא  אזלא 
ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה? דרוש 
וקבל שכר - כמאן? כרבי אליעזר, דתניא 
רבי אליעזר אומר כל עיר שיש בה אפילו 
מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנידחת..." 
אלה  דברים  ברם,  ע"א(.  עא  )סנהדרין 
המעשי  ההיבט  על  מאוד  מקלים  אמנם 
של הדברים, ואף שרבי יונתן חלק עליהם 
יונתן: אני  במישור העובדתי )"אמר רבי 
ראיתיה, וישבתי על תילה" )שם((, ועצם 
ללכת  מאפשרת  ר"א  עמדת  של  קיומה 
את  פותרים  לא  הם  אולם  הזה,  בנתיב 
דרכם,  פוגשים  שאנו  הגדולה  השאלה 
אנו  מה  ועל  לדרוש,  עלינו  מה   - והיא 

מקבלים שכר? 
שכר"  וקבל  "דרוש  האמירה  לאמור: 
לא  שמעולם  אף  כי  לכאורה  מלמדת 
בישראל,  עיר  על  זו  פרשה  הופעלה 
לפחות לא כפי שהדברים כתובים בפרשה 
הזו )אם כי נראה כי סיפור פילגש בגבעה 
שבסוף ספר שופטים מקבל את ההשראה 
יש  הנידחת(,  עיר  שלו מפרשת  הגדולה 
זו,  מפרשה  ללמוד  חייבים  שאנו  דברים 
השכר.  וקבלת  הדרשה  משמעות  והם- 
לא  לשמה,  תורה  הלומד  שכל  אלא 
בה  מחפש  אלא  הפורמלי,  במישור  רק 
של  הגדולה  הקריאה  ואת  ד'  דבר  את 
והרעיוני,  הקב"ה אלינו במישור הרוחני 
הסוגיות  בלימוד  להסתפק  מסוגל  אינו 
אלא לשאול  הנידחת,  עיר  הטכניות של 
לנצח,  אותנו  ללמד  מבקשת  היא  מה 

על  לקבל  חייבים  אנו  השראה  ואיזו 
עצמנו גם בזמן הזה. שאלה זו מתעצמת 
הדת  חופש  בו  בעולם  דווקא  ומתגברת 
סנקציות  שהפעלת  ובוודאי  והאמונה, 
היא   – זהו  מדרך  הסוטה  כנגד  לאומיות 
שהיא  אלא  נשמע,  שאינו  דבר  רק  לא 
ביותר  היסודיות  לתפישות  מנוגדת  גם 
הקיימות בתוכנו. ועל כן – שאלת נצחיות 
היסודיים  מהאתגרים  היא  זו  פרשה 

ביותר הקיימים.

אחד  ראשון  צעד  לפחות  כי  נראה 
הפרשה.  בלימוד  לעשות  עלינו  חובה 
בנו.  קשור   – לנו  סביב  שמתחולל  מה 
התפישה  ואימוץ  הציבוריות,  לפירוק 
המציבה כל אדם לעצמו – יש גם מחיר 
התלישות;  מחיר  הבדידות;  מחיר  כבד: 
אובדן  מחיר  הקהילתיות;  פירוק  מחיר 
כל  כי  להדגיש  חשוב  הלאומית.  הזהות 
אלה אינם מתעלמים גם מהצד השני של 
כוח  שבנתינת  הגדול  הסיכון   – המטבע 
אמונה,  לכפיית  היחיד,  לרמיסת  ציבורי 
פוליטי  כוח  שבין  המסוכן  לשילוב 
חרטה  הנוצרית  )הכנסייה  דת  ומוסדות 
בנו צלקות עמוקות דיין כדי ללמד אותנו 
כאשר  ועוד.  הזה(,  הנורא  השיעור  את 
המטבע  של  הצדדים  שני  את  בוחנים 
לומדים היטב את מה שהתורה שבכתב 
והתורה שבעל-פה יחדיו מלמדות אותנו 

כצעד הראשון של פרשת עיר הנידחת:
להגדיר  רשות  יש  ציבורית  לקהילה 
שלא  ממרכיביה  ולתבוע  עצמה,  את 
המשותפת.  הלאומית  הברית  את  לפרק 
בפועל, התורה שבעל-פה לא מאפשרת 
ידי  על  האלה  התביעות  את  לממש 
וכך  הנשק.  בכוח  וכפייה  אחים  מלחמת 
המשמעות  גם   – האלה  המסרים  שני 
ההימנעות  וגם  הכללית,  הלאומית 
האחד  חוברים  בכוח  אמונה  מהשלטת 
הראשון  הצעד  את  לנו  ומעניקים  לשני, 
הקשות  הפרשיות  אחת  משמעות  של 

ביותר בתורה – פרשת עיר הנידחת.
- ycherlow@gmail.com -

לפרטים והרשמה דבורה מן: 054-8482018 

dvoramann1@gmail.com
wjcc בקרו בגוגל: בעקבות קהילות ישראל

כשרות

 מהדרין

טיול מרתק 

לאיטליה
בעקבות העולם היהודי

  לאחר החגים

ב'-ח' בחשון תש"פ | 31.10-6.11.2019  

ונציה, פירנצה, פאדובה, בולוניה, 
מודנה, מילנו ועוד...

על	סדר	היום הרב יובל שרלו, ראש	ישיבת	אמי"ת	'אורות	שאול'	רעננה	וראש	תחום	אתיקה	ברבני	צהר

דרוש וקבל שכר דרישת עיר הנידחת – על מה?

לקהילה ציבורית יש רשות להגדיר את עצמה, ולתבוע 
ממרכיביה שלא לפרק את הברית הלאומית המשותפת
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מלון ספא ׳הלגונה הכחולה׳ פאפוס 

כך ייראה סוכות אצלנו! איך אצלך..? 

ספארי טרקטורונים 

שופינג הרי טרודוס ערב טברנה 

שייט ללגונה הכחולה 

החבילה כוללת: טיסות, העברות, אירוח חצי פנסיון + כריכים לצהרים, באולינג, טברנה יוונית, ספארי טרקטרונים / ג׳יפים, שייט ללגונה הכחולה ועוד 

ykgכהנא  
group

  052-770-4770                          
  09-8616-770

LagoonKosher.com
 הזמנת אירוח כשר און-ליין כל השנה

סוכת המלון 
בסוכות 2018 >> 

סעודות חג משובחות 
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בכפר הנופש אלמוגחגי תשרי

באווירה מיוחדת 
עם הרב ד"ר יוחנן קירשנבוים

מניינים אשכנזי וספרדי

חג, חוה"מ
 ושבת 

באווירה קסומה

חגי תשרי

www.mikudt.co.ilשלוחה 073-73311731

סוכותראש השנה

כשרות רבנות
מוצרי מהדרין

 הרצאות
 ושיעורים

בריכת שחיה עם
 שעות נפרדות

אירוח מלא
 ועשיר

פעילות
לילדים

ערבי 
הווי 

בכפר הנופש אלמוג
סדין

חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

וקללות:  בברכות  פותחת  פרשתינו 
ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  "ראה 
יא כו-כח(. אולם  )דברים  וגו'"  וקללה 
בפרשת  שהוזכר  ממה  שונות  אלו 
מוזכרות  להיות  ועתידות  בחוקותי 
כי תבוא משום שהם עתידים  בפרשת 
והקללה  הברכה  במעמד  להיאמר 
עיבל  והר  גריזים  בהר  ישראל  כל  של 
בכניסתם לארץ )רש"י ושפתי חכמים(.

בפני  מציבות  והקללות  הברכות 
"הנה  הבחירה:  אתגר  את  ישראל  עם 
והבחירה  שהרשות  זה  בפסוק  נתבאר 
עצמו  להדריך  רצה  אדם,  של  בידו 
לא  דרך  על  להתייצב  או  ישרה  בדרך 
תלוי  והכל  ברצונו  מסור  הכל  טוב, 
)שם  הכתוב  אמר  ומזה  בבחירתו, 
להם  זה  לבבם  והיה  יתן  'מי  כה(:  ה, 
גוזר  הקב"ה  שאין  למד  אותי',  ליראה 
עד  רשע  או  צדיק  להיות  האדם  על 
שיעשה טובה או רעה אלא הכל מסור 
וראה  שם,  בחיי  )רבנו  וכו'"  בידו. 
בהקדמתו שם, על העצלות המשפיעה 
הבחירה  האדם(.  של  בחירותיו  על 
ושרשי  מיסודות  אחת  היא  החופשית 
התורה והאמונה. מכוחה של הבחירה 
של  אחריותו  נגזרת  גם  החופשית 
האדם על מעשיו, והיא יסוד התשובה: 
"אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב 
ולא להיות רע. וכיון שכן הוא נמצא זה 
החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך 
ועל  ולקונן על חטאיו  לו לבכות  ראוי 
וכו',  רעה,  וגמלה  לנפשו  שעשה  מה 

הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו 
בתשובה  לחזור  לנו  ראוי  הרעות  כל 
בידינו  עתה  שהרשות  רשענו  ולעזוב 

וכו'" )רמב"ם תשובה ה ב(.
שבהן  יומיות  יום  בחירות  ישנן 
של  בנושאים  לבחור  נדרש  האדם 
גורליות  בחירות  ישנן  אולם  בכך,  מה 
נדרש לבחור בחירות עקרוניות  שבהן 
ואף  חיי הזולת  חייו, על  שישפיעו על 

על הכלל כולו.
שבתחילה  ימצא  בכתובים  המדייק 
מכן  ולאחר  היחיד  אל  פונה  משה 
יחיד  בלשון  'ראה'  "אמר  הכלל:  אל 
ידבר  כי משה  רבים,  בלשון  ו'לפניכם' 
ההמון"  ועם  היחידים  עם  הכל  עם 
גריזים  הר  במעמד  שם(.  בחיי  )רבנו 
והר עיבל נדרש העם לבחירה גורלית 
וממנה  בארץ,  עתידו  על  שתשפיע 
זולתו:  לגורל  ערב  נעשה  הוא  ואילך 
"'ראה' כמדבר ליחיד, 'לפניכם' כמדבר 
מ  )קידושין  רז"ל  שאמרו  לפי  לרבים. 
היה  ידמה לאדם כאילו  'לעולם  ע"ב(: 
זכויות  מחצה  על  מחצה  העולם  כל 
את  הכריע  אחת  מצוה  עשה  ועוונות 
עצמו ואת כל העולם לכף זכות'. לכך 
אמר אל כל יחיד 'ראה' - שיראה בעין 
'לפניכם',  יחזרו  מעשיו  כל  כי  שכלו 
זו  בפרשה  זה  ענין  והזכיר  לכולכם, 
עיבל  והר  גריזים  הר  מעניין  המדברת 
כי שם נעשו כל ישראל ערבים זה בעד 
זה ומצד הערבות רבים נתפסים בעוון 
היחיד". )כלי יקר שם(. מדובר לא רק 

הציבור  גורל  על  היחיד  של  בהשפעה 
אלא על בחירה שונה, של הכלל, שבה 
הכלל בוחר את דרכו כקולקטיב. מאז 
ואילך הבחירות האישיות משפיעות גם 
בחודש  בתשובה  והעיסוק  הכלל,  על 
רק  נוגע  אינו  התשובה  ובימי  אלול 
גם  אלא  הפרט  של  האישים  לחיים 

בהשפעתו על חיי הכלל.
בחודש אלול הקרוב יתקיימו בחירות. 
לכאורה אין קשר בין בחירות פוליטיות 
קולקטיביות לבחירות של חודש אלול 
למעשה  אולם  שבפרשתנו.  אלה  ושל 
גורליות  בחירות  על  מדובר  ויש.  יש 
קריטית  השפעה  תהיה  שלתוצאותיהן 
במישורים רבים של עתיד חיינו בארץ. 
החל מסדרי עדיפויות לאומיים, בטחון 
המדינה ויחסי החוץ שלה וכלה באיזון 
בין הגורמים המשפיעים על סדר החיים 
על  גם  השלכות  להם  שיהיו  במדינה, 
בכלל  המדינה  של  היהודית  הזהות 
ועל ועולמנו הרוחני בפרט. גורלו של 
ובנכונות  הפרט  בבחירות  תלוי  הכלל 
את  ולמלא  מהאדישות,  לצאת  שלו 

חובתו האזרחית.
בבחירות גורליות אלה יש גם אחריות 
שאין  קטנות  מפלגות  של  נוסף,  מסוג 
החסימה  אחוז  את  לעבור  סיכוי  להן 
הקולות  בזמן,  יתעשתו  לא  הן  ובאם 
גורל  את  להכריע  עלולים  שיבזבזו 

הבחירות לרעה.

- eliezershenvald@gmail.com - 

בחירות גורליות באלול
פרשה	ומימושה הרב אליעזר חיים שנוולד, ראש	ישיבת	ההסדר	'מאיר	הראל'	מודיעין-אופקים
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בסוגיית  דנו  האחרונות  ברשימות 
תורת  ביסוד  העומדת  האמצע,  דרך 
לגלות  מעניין  הרמב"ם.  של  המידות 
לקחה  המודרנית  שהאורתודוקסיה 

עיקרון זה לתחומים נוספים בחיים.
)ולמעשה  השנים  עשרות  במשך   
האורתודוקסיה  הואשמה  היום(  עד 
מספיק.  דתייה  לא  שהיא  המודרנית 
נרדפת  כמילה  נתפס  'מודרני'  הכינוי 
האגף  דתית.  ורפיסות  לחולשה 
את  האשים  באורתודוקסיה  הימני 
ולא  פשרנים  שהם  התנועה  חברי 
היהודית.  למסורת  מספיק  נאמנים 
הויכוחים  את  לו  מזכיר  שזה  ומי 
בתוככי  כיום  המתנהלים  והמאבקים 
בין הפלגים החרד"ליים  הציבור הדתי 
לליברליים, צודק. הויכוח הסוער הוא 
זהים  למאבקים  דומה  גרסה  למעשה 
הקהילה  בתוככי  בארה"ב  שהתנהלו 
כן,  לפני  רבות  שנים  האורתודוקסית 
שם,  קרה  מה  להסתכל  מאד  ומומלץ 

כדי אולי להבין להיכן אנחנו הולכים.
קיומה,  שנות  אורך  לכל 
מנסה  המודרנית  האורתודוקסיה 
נטולות  אלו  האשמות  מדוע  להוכיח 
ומדע  תורה  של  בשילוב  מדוע  יסוד: 
ניתן  מדוע  התורה;  בערך  פגיעה  אין 
מבלי  הכללית,  לתרבות  פתוח  להיות 
הדתית;  הזהות  על  יאיים  שהדבר 
אין  שונים,  עולמות  של  שילוב  מדוע 
בדרך  ביטחון  וחוסר  חולשה  משמעו 
וכו'.  להפך,  דווקא  אלא  המסורתית 
האורתודוקסיה  הצליחה  כמה  עד 
עצמה(  את  )כולל  לשכנע  המודרנית 

עבודת  לו  שהקדשתי  נושא  זהו  בכך, 
דוקטורט שלמה, ואין זה מעניינו כאן.

בשנות השמונים של המאה הקודמת, 
הוצע לשנות את שמה של התנועה כדי 
שנדבק  השלילי  הרושם  על  להתגבר 
המובילים  אחד  'מודרני'.  לכינוי 
המרכזיים של מגמה זו היה הרב נורמן 
לאם, נשיאה של ה'ישיבה אוניברסיטה', 
האורתודוקסיה  של  הדגל  מוסד 
המודרנית באמריקה, שהציע שבמקום 
יש  מודרנית  אורתודוקסיה  על  לדבר 
צנטריסטית'  'אורתודוקסיה  על  לדבר 

)אורתודוקסיה מרכזית(. 
האורתודוקסיה  כי  טען  לאם 
חייה  באורח  מגלמת  הצנטריסטית 
את דרך האמצע, אותה זיהה הרמב"ם 
עם דרך ה'. דרך אמצע זו, טוען לאם, 
איננה ביטוי לחולשה של האדם, שאינו 
הקיימים  הכוחות  על  להתגבר  מסוגל 
בו ולכן נכנע לכולם. ההפך מכך, היא 
חייו,  על  האדם  של  לשליטה  ביטוי 
אשר מכיר בערכם של הכוחות השונים 
בצורה  ביניהם  ומאזן  בו  הקיימים 
שקולה ומחושבת, מבלי לוותר על אף 

אחד מהם.
דרכה  היא  בדיוק  שכך  טוען  לאם 
הצנטריסטית.  האורתודוקסיה  של 
ההולכים בדרך זו אינם מתפשרים על 
דתיותם. דרכם היא "ביטוי של הערכה 
מצב;  כל  של  ונאורה  רצינית  עניינית, 
היא לוקחת בחשבון... את היכולת ואת 
האפשרויות  כל  את  לסקור  הנכונות 
החיים;  סיבוכי  לכל  מודעת  ולהיות 
היא צריכה להיות מודעת לכל עובדות 

ניתנות  ובלתי  'עקשות  שהן  הקיום 
לסילוק' והמסרבות להיכנע לפתרונות 
מאמרו  )מתוך  צדדיים"  וחד  פשטניים 
גוילין  ומשאלות',  הגדרות  'המתינות: 
חי  האדם  לאם,  פי  על  תש"ן(.  א, 
שונים  כוחות  בהם  דיאלקטיים,  חיים 
דורשים את ביטויים – אמונה וביקורת, 
תורה ומדע, סגירות ופתיחות, מסורת 
ואוניברסליות,  פרטיקולריות  וחידוש, 
משנהו  על  אחד  כוח  לבכר  קל  ועוד. 
חיים  חי  האדם  בכך  אך  בו.  ולדבוק 
הישר  דרך  קיצוניים.  וגם  מצומצמים 
היא דרך האמצע, היינו לערוך שקלול 
ולהוציא מהם  הללו  הכוחות  כלל  של 
בשני  שתתחשב  הנכונה  הדרך  את 
של  דרכה  זו  ביניהם.  ותאזן  הקצוות 
האורתודוקסיה הצנטריסטית, ההולכת 

בדרך האמצע בכל תחום בחייה.
כפי שראינו בתורת המידות, גם כאן, 
דרך האמצע עשויה להיראות למתבונן 
מן החוץ כהרבה פחות בוהקת מאשר 
ומתינות  איזון  הקיצונית.  הדרך 
טוטלית  מהתמסרות  מסעירים  פחות 
הנכונה  הדרך  זוהי  אבל  אחד.  לרעיון 
וכדי  מורכב,  יצור  הוא  האדם  בחיים. 
לכלל  חייב לתת  הוא  להגיע לשלמות 
של  דרכה  זוהי  להתבטא.  כוחותיו 
האורתודוקסיה המשלבת באורח חייה 

מגוון של עולמות. 
למעשה  הלכה  לידי  בא  הדבר  כיצד 
האורתודוקסיה  של  בעולמה 

המודרנית? על כך ברשימה הבאה.
- idopachter@gmail.com -

דתיות צנטריסטית 
הלכה	מסביב	לשולחן הרב ד"ר עידו פכטר, רב	קהילת	ישראל	הצעיר	ברמת	פולג,	נתניה	ועורך	עלון	'מסביב	לשולחן'

shalombb10@gmail.com | 03-5260900 | 052-2500202 :להזמנות

סכות במלון נווה אילן ראש השנה במלון חוף עכו 
ראשון-שלישי 

29.9-1.10
• תפילות במקום 

   עם חזנים מקצועיים
• אוכל כיד המלך

• שירות אדיב

י"ד - כ"ב תשרי • 13-21.19
• סיורים בחול המועד לכל המשפחה

• תפילות באחריות "גשר"
• מופעים בערבים

• פעילויות לילדים וכיף להורים

חדרים 
אחרונים

אנו מדברים אמת: אמינות מסירות ותשומת לב

חגי תשרי חוגגים עם "גשר-תיירות פנים" 
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כדאי  מיושן.  מרגיש  אני  לפעמים 
לאה  אותי.  יבינו  לא  'הם'  שאשתוק. 
ְּתַנֶּסה  "ַאל  במילותיה:  הפליאה  גולדברג 
ֶׁשֵּתֵלְך  ֵאינֹו רֹוֶצה  ַהּדֹור   / ַהּדֹור  ִעם  ָלֶלֶכת 
ִעם ַהּדֹור / ַהּדֹור הֹוֵלְך ְלָמקֹום ַאֵחר / ּוְלָך 
ֵאין ַהְזָמָנה". בשורה של סוגיות חברתיות 
– אני מרגיש זקן בהרבה מכפי גילי. אני 
מתקומם, אבל לא מעיר הערות. הן לא 

תתקבלנה. 
קעקועים.  עם  להשלים  מסוגל  אינני 
ומתפשטים.  הולכים  אותם  רואה  אני 
קטנים  חלקם  נרחב.  מקום  תופסים 
את  מטשטשים  מאיימים,   – ואחרים 
של  סוג  מהווים  האדם,  של  הזהות 
אולי  מבין,  לא  אני  אולי  אבל  הכרזה. 
לא  ולי  אחר  למקום  הלך  הדור  באמת 

השאירו הזמנה. 
ְדדּו  ִתְתֹגּ ֹלא  ֱא-ֹלֵהיֶכם  ַלה׳  ם  ַאתֶּ ִנים  "בָּ
י  כִּ ָלֵמת.  ֵעיֵניֶכם  ין  בֵּ ָקְרָחה  ָתִשׂימּו  ְוֹלא 
ה'  ַחר  בָּ ּוְבָך  ֱא-ֹלֶהיָך  ַלה'  ה  ַאתָּ ָקדֹוׁש  ַעם 
ר  ֲאֶשׁ ים  ָהַעמִּ ל  ִמֹכּ ה  ְסֻגלָּ ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות 
מעלה  הפסוקים  רצף  ה".  ָהֲאָדָמֽ ֵני  פְּ ַעל 

שאלה: מה הקשר ביו המעשה 
תתגודדו(  )לא  הזה  הספציפי 
למעמדו של העם )עם קדוש(? 
שהפסוקים  להדגיש  חשוב 
וקרחה  בגדידה  עוסקים 
של  מותו  לאחר  שנעשות 
לאיסור  מפורש  מקור  האדם. 
ויקרא:  בספר  נמצא  קעקוע 
ְבַשְׂרֶכם  נּו בִּ "ְוֶשֶׂרט ָלֶנֶפׁש ֹלא ִתתְּ
ֶכם אני  נּו בָּ ּוְכֹתֶבת ַקֲעַקע ֹלא ִתתְּ
החזירו  הקיץ  שימי  אלא  ה'". 
אותי לענייני קעקועים, גדידה 
לעיין  הראוי  מן  וקרחה... 
מן  וללמוד  המפרשים  בדברי 

המתים לחיים. 
הגוף  שינוי  הראב"ע  לדעת 
הגוף  של  קבלה  חוסר  מסמל 
הא-ל.  ידי  על  לנו  שניתן  כפי 
לדעת הרש"ר תכלית האיסור - 
להעמיק בערכו העצמי של כל 
על  שנברא  כמי  מישראל  אדם 

ידי הקב"ה.
ְדדּו"  ִתְתֹּגֽ ל"ֹלא  חז"ל  דרשת 
נראית רחוקה מפשט הכתובים: 
"לא תתגודדו אגודות אגודות". 
שהפירושים  מדגיש  המהר"ל 
אחים,  זה:  את  זה  משלימים 
לשני.  אחד  דומים  כלל  בדרך 
גנטי,  רק  לא  הוא  הדמיון 
יש  החיצוני.  במראה  ביולוגי, 
בתנועות  בשפה,  דמיון  גם 
וקרחה,  התגודדות  בריח.  גוף, 
האחים,  בין  שוני  מייצרת 
מטשטשת את הדמיון הטבעי. 
והגדידה  לה',  'בנים'  אנחנו 
אותנו  מרחיקות  הקרחה  או 
מהדמיון לאבא שלנו. מפרידה 
זאת  הסביר  הרש"ר  אחים.  בין 

בלשון נפלאה: 
בא  ש)ה(איסור...  "נזכור 
לשלול את ההערכה המוגזמת 
ונזכור,  יחידים;  אישים  של 
שה"אגודות  דבר,  של  בסופו 
של  השני  שהפירוש  אגודות", 

להזהיר  בא  תתגדדו"  "לא 
מפניהן, נוצרות בדרך כלל על 
חלוקים  אישים  ששני  כך  ידי 
של  שונים  וחלקים  זה  עם  זה 
הציבור הולכים אחרי האחד או 
אחרי השני; וכך יובן שיש קשר 
פנימי עמוק בין שני האיסורים 
"לא  מלשון  כאחד  הנלמדים 

תתגדדו".
הגדידה  מעשה  כלומר, 
לא  אני  לומר:  בא  והקורחה 
נעשה ברצון,  לך. כשזה  דומה 
גדולה  שהקריאה  הרי  מחיים, 
האמונית  מהבחינה  כפליים: 
אני מכריז שאני לא מקבל את 
עצמי. אני מבקש להיות מישהו 
האני  את  מטשטש  אני  אחר. 
ענק,  קעקוע  בעזרת  הראשוני 
שלי  הניסיון  זה  ִאמרה.  ציור, 

ל'תקן' מה שלא אהבתי. 
את  מקבל  אינני  גיסא–  מחד 
ידי  על  שנבראתי  כפי  עצמי 
מדגישה  התורה  לכן  הא-ל. 
ָקדֹוׁש  ַעם  י  "כִּ כך:  אחר  מיד 
ה'".  ַחר  בָּ ּוְבָך  ֱא-ֹלֶהיָך  ַלה'  ה  ַאתָּ
מאידך גיסא– אני מבקש להיות 
שְמחברים  לי  נוח  לא  עצמאי. 
אותי כל הזמן למשפחה. רוצה 
ייחודי. לא רוצה  להיות שונה, 
אח  אתה  "אהה,  לי:  שיגידו 

של...". 
ה'  של  בן  אתה  יעזור.  לא 
ולכן אתה גם אח... לא תצליח 
להתחמק. הכמיהה לשונות לא 

יכולה לטשטש את השייכות. 
הללו  ההסברים  האם 
משכנעים? האם 'הרכבת יצאה 
אני  יודע.  אינני  מהתחנה'? 
נובעת  לא  שהאמירה  משוכנע 
וארכאיים  מיושנים  מהיותנו 
למצא  מרצוננו  דווקא  אלא 

שילוב ראוי בין ישן לחדש. 
- shaypiron1@gmail.com -

כמה מילים על קעקועים
התורה	והחיים הרב שי פירון

לא יעזור. 

אתה בן של 

ה' ולכן אתה 

גם אח... 

לא תצליח 

להתחמק. 

הכמיהה 

לשונות 

לא יכולה 

לטשטש את 

השייכות

וילת נופש חדשה ברמה גבוהה בישוב יוקרתי על יד טבריה 
• 2 בריכות שחיה ג’קוזי • בריכה מחוממת • פינת ברביקיו • 
ארועים יוקרתיים • שבתות חתן בר מצווה • גיבוש משפחתי • 
בליווי שף פרטי וצמוד • בית כנסת במקום • כשרות מהודרת

לפרטים: 050-604-0002
europalace.info@gmail.com

יורו פאלאס אחוזת 
גאה להציג

סטנדרט חדש בעולם האירוח והארועים

ל.ח
 ט.

נון.
תק

ף ל
כפו

ע ב
בצ

המ

כל המזמין
אירוע או סוף שבוע
מקבל מתנה בשווי 

אלפי שקלים!
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המרכיבים  אחד  הוא  הבחירה  חופש 
אלוקים  צלם  של  והנפלאים  החשובים 
שאנו  להניח  נוטים  וכולנו  שבאדם, 
אולם  ותדיר.  סדיר  שימוש  בו  עושים 
הבחירה  בחופש  משתמשים  אנו  בפועל 
אך  בחיים,  הקטנים  הדברים  כל  בשביל 
והחשובים  הגדולים  בדברים  דווקא 

באמת הוא לא תמיד מופעל.
אנו בוחרים באופן חופשי ועצמאי מה 
ומתי  ללבוש  מה  לשתות,  ומה  לאכול 
של  הגדולות  בשאלות  אולם  לישון, 
מהם  מאמין?  אני  בדיוק  במה  החיים: 
הערכים והעקרונות שמנחים אותי בחיי, 
אלה  בשאלות  אותם,  מיישם  אני  וכיצד 
מבלי  חייו  כל  את  להעביר  אדם  יכול 

לבחור. 
ההסבר פשוט: אנו חייבים להחליט בכל 
השאלות הטכניות והחומריות של חיינו, 
אבל דבר לא מכריח אותנו לקבל החלטה 
וערכיות.  אמוניות  רוחניות,  בשאלות 
נושאים אלה הנם תמיד בבחינת חשובים 
הזמן  רוב  עסוקים  ואנו  דחופים,  לא  אך 

בדחוף, ולאו דווקא בחשוב.
עבור  מכריע  אפוא  מה 
באופן  מכריע  שאינו  האדם 
כלל  בדרך  וחופשי?  עצמאי 
או  ההתמדה  בכוח  ילך  הוא 
חוק  הסביבתית.  ההשפעה 
עשוי  )=אינרציה(  ההתמדה 
באותן  חייו  לכל  אותו  לקבע 
אליהן  ומחשבה  חיים  צורות 
החיצונית  וההשפעה  נקלע, 
עשויה לסחוף אותו במודע או 

מבלי משים. 
של  וסכנותיה  סוגיה  על 
פרשתנו,  מדברת  זו  השפעה 
בפני  רבנו  משה  מגולל  בה 
לארצו  להיכנס  העומד  העם 
של  שונות  אפשרויות  ארבע 
שעלולות  שליליות  השפעות 
לעבודה  האדם  את  לפתות 

זרה. 
ָיקּום  "ִּכי  שקר:  נביא   .1
ֲחלֹום"  ֹחֵלם  אֹו  ָנִביא  ְּבִקְרְּבָך 

)דברים יג, ב(.
ְיִסיְתָך  "ִּכי  2. הסתת קרובים: 
ָאִחיָך ֶבן ִאֶּמָך אֹו ִבְנָך אֹו ִבְּתָך 

אֹו ֵאֶׁשת ֵחיֶקָך" )שם, ז(.
3. הדחה של אנשים מהקהילה: 
ְבִלַּיַעל  ְּבֵני  ֲאָנִׁשים  "ָיְצאּו 
ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִּדיחּו ֶאת ֹיְׁשֵבי ִעיָרם" 

)שם, יד(.
הסביבה:  עמי  השפעת   .4
ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  "ַהּגֹוִים 

ָלֶרֶׁשת אֹוָתם" )שם, יב, ל(.
מעגלי  בארבעה  מדובר 
זהות  מבחינת  הן  השפעה 
צורת  מבחינת  והן  המסיתים, 

ההשפעה שלהם: 
מתוך  פועל  השקר  נביא   .1
מיוחדים,  וידענות  סמכותיות 
ומשתמש בדרך כלל בכישרון 
שכנוע  ביכולת  רטורי, 

ובאישיותו הכריזמטית. 
עשויים  המשפחה  קרובי   .2
רגשית  מניפולציה  להפעיל 

שקשה לעמוד בפניה.
בעיר  בליעל  אנשי   .3

רוחני  אקלים  יוצרים  הנידחת 
ואווירה תרבותית שמחלחלים 
ויוצרים  בסביבה,  בהדרגה 
טרנד שעלול לסחוף ולפתות. 
יוצרים  הסביבה  עמי   .4
שנתפסת  מקיפה  השפעה 
אוניברסאלית  כתרבות 
שהיא  והעובדה  ומתקדמת, 
הילה  מוסיפה  מבחוץ  באה 

וזוהר לכוח המשיכה שלה.
ההשפעות  סוגי  ארבעת 
ותקפות  שרירות  עודן  הללו 
והניו- המדיה  ועידן  בזמננו, 

כלים  לרשותן  מעמיד  מדיה 
בהרבה  ורבי-עוצמה  חזקים 

לעומת העבר.
שהם  לחשוב  נוטים  אנשים 
אוטונומי  באופן  מעצבים 
מתוך  עולמם  את  ועצמאי 
ואין  בלבד,  חופשית  בחירה 
הם מודעים לעוצמה האדירה 
הכוח  רבי  הגורמים  כל  של 
בחירתם  על  שמשפיעים 
הם  כיום  אמנם  דרכם.  ועל 
זרה,  לעבודה  מסיתים  לא 
עלולים  בהחלט  הם  אבל 
כשעיקר  ה',  מעבודת  להסיט 
היא  השלילית  השפעתם 

בענייני עריות. 
ובעולם  בארץ  מחקרים  מאות 
החשיפה  נזקי  על  מצביעים 
זה.  בתחום  בעייתיים  לתכנים 
צוין  בדיונים בכנסת העשרים 
בישראל  מהילדים   60% שכ- 
גולשים   9-15 בגילאים 
וכי  פורנוגרפיים,  באתרים 
בישראל  מהילדים  לכ-47% 
בחדרם  יש  גילאים  באותם 
שהסכנה  כך  מחשב,  הפרטי 
לפדופילים  קורבן  ליפול 
גדלה משמעותית בשל העדר 
לפיכך  ההורים.  מצד  פיקוח 
תשע"ו  בשבט  בט"ו  הוגשה 
הצעת חוק חובת סינון אתרים 
ספקי  המחייבת  פוגעניים, 

אנשים נוטים 
לחשוב שהם 

מעצבים 
עולמם 

מתוך בחירה 
חופשית, 

ואינם 
מודעים 

לעוצמה 
האדירה של 
כל הגורמים 

רבי הכוח 
שמשפיעים 
על בחירתם

וסיננתם לבניך 
ערך	מוסף הרב ד"ר רונן לוביץ רב	ניר	עציון,	נשיא	'נאמני	תורה	ועבודה'

המשך בעמ' 34

• חדרים חדשים, גדולים ומרווחים  
• תפריט שף מגוון 

• המלון ממוקם בסמיכות לבית הכנסת הגדול, ישורון 
ובמרחק הליכה מהכותל

מחירים אטרקטיביים במיוחד לראש השנה

073-374-4987 עמית
www.shanihotel.com

073-374-4987 עמית
www.shanihotel.com

.  שבתות חתן ואירועים משפחתיים בלווי אישי .

במלון שני 
 ירושלים

חגי תשרי
באווירה מיוחדת ומשפחתית 

מחירים 

אטרקטיביים

לראש השנה
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מאירמן נופש ותיירות 15 שנים של נופשוני איכות
 טל'  077-7144007 אלי 050-5888814 

elimeir@bezeqint.net  050-5444039 אורית 

בפיקוח הרה"ג 
עזריאל קוזניץ

מומחה בכשרות 
מלונות

להתחיל את השנה 
באווירה קסומה מול אגם וים

• קו ראשון לים, בריכה מקורה, חדרים משודרגים
 • קבוצה בלעדית במלון

•  תוכנית מופעים ערבי הווי וטיולים לגליל המערבי 
ראש הנקרה, מערת קשת, אגם מונפורט ועוד...

• שעורים, הרצאות אוכל כיד המלך

במחירים כאלה כבר לא שווה לעשות סוכות בבית...

סוכות במדיסון נהריה - קו ראשון לים 

מבצע סוכות ושמחת תורה
במלון מדיסון

כל המזמין ל-7 לילות ומעלה

מקבל סט ארבעת המינים מהדרין
עד גמר המלאי 

שמחת תורה פנסיון מלא החל מ- 1090 ₪ לזוג

הנחה למשפחות גדולות!

מנין אשכנזי וספרדי  
אווירת חג מרוממת בגליל הפורח

מול אגם מונפורט  

ראש השנה 
במלון שיר למעלות

מנין אשכנזי עם החזן יצחק צייגר
מנין ספרדי עם החזן דוד אמסלם

אווירת פסטורלית בגליל הפורח  

ראש השנה 
בבית הארחה בשלומי

הגמרא במסכת תענית )כא ע"א( מביאה 
סיפור על אילפא ור' יוחנן: 

השניים היו לומדים תורה יחד מתוך עוני 
גדול מאוד, עד שיום אחד החליטו לעזוב 
את בית המדרש, ולנסות לעשות עסקים 
וניעבד  וניזיל  ניקום  "אמרי:  ולהתפרנס. 
עיסקא, ונקיים בנפשין )דברים ט"ו( אפס 
כי לא יהיה בך אביון". שני ת"ח לא יוצאים 
הם  המציאות,  בגלל  המדרש  מבית  סתם 
ייצאו רק אם לימוד התורה שלהם יצדיק 
כדרך  מוצגת  מביהמ"ד  ויציאתם  זאת, 
שלהם לקיים את הפסוק מפרשתנו: "אפס 
כי לא יהיה בך אביון". העלילה מסתבכת 
לאכול  השניים  מתיישבים  בדרך  כאשר 
שיש  )דבר  לנפול  ומט  רעוע  כותל  תחת 
למי  ביחס  סמלית  משמעות  כמובן  לו 
אז,  היציבים(.  ביהמ"ד  כתלי  את  שעזבו 
באים שני מלאכי השרת, ור' יוחנן שומע 
אחד מהם אומר לחברו: "נפיל עליהם את 
הבא  עולם  חיי  שמניחין  ונהרגם,  הקיר 
השני:  לו  משיב  שעה!".  בחיי  ועוסקין 
חד  בהו  דאיכא  אותם(,  )עזוב  "שבקינהו 

דקיימא ליה שעתא. )שיש בהם 
אחד שעומדת לו השעה(". למי 
ולמה  המלאכים?  מתכוונים 
בדיוק כוונתם? לא ברור. אבל 
המלאכים  את  ששומע  היחיד 
שהוא  ואחרי  יוחנן,  ר'  הוא 
פונה לאילפא ומגלה שאילפא 
מסיק  הוא  דבר,  שמע  לא 
"אמר:  עליו:  נאמרו  שהדברים 
לא  ואילפא  אנא  מדשמעי 
שמע, שמע מינה לדידי קיימא 

לי שעתא". לי קיימת השעה. 
השניים  החליטו  אם  אבל 
כדי  המדרש  מבית  לצאת 
כי  "אפס  הפסוק  את  לקיים 
לא יהיה בך אביון", כיצד יכול 
המדרש  לבית  לחזור  יוחנן  ר' 
כאן  זאת?  בכל  אביון  ולהיות 
לר'  לעזור  פרשתנו  נחלצת 
המופיע  נוסף,  בפסוק  יוחנן 
ליה  "אמר  ממש:  פרק  באותו 
)לו( רבי יוחנן: איהדר )אחזור( 
)ואקיים  בנפשאי  ואוקי 
לא  "כי  ט"ו(  )דברים  בעצמי( 

יחדל אביון מקרב הארץ".
ומתאר  ממשיך,  הסיפור 
חייהם  התגלגלו  כיצד  לנו 
אבל  שלנו,  הגיבורים  שני  של 
אנחנו נחזור עכשיו אל פרשת 
מדרש  כבר  ופסוקיה.  ראה 
עומד  )קיד(  לדברים  ספרי 
הפסוקים:  שבין  הסתירה  על 
אביון".  בך  יהיה  לא  כי  "אפס 
ולהלן הוא אומר: "כי לא יחדל 

אביון"! 
עושים  "בזמן שאתם  ומשיב: 
אביונים  מקום,  של  רצונו 
אתם  שאין  ובזמן  באחרים; 
מקום,  של  רצונו  עושים 

אביונים בכם". 
בברכה  פותחת  ראה  פרשת 
את  מציבה  היא  והקללה, 
כנגזרת  שלנו  החיים  מציאות 

ושל  מעשינו  של  ישירה 
בחירותינו. יש בעולם מציאות 
היא  השאלה  אבל  עוני,  של 
מציאות  אותה  תתממש  איפה 
העוני  הפסוק.  יקוים  ובמי 
אינו גזירת גורל בלתי נמנעת. 
יהיה  לא  כי  "אפס  אחרי  מיד 
"ַרק  בך אביון" אומרת התורה 
ה'  ְּבקֹול  ִּתְׁשַמע,  ִאם-ָׁשמֹוַע 
ֱאֹלקיָך...". יש בידינו לפעול לא 
לא אהיה  רק לכך שאני עצמי 
אלא  הפסוק,  מתקיים  שבו  זה 
שלא יהיו כלל אביונים בחברה 
שמיטת  ממנה.  חלק  שאני 
הכספים שהיא ההקשר לעיסוק 
אחת  היא  בפרשה,  בעוני 
מדריכה  התורה  בהן  הדרכים 
מופת  חברת  לבנות  אותנו 
חברתיים  פערים  בה  שאין 
חסרי מוצא. לעומת זאת, לפני 
אביון"  יחדל  לא  "כי  הפסוק 
מספרת התורה על בן הבליעל 
ונמנע  חשבונות,  שעושה 
השנה  שקרבה  ככל  מלהלוות 
בה יש לשמוט את החובות. כך 

אמנם לא יחדל אביון.
הסיפור  גיבורי  עם  ומה 
ר'  בוחרים.  הם  גם  שלנו? 
גורל  לגזירת  נכנע  לא  יוחנן 
לחזור  בוחר  הוא  העוני.  של 
של  במחיר  גם  המדרש,  לבית 
בוחרים  שאנחנו  מחיר  עוני. 
הרבה  לנו  שקל  מחיר  הוא   –
לעומתו,  אילפא  לשלם.  יותר 
מתמוטט  שעולמו  הרגיש  לא 
המדרש  מבית  יצא  אם  עליו 
להתפרנס  בוחר  והוא  היציב, 
ולא להיות עני. המשך הסיפור 
מהם  אחד  שכל  לנו,  יגלה 
אולי  בה.  שבחר  בדרך  הצליח 
קרא  אכן  אחד  שכל  משום  זה 

את הפסוק הנכון לו.
- Tamarm45@gmail.com -

יש בידינו 
לפעול לא 

רק לכך 
שאני עצמי 

לא אהיה 
עני, אלא 
שלא יהיו 

כלל אביונים 
בחברה שאני 

חלק ממנה

האם העוני הוא בלתי נמנע?
עט	לדרוש ד"ר תמר מאיר ראש	ביהמ"ד	'כולנה',	ראש	החוג	לספרות	בגבעת	וושינגטון	ומרצה	במכללת	אפרתה
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במצוות  העוסקים  בפסוקים 
מצד  סתירה.  לזהות  ניתן  צדקה 
ִיְהֶיה  ֹלא  ִּכי  "ֶאֶפס  נאמר:  אחד 
)דברים  ְיָבֶרְכָך"  ָבֵרְך  ִּכי  ֶאְביֹון  ְּבָך 
ֹלא  "ִּכי  בהמשך:  ומאידך,  טו,ד(, 
ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ" )טו,יא(. 
מחד גיסא הפסוק מתאר מציאות 
ומאידך  עוני,  בה  שאין  אוטופית 
גיסא, הפסוק השני קובע שהעוני 
יהיה קיים לנצח. רש"י מיישב את 
עושים  שאתם  "...בזמן  הסתירה: 
רצונו של מקום, אביונים באחרים 
עושים  אתם  וכשאין  בכם,  ולא 
בכם".  אביונים  מקום  של  רצונו 
תלוי  העוני  של  קיומו  לדעתו, 

ברמה הרוחנית של עם ישראל. 
אחר.  כיוון  להציע  ניתן  אולם 
"ֶאֶפס  בקביעה:  הפותחת  הפסקה 
מתארת  ֶאְביֹון",  ְּבָך  ִיְהֶיה  ֹלא  ִּכי 
עניים.  שאין  אידיאלית  מציאות 
מוחלט  מושג  אינו  ועוני  מאחר 
סוציו- למציאות  יחסי  אלא 
אקונומית נתונה, אזי חברה שאין 
בה  שאין  חברה  היא  עניים,  בה 
אכן  לעניים.  עשירים  בין  פערים 
קיימת שאלה על יכולתנו להגשים 
השני:"  הפסוק  ולכן  זה  אידיאל 
ָהָאֶרץ",  ִמֶּקֶרב  ֶאְביֹון  ֶיְחַּדל  ֹלא 
 - בפועל  המציאות  את  מתאר 
פערים  בה  שיש  אנושית  חברה 
ובתוכה  משמעותיים  חברתיים 
עניים ונזקקים. ובכל זאת, האתגר 

במיגור העוני לא תם.
קו  לבדיקת  גישות  שתי  יש 

העוני. האחת- יש לבדוק את סל 
הדרוש  המינימאלי  המצרכים 
עוני  קו  גישת  לקיומם המשפחה. 
את  בודקת  אחרת  גישה  מוחלט. 
רמת החיים היחסית של המשפחה 
משפחות  הקהילה.  במסגרת 
הממוצע  לרף  מתחת  שיימצאו 
זו בודקת קו  גישה  יוגדרו עניות. 

עוני יחסי.
עד  לצמצם  שואפת  החברה 
היחסי,  העוני  את  שאפשר  כמה 
של  פניה  שכן  גדול,  הקושי  אך 
מכך  וכתוצאה  לתחרות  הכלכלה 
אם  המטרה,  מתעצמים.  הפערים 
החברה  את  ולהביא  לנסות  כן, 
עוני  בה  יהיה  שלא  למציאות 
מוחלט. לשם כך פרשתנו מפרטת 
שורה של מצוות למלחמה בעוני: 
מעשר עני, שמיטת כספים, חוקים 
המצווים  ועוד,  העבד  להגנת 
רווחה,  חברת  להיות  עלינו 
על  חברתי,  צדק  על  המבוססת 
שכר הוגן ועל תנאי מחיה הוגנים, 
על אחריות חברתית וסולידריות. 
ניתן לזהות  זאת, בחז"ל  עם כל 
תפיסה, שרואה בעוני חלק מהותי 
העולם. לשאלתו של  לקיומו של 
טורנוסרופוס, מדוע הקב"ה נמנע 
מלפרנס את העניים בעצמו, עונה 
חטא  מלך  בן  במשל:  עקיבא  רבי 
כך  האסורים  לבית  הכניסו  ואביו 
שהאב  אעפ"י  כל.  חסר  שנשאר 
אם  אביו  ישמח  בנו,  את  ענש 
חבריו של הילד יתמכו בו ויספקו 

המסר  הבסיסים.  צרכיו  את  לו 
בידי  מכה  הוא  שהעוני  הוא 
מכוונת,  במציאות  מדובר  שמים. 
היחיד  לתיקון  להביא  שתפקידה 
המוסריים  צדדיה  ולפיתוח 

והרוחניים של החברה. 
פאה  אי"ה  )עין  קוק  הרב 
ומתייחס  זו  גישה  מפתח  ה,ו( 
העוני  מציאות  של  ליתרונות 
דוקא  ציותה  "התורה  בעולם: 
הפאה...  את  העניים  לפני  לעזוב 
איננה  לעניים  שהנתינה  להורות 
והכמרת  נדיבות  יתרון  בתור 
הוא  אם  כי  הנותן,  מצד  רחמים 
הוא  וכן  חיובי...  ומשפט  חוק 
במידות העניות, ודאי כמה מידות 
הטבת  ממנה,  נמשכות  טובות 
קשיי  וריכוך  האנושיות  המידות 
ההתנדבות  נטיית  ועצם  הלב, 

והשתתפות בצערו של חברו". 
ההשגחה,  מצד  מכוון  העוני 
והוא חלק מהותי מהעולם. מבט 
שגם  להבנה  אותנו  מוביל  אמוני 
שלילית,  מציאות  קיימת  כאשר 
התפקיד שלנו הוא לתקנה, ובכך 
למנף את ההזדמנות לעשיית טוב. 
ערבות  ליצור  העוני  של  בכוחו 
וליצור  חברתית  רגישות  הדדית, 
לפי  גם  יותר.  מתוקנת  חברה 
תפיסה זו אל לנו לאפשר מציאות 
להעניק  אלא  מוחלט,  עוני  של 

תמיכה קיומית לכל נזקק. 
- nehoraim@gmail.com -

החלה מכירת חדרים

  לרשא השנה
במלון היוקרתי 

טריפ בת שבע החדש
צמוד לישורון ולבית כנסת הגדול

מנהל הקבוצה היקר מכל 
איסר שולמן שכולם אוהבים

האתגר במיגור העוני 
מבט	לחיים	מתוך	הפרשה הרב מאיר נהוראי, רב	משואות	יצחק,	יו"ר	רבני	בית	הלל

העוני 
מכוון מצד 
ההשגחה, 
והוא חלק 

מהותי 
מהעולם. אך 
גם כשקיימת 

מציאות 
שלילית, 

עלינו לתקן 
אותה, 

ולמנף את 
ההזדמנות 

לעשיית טוב
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בשלושה מקומות בתורה נאסר לבשל 
גדי בחלב אמו. יש לשאול, מדוע כתבה 
תורה איסור אכילה בלשון בישול? השיב 
האבן עזרא: "ואין לנו צורך לבקש מה טעם 
איסורו, כי נעלם מעיני הנבונים". והמשיך: 
"אולי היה כי אכזריות לב הוא לבשל הגדי 
עם חלב אמו". טעם האכזריות מסביר את 
איסור "גדי בחלב אמו", אבל ההלכה הרי 
אוסרת כל חלב לאו דווקא של האם?!. 
והמשיך:  זה,  בקושי  הרגיש  עזרא  אבן 
ויקנו  צאן,  להם  שאין  האדם,  רוב  "ומנהג 
משיות  מאוסף  יהיה  והחלב  בשוק,  החלב 
רבות, אולי הקונה הגדי לא ידע אנה אמו. 
בו מחלב אם  יש  והנה אם קנה חלב, אולי 
הגדי שקנה, ויהיה עובר, וכל ספק שהוא מן 
התורה - לחומרא... והנה קדמונינו החמירו 
להסיר כל ספק, ואסרו בשר בחלב" )שמות 
שהאבן  אכזריות,  זה,  טעם  י"ט(.  כ"ג, 
הרמב"ן  מביאו  "אולי",  בו  ראה  עזרא 

כוודאי.
רחוק  "אין  השערה:  מביע  הרמב"ם 
כך  אולי  זרה.  עבודה  רוח  בו  שיש  אצלי, 

היו אוכלים בעבודה מעבודותיה 
)מורה  מחגיהם"  בחג  עושים  או 
גם  כך  פמ"ח(.  ח"ג,  נבוכים 

פירש אברבנאל.
"חזון  במאמרו  קוק  הרב 
מסביר  והשלום",  הצמחונות 
נובע  בשר  אכילת  שהיתר 
של  מוסרית  מדרגה  מירידת 
שבין  הדורות  בעשרת  העולם 
המאמר  בהמשך  לנוח.  אדם 
חלב  באכילת  שגם  טוען, 
כיוון  מסוימת,  בעייתיות  יש 
שהבהמה מייצרת את החלב על 
ובא  ולדותיה  את  להניק  מנת 
האדם ולוקח אותו לצרכיו, אך 
יותר  "ממותקת"  אכילת החלב 
כיוון  ראשית,  הבשר.  מאכילת 
והשתלטות,  כיליון  בה  שאין 
הבהמה יכולה להמשיך לחיות 
בנוסף,  חייה ללא הפרעה.  את 
הבהמה  עם  מקיים  האדם 
מערכת יחסי גומלין בכך שהוא 
לצרכיה.  ודואג  אותה  מגדל 
התורה  קוק,  הרב  דברי  פי  על 
אוסרת עלינו לבשל בשר וחלב 
ש"תעודת  לנו  להזכיר  כדי 
הגדי איננה דווקא להיות לברות 
ממילא  והחלב  החדות...  לשיניך 
לך  לתבלין  להיות  נועד  לא 

למלאות תאוותך השפלה". 
לקטוז- קיימות דרגות שונות 
תרופות  ללקטוז.  רגישות  של 
סוכר   - לקטוז  מכילות  רבות 
כיום  עושים  לקטוז  החלב. 
בפוסקים  שנקרא  גבינה  ממי 
דהיינו,  נסיובי,  או  גבינה  מי 
מהמים שנשארים אחרי עשיית 
את  מפרידים  תחילה  הגבינה. 
שבחלב  הגבינתי  המרכיב 
או  )רנט(  אנזים  באמצעות 
החמצה. בשלב השני מחממים 
את הנוזל כך שמרכיבי החלבון 
והנוזל  שוקעים,  )קזאין(  שבו 
והוא  סינון  שוב  עובר  הצף 
מי  בעצם  שהינו  הלקטוז, 

כבר  המים  לכאורה  החלב. 
נפרדו מהצד החלבי שלהם ועל 
אף שבתהליך החימום הם שוב 
החלב.  חלבוני  טעם  בולעים 
"בעניותי  וואזנר  הרב  כותב 
מסברא אינו עוד בכלל חלב כלל 
דומה  ואינו  עכ"פ,  התורה  מן 
רק  שנשארים  חלב...  לאבקת 
)הנסיובי(  שבחלב  סוכר  חלקי 
ב'  איכא  עצמה  בנסיובי  ועוד 
אם  פ"ז  סי'  יו"ד  בשו"ע  דעות 
לדידן  ואפי'  מה"ת,  חלב  הוא 
חלב  מימי  דרק  שמחמירים 
כמבואר  חלב  מי  לא  חלב  אינו 
פ"א  וסי'  שם  פ"ז  סי'  בפוסקים 
סימן  ח"ז  הלוי  שבט  )שו"ת 

קי"ח(.
במהלך  כי  נטען  אם  אף 
הטעם  החלב  חלבוני  חימום 
החלבי מתעורר, אולם כל עוד 
חסרת  לתרופה  נכנס  הלקטוז 
כמוסה,  או  גלולה  כגון  טעם, 
דרך  כלל  נחשבת  בליעתו  אין 
י"ז,  סי'  שלמה  )מנחת  אכילה, 
מ'  פר'  כהלכתה  שבת  שמירת 
צורך  שאין  וכמובן  פ"ה(,  סעי' 
בשר,  אכילת  אחר  להמתין 
אחרי  להמתין  הצורך  שהלא 
שתי  על  מושתת  בשר  אכילת 
הנמשך  הבשר  טעם  סיבות: 
והישארותו  הפה,  לחלל 
גלולה  בליעת  השיניים.  בין 
פוגשת  אינה  לקטוז  המכילה 
בדרך  שאינה  כיוון  הטעם  את 
אכילה, וכמובן גם אינה נלעסת 
ליטול  מותר  ולכן  בשיניים. 
כיוון  בשרית  ארוחה  לאחר 
שהרחקה בין בשר לחלב אינה 
אם  ורק  חכמים,  גזירת  אלא 
בו  שיש  מציצה  בכדור  מדובר 
עם  ביחד  ברם,  –אסור.  טעם 
תבשיל בשרי עצמו יש להימנע 
ויש בכך הנאה מבשר  יתכן  כי 

וחלב. 

כל עוד 
הלקטוז 

נכנס 
לתרופה 

חסרת טעם, 
כגון גלולה 
או כמוסה, 
אין בליעתו 

נחשבת כלל 
דרך אכילה

תרופה אחרי ארוחה בשרית
רפואה	עפ"י	היהדות אברהם רזניקוב, רב	המרכז	הרפואי	איכילוב,	תל-אביב

ברוך רובינשטיין 054-6457011

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

תיקון וחידוש כלי כסף
לקראת החגים

מקבלים עטרות כסף לחידוש • קונים כסף ישן

פטנט עולמי
באחריות 

מלאה!

מלאכת מחשבת

מלאכת מחשבת
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סנטר נסיעות | משה לוי 11 בנין UMI, סמוך לקניון הזהב, רשל"צ | 03-6227777

www.centertravel.co.il | חפשו אותנו ב-    סנטר נסיעות

טיולים מאורגנים
לשומרי מסורת

בס"ד

14 לילות / 17 ימים
10.2 | 13.1 | 18.11

חצי פנסיון • טיסות אל על • כשר

תאילנד מקיף

כולל מקאו
15 ימים | 23.10

חצי פנסיון

סין והונג קונג

 11 ימים | 17.11 
חצי פנסיון • כשר

מרוקו הקסומה 

ארצות הברית מקיף מחוף לחוף
22 יום | 28.10 | מקומות אחרונים

חצי פנסיון • טיסות אל על • לוס אנג׳לס 
סן פרנסיסקו • לאס ווגאס • קנדה לנקסטר • 
ניו יורק )כולל סיור בקבר הרבי מלובביץ׳( • 

וושינגטון פילדלפיה ועוד...

הפלגה חלומית לקריביים 
 3 לילות במיאמי ביץ + 7 לילות הפלגה במערב הקריביים 

 allure of the seas עם האונייה
         25.10 | טיסות אל על

המקור  מהו  היא  יומין  עתיקת  שאלה 
לרע בעולם, האם הוא בא משמים או הוא 
המדרש:  לפי  האדם.  מעשי  של  תוצאה 
"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, 
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר 
ומשובחים  נאים  כמה  מעשי  ראה  לו: 
הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן 
עולמי"  את  ותחריב  תקלקל  שלא  דעתך 
יכולת  שיש  מבואר  מהמדרש  ז[.  ]קה"ר 
לאדם לקלקל ולהחריב את העולם. איזה 
קלקול וחורבן? האם הכוונה היא ליכולתו 
את  לשנות  לפעול  האדם  של  הטכנית 
כמו לחצוב בהרים,  כדור הארץ,  קליפת 
נהרות  אפיקי  לסכור  יערות,  לכרות 
אחרים  לאפיקים  זרמיהם  את  ולהטות 
יש  לכאורה  הזו  על האפשרות  וכדומה? 
סתירה מהמדרש עצמו שבו הקב"ה אומר 
לאדם: "כל מה שבראתי בשבילך בראתי", 
כי העולם עומד לשימושו של  שמשמעו 
המדרש  כוונת  אולי  צרכיו.  לכל  האדם 
היא לקלקול והשחתה שלא לצורך? והרי 
"בל  בתורה:  מפורש  איסור  יש  כך  על 

הרמב"ם  שכתב  כמו  תשחית", 

"ולא  ה"י[:  פ"ו  מלכים  ]הל' 

אילנות בלבד אלא כל המשבר 

כלים וקורע בגדים והורס בנין 

מאכלות  ומאבד  מעין  וסותם 

בלא  עובר  השחתה  דרך 

תשחית".

דעתך  "תן  המדרש:  לשון   

את  ותחריב  תקלקל  שלא 

שהכוונה  משמעו  עולמי" 

כלל  של  וחורבן  לקלקול  היא 

השאלה  ונשאלת  העולם. 

האדם  של  ביכולתו  אכן  האם 

על  גם  לרע  או  לטוב  להשפיע 

להישג  מעבר  שהם  העולמות 

ידו של האדם, וזאת אם נסביר 

שהציווי "שלא תקלקל ותחריב 

לבריאה  מתייחס  עולמי"  את 

כולה? 

נותן  אנכי  "ראה  הכתוב:  על 

וקללה"  ברכה  היום  לפניכם 

"העמק  בביאורו  הנצי"ב  מביא 

האומר:  המדרש  את  דבר" 

'ראה  הקב"ה  שאמר  "משעה 

ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי 

וקללה' שוב 'מפי עליון לא תצא 

המצוות  אלא  והטוב',  הרעות 

עושות שלהן והעבירות עושות 

שלהן". כלומר שקיים קשר בין 

של  למצבה  האדם  התנהגות 

הבריאה כולה. את הקשר הזה 

'דעת  בספרו  הרמח"ל  מסביר 

הוא  ברוך  "שהאדון  תבונות': 

יתקן  בעבודתו  שהאדם  רוצה 

שבבריאה,  החסרונות  כל  את 

לכל  מגעת  תהא  האדם  ושיד 

העניינים הרמים שיהיו נפעלים 

מדמה  והוא  האדם",  ממעשי 

"לאורלוגין  האדם  פעילות  את 

מערכת  ע"י  המופעל  )שעון 

שאופניו  שיניים(  גלגלי  של 

קטן  ואופן  בזה,  זה  פוגשים 

ורבים  גדולים  אופנים  מנוענע 

הוא  ברוך  האדון  קשר  כך   -

גדולים,  בקשרים  בריותיו  כל 

הוא  להיות  באדם  קשר  והכל 

השאר  וכל  במעשיו  המנוענע 

מתנועעים ממנו". 

על  בסגנון אחר  דומה  הסבר 

השפעת האדם על העולם כותב 

רבי חיים מוואלזין בספרו 'נפש 

החיים' ]שער א, פ"ב, פ"ג[ ושם 

שהקב"ה  שכמו  מסביר  הוא 

הוא בעל הכוחות כולם, שכולם 

תלויים בידו לשנותם ולסדרם, 

ברא  כביכול  זה  בדמיון  כך 

והשליטו  האדם  את  הקב"ה 

על רבבות כוחות ועולמות אין 

מספר, ומסרם בידו של האדם 

על  אותם  המנהיג  הוא  שיהא 

מעשיו  תנועות  פרטי  כל  פי 

הם  שאם  ומחשבותיו,  ודבוריו 

ונותנים  מקיימים  הם  טובים 

ועולמות  כוחות  בכמה  כוח 

עליונים ומוסיפים בהם קדושה 

חלילה,  רעים  הם  ואם  ואור, 

ליצלן  רחמנא  מהרסים  הם 

עליונים  ועולמות  כוחות  כמה 

הטוב  המעשה  ועל  הקדושים, 

בפיך...  דברי  "ואשים  נאמר: 

ארץ",  ולייסד  שמים  לנטוע 

נאמר:  הרע  המעשה  ועל 

ממך  ומחריביך  "מהרסיך 

האדם  של  הזה  והכוח  יצאו". 

שבאדם.  אלוקים"  "צלם  הוא 

האדם  של  הזו  ההשפעה  ועל 

בשלח  ]ילק"ש  במדרש  אמרו 

"בזמן שישראל עושין  תשמג[: 

כח  מוסיפין  מקום  של  רצונו 

וגבורה של מעלה, ובזמן שאין 

עושין רצונו של מקום כביכול 

מתישין כח גדול של מעלה".

עיונים	בפרשה  הרב יעקב הלוי פילבר, מייסד	הישיבה	לצעירים	)ישל"צ(	וביה"ס	נועם

הברכה והקללה מיד האדם

האם ביכולתו 

של האדם 

להשפיע 

לטוב או 

לרע גם על 

העולמות 

שהם מעבר 

להישג ידו של 

האדם?



25 גליון  937 גליון פרשת ראה  ל׳ אב תשע״ט



גליון  937 גליון פרשת ראה  ל׳ אב תשע״ט26

אני,  היכול  האדם.  לב  רוחש  "ספק 
התאוות  אכול  בחטאים,  הנגוע  החלש, 
לא-לוהי  להתפלל  יצרו,  אחר  ונוהה 
לפני  לפניו,  להביא  אני  היכול  הנצח?! 
לגבולות  מעל  נישא  שבתו  שממרום  מי 
על  מעצור  ללא  שולט  וזמן,  מקום 
טרחי  חשקי,  את  התופעות,  עולם  פני 
האין  יגוני?  ואת  ששוני  את  ומשאי? 
מכדי  גדול  והזמני  הנצחי  בין  הסתירה 
שאפשר יהיה ליישבה בכוח של מחשבה 

ומעשה מוסריים דתיים?".
הרב  מעלה  אלה  קיומיות  שאלות 
נחמיה צבי נובל )הגות והלכה, ירושלים 
תש"ל, עמ' 109 ואילך(, ממנהיגי המזרחי 
חשובות  קהילות  של  רבן  הדגולים, 
כהן(  )מהרמן  שהושפע  ומי  בגרמניה, 
והשפיע על כמה מהפילוסופים הגדולים 
פרנץ  עצמו,  )כהן  העשרים  המאה  של 
פרום,  אריך  בובר,  מרטין  רוזנצוייג, 

ועוד(. 
היא,  באשר  ביותר,  חשובה  תשובתו 

להבנתו, יסוד המחשבה הציונית-דתית:
"על שאלה זו באה בשורת הישועה של 
ציון, העונה לעומתה 'אמרי לערי יהודה 
וחפצו  כאן,  הוא  הנה  א-לוהיכם'.  הנה 
שתדרשוהו.  אימת  כל  לכם  להימצא 
הנה הוא כאן, וחפצו כי רעיון הנצח יהא 
נושק מצחו של אדם, מצח בשר ודם. הוא 
כאן אתנו כפי שהיה עם אבותינו בשעה 
הגדולה, שעליה נאמר בכתוב שלנו 'את 
הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם' ".

הרעיון של שיבת העם היהודי לארצו, 
היהודית  האומה  של  קיומה  עצם  ושל 
הא- הנצח  חיבור  של  רעיון  הוא  בארץ, 

האנושית.  הארצית  המציאות  עם  להי 
מתן משמעות לחיים הזמניים, על חוסר 
מושלמותם, על מורכבותם, ועל הכמיהה 
אל האמת הא-להית מתוך מעבה החיים 

המציאותיים.
להבנתו, הפנייה הא-להית לעם ישראל 
המאחדת  תורה  לך  "נתתי  משמעה: 
בקרבה את העולם הזה ואת העולם הבא. 
מלמדת ותובעת מיזוג האנושי והא-לוהי, 
דמות  צלם  להיות  מבקשת  זה  ומכוח 
כך  בסיני.  לנחלה  לך  שהיתה  ההכרה 
קונה לה התורה אחיזה בתוך תוכם של 
חיינו. שולחת ידה עמוק אל חיי הכלכלה 
המתפתחים שלנו, מתלווה אלינו לסתר 
בכל  אותנו  מלווה  חדרי-המשפחה, 

עיסוקנו וצרכינו האנושיים...".
הציונות  להבנת  הרעיוני  המפתח  זהו 
הדתית לא רק כתנועה שתכליתה שינוי 
אל  מהגולה  היהדות  העתקת  גיאוגרפי, 
הארץ. תורת ישראל כיוונה מאז ומתמיד 
לחנך מחדש את העם היהודי, וחינוך זה, 
כך עולה מקריאת ספר דברים, ומהתורה 
השלימה  בצורתו  מתקיים  כולה, 
והנכונה, המאוזנת והמסודרת ביותר, רק 

בארץ ישראל.
גלות ליהודי של  יהודי של  אינו דומה 
הארץ. שאיפתו של היהודי בארץ לכונן 
להבנתו  בהתאם  אחד  )כל  מופת  חברת 
מנותקת  איננה  המופת(  חברת  מהי 
הא-להי,  הנצח  אל  הפנימית  משאיפתו 

מרצונו לתקן עולם במלכות ש-די. 
נובל  הרב  של  המרתקת  פרשנותו 
לתגובה הא-להית לחטא העגל מסבירה 

את הדברים היטב:

לו  נעשה  זכה  לא  ֵזר,  לו  נעשה  "זכה 
ָזר. דרושה התעמקות ודרושה דעת כדי 
כֵזר  המפוארת  התורה  כל  את  לשאת 
להרגיש  ולא  ההוגה,  של  מצחו  סביב 
מכוון  הוא  ומציק".  אותה כמשהו מעיק 
ישראל  התנצלו  החטא  שלאחר  לכך 
כי היא  ֶעְדָים, הוסרה מהם העטרה.  את 
הפכה להיות זרה ומנוכרת, לא מתאימה 
התורה  האמיתית.  החיים  למציאות 
שמשלים  לאמצעי  במקום  לעול,  הפכה 
את הקיום האנושי, וממילא, היעוד שלה 
בה  להתעטר  יותר  אפשר  ואי  פוספס, 

ככתר של שלמות.
אישיים  מחירים  שילם  נובל  הרב 
כבדים בשל דבקותו ברעיון הציוני בכלל 
של  גרמניה  בפרט.  הציוני-דתי  וברעיון 
סובלנית  היתה  לא  ה-20  ראשית המאה 
לתור  ליהודים  לקרוא  שמעז  רב  כלפי 
לזו  אלטרנטיבית  לאומית  זהות  אחר 
המצוות,  בעולם  דבקות  תוך  הגרמנית, 
גם עם קשב רב לרעיונות העמוקים  אך 
שמנסרים בחללו של העולם הפילוסופי. 
נתפס  ומורכבות  שילובים  של  כזה  איש 
של  הגוונים  כל  כמעט  על  כמאיים 
שהעדיפו  בגרמניה,  היהודיות  הקהילות 
יותר, של מנהיגים רוחניים,  מודל נחרץ 
האומה  עם  שמזדהים  ליברליים  אם 
הגרמנית, ואם שמרנים שמסרבים לראות 
כרעיון  היהודית  האומה  את  הם  גם 
לאומי, אלא רק כמסגרת דתית מחייבת. 
הרב נובל הקדים את זמנו, והציב משנה 
אחרי  רבות  שנים  שגם  ביותר,  מאתגרת 
מותו נותרה רלוונטית ומעוררת השראה.

- Tzanoa@gmail.com -

רבם של הפילוסופים
ציונות	דתית	רעיונית הרב ד"ר צחי הרשקוביץ, אונ'	בר-אילן,	רב	קהילת	"נצח	שלמה",	פ"ת

ירושלים
מלון גני ירושלים

מלון המלכים

נתניה 
מלון שלמה המלך

ראש השנה וסוכות

גרוסמן
טורס

נופש קיץ  במחיר מבצע 
מלונות גדול של  במבחר 

052-6244733 | 02-9410110

ועוד מבחר עשיר של מלונות במחירי מבצע

איפה שלא תהיו בעולם

  info@shabaton1.co.il :שלחו את כתובת המייל שלכם ל
ו'שבתון' ינחת אצלך בכייף

ויעזור לכם להיכנס לשבת באווירת קדושה,
עם מאמרים תורניים וכתבות מרתקות

יגיע אליכם למחשב
או לטלפון הנייד

שבת שלום

עד 50 איש
5 דונם מטופחים 

מבודד ושקט
בריכה גדולה מחוממת 

מגרש ספורט
נוף עוצר נשימה

nofesh1.com | 058-4166927

מתחם נופש 
משפחתי בגליל 
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ההיסטוריה 
האנושית מלאה 
במקרים שבהם 

אי שמירה על 
האתיקה, גרמה 
לאסונות ופגעה 

קשות בחברה 
ובאנושות ככלל

ד"ר יצחק קניגסברג

אתיקה - עשיית הטוב והישר

תורה	ומדע	בפרשה

המונח אתיקה מגיע מהמילה היוונית ethos – מנהג, והיא 
ענף של הפילוסופיה העוסק בשאלות "מהו המעשה הראוי 
הדיון  ראשית  הטובה".  "המידה  ומהי  לעשותו"  שחובה 

באתיקה נעשה על ידי אריסטו.
התורה הקדימה את עמי העולם בהגדרת האתיקה כעשיית 
ָלְך"  ִייַטב  ְלַמַען  ה'  ְּבֵעיֵני  ְוַהּטֹוב  ַהָּיָׁשר  "ְוָעִׂשיָת  והישר:  הטוב 
וגו' )דברים ו'(, וכן בפרשתנו: "ְׁשֹמר ְוָׁשַמְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד עֹוָלם ִּכי 

ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה' ֱא-ֹלֶהיָך" )שם יב'(.
חקותיו  שתשמור  אמר  מתחלה  כי  בזה,  "והכוונה  רמב"ן: 
ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך 
לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה 
ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם 
ומתנו  משאו  וכל  ורעיו  שכניו  עם 
כולם, אבל  והמדינות  הישוב  ותיקוני 
'לא  כגון  הרבה,  מהם  שהזכיר  אחרי 
תטור'  ולא  תקום  'לא  רכיל',  תלך 
לומר  חזר  בהן,  וכיוצא  יט'(,  )ויקרא 
בכל  והישר  הטוב  שיעשה  כלל  בדרך 
ולפנים  הפשרה  בזה  שיכנס  עד  דבר, 

משורת הדין".
את  שנקיים  די  "אין  הירש:  רש"ר 
האמורות  והחובה  הצדק  דרישות 
בתורה בפירוש, אלא עלינו לנהוג על 
והטוב,  הישר  של  הכללי  הרעיון  פי 
כפי שהוא נלמד מדיני התורה. עקרון 
זה מורה שעלינו לוותר על זכות המגיעה 
עליו  מוותרים  שאנחנו  הרווח  אם  לנו, 
הוא קטן בהרבה מן הרווח שהשני יזכה 
ניתן  ושמא  שלנו.  הוויתור  ידי  על  בו 
"הטוב"  וגו':  והטוב"  הישר  "ועשית  של  הכלל  את  כך  לפרש 
מוסיף כאן על "הישר" ומשנה את אופן עשייתו. בעשותך את 

"הישר" התחשב ב"טוב" הנעלה יותר".
הישר  בעשיית  הצורך  את  מדגישים  הירש  ורש"ר  הרמב"ן 
והטוב כחלק אינטגראלי של שמירת חוקי התורה ומצוותיה, 

בכדי שהאדם לא יגיע למצב של "נבל ברשות התורה".
תפקיד דומה ממלאת האתיקה בתחומי החיים השונים. בצד 
גורמי השמירה על החוק במדינה, או קיום התקנות במכוני 
במוסדות  חינוכיות,  ביטחוניות,  מסחריות,  בחברות  מחקר, 
מדעיים ורפואיים וכו', הוקמו וועדות אתיקה האחראיות על 
החוקים  קיום  במסגרת  והישר  הטוב  עשיית   – האתיקה  קיום 

והתקנות במוסדות אלה. 
ההיסטוריה האנושית מלאה במקרים שבהם אי שמירה על 
ובאנושות  בחברה  קשות  ופגעה  לאסונות  גרמה  האתיקה, 

ככלל. 
- kenitech@013net.net -

"למה ה' צריך שנתפלל אליו?". זוהי אחת השאלות הנפוצות 
שנשמעות בדיונים על אמונה, הן מפי חילונים והן מפי דתיים 
שנתחנן  אליו?  שנתחנף  צריך  הוא  "מה,  צעירים(.  )בעיקר 
שלא  וחבל  פשוטה,  היא  הזו  לשאלה  התשובה  לפניו?" 
מלמדים אותה יותר כדי למנוע תפיסות שגויות כאלה: כמו 
ה' לא צריך את התפילה שלנו  ה',  בכל דבר הקשור לעבודת 
- אנחנו אלה שצריכים אותה. השאלה "למה ה' צריך שנתפלל 
אליו" שקולה לשאלה "למה השמש צריכה שנתחמם לאורה". 
גם אם כל  יחסר ממנה דבר  - לא  זה  השמש לא צריכה את 
בני האדם יסתגרו במערות ולא יראו אותה מעולם. אבל בני 

האדם יחסרו מכך ועוד איך.
כאשר אנחנו משבחים את ה' על חוכמתו, גבורתו וחסדיו, 
אלא  אליו",  "מתחנפים  לא  אנחנו 
עומדים  אנו  מי  לפני  לעצמנו  מזכירים 
הקודמים  דזמרא  פסוקי  כל  להתפלל. 
לנו,  להמחיש  כדי  נועדו  לתפילה 
בלשונו המופלאה של משורר התהלים, 
חלקי  בכל  המתגלות  ה'  נפלאות  את 
עם  של  ובהיסטוריה  בעולם  המציאות, 
שמע  קריאת  שלפני  הברכות  ישראל. 
לשמים  הזה  מהעולם  אותנו  מרוממות 
המלאכים,  מקהלות  אל  העליונים, 
ואל  הקודש,  וחיות  האופנים  השרפים, 
ושלוש  אותם;  הממלאת  העולם  אהבת 
שמונה  תפילת  את  הפותחות  הברכות 
עשרה מזכירות לנו את ייחוסנו לאבות, 
לאחר  רק  קדושתו.  ואת  ה'  גבורות  את 
ההכנה העצמית הזו אנו מפנימים מעט 
למי אנו מתפללים, ויכולים לפנות אליו 

בבקשות.
של  עניין  אינן  עצמן  הבקשות  גם 
העיקר  חלילה.  הפריץ",  לפני  "להתחנן 
בכך  וההכרה  ה'  עם  המפגש  הוא  בהן 
שהוא מקור הכל והוא זה שבידו להעניק לנו את מבוקשנו. 
התפילה  שעיקר  בבירור  נראה  הפוסקים  מלשון  למעשה, 
הוא העמידה לפני ה', ולשם כך נועדו כל ההכנות והכוונות 

בתפילה; הבקשות ממנו הן כבר עניין משני. 
יש המשווים את התפילה למעין מדיטציה, עבודה פנימית-

רוחנית של האדם. יש בכך מן האמת, אבל בניגוד למדיטציה 
לפני  ניצב  אלא  עצמו  בתוך  שקוע  אינו  האדם  כאן  רגילה, 
להאמין  חשוב  המציאות.  את  לשנות  בתפילתו  ומסוגל  ה', 
שהתפילה אכן מסוגלת לכך, לראות בה לא טקס משמים אלא 
ניסיון ממשי לשנות את העולם. לא ה' זקוק לכך, אלא אנחנו. 
ולמפגש  לה'  כמהים  אנחנו  כך  לחמצן,  המשווע  צוללן  כמו 

איתו.
- mosheratt@gmail.com -

הרב ד"ר משה רט, קרני	שומרון

בחזית	האמונה

מי צריך את התפילה?

בניגוד 
למדיטציה 

רגילה, 
בתפילה 

האדם אינו 
שקוע בתוך 
עצמו אלא 
ניצב לפני 

ה', ומסוגל 
בתפילתו 

לשנות את 
המציאות
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שכל,  רגש,  היגיון,  לב,  מערכי  לאדם 
כל  וערכים.  תובנות  ומערכת  חשיבה, 
הוא  פיהם  על  חייו.  של  ה'ווייז'  הם  אלו 
צריך  אם  בוחר  חייו,  מסלול  את  מתכנן 
ובוחן  היעד,  את  מגדיר  חלופיות,  דרכים 
מהיעד,  מרוחק  הוא  כמה  עד  עצמו  את 
בסך  והאם  ביניים,  ביעדי  צורך  יש  האם 
הכל דרכו בחיים מובילה אותו לאן שהוא 

רוצה להגיע בסופו של דבר.
בתוך הנסיעה הזו, האדם קובע מה נכון 
ומה לא, מה רע ומה טוב, מה אמת ומה 
ומה  חכם  מה  לא,  ומה  מוסרי  מה  שקר, 
טועה, מה מעוות  ומה  צודק  טיפשי, מה 

ומה ישר. 
את כל זה מגדירה התורה בפרשה שלנו 
ָּכל  "ִאיׁש  מילים:  ארבע  בן  אחד  במשפט 

ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו".
כפי  היושר  הגדרות  את  יש  אחד  לכל 
חינוכו,  שכלו,  הבנתו,  לפי  בעיניו,  שהן 

והשקפתו.
שעל  היא  הללו  היפות  במילים  הבעיה 
משבעה  יותר  חיים  הארץ  כדור  פני 

מיליארד בני אדם, ובתוכם בני 

בסביבות  שמונה  היהודי  העם 

דעת  בר  וכל  איש,  מיליון   14

את  שינחה  הקוד  שאם  מבין 

העולם בכלל ואת העם היהודי 

ַהָּיָׁשר  ָּכל  'ִאיׁש  יהיה  בפרט 

אנרכיה  יהיה  העולם  ְּבֵעיָניו', 

לחיות  אפשר  אי  גדולה.  אחת 

בטוח  אחד  כל  כאשר  כחברה 

שהאמת אצלו וכי זכותו לחיות 

ואם  רוצה,  שהוא  כפי  בדיוק 

לעשות,  רוצה  שהוא  מה  זה 

כי  יעשה  שהוא  מה  זה  אז 

'ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו'. המילים 

אלא  קליטה,  הסיסמא  יפות, 

הללו  שהמילים  שהמציאות 

להיות  עלולה  ליצור  יכולות 

מציאות של אנרכיה, אטימות, 

ניכור ורשע.

מרתק לראות, שהמושג הזה 

נוספת  פעם  מופיע  'יושר'  של 

בפרשה.

אותן  ההנחיות  במסגרת 

לקראת  לעם  רבנו  משה  נותן 

ַהֻחִּקים  "ֵאֶּלה  לארץ-  הכניסה 

ִּתְׁשְמרּון  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים 

ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ֱאֹלוקי 

ַהָּיִמים  ָּכל  ְלִרְׁשָּתּה  ְלָך  ֲאֹבֶתיָך 

ָהֲאָדָמה",  ַעל  ַחִּיים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 

כיצד  של  להוראות  ובסיום 

 – בארץ  הזרה  בעבודה  לנהוג 

ַהְּמקֹמֹות  ָּכל  ֶאת  ְּתַאְּבדּון  "ַאֵּבד 

ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ָׁשם  ָעְבדּו  ֲאֶׁשר 

ֱאֹלֵהיֶהם  ֶאת  ֹאָתם  ֹיְרִׁשים  ַאֶּתם 

ַהְּגָבעֹות  ְוַעל  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  ַעל 

ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת  ַרֲעָנן.  ָּכל ֵעץ  ְוַתַחת 

ַמֵּצֹבָתם  ֶאת  ְוִׁשַּבְרֶּתם  ִמְזְּבֹחָתם 

ּוְפִסיֵלי  ָּבֵאׁש  ִּתְׂשְרפּון  ַוֲאֵׁשֵריֶהם 

ֶאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ְּתַגֵּדעּון  ֱאֹלֵהיֶהם 

אומר  ַההּוא",  ַהָּמקֹום  ִמן  ְׁשָמם 

המפתח:  משפט  את  משה 

ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ְוָׁשַמְעָּת  "ְׁשֹמר 

ְלַמַען  ְמַצֶּוָּך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה 

ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד עֹוָלם 

ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה' 

ֱאֹלוקיָך".

המילה  מופיעה  שוב  הנה 

שינויים.  שני  עם  אבל  'ישר'- 

ְּבֵעיָניו'  'ַהָּיָׁשר  לא  זה  האחד- 

והשני-  ה'',  ְּבֵעיֵני  'ַהָּיָׁשר  אלא 

מופיעה  לא  'ישר'  המילה 

אליה  צמודה  אלא  לבדה, 

ַתֲעֶׂשה  'ִּכי  'ַהּטֹוב'-  המילה- 

ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר'.

איזו   – העניין  כל  שורש  זה 

כל  של  ב'ווייז'  לשים  תוכנה 

לנוע  אפשר  מאיתנו.  אחד 

התוכנה  קוד  כאשר  בעולם 

"ִאיׁש  הוא:  אותנו  המנווטת 

ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו", ואפשר לנוע 

בעולם כאשר תוכנת ההפעלה 

ַהּטֹוב  ַתֲעֶׂשה  'ִּכי  היא-  שלנו 

לפי  ֱאֹלוקיָך',  ה'  ְּבֵעיֵני  ְוַהָּיָׁשר 

במקום-  רש"י  של  פירושו 

והישר-  שמים,  בעיני  'הטוב- 

בעיני אדם'. אי אפשר לזה בלי 

זה ואי אפשר לזה בלי זה. עיני 

מסונכרנים  אדם  ועיני  שמים 

זה עם זה. 

האדם  ובני  האנושות  כאשר 

והערב  השכם  משתמשים 

עלינו  ויושר',  'טוב  במילים 

של  סוג  לאיזה  היטב  להאזין 

טוב ויושר הם מתכוונים. האם 

ַהָּיָׁשר  ָּכל  "ִאיׁש  של:  ליושר 

'ַהּטֹוב  של  יושר  או  ְּבֵעיָניו", 

ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה''.

- avir@medison.co.il -

ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר
זוית	אישית אבי רט, מנהל	חינוכי	ועורך	התלמוד	הישראלי	]מדיסון[

אם הקוד 

שינחה את 

העולם בכלל 

ואת העם 

היהודי בפרט 

ל  יהיה 'ִאיׁש כָּ

ֵעיָניו',  ר בְּ ַהיָּשָׁ

העולם יהיה 

אנרכיה אחת 

גדולה

073-3742-889
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האמנם יש 
לאדם בחירה 

חופשית 
אמיתית? 

בסופו של דבר, 
האדם אינו בן 

חורין אמיתי 
והוא כפוף 

לדטרמניזם מכל 
הסוגים

חירות ובחירה חופשית

ד"ר גבריאל חזות, ממייסדי	'מידה	טובה'	לחקר	ההיגיון	
היהודי	ו'שיטה	מחודשת'	ללימוד	תלמוד	בעידן	המחשב

הגיגים	

"רשות  החופשית'-  ה'בחירה  עיקרון  את  ניסח  הרמב"ם 
לכל אדם, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק". 

עיקרון זה מהווה תנאי לקיומה של מערכת המצוות. 
האחד,  מפורסמים:  קשיים  שני  בפנינו  מעמיד  זה  תיאור 
עם  מתיישב  זה  כיצד  העתיד.  את  יודע  יכול  הכל  הבורא 
הבחירה החופשית? אין אצל הא-ל, 'כוח ופועל', 'פוטנציאל 
חיסרון  על  מעידים  אלו  כל  שהרי  ובחירה',  'רצון  ומימוש', 
הנוגד את הגדרת הכוליות של הא-ל. ידיעתו הינה המציאות 

עצמה!
יש לאדם בחירה חופשית אמיתית?  הקושי השני: האמנם 
כפוף  והוא  אמיתי  חורין  בן  אינו  האדם  דבר,  של  בסופו 
סוציו- הסוגים:  מכל  הכרחית(  )=סיבתיות  לדטרמניזם 

חינוכי-  ואפילו  פסיכו-אנליטי  ביולוגי,  פיסיקלי,  אקונומי, 
חברתי! אפילו רצונו של האדם נתפס 
המוח  במדעי  מוסבר  והוא  כאשליה 
תהליכים  אחר  מעקב  באמצעות 
ונפשיים.  קוגנטיביים  ביולוגיים, 
גורלו  על  האדם  של  השליטה  חוסר 
במונחים  השונות  בתרבויות  נוסח 
מוחלט  בגורל  )=אמונה  פאטליזם  של 
גורל,  קארמה,  כגון:  מראש(,  וידוע 

מוירה היווני והגזרה הסונית.
לדעתי, הפסוק הפותח את פרשתנו 
פותר את שני הקשיים: "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן 
המילה  ה".  ּוְקָלָלֽ ְּבָרָכה  ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם 
היום מצביעה על רכיב הזמן ב'בחירה 
להבנת  חיוני  כרכיב  החופשית' 
הדומיננטי  הרכיב  הזה.  העל  עיקרון 
חשיבה  על  מושתת  הראשון  בקושי 
על  נתפסת  השם  מציאות  שלפיה 
משום  זאת,  זמן.  של  במונחים  ידינו 
לתפוס  יכול  אינו  האדם  של  ששכלו 
מציאות החסרה את ממד הזמן. רק עקב גורם הזמן האנושי 
והאינטואיטיבי נוצרת 'סתירה' בין ידיעת הא-ל לבין ה'בחירה 
החופשית'. ברם, זו טעות שהרי הזמן הוא אחד מחוקי הא-ל 
ברא.  הוא  אותם  החוקים  שאר  כמו  עליו  חל  אינו  זה  וחוק 
'הבורא נמצא מחוץ לזמן והמקום', הינו משפט ששכלנו אינו 
תופס את משמעותו אלא את נכונותו. אנו יוצרים במו שכלנו 
המוגבל קושי ומתקשים למצוא לו פתרון עקב אותה הגבלה 

עצמה. 
הקושי השני הוא כשל מושגי. 'בחירה חופשית' אין משמעה 
יכולות פעולה בלתי מוגבלות כפי שיש לא-ל. גם אין מדובר 
על הזכות הדמוקרטית להיות 'בן חורין' שהינה ביסודה זכות 
משפטית. מדובר על חופש בחירה בתוך מערכת נתונה של 

חוקים ומציאות שלא אנו בראנו. 
- hazutg@gmail.com -

עפ"י הרב קוק, 
היתר אכילת 
הבשר לאחר 

המבול העיד על 
נסיגה מוסרית, 

ועל צמצום 
תביעתו של 

בורא עולם מן 
המין האנושי, 

שסרח

פסוק מעניין, צד את תשומת לבי:
ְוָאַמְרָּת  ִּדֶּבר-ָלְך,  ַּכֲאֶׁשר  ֶאת-ְּגֻבְלָך,  ֱא-ֹלֶהיָך  ה'  "ִּכי-ַיְרִחיב 
ֹאְכָלה ָבָׂשר, ִּכי-ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר, ְּבָכל-ַאַּות ַנְפְׁשָך, ֹּתאַכל 

ָּבָׂשר" )דברים, י"ב, כ'(.
ּכֵבש הארץ וירווח לו, לאדם, הוא יתאווה לבשר.  כאשר תִּ

את תאוותו הגדלה, המתעצמת, והדחף הכמעט בלתי נשלט 
בעל  הפסוק  בקריאת  ולגלות,  לשמוע  אפשר  ולעכל,  לנגוס 
המבנה התחבירי המיוחד: אכל, בשר, תאוה, נפש, אכל, בשר, 

תאווה, נפש, אכל, בשר. 
ורק  צמחוניים  היינו  המבול  לפני  בשר.  אכלנו  תמיד  לא 

לאחריו הותר הבשר לאכילה. 
יש המזהים בהיתר זה "שדרוג" היררכי לאדם ביחס לטבע. 
אחרים טוענים שמשמעות היתר אכילת 
שניתנה  המלכות,  אובדן  היא  הבשר 
לאדם בגן העדן. לשיטתם, בעוד מלך, 
לשמירה  מכוונות  והנהגתו  מחשבתו 
על נתיניו, האדם, נטול המלכות - כוחו 

באכילתם וניצולם של החלשים ממנו.
לתפישת הרב קוק, המובאת במאמר 
 - )תר"ע  והשלום"  הצמחונות  "חזון 
לאחר  הבשר  אכילת  היתר   ,)1910
ועל  מוסרית,  נסיגה  על  העיד  המבול 
ויתור וצמצום תביעתו של בורא עולם 

מן המין האנושי, שסרח.
תפנית מעניינת, של צמצום באכילת 
האחרונות  בשנים  מתרחשת  בשר, 
אקולוגיים  טעמיה  המערבי.  בעולם 
הנגרמת   – חממה  גזי  פליטת  )צמצום 
שטחי  לניצול  חתירה  חיים,  בעלי  ע"י 
מרעה, חיסכון במים הנדרשים לעיבוד 
ומוסריים.  בריאותיים  ועוד(,  בשר 
כאדם דתי אני מזהה, במהלך הנ"ל, מעין תנועה של "תשובה". 
הימנעות  לעודד  המנסה  מיזם,  הנו  בשר"  ללא  שני  "יום 
מאכילת בשר למשך יום אחד בשבוע, ולקדם ַמעבר לתפריט 
שניסה  בארה"ב,  חולים  בבית   2003 בשנת  תחילתו  צמחוני. 
להתמודד עם מגפת ההשמנה ועם העלייה הדרמטית בתמותה 
מאחר  הבשר,  אכילת  לצמצום  נבחר  שני  יום  לב.  ממחלות 
בצריכתו.  דרמטית  עליה  ישנה  השבוע  סוף  שלאחר  שנמצא 
נוספים  חולים  בתי  אליה  הצטרפו  היוזמה  הצלחת  בעקבות 
ירידה  דווח על  ומסעדות. לאחרונה  גם בתי ספר  ולאחריהם 
בכ-20  אומץ  המיזם  בארה"ב.  הבשר  בצריכת  כ-12%  של 

מדינות נוספות ו"עלה" לישראל בשנת 2012. 
תאווה  פיתוח/שחרור  של  סיכון  טמון  ונחלה  מנוחה  בחיי 
ויפה  מכך  להישמר  עלינו  בכלל(.  לִיְצריּות  ולטעמי,  )לבשר, 

השעה לשוב ולתקן.
- naomieini1@gmail.com -

תאווה לבשר 

נעמי )יפה( עיני, פסיכולוגית	חינוכית
ובוגרת	בי"ס	מנדל	למנהיגות	חינוכית

פרשה	מזוית	פסיכולוגית
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של  היחיד  תערוכת 
האמן גלעד אפרת פורשת 
התפתחות  נתיב  את 
הציור שלו ואת התהליך 
מהציור  כאמן,  שעבר 
הציור  אל  הריאליסטי 

המופשט.
המוקדמים  בציוריו 
מצייר אפרת בצבעי שמן 
תצלומי אויר של אתרים 
ממעוף  ארכיאולוגיים 
נופי  הציפור. הוא מצייר 

לעומתם,  מאדים.  ואל  הירח  אל  גם  עוף  ומגביה  וטבע  ערים 
מקום  בהם  לזהות  ניתן  ולא  מופשטים  המאוחרים  ציוריו 
ספציפי. אפרת מניח על הבד מרבדים של צבע ומפסל וחורט 
בהם בכלים שונים, כך הוא יוצר ציורים אקספרסיביים מלאי 
חיים ורגש שכל אחד יכול לראות בהם את הנתיב האישי שלו.

לייחס  ניתן  אפרת  של  בציורו  המופשט  אל  המעבר  את 
אליו  ביוסטון,  החיות  בגן  הקופים-הציירים  עם  שלו  למפגש 
וגילה  בו  שהתקיימה  ציור  לתערוכת  פרסום  בעקבות  הגיע 
לתדהמתו, שהציירים הם הקופים עצמם. הוא החל להתחקות 
אחריהם ולצייר אותם ודרך כך החל לנטוש את הציור המתבסס 

על המציאות ולחפש את האינטואיציה, את הקו ואת הכתם.
על  הציפור:  ממעוף  מקומות  בתיאור  פותחת  הפרשה  גם 
הר גריזים תינתן הברכה, על הר עיבל הקללה. מקומות רבים 
לכל  תיחרב.  כזה  למוקד  שתהפוך  ועיר  זרה  בעבודה  מלאים 
מקום יש שם ותיאור ספציפי, לבד מהמקום אשר יבחר אלוקים 
שלושת  תיאור  עם  הפרשה  סיום  ומופשט.  אמורפי  שנותר 
החגים שיתרחשו במקום הנבחר, תוך שימת דגש על הניחוח 
חרמש  "מהחל  הפסח,  יישמר  האביב"  "בחודש  האוירה.  ועל 
בקמה" ייספרו ימים עד לחג השבועות, חג הסוכות ייעשה בזמן 

האיסוף מהגורן ומהיקב.
דרך  עובר  המופשט  אל  מהקונקרטי  המעבר  בפרשה  גם 
המפגש עם החי. פירוט החיות המותרות והאסורות באכילה, 
המובא במרכז הפרשה, מסמן את הגבול שבין האדם והטבע 

ומגביל את תאוותו ושלטונו על החיות.
הציור המופשט של גלעד אפרת לא מתאר מקום נבחר. ניתן 
אך  מלמעלה,  מבט  או  מסוים  נתיב  שלו  בעומק  לראות  אולי 
גם  ושל אוירה.  מה שעובר דרכו הוא בעיקר חגיגה של צבע 
הפרשה עוברת דרך מקומות והנחיות, אך חותמת עם חשיבותו 

של רגש השמחה "והיית אך שמח".
 * * *

בתמונה: פרט מתוך: 'נתיב חשיבה XIII', 2016, גלעד אפרת.
מוצג כעת בתערוכה 'גוף-ציור', מוזיאון ישראל. אוצר: אמיתי 

מנדלסון. נעילה: 4.1.20
- ef.stern@gmail.com -

מקום להרגיש
היצירה 'נתיב חשיבה' בפרשת ראה

פרשיות	אמנות
אפרת גורן, אדריכלית	ויוצרת,	תל	אביב

וסיננתם לבניך 

המשך מעמ' 16

אתרים  לסינון  יעיל  שירות  המנויים  לכל  לספק  אינטרנט 
מנעו  כנסות  ופיזורי  עיכובים  אולם  תשלום,  תוספת  ללא 
לחרדים  עניין  אינו  אתרים  סינון  החקיקה.  השלמת  את 
בלבד. מדינות נאורות רבות בעולם נקטו צעדים שונים של 
פיקוח וחקיקה, וראוי לכל הורה לפעול בעניין ולקיים את 

המצווה: "וסיננתם לבניך". 
להינזק  עלולים  ילדים  רק  שלא  לזכור  חשוב  זאת  עם 
בשיחת  נאמרו  לא  בפרשתנו  משה  דברי  קלוקלת.  מהשפעה 
עם  זקנים  הבוגרים,  לכל  הופנו  אלא  הלימודים,  לשנת  פתיחה 
להשפעות  הנתון  חברתי,  יצור  שהאדם  ידע  משה  נערים. 
סביבתיות בכל גיל. ממשה עד משה לא קם כמשה להבהיר 
במילים קולעות וברורות, כי "דרך ברייתו של אדם להיות 
כמנהג  נוהג  וחבריו  רעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך 
עליו  לפיכך  א(.  ו,  דעות,  הלכות  )רמב"ם,  מדינתו"  אנשי 
לבחור באופן חופשי ועצמאי את ההשפעות שהוא מעוניין 
להיחשף אליהן: "להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים... 
ילמוד  שלא  כדי  בחשך  ההולכים  הרשעים  מן  ויתרחק 

ממעשיהם" )שם(. 
- ronenlbtch@gmail.com -
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3 דקות

7 דקות

מנת פתיחה

קינוח / מי אני?

מנה עיקרית / פלפול משפחתי לשולחן שבת

תלמוד 
ישראלי

לשולחן 
שבת

7 דקות

סעודת 
שבת

מנה עיקרית

סעודה שלישית

3 דקות

ו...מה 
דעתכם?

קינוח / מי אני?

גירוש ספרד
בשנת ה'רנ"ב )1491( חתמו  פרדיננד השני מלך ארגון ואשתו המלכה איזבלה הראשונה 
מקסטיליה, בהשפעת ראש האינקוויזיציה טורקמדה, על צו האוסר על יהודים לשבת 

בספרד. כל היהודים שבספרד נאלצו לבחור האם להמיר את דתם לנצרות או לעזוב. 

רבים מהיהודים התנצרו, לפחות למראית עין, ואילו רבים אחרים בחרו לעזוב את ספרד. 
מספר היהודים שגורשו מוערך בין 160,000-40,000. 

היהודים שעזבו את ספרד עברו תלאות קשות בדרך, ורבים מהם נרצחו, נשדדו, נפלו 
בשבי או מתו מרעב וממחלות. גירוש ספרד נחשב לאחד האסונות הגדולים ביותר שפקדו 

את עם ישראל במהלך הגלות.

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן ומתי   
התרחש?

מי זה הרב בצד ימין?  

מי זה האיש עם הכובע   
והביצה בצד שמאל ואיך הוא 

קשור?

לאן מפליגות האוניות?  

מיהן הדמויות על הבמה?  

מי בציור לא קשור לתקופה?  

3
2

1

דבר תורה לשולחן שבת 

נושא קשה ומורכב מופיע בפרשתנו: "עיר 
הנידחת", אשר אנשיה נענשים על חטא עבודה 
זרה במיתה חמורה. מלבד עונשם של אנשי 
העיר, מצווה התורה שגם הרכוש שמצוי באותה 
העיר ייאסף ויישרף כולו: "ושרפת באש את 
העיר ואת כל שללה כליל". הלכה זו מלמדת 
אותנו על הקשר שיש בין האדם לבין רכושו 
ועד כמה מצויה השפעה בין מעשיו של האדם 
לבין החפצים והכלים הסובבים אותו. מהצד 
השני אומרת הגמרא שאם יש באחד מבתי 
עיר הנידחת אפילו מזוזה אחת - כל העיר 
ניצלת ולא שורפים כלל את רכושה. דבר זה 
מלמדנו על כוחו של הטוב - שאפילו מקצת 
ממנו דוחה הרבה מהחושך. מספיקה מזוזה 
אחת קטנה בשביל להציל עיר שלמה של עבודה 

זרה משריפה.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי – יובל קיבל מדוד שלו כדורסל ועליו 
חתימות של כל שחקני מכבי. הדוד נתן לו את זה במתנה אישית לרגל יום 
ההולדת. חברים של יובל אמרו לו שהכדורסל הזה עם החתימות שווה הרבה 
כסף. יובל התלבט: אולי כדאי לו למכור את הכדורסל ולקבל עליו כסף?

הוא ייעלב מאד.הדוד ידע שיובל מכר את הכדור מעבירים הלאה ולא מוכרים. אם מכבי. מתנה אישית שכזו לא על הכדורסל את השחקנים של לו ליום הולדת, וטרח להחתים זו מתנה אישית שהדוד הביא מצד אחד:

מצד שני:

יובל לא כל כך מתרגש 

מכדורסל עם חתימות של 

שחקנים, הוא מעדיף למכור 

את הכדור, לקבל הרבה כסף 

על הכדורסל הזה, ולקנות 

בכסף הזה דברים אחרים 

שהוא אוהב יותר.

ָנה סוגיה תלמודית | ַּדף ו': ִסיָמֵני ֵליל רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה. ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר  ְּבָכל ְקִהיּלֹות ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול "ִסיָמִנים" ְּבֵליל רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ָקָרא, רּוְּבָיא, ַּכְרָתא, ִסיְלָקא ּוְתָמִרים. ֲאַּבֵּיי: ִיְהֶיה ָרִגיל ָאָדם ֶלֱאכֹול ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר ֶׁשָאנּו טֹוְבִלים ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש ְואֹוְמִרים: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּתֵהא ָׁשָנה 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ַמְסִּביר ֶׁשֲאִכיַלת ַהִּסיָמִנים ֵאיָנּה ֶרֶמז ַהּפֹוֵעל  טֹוָבה ּוְמתּוָקה"? ַהּׁשְ
ְּבַעְצמֹו ְמאּוָמה, ֶאָּלא ַהִּסיָמִנים נֹוֲעדּו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ֶׁשהּוא ָצִריְך ְּדָבִרים 
ָנה ַעל ַהָּדרּוׁש  ְמסּוָּיִמים, ְוָאז ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפֵני ה' ְוִיְתַּפֵּלל ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ַהָּבָאה. לֹו ִלְקַראת ַהּׁשָ
ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ְקלּוֶגר ַזַצ"ל ַמְסִּביר ִּכי ַהִּסיָמִנים מֹוִכיִחים ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהָּקָּב"ה 

ִיְגזֹור ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ְוַיֲהפֹוְך ֶאת ִּדיֵננּו ְלטֹוָבה.
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הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

נולדתי באיטליה, ועבדתי כספן בשירות ספרד. א. 

יש הסבורים שמוצאי ממשפחת יהודים אנוסים.  ב. 

אני נחשב לאחד ממגלי הארצות הגדולים ביותר. ג. 

גיליתי את אמריקה, אבל חשבתי שזו בכלל הודו. ד. 

נולדתי למשפחת אצולה שייחוסה   א. 
מגיע עד דויד המלך.

הייתי שר האוצר של מלכי פורטוגל  ב. 
וספרד.

ניסיתי למנוע את גזירת גירוש ספרד, אך  ג. 
לא הצלחתי.

כתבתי פירוש על התנ"ך וספרים  ד. 
העוסקים בגאולה.

4 דקות

בחסות:

קולומבוסהרב דון יצחק אברבנאל

1  .
גירוש ספרד. 1492.

2  .
הרב דון יצחק אברבנאל.

3  .

קולומבוס. באותה שנה גילה את אמריקה.
4  .

ליבשת אמריקה.
5  .

המלכה איזבל והמלך פרדיננד.
6  .

שחקן הכדורגל ליאו מסי. הוא אומנם  מספרד אך מתקופה אחרת...
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3 דקות

7 דקות

מנת פתיחה

קינוח / מי אני?

מנה עיקרית / פלפול משפחתי לשולחן שבת

תלמוד 
ישראלי

לשולחן 
שבת

7 דקות

סעודת 
שבת

מנה עיקרית

סעודה שלישית

3 דקות

ו...מה 
דעתכם?

קינוח / מי אני?

גירוש ספרד
בשנת ה'רנ"ב )1491( חתמו  פרדיננד השני מלך ארגון ואשתו המלכה איזבלה הראשונה 
מקסטיליה, בהשפעת ראש האינקוויזיציה טורקמדה, על צו האוסר על יהודים לשבת 

בספרד. כל היהודים שבספרד נאלצו לבחור האם להמיר את דתם לנצרות או לעזוב. 

רבים מהיהודים התנצרו, לפחות למראית עין, ואילו רבים אחרים בחרו לעזוב את ספרד. 
מספר היהודים שגורשו מוערך בין 160,000-40,000. 

היהודים שעזבו את ספרד עברו תלאות קשות בדרך, ורבים מהם נרצחו, נשדדו, נפלו 
בשבי או מתו מרעב וממחלות. גירוש ספרד נחשב לאחד האסונות הגדולים ביותר שפקדו 

את עם ישראל במהלך הגלות.

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן ומתי   
התרחש?

מי זה הרב בצד ימין?  

מי זה האיש עם הכובע   
והביצה בצד שמאל ואיך הוא 

קשור?

לאן מפליגות האוניות?  

מיהן הדמויות על הבמה?  

מי בציור לא קשור לתקופה?  

3
2

1

דבר תורה לשולחן שבת 

נושא קשה ומורכב מופיע בפרשתנו: "עיר 
הנידחת", אשר אנשיה נענשים על חטא עבודה 
זרה במיתה חמורה. מלבד עונשם של אנשי 
העיר, מצווה התורה שגם הרכוש שמצוי באותה 
העיר ייאסף ויישרף כולו: "ושרפת באש את 
העיר ואת כל שללה כליל". הלכה זו מלמדת 
אותנו על הקשר שיש בין האדם לבין רכושו 
ועד כמה מצויה השפעה בין מעשיו של האדם 
לבין החפצים והכלים הסובבים אותו. מהצד 
השני אומרת הגמרא שאם יש באחד מבתי 
עיר הנידחת אפילו מזוזה אחת - כל העיר 
ניצלת ולא שורפים כלל את רכושה. דבר זה 
מלמדנו על כוחו של הטוב - שאפילו מקצת 
ממנו דוחה הרבה מהחושך. מספיקה מזוזה 
אחת קטנה בשביל להציל עיר שלמה של עבודה 

זרה משריפה.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי – יובל קיבל מדוד שלו כדורסל ועליו 
חתימות של כל שחקני מכבי. הדוד נתן לו את זה במתנה אישית לרגל יום 
ההולדת. חברים של יובל אמרו לו שהכדורסל הזה עם החתימות שווה הרבה 
כסף. יובל התלבט: אולי כדאי לו למכור את הכדורסל ולקבל עליו כסף?

הוא ייעלב מאד.הדוד ידע שיובל מכר את הכדור מעבירים הלאה ולא מוכרים. אם מכבי. מתנה אישית שכזו לא על הכדורסל את השחקנים של לו ליום הולדת, וטרח להחתים זו מתנה אישית שהדוד הביא מצד אחד:

מצד שני:

יובל לא כל כך מתרגש 

מכדורסל עם חתימות של 

שחקנים, הוא מעדיף למכור 

את הכדור, לקבל הרבה כסף 

על הכדורסל הזה, ולקנות 

בכסף הזה דברים אחרים 

שהוא אוהב יותר.

ָנה סוגיה תלמודית | ַּדף ו': ִסיָמֵני ֵליל רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה. ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר  ְּבָכל ְקִהיּלֹות ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול "ִסיָמִנים" ְּבֵליל רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ָקָרא, רּוְּבָיא, ַּכְרָתא, ִסיְלָקא ּוְתָמִרים. ֲאַּבֵּיי: ִיְהֶיה ָרִגיל ָאָדם ֶלֱאכֹול ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר ֶׁשָאנּו טֹוְבִלים ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש ְואֹוְמִרים: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּתֵהא ָׁשָנה 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ַמְסִּביר ֶׁשֲאִכיַלת ַהִּסיָמִנים ֵאיָנּה ֶרֶמז ַהּפֹוֵעל  טֹוָבה ּוְמתּוָקה"? ַהּׁשְ
ְּבַעְצמֹו ְמאּוָמה, ֶאָּלא ַהִּסיָמִנים נֹוֲעדּו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ֶׁשהּוא ָצִריְך ְּדָבִרים 
ָנה ַעל ַהָּדרּוׁש  ְמסּוָּיִמים, ְוָאז ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפֵני ה' ְוִיְתַּפֵּלל ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ַהָּבָאה. לֹו ִלְקַראת ַהּׁשָ
ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ְקלּוֶגר ַזַצ"ל ַמְסִּביר ִּכי ַהִּסיָמִנים מֹוִכיִחים ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהָּקָּב"ה 

ִיְגזֹור ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ְוַיֲהפֹוְך ֶאת ִּדיֵננּו ְלטֹוָבה.
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מתן תורה
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ומנשה
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 חורבן ביהמ“ק
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חורבן
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רבי הלל הזקן
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הנשיא
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התלמוד
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

נולדתי באיטליה, ועבדתי כספן בשירות ספרד. א. 

יש הסבורים שמוצאי ממשפחת יהודים אנוסים.  ב. 

אני נחשב לאחד ממגלי הארצות הגדולים ביותר. ג. 

גיליתי את אמריקה, אבל חשבתי שזו בכלל הודו. ד. 

נולדתי למשפחת אצולה שייחוסה   א. 
מגיע עד דויד המלך.

הייתי שר האוצר של מלכי פורטוגל  ב. 
וספרד.

ניסיתי למנוע את גזירת גירוש ספרד, אך  ג. 
לא הצלחתי.

כתבתי פירוש על התנ"ך וספרים  ד. 
העוסקים בגאולה.

4 דקות

בחסות:

קולומבוסהרב דון יצחק אברבנאל

1  .
גירוש ספרד. 1492.

2  .
הרב דון יצחק אברבנאל.

3  .

קולומבוס. באותה שנה גילה את אמריקה.
4  .

ליבשת אמריקה.
5  .

המלכה איזבל והמלך פרדיננד.
6  .

שחקן הכדורגל ליאו מסי. הוא אומנם  מספרד אך מתקופה אחרת...
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נפרץ  לחזון  הייתה  זו  מעין  תשובה 
בימינו. יש בה כדי להמחיש את הקלות 
בתשובה  חזרה  של  נסבלת  הבלתי 
בסגנון המאה ה-21, למיניה ולסוגיה. 
די בהבל פה,  לדידם של שבים אלה, 
לכפר  כדי  קריצה,  כדי  תוך  הנאמר 
מקום  לעצמם  ולתבוע  מעשיהם  על 
בשורה הראשונה, במקום שבו אפילו 
צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. 

לא כך היא דרכה של תורת ישראל. 
לאור  שיצא  ומוקפד,  יפהפה  ספר 
"רמזי  מגיד(,  )בהוצאת  הימים  באלה 
איל  הרב  ידי  מעשה  שמו,  אלול" 
מישראל  לאדם  להורות  מבקש  ורד, 
לחודש  הנפש  "עבודת  דרכי  את 
ישרים"  "מסילת  מעין  התשובה". 
מודרנית, המבקשת להוליך את האדם, 
עקב בצד אגודל, במסע הארוך בדרך 

התשובה בואכה עשרת ימי תשובה. 
רב  מה  מלמד  חכמים,  בדברי  עיון 
כוחה של תשובה. אכן, "כמה מעולה 
שלימַדנּו  כפי  התשובה",  מעלת 
מה'  מובדל  זה  היה  "אמש  הרמב"ם, 
נענה...  ואינו  צועק  ישראל...  א-להי 
בפניו...  אותן  וטורפין  מצוות  ועושה 
צועק  בשכינה...  מודבק  הוא  והיום 
ומקבלין  מצוות  ועושה  מיד...  ונענה 
אלא  עוד  ולא  ושמחה...  בנחת  אותן 

שמתאווים להם". 
אכן, "כמה מעולה מעלת התשובה!". 

בהלכות  מופיעים  אלה  דברים  אבל 
תשובה שב"משנה תורה" רק בפרק ז. 
קודמים להם שישה פרקים של עבודת 
התשובה, הכרוכה בעמל קשה. הרבה 
דמעות. הכרה בחטא, וידוי, ולא פחות 
קבלה אִמתית וכנה הצופה פני עתיד, 
"עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא 

ישוב לזה החטא לעולם". 
הרמב"ם  דברי  את  בעיון  הלומד 
מלאכת  היא  קשה  כמה  נכון  אל  ֵיַדע 
ולחוץ,  התשובה. לא אמירה מן הפה 
סיזיפית, מתמדת.  עבודה קשה,  אלא 
שיעזוב  הוא  התשובה?  היא  "ומה 
החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור 
בלבו שלא יעשהו עוד... וכן יתנחם על 
שעבר... ויעיד עליו יודע תעלומות שלא 
אנשים  כמה  לעולם".  החטא  לזה  ישוב 
שבו  למצב  להגיע  באמת  מסוגלים 
יעיד עליהם יודע תעלומות שלא ישוב 

לזה החטא לעולם?
והרמב"ם ממשיך: "מדרכי התשובה 
להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי 
כוחו,  כפי  צדקה  ועושה  ובתחנונים, 
בו.  שחטא  הדבר  מן  הרבה  ומתרחק 
ואיני  אחר  'אני  כלומר:  שמו,  ומשנה 
המעשים',  אותן  שעשה  האיש  אותו 
ולדרך  לטובה  כולן  מעשיו  ומשנה 

ישרה, וגולה ממקומו". 
אלה  כל  שאחר  אדם  יחשוב  ושמא 
הגיע אל המנוחה ואל הנחלה, מדגיש 

הרמב"ם: גם בכל אלה לא ַדי. זהו רק 
בהלכות  ביארנו  "וכבר  ה"קדימון": 
לנהוג  אדם  כל  שצריך  דברים  דעות 

בהן תמיד, קל וחומר לבעל תשובה". 
ויבין  ֵיַדע  והמכיר את הלכות דעות 
תמיד,  בעבודת  מדובר  שלמעשה 
שיפור  על  לעולם,  פוסקת  שאינה 
והתרחקות  הטובות  ה"דעות"-מידות 
יינצל  לא  שאיש  הרעות  מהמידות 
הזהב.  בשביל  הליכה  שתיקה.  מהן. 
בנחת.  דיבור  יושָרה.  יושר.  ענווה. 
שמירת  במועט.  הסתפקות  צניעות. 
הגוף. התעמלות. משא ומתן באמונה. 
הֵגר.  אהבת  אדם.  כל  אהבת  ותרנות. 
רכילות  איסור  ונטירה.  נקימה  איסור 
ולשון הרע. וזו, כמובן, רשימה חלקית 
והלבבות  המעשים  חובות  של  בלבד 

שבהלכות דעות. 
תשובה,  בהלכות  גם  כן:  על  יתר 
מוסיף  ממש,  דיבור"  כדי  ו"תוך 
מעלות  את  שמנה  לאחר   – הרמב"ם 
דרכן  תשובה  ש"בעלי   – התשובה 

להיות שפלים וענווים ביותר". 
קצרם של דברים: הגיע זמן תשובה. 
יום,  בכל  אלא  אלול,  בחודש  רק  לא 
לעשות  הנדע  שעה.  ובכל  עת  בכל 

תשובה על התשובה? 

aviadhacohen3@gmail -

הדגים שבים כבר לא רועדים 

המשך מעמ' 1

ורק 
לך

לא 
נשאר

וכל  הכנסת  לבית  שהגעת  לך  קרה 
עלוני 'שבתון' נחטפו לפני שהגעת?
זאת הפעם האחרונה שאתה יוצא מבואס.

ותקבל את הגיליון הטרי של 'שבתון', כל 
שבוע, כבר ביום חמישי, בתיבת המייל שלך. 

למייל שלך  הדוא"ל  כתובת  את  שלח 
info@shabaton1.co.il
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התקשר אליו חנן ואמר לו שהוא כתב 
ושהוא  לו  שלח  שהוא  ללחן  מילים 
הביתי  לאולפן  להיכנס  עכשיו  חייב 

שלו ולהקליט.

הלחן  את  לקחתי  לאולפן,  "נכנסתי 
מכת  כמו  היה  זה  ופתאום  והמילים, 
המנגינה  את  שמע  חנן  ללב.  מחץ 
את  כתב  הוא  מכן  לאחר  שעה  וחצי 
נפגשנו  לי.  ושלח  אותן  ערך  המילים, 
את  כששרנו  מרגש  והיה  למחרת  יום 
הבתים והפזמון, היינו בעננים. אשתו 
לצהריים,  סלט  חתכה  בדיוק  חנן  של 
ועם  והמלפפון  הסכין  עם  באה  היא 
ידיים רטובות ואמרה לנו עם דמעות 
חייבת  'אני  חודר  ובמבט  בעיניים 
את  להשאיר  יכולים  לא  אתם  נחמה, 

השיר ככה'".

 C -ובאמת, כעבור שבועיים הוקלט ה
במילים  שמתחיל  הנחמה,   –  PART
"עוד נשוב לשם, עוד נשוב אמא, עוד 

נשוב". תוך חודשיים מאותו יום השיר 
יצא.

השיר,  יציאת  אחרי  "יומיים  אלנתן: 
חנן מקבל שיחת טלפון משלומי שבת 
שביקש להוריד את השיר מהאינטרנט 
כדואט  יחד  זה  את  יקליטו  כדי שהם 
על  לחשוב  ביקש  חנן  לרדיו,  ויוציאו 
זה. זה היה ביום שלישי – יום ישיבת 
נכנס  השיר  יום  באותו  הפלייליסט. 
הגיע  הגירוש  לאחר  עשור  לגלג"צ". 
שיר שהצליח לבטא ולו במעט עבור 
ממנו  למקום  הכיסופים  את  כולנו 

גורשנו.

הגירוש יצר משבר אמוני

נרקיס התגוררה עד לתחילת  הזמרת 
חזני.  נצר  ביישוב  שלה  ה-20  שנות 
האחרונות  בין  הייתה  משפחתה 
שלה  הבית  את  ראתה  היא  שעזבו. 
את  בחוץ,  הארגזים  את  עירום, 
חוותה  היא  הכל.  שלקחו  המשאיות 
שהעבירה  האחרונה  הנסיעה  את 
והלאה.  מכיסופים  המובילה  בדרך 
יומיים לאחר הגירוש היא עברה לתל 
דתי,  סממן  כל  מעליה  השילה  אביב, 

שינתה את כל אורח חייה.

אמוני  משבר  אצלי  יצר  "הגירוש 
הכל  התפרקה,  הקהילה  גדול.  מאד 
עברו  מהמשפחות  חלק  ברוח.  עף 
לצפון, חלק לדרום, חלק לבתי מלון 
בים המלח, לחלק יש קרווילה לחלק 
אנדרלמוסיה  במין  היה  הכל  אין, 
שעד היום איפה שהוא נשארה", היא 

מספרת בכאב.

והחלה  אביב  לתל  שעברה  לאחר 
ללמוד משחק, היא נסעה להודו, שם 
השנים,  לאורך  ולדת.  לאמונה  חזרה 
הגוש,  בנושא  שנשאלה  פעם  בכל 
החל  השינוי  ונגמר'.  'עזבנו  השיבה: 

כשהפכה לאמא לילדים.

עד  סביבי,  האנשים  את  רואה  "אני 
פתאום  מאז.  השתקמו  לא  הם  כמה 
גדולה  מאד  בעוצמה  לחיי  חזר  זה 
ולא רציתי להסתיר את זה בתקשורת, 
אלא להגיד – 'כן, גדלתי בגוש קטיף, 
עברתי את הפינוי, ראיתי את ההורים 
בתוך  שלהם  החיים  את  אורזים  שלי 
ארגזים, ראיתי את אבא שלי בוכה על 
הדשא שלו שהוא כל כך טיפח, עוזב 
את החממות שהיו מקור הפרנסה וגם 

שיר
געגועים

14  שנים אחרי, מרב לרנר יצאה למסע בעקבות סיפורם של שירי ההתנתקות. 
הייתי"  אם  "אמא  השיר  מלחין   – שלום  ואלנתן  נרקיס,  ד'אור,   דוד 
שמבצע חנן בן ארי, משתפים את "שבתון" במאחורי הקלעים של השירים

מרב לרנר   

זה עתה ציינו את 14 השנים שעברו מאז נעקרו יהודים מביתם, 
ופולגה  המדינה  נחלקה  מאז  מאדמתם,  יהודים  גורשו  מאז 
מאוחר  שנה   14 ההתנתקות.  ומתנגדי  לתומכי 
יותר, ונראה שמה שמאחד את כולנו, חרדים 
הכאב  סביב  וחילוניים,  מסורתיים  ודתיים, 
שיצאו  השירים  המוזיקה.  זו  אחינו  של 
שמנסים  אכזר,  גירוש  אותו  אחרי  שנים 
והסבל,  התחושות  את  במעט  ולו  לבטא 
שמנסים להסביר במקצת על הכאב שהיה 
אז והצלקות שנשארו עד היום, הם החוט 

הנוגע והמקשר של כולנו.
אם  "אמא  ארי  בן  חנן  של  שירו 
כבש  הגירוש,  על  שמדבר  הייתי" 
זה  הוא  שלום  אלנתן  המדינה.  את 

שעומד מאחורי הלחן של השיר.

אלנתן הכיר את חנן בן ארי בישיבת מצפה רמון ומאז כל אחד 
 2015 בשנת  בפייסבוק.  חברים  נשארו  והם  לדרכו  המשיך 
הסתובב אלנתן במשך כמה ימים עם מנגינה בראשו שלא עזבה 
אותו, עד שהוא החליט ב-02:00 בבוקר להקליט אותה בטלפון 
בצילום וידאו. לאחר שסיים להקליט את הלחן, נכנס לפייסבוק 

וראה שחנן מחובר.

יש  חנן  של  השם  שליד  וראיתי  בלילה  ב-2  בפייסבוק  "הייתי 
פעיל  בקושי  רציני,  טכנופוב  שהוא  זוכר  ואני  ירוקה  נקודה 
'מה  לו  הירוקה, כתבתי  ואיך שראיתי את הנקודה  בפייסבוק, 
'שלח'.  ענה:  הוא  לך?',  לשלוח  מנגינה,  איזו  לי  יצאה  קורה? 

שלחתי לו, והוא לא הגיב".

בשלב הזה החליט אלנתן ללכת לישון, אלא שב-04:00 בבוקר 

  נכנסתי לאולפן, לקחתי את הלחן והמילים, ופתאום זה 
היה כמו מכת מחץ ללב. חנן שמע את המנגינה וחצי שעה לאחר 
מכן הוא כתב את המילים, ערך אותן ושלח לי. נפגשנו וכששרנו 

את הבתים והפזמון, היינו בעננים  אלנתן שלום  צילום: רוני נתן

 
גדלתי בגוש קטיף, עברתי 

את הפינוי, ראיתי את 
ההורים שלי אורזים 

את החיים שלהם בתוך 
ארגזים, ראיתי את אבא 

שלי בוכה על הדשא 
שהוא כל כך טיפח, עוזב 
את החממות שהיו מקור 
הפרנסה וגם השמחה, 

עוזב את הבית שהם בנו 
ב-10 אצבעות 

נרקיס  צילום: שילת מזרחי

השמחה שלהם, עוזב את הבית שהם 
הדבר  פתאום  אצבעות'.  ב-10  בנו 
הזה חזר אלי מזווית אחרת – ממקום 
גם  משפחה,  של  בית,  של  אמא,  של 

מהמקום של ילדה להורים".

ותמידי  גדול  כמה  עד  להמחיש  וכדי 
באירוע  אותי  משתפת  נרקיס  הכאב, 
"היום  שוחחנו:  בו  ביום  שחוותה 
קיבלתי שירות מאישה בישוב בו אני 
אחת  היא  אישה  אותה  בניצן.  גרה, 
זה  כאילו  בכתה  והיא  מהמגורשים 
 14 עברו   ,60 בת  היא  אתמול.  קרה 
שנה ועדיין הכאב שלה כל כך עמוק 
שהיא גרמה לי לבכות גם. אנשים לא 
ונגמר.  היה  הלאה,  עוברים  מבינים, 

אנשים  נגמר?  איזה 
לטפל  התחילו  לא  עוד 

בפצעים של עצמם".
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התקשר אליו חנן ואמר לו שהוא כתב 
ושהוא  לו  שלח  שהוא  ללחן  מילים 
הביתי  לאולפן  להיכנס  עכשיו  חייב 

שלו ולהקליט.

הלחן  את  לקחתי  לאולפן,  "נכנסתי 
מכת  כמו  היה  זה  ופתאום  והמילים, 
המנגינה  את  שמע  חנן  ללב.  מחץ 
את  כתב  הוא  מכן  לאחר  שעה  וחצי 
נפגשנו  לי.  ושלח  אותן  ערך  המילים, 
את  כששרנו  מרגש  והיה  למחרת  יום 
הבתים והפזמון, היינו בעננים. אשתו 
לצהריים,  סלט  חתכה  בדיוק  חנן  של 
ועם  והמלפפון  הסכין  עם  באה  היא 
ידיים רטובות ואמרה לנו עם דמעות 
חייבת  'אני  חודר  ובמבט  בעיניים 
את  להשאיר  יכולים  לא  אתם  נחמה, 

השיר ככה'".

 C -ובאמת, כעבור שבועיים הוקלט ה
במילים  שמתחיל  הנחמה,   –  PART
"עוד נשוב לשם, עוד נשוב אמא, עוד 

נשוב". תוך חודשיים מאותו יום השיר 
יצא.

השיר,  יציאת  אחרי  "יומיים  אלנתן: 
חנן מקבל שיחת טלפון משלומי שבת 
שביקש להוריד את השיר מהאינטרנט 
כדואט  יחד  זה  את  יקליטו  כדי שהם 
על  לחשוב  ביקש  חנן  לרדיו,  ויוציאו 
זה. זה היה ביום שלישי – יום ישיבת 
נכנס  השיר  יום  באותו  הפלייליסט. 
הגיע  הגירוש  לאחר  עשור  לגלג"צ". 
שיר שהצליח לבטא ולו במעט עבור 
ממנו  למקום  הכיסופים  את  כולנו 

גורשנו.

הגירוש יצר משבר אמוני

נרקיס התגוררה עד לתחילת  הזמרת 
חזני.  נצר  ביישוב  שלה  ה-20  שנות 
האחרונות  בין  הייתה  משפחתה 
שלה  הבית  את  ראתה  היא  שעזבו. 
את  בחוץ,  הארגזים  את  עירום, 
חוותה  היא  הכל.  שלקחו  המשאיות 
שהעבירה  האחרונה  הנסיעה  את 
והלאה.  מכיסופים  המובילה  בדרך 
יומיים לאחר הגירוש היא עברה לתל 
דתי,  סממן  כל  מעליה  השילה  אביב, 

שינתה את כל אורח חייה.

אמוני  משבר  אצלי  יצר  "הגירוש 
הכל  התפרקה,  הקהילה  גדול.  מאד 
עברו  מהמשפחות  חלק  ברוח.  עף 
לצפון, חלק לדרום, חלק לבתי מלון 
בים המלח, לחלק יש קרווילה לחלק 
אנדרלמוסיה  במין  היה  הכל  אין, 
שעד היום איפה שהוא נשארה", היא 

מספרת בכאב.

והחלה  אביב  לתל  שעברה  לאחר 
ללמוד משחק, היא נסעה להודו, שם 
השנים,  לאורך  ולדת.  לאמונה  חזרה 
הגוש,  בנושא  שנשאלה  פעם  בכל 
החל  השינוי  ונגמר'.  'עזבנו  השיבה: 

כשהפכה לאמא לילדים.

עד  סביבי,  האנשים  את  רואה  "אני 
פתאום  מאז.  השתקמו  לא  הם  כמה 
גדולה  מאד  בעוצמה  לחיי  חזר  זה 
ולא רציתי להסתיר את זה בתקשורת, 
אלא להגיד – 'כן, גדלתי בגוש קטיף, 
עברתי את הפינוי, ראיתי את ההורים 
בתוך  שלהם  החיים  את  אורזים  שלי 
ארגזים, ראיתי את אבא שלי בוכה על 
הדשא שלו שהוא כל כך טיפח, עוזב 
את החממות שהיו מקור הפרנסה וגם 

שיר
געגועים

14  שנים אחרי, מרב לרנר יצאה למסע בעקבות סיפורם של שירי ההתנתקות. 
הייתי"  אם  "אמא  השיר  מלחין   – שלום  ואלנתן  נרקיס,  ד'אור,   דוד 
שמבצע חנן בן ארי, משתפים את "שבתון" במאחורי הקלעים של השירים

מרב לרנר   

זה עתה ציינו את 14 השנים שעברו מאז נעקרו יהודים מביתם, 
ופולגה  המדינה  נחלקה  מאז  מאדמתם,  יהודים  גורשו  מאז 
מאוחר  שנה   14 ההתנתקות.  ומתנגדי  לתומכי 
יותר, ונראה שמה שמאחד את כולנו, חרדים 
הכאב  סביב  וחילוניים,  מסורתיים  ודתיים, 
שיצאו  השירים  המוזיקה.  זו  אחינו  של 
שמנסים  אכזר,  גירוש  אותו  אחרי  שנים 
והסבל,  התחושות  את  במעט  ולו  לבטא 
שמנסים להסביר במקצת על הכאב שהיה 
אז והצלקות שנשארו עד היום, הם החוט 

הנוגע והמקשר של כולנו.
אם  "אמא  ארי  בן  חנן  של  שירו 
כבש  הגירוש,  על  שמדבר  הייתי" 
זה  הוא  שלום  אלנתן  המדינה.  את 

שעומד מאחורי הלחן של השיר.

אלנתן הכיר את חנן בן ארי בישיבת מצפה רמון ומאז כל אחד 
 2015 בשנת  בפייסבוק.  חברים  נשארו  והם  לדרכו  המשיך 
הסתובב אלנתן במשך כמה ימים עם מנגינה בראשו שלא עזבה 
אותו, עד שהוא החליט ב-02:00 בבוקר להקליט אותה בטלפון 
בצילום וידאו. לאחר שסיים להקליט את הלחן, נכנס לפייסבוק 

וראה שחנן מחובר.

יש  חנן  של  השם  שליד  וראיתי  בלילה  ב-2  בפייסבוק  "הייתי 
פעיל  בקושי  רציני,  טכנופוב  שהוא  זוכר  ואני  ירוקה  נקודה 
'מה  לו  הירוקה, כתבתי  ואיך שראיתי את הנקודה  בפייסבוק, 
'שלח'.  ענה:  הוא  לך?',  לשלוח  מנגינה,  איזו  לי  יצאה  קורה? 

שלחתי לו, והוא לא הגיב".

בשלב הזה החליט אלנתן ללכת לישון, אלא שב-04:00 בבוקר 

  נכנסתי לאולפן, לקחתי את הלחן והמילים, ופתאום זה 
היה כמו מכת מחץ ללב. חנן שמע את המנגינה וחצי שעה לאחר 
מכן הוא כתב את המילים, ערך אותן ושלח לי. נפגשנו וכששרנו 

את הבתים והפזמון, היינו בעננים  אלנתן שלום  צילום: רוני נתן

 
גדלתי בגוש קטיף, עברתי 

את הפינוי, ראיתי את 
ההורים שלי אורזים 

את החיים שלהם בתוך 
ארגזים, ראיתי את אבא 

שלי בוכה על הדשא 
שהוא כל כך טיפח, עוזב 
את החממות שהיו מקור 
הפרנסה וגם השמחה, 

עוזב את הבית שהם בנו 
ב-10 אצבעות 

נרקיס  צילום: שילת מזרחי

השמחה שלהם, עוזב את הבית שהם 
הדבר  פתאום  אצבעות'.  ב-10  בנו 
הזה חזר אלי מזווית אחרת – ממקום 
גם  משפחה,  של  בית,  של  אמא,  של 

מהמקום של ילדה להורים".

ותמידי  גדול  כמה  עד  להמחיש  וכדי 
באירוע  אותי  משתפת  נרקיס  הכאב, 
"היום  שוחחנו:  בו  ביום  שחוותה 
קיבלתי שירות מאישה בישוב בו אני 
אחת  היא  אישה  אותה  בניצן.  גרה, 
זה  כאילו  בכתה  והיא  מהמגורשים 
 14 עברו   ,60 בת  היא  אתמול.  קרה 
שנה ועדיין הכאב שלה כל כך עמוק 
שהיא גרמה לי לבכות גם. אנשים לא 
ונגמר.  היה  הלאה,  עוברים  מבינים, 

אנשים  נגמר?  איזה 
לטפל  התחילו  לא  עוד 

בפצעים של עצמם".
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עו"ד אייל אסעד

פחות  קצת  לפני  וכך, 
במקום  משנתיים, 
היא  בניצן,  מגוריה 
כתבה את שיר החורבן 
שלה. "אל הבית העומד 
בפעם  להביט  חוזרת  אני  חיי,  בקצה 
דמעות  מוחה  אבינו  והיה  האחרונה 
נותר לאימנו, כל חייה  של סוף, ומה 

בחול...".

נרקיס בחרה בשלב זה שלא להקליט 
את השיר ולהוציאו כסינגל אלא לשיר 
"החלטתי  בהופעותיה:  ורק  אך  אותו 
חלק  והוא  להופעות,  ילך  שהשיר 
חשוב בהופעה שלי. השיר ממש מרכז 
את כולם סביב הדבר ויש קשב גדול, 
אני ממש עוצרת את ההופעה ומספרת 
על זה וזה עושה אפקט מדהים. השיר 
אני   – והצלקות  כל הכאב  מוציא את 
שלי  ההורים  מול  איתו  מופיעה 
שבאים להופעותיי ואני יורדת אליהם 
הקהל  וכל  ובוכים  מתחבקים  ואנחנו 
הכי  בקהל  ומדובר  ומזדהה,  בוכה 
שלא  כאלו  דתיים,  חילונים,  מגוון, 
עם  מכל  התנחלות,  זו  מה  יודעים 
ברגע  דמעה  מזילים  וכולם  ישראל, 
הזה, מי לא יכול להבין את הדבר הזה, 

את הכאב הזה?".

כואב לי עליהם

שיר נוסף שיצא בשנת העשור לגירוש 
את  איתי".  הולך  שלי  "הבית  הוא 
על  קלוגהפט,  משה  כתב  המילים 
השירה  ועל  ד'אור  דוד  הופקד  הלחן 
הגירוש,  בזמן  נערים  שהיו  זמרים   –

שחוו את חורבן ביתם וצולקו.

יום אחד קיבל ד'אור מייל מקלוגהפט 
הוא  שכתב.  חדש  לשיר  מילים  עם 
בזמן  משוחחים,  כשאנחנו  בכך  נזכר 
הסליחות  למופע  חזרות  עורך  שהוא 
בבריכת  ב-3.10  שיתקיים  שלו 
הסולטן, שם יופיעו עימו אמיר דדון, 
פיוטים  עם  ברבי,  ובניה  עמדי  עידן 

וניגונים באווירה יהודית.

"קראתי את השיר שמאד נגע לי בלב, 
מה  על  לי  כואב  ובתמים  באמת  כי 
וחלקם עדיין  שהחבר'ה האלה עברו, 
באיזו  להם  להגיד  ורציתי  עוברים, 
דרך שליבי איתם ואני חושב עליהם. 
הגיע  והלחן  הפסנתר  ליד  התיישבתי 
לקולגהפט,  התקשרתי  שעה.  תוך 

מה  ורואים  אחורה  שנה   14 של 
להיות  לנו, מותר  ההתנתקות הביאה 
יותר  הרבה  הביא  שזה  ולומר  כנים 
שם,  שעזבו  האנשים  מתועלת.  נזק 
ומחוברות  מאוחדות  שהיו  הקהילות 
היום  עד  מצאו  לא  מהן  גדול  וחלק 
את מקומן, הפיצוי שהיה מגוחך ולקח 
המון שנים. הם סבלו שנים רבות בלי 
למצוא את עצמם בכלל, זה דבר קשה 

מאד". 

הקצינה שפינתה מתחברת

מוזיקה בכוחה לרפא, לאחד. לתת את 
ועלינו.  אלינו  מדבר  שהשיר  התחושה 
לתת לנו רגעים של חסד, שקט ושלווה. 
שירי  סביב  מתאחדים  שכולנו  הסיבה 
החורבן, היא כי כולנו מוצאים בשירים 
אלו את עצמנו, את חורבן הבית האישי 

והציבורי כאחד, וגם את הנחמה.

להביא  הכוח  את  יש  "לשיר  ד'אור: 
לנפש שקט לכמה רגעים. אנחנו יודעים 
עמוק,  יותר  הרבה  הוא  שם  שהכאב 
והשיר לא יכול באמת להביא מזור, אבל 
אולי באיזשהו מקום, הידיעה שחושבים 
עליהם, ששרים אותם, שזוכרים את מה 
אכפת  עדיין  שלאנשים  להם,  שקרה 
והם חשים בכאבם וזה לא משהו שקרה 
ונעלם, אולי זה קצת עוזר", הוא מקווה.

צילם  אסרף  יעקב  "הגיטריסט  אלנתן: 
העלה  הייתי',  אם  'אמא  את  מזמן  לא 
לפייסבוק ושאל 'מה השיר עושה לכם'? 
התגובות היו כמו במעגל תמיכה. ראית 
את היכולת של המוזיקה לרפא ואיך כל 
אחד לוקח את השיר למקום שלו - אחד 
שלו,  אמא  את  לו  מזכיר  שהשיר  אמר 
כל אחד עם החיים  אחר את אח שלו, 

שלו".

עם  הופעתי  שעברה  "בשנה  נרקיס: 
השיר בזאפה ומישהי כתבה לי הודעה 
קצינה  הייתה  שהיא  ואמרה  בפייסבוק 
בהופעה  ורק  מהגוש  אנשים  שפינתה 
נפל לה האסימון מה זה אומר בעומק, 
ללא קשר לדעה פוליטית. השיר הוציא 
אותה,  אני מדברת  החוצה,  את האמת 
וזה עוזר לדבר את הכאב, לשיר אותו, 
לגרום לאחרים להבין. אנשים מתחברים 
לשיר כי בית זה מושג מאד עמוק. אצל 
אנשים בית יכול להיות בעל או אמא, או 
אמא שרוצה ילדים. בית מזכיר לאנשים 

כל כך הרבה דברים". 

ניסיתי לתת איזו שהיא 
תקווה לאותם אנשים שיבינו 

שהבית שלהם הוא בכל 
מקום בו יהיו, כי זה בלב 

שלהם. אבל, כשמסתכלים 
בפרספקטיבה של 14 

שנה אחורה ורואים מה 
ההתנתקות הביאה לנו, 
מותר להיות כנים ולומר 

שזה הביא הרבה יותר נזק 
מתועלת

דוד ד'אור  צילום: אלעד גוטמן

השמעתי לו את השיר והוא אמר 'אני 
לא מאמין'", מספר ד'אור.

דוד  כוח",  ייתן  שהשיר  "קיוויתי 
שהיא  איזו  לתת  "ניסיתי  ממשיך. 
תקווה לאותם אנשים שיבינו שהבית 
כי  יהיו,  בו  מקום  בכל  הוא  שלהם 
לגבי  שאומרים  כמו  שלהם.  בלב  זה 
ירושלים  העיר  את  יש   - ירושלים 
ויש את ירושלים שבלב - בכל מקום 
שהם יגיעו אליו הם יבנו את ביתם עם 
הערכים והמסורת בהם הם מאמינים. 
בפרספקטיבה  כשמסתכלים  אבל, 
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מה עשה בנצי גופשטיין שעה שבג”צ דן בבקשה לפסול אותו?
עזבה  היא  שלה.  הבת  את  ראתה  לא  פופוק  גלית  שנה   13
אמא  כבר  היא  ביתה  כשהיום   ,6 בת  רק  כשהיתה  אותה 

לתינוקת. 
ילדיה  היא לא רצתה לעזוב אותה. היא הלכה עם שלושת 
שם,  אי  נשארו  בנותיה  כששלושת  לישראל,  וברחה  לרופא, 
מאחור, בגיהינום של עזה. היא הבינה שזו הזדמנות פז להציל 
כשיש  זה,  ככה  הייתה.  לא  זו  קלה  בחירה  מהמשפחה.  חלק 

קשר אלים ומסוכן.
את  ראתה  לא  היא  ומאז  שנה   13 לפני  מעזה  ברחה  גלית 
)גופשטיין( לפני  הבת שלה. ”תעזרו לי” היא התחננה לבנצי 
שנים. בנצי, מלא באהבת ישראל, לא הפסיק לעשות מאמצים 
והשקיע משאבים וסכומי כסף עצומים, רק בשביל להביא את 

הבנות לאמא שלהם.
בה  )השכונה  בבית-להיא  היו  צה”ל  כשחיילי  איתן,  בצוק 
נעזרנו  בהם  כנסת  חברי  בעזה(,  גלית  של  הבת  התגוררה 
לצה”ל  להורות  הבטחון,  שר  אז  שהיה  יעלון,  לבוגי  התחננו 
לתת להם להיכנס לישראל. אך הוא היה עם לב של אבן, ולא 

הסכים לעשות דבר כל כך אנושי ומתבקש. 
עד היום אני זוכרת את הרגע הזה: הבנות הגיעו עד המחסום 
וחזרו לביתן בעזה. לא אשכח את האכזבה של גלית; בשעה 
כך  שכל  אמא  נשבר,  שלבה  אמא,  בשדרות.  להן  שחיכינו 

רצתה לחבק את הבנות שלה.
נוצר קשר חם  למרות הכישלון, הצלחנו להשיג דבר אחד, 
וירטואלי בין האם לבנות, שזקוקות לקשר עם אמא. במיוחד 
הילדה הגדולה, שהתחתנה ויש לה כבר תינוקת וזקוקה לקשר 

של אם.
- כשהיו מי שרצו לפסול  וביום חמישי, בזמן הדיון בבג”צ 
את בנצי בעוון גזענות, בנצי ואני סגרנו מעגל, וחזרנו למחסום 
שזה  עד  בחום,  ארוכות  שעות  שם  עמדנו  עזה.  לגבול  ארז. 
חצתה  הפעם  אך  המחסום,  אל  הגיעה  גלית  של  ביתה  קרה: 
אותו, יחד עם ביתה התינוקת, היישר לזרועות אימה לחיבוק 
חם וארוך - אחרי 13 שנה שלא ראו זו את זו. עין לא נותרה 

יבשה באותו מפגש. גלית ובתה אמרו תודה לבנצי.
זה הזמן גם להודות למי שסייעו לנו כדי שהאירוע העוצמתי 
אותי חווינו ביום חמישי יצא לפועל: לצופיה נהון התותחית, 
שבזכותה הושגו כל האישורים הנצרכים, ולחבר הכנסת פטין 
מולא מהליכוד על המאמץ והעזרה מגיע להם יישר כח גדול.

)מתוך פוסט שכתבה ענת גופשטיין, אשתו של בנצי(

החינוך  מפקחת  נגר,  שוש 
הממלכתי דתי במחוז תל אביב, 
הרב  החינוך  שר  ע"י  נבחרה 
רפי פרץ לתפקיד ראש מינהל 
תחליף  היא  הזמנית.  החמ"ד 
ליפשיץ,  אברהם  ד"ר  הרב  את 
ש"נתבקש" ע"י פרץ לסיים את 
שנים  כעשר  לאחר  תפקידו, 
השר  החלטת  כזכור,  בתפקיד. 

פרץ כל כך סמוך לבחירות, ובידיעה כי סביר שהוא לא ימשיך 
לכהן כשר החינוך, הרגיזה רבים במשרד החינוך, בהם במערך 

החמ"ד, שאף פנו אליו בעצומה שיחזור בו, אך הוא בשלו.
בתפקיד  שנים  מזה חמש  פ"ת, משמשת  תושבת  נגר,  שוש 

מחמ"ד, מפקחת מחוזית על החינוך הדתי במחוז ת"א.
מינהל  ראש  שאיתור  כיוון  זמני,  באופן  תכהן  נגר  כאמור, 
במשרד החינוך מחייב יציאה למכרז והקמת ועדת איתור וכמו 
כן כינוס של מועצת החמ"ד, שתמליץ על מועמדים. כל אלה 
ימונה השר הקבוע במשרד, לאחר  יכולים לקרות רק כאשר 

הרכבת הממשלה.
בישראל,  "לראשונה  ועבודה:  תורה  נאמני  תנועת  תגובת 
דווקא שר דתי הפך את מועצת החמ"ד להיות סוג של חותמת 
שכללה  ההתנהלות  מקדם.  הוא  אותן  התפיסות  עבור  גומי 
התעלמות מבקשת המועצה להמשיך את כהונת ד"ר אברהם 
מסוכן  תקדים  הינה  זה,  מינוי  הפעלת  בדרכי  וכלה  ליפשיץ 
רבה  הצלחה  מאחלים  אנו  הדתי.  החינוך  של  עתידו  עבור 
החדש  שבתפקידה  ומקווים  החמ"ד  ראש  מקום  לממלאת 
מכבדות  אינן  אשר  קבוצות  של  לחצים  כנגד  איתן  תעמוד 
את  לשנות  מתביישות  לא  ועדיין  הציבורי  הדתי  החינוך  את 
דמותו. אנו מאחלים שתגלה אחריות לכלל תלמידי החמ"ד, 
תמנע תיעדופים לקבוצות מסויימות ותשמור על כללי תחרות 
החפץ  הדתי  הציבור  של  גווניו  לכלל  יועילו  אשר  הוגנים 

בתורה".

שוש נגר- מ"מ ראש מינהל החמ"ד בזמן שבג"ץ פוסלים

בנצי	וענת	גופשטיין	עם	המשפחה	המתאחדת	מחדש
שוש	נגר.	צילום:	משרד	החינוך
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לקראת שנת הלימודים החלטנו לקנות לבת שלנו 
זאת  אך עשינו  רצינו,  )לא  ה' סמארטפון  בכיתה 
בעקבות לחץ חברתי( באיזה כלים נוכל להשתמש 
כדי להגן עליה ולהיות בראש שקט יותר כשאנחנו 

לא לידה?

הדר טייטלבאום עו"ס קלינית ומנחת הורים: 

טכנולוגיים  כלים  קיימים  אמנם 
רבים המאפשרים להורים גישה 
הילד/ה,  של  בפלאפון  לתכנים 
גלישה  זמן  מהגבלת  החל 
ברשת )כמו שיש באינטרנט רימון 
לדוגמה( ועד לתוכנות מעקב שונות- אך ההמלצה 
שלי, מלבד בדיקה של האפליקציות המתאימות 
שלכם  הבת  עם  להגיע  היא  בהן,  ושימוש  לכם 
כנה,  פתוח,  שיח  הוא  ביניכם  השיח  שבו  למצב 
מכבד ומשתף- על בסיס קבוע. אגב, זה נכון לכל 

תחומי המוגנות, ולא רק ברשת.

האמת,  על  נודה  בואו  כזה?  שיח  מייצרים  איך 
זה לא תמיד פשוט. אין כמעט הורה שלא נתקל 

במצב המתסכל של
"איך היה היום בבית ספר?"

"בסדר"
"מה זה אומר?"

"היה סבבה"

להיות  להתעניין,  לשמוע,  רוצה  באמת  ההורה 
הילד, אבל תשובות כאלה לא  מעורב בחיים של 
נותנות לנו שום קצה חוט למה שעובר על הילדים 
שלנו כשאנחנו לא לידם, ו"חפירות" מרובות מדי 
ייתקלו בדרך כלל בתגובה עוד יותר מסתגרת מצד 
בעצמכם.  מלשתף  תתחילו  שלי:  ההמלצה  הילד. 
תשתפו איך היה לכם היום בעבודה, ספרו חוויות 
לאפשר  כדי  טובות,  פחות  חוויות  וגם  טובות 
שיח  ביניכם  כשיש  בחזרה.  לכם  לספר  לילדים 
פתוח, אפשר להחיל אותו גם על הפלאפון. לדבר 
בהם,  להיתקל  עלולה  שהיא  האתגרים  על  ביחד 
לה  לקנות  ממכם  מנעו  עכשיו  שעד  הדברים  על 
מכשיר כזה, ושהייתם מעדיפים להמשיך להימנע 
פתרונות  על  לחשוב  בגללם.  עכשיו  גם  ממנו 
משותפים לכל אתגר כזה- כך תהיו בטוחים שיש 
לה כלים להתמודד, ושאם היא תחווה קושי, היא 

תרגיש בנוח לפנות אליכם ולשתף אתכם.

ח'  בכיתה  שלנו  הבת  עברה  שעברה  בשנה 
הכיתתי. הצמידו  בווטסאפ  נעימה  לא  התעללות 
ונדרשה  מחמיאים  לא  כינויים  שלה  לתמונות 

של  התערבות 
המורה כדי לסיים את העניין. השנה היא לא רוצה 
להצטרף לקבוצה בכיתה ואני חוששת שזה יפריע 

לה להשתלב. מה ניתן לעשות?

החשש לשני הצדדים במקרה הזה, הוא ללא ספק 
הווטסאפ  רבים.  להורים  המשותף  מוצדק  חשש 
הוא כלי תקשורת נוח במיוחד, ועם זאת, הוא הביא 
שהרבה  תקשורת,  של  רבה  אינטנסיביות  לחיינו 
פעמים היא מוקצנת מאוד ביחס למציאות. ילדים 
מעיזים  ושוב  שוב  עצמם  את  מוצאים  ומבוגרים 
לכתוב בווטסאפ דברים שלא יעזו להגיד פנים אל 

פנים. היד על המקלדת, קלה.

בסיטואציה שתוארה,  דרכים להתמודד  מגוון  יש 
שצריך  המרכזי  השיקול  בעיני-  לכולן  והמשותף 
מצד  הילדה  על  להגן  הוא  ההורים  את  להוביל 
חברה  חיי  עם  להתמודד  כלים  לה  ולתת  אחד, 

בעולם האמיתי.

וייתקלו  נתקלים  שלנו  הילדים  האמיתי  בעולם 
באנשים שיגרמו להם השפלה, כאב או פגיעה.

שלנו  לילדים  לעזור  צריכים  כהורים  אנחנו 
מודעת  בהחלטה  להיות  יכול  זה  להתמודד: 
ועוצמה  כוח  מתוך  בחירה  זו  עוד  )כל  להתרחק 
ולא מתוך בריחה(, זה יכול להיות בהחלטה ליצור 
קשרים קרובים יותר עם דמויות חיוביות בכיתה. 
ההמלצה שלי היא לא לנסות להכריח את הילדה 
את  לחזק  אלא  לרצונה,  בניגוד  משהו  לעשות 
שהיא  בכמה  עקבי  באופן  שלה  העצמי  הביטחון 
מראה  זה  פוגע  שכשמישהו  להזכיר  נפלאה, 
ולנהל איתה  קודם כל על חולשה שלו ולא שלה, 
שיחה פתוחה כדי לחשוב יחד איתה מה יעזור לה 
כוח  לה  תנו  טובה.  הכי  בצורה  בכיתה  להשתלב 
להתרחק  בוחרת  היא  אם  אבל  לבחור,  ואחריות 
פתרונות  לעצמה  לבחור  צריכה  היא  מהווטסאפ, 
אקטיבית  להיות  צריכה  היא  להתחבר.  אחרים 
שהיא  לה  תזכירו  שלה.  החברתית  בהשתלבות 
יוצרת את מציאות חייה ואף אחד לא מכתיב לה 
לה  לעזור  ותמשיכו  שלה,  החברה  חיי  ייראו  איך 

לפלס את הדרך בעידוד, תמיכה ואהבה.

בננו בכיתה ד' ובכל פעם שהוא חוזר מהלימודים 
כמובן  המחשב.  למסך  ישר  רץ  הוא  הביתה 
בבית(,  שאנו  )בימים  אותו  עוצרים  מיד  שאנחנו 
אבל התקשורת מולו מאד קשה. כיצד להתמודד?

נעמה וקסמן עו"ס ומדריכת הורים:

יש  ידועה,  תופעה  הינה  למסכים  ההתמכרות 
יתרונות וחסרונות למצב וחשוב להיות 'עם היד על 

הדופק'. 
כל  את  שמבלה  ילד 

מול  שלו  הצהריים  אחר  שעות 
המסך, לא עושה פעילות גופנית, 
אינטראקציה  מספיק  מקיים  לא 
גילו או אנשים מבוגרים  בני  פנים מול פנים עם 
)שזו תקשורת שונה מהתקשורת המתנהלת מבעד 
התקינה  בהתפתחות  לפגוע  עלול  זה  כל  למסך(. 
ופיזית.  פסיכולוגית  חברתית,  מבחינה  הילד  של 
לכן, אני מאמינה מאוד בהגבלה של שעות המסך 
שלנו  המניעים  על  לילד,  מכבד  הסבר  כדי  תוך 
כאן  אך  בכעס,  יגיב  שהילד  ייתכן  זו.  להחלטה 
נכנסת מערכת היחסים של ההורה עם הילד לידי 
ביטוי: כשהמערכת בדרך כלל טובה ומכבדת, ויש 
כי  מסוים  בשלב  יאמין  הילד  הצדדים,  בין  אמון 
הוריו מחליטים את החלטותיהם מתוך מחשבה על 
טובתו הוא )גם כשהוא לא מסכים איתם(. לאחר 
בטיימר  להיעזר  ניתן  התהליך,  בתחילת  השיחה, 
שאנחנו  הזמן  בטווח  ברשת  הגלישה  את  שיכבה 

נחליט.

הבן  של  לחדר  נכנסתי  הגדול  החופש  בתחילת 
שלי וגיליתי על מסך המחשב שלו תכנים שאינם 
לדבר  כדאי  ט'(. האם  לכיתה  עולה  )הוא  הולמים 

איתו על כך? ואם כן כיצד?

צורית יהודה מנחת הורים וקבוצות: 

לשוחח  צורך  יש  משמעית  חד 
כהורים  שלנו  התפקיד  איתו. 
הוא לתווך את המציאות, לשאול 
ולהסביר  ראה  הוא  מה  אותו 
שהוא  מה  של  המשמעות  את  לו 
ראה, להסביר לו שהוא יכול להיפגע מתכנים לא 
לקיים שיח אישי  לגילו.  ושלא מתאימים  ראויים 
ורגיש. לשמוע ולא רק לדבר.... "לחוש" את הילד. 
הוא  האינטרנט  בסינון  שהצורך  גם  חושבת  אני 
למעשה חובה בכל בית עם ילדים! לילד אין את 
האפשרות להתווכח על הנושא. כמובן שיש צורך 
ומה  לסנן  בוחרים  אנחנו  מדוע  לילדים  להסביר 
הפגיעות האפשריות שיכולות להיווצר אם אנחנו 
להציב את המחשב  אני ממליצה  ככלל  נסנן.  לא 
בחדרים  ולא  הבית  בסלון  למשל  הפתוח,  בחלל 

הפרטיים!!

על  הגנה  בנושא  נוספים  וטיפים  לתשובות 
הילדים ברשת, חפשו בפייסבוק: אינטרנט רימון 

הילד בורח למסך, במחשב של השני מצאנו תוכן לא ראוי 
הוואטסאפ  לקבוצת  להצטרף  שלא  ביקשה  והקטנה 
אשתקד  שעברה  האינטרנטי  החרם  לאחר  הכיתתי 
הושבנו  הלימודים תש"פ  לפני פתיחת שנת  רגע   
שלוש מנחות הורים שענו על השאלות הקשות שכל 

השנה מגנים על הורה מתמודד איתן 

הילדים שלנו 
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kanfeynesharim.co.il | avner1323@gmail.com | 
הזדרזו להירשם: 052-7124050

לנשים ונערות, עם הרבנית מוריה גרשון,
בשירה, בניגון ובשמחה!

מסע מרתק לקברות צדיקים בגאורגיה - צדיקים קדושים 
ענקי תורה ויראה, בשילוב נופש ואטרקציות 
מלונות מפוארים עם שירות מדהים ותוכן נפלא.
מאכלים כיד המלך - חצ'פורי, חינקלי ועוד...
נופים מהיפים בעולם, שייט, 
ספא ובריכה בשעות נפרדות

וואצאפ 055-9370913

מקומות ימים ראשון עד חמישי  8/9-12/9/19
אחרונים

צדיקים לקברות  התעלות  מסע 

בגאורגיה המקסימה

מקסימום חופש

מחיר! מינימום 

ותר למצוין
בין הטוב בי

כשרות מהדרין

לט
וזנב

מלך ר
בהשגחת הרב אבי

הרב הראשי לגאורגיה

בדומה למצוות רבות בהן מצוה התורה 
לתת את הראשית לה', אנו מצווים שלא 
החדשה  השנה  של  התבואה  מן  לאכול 
עד הקרבת קרבן העומר. בזמננו האיסור 
חל עד ט"ז בניסן, שבו היה קרב העומר 

בזמן המקדש. 
בשתי  לגדל  מקובל  התבואה  את 
עונות גידול: זריעת חורף וזריעת אביב, 
ובעיקר  יותר  משובחת  האביב  זריעת 
ישראל  בארץ  למאפים.  המשמשת  היא 
בלבד,  חורף  לזריעת  מתאים  האקלים 
בתקופת  רק  ממילא  בשלה  זו  תבואה 
אינו  בארץ  'חדש'  איסור  ולכן  פסח 
משמעותי. אולם במדינות שבהן זורעים 
לכשתגדל  הפסח,  חג  לאחר  באביב 
הפסח  לחג  עד  אסורה  תהיה  התבואה 
הבא. זמן גידול ממוצע של תבואה הוא 
110-130 יום, לכן מתחילת אלול יכולה 
לאחר  שנזרעה  תבואה  לשווקים  להגיע 

הפסח ואסורה באיסור חדש. 
נוהג  זה  איסור  האם   - דנו  הפוסקים 

מדובר  כאשר  ובפרט  לארץ,  בחוץ  גם 
גוי? למעשה פסק ה'שלחן  בתבואה של 
ערוך': 'איסור החדש נוהג בין בארץ בין 
בשל  בין  ישראל  בשל  בין  לארץ,  בחוץ 
רוב הפוסקים.  הורו  וכך  כוכבים',  עובד 
שמחמת  העידו  ראשונים  כמה  אמנם, 
הקפידו  לא  בקהילותיהם  הגדול  הקושי 
על איסור זה, ועד היום בקהילות רבות 
ואף  המתירים,  על  סומכים  בחו"ל 
על  כשרותם  את  נותנים  בחו"ל  בדצ"ים 

מוצרים שכאלו. 
מקלים  שאינם  ישראל  ארץ  בני  כיצד 
בכך יכולים להמנע מאיסור חדש? הדבר 

משתנה בין סוגי הדגנים:
חיטה: בדומה לארץ ישראל ישנן ארצות 
שבהן אין גידולי אביב לאחר הפסח, אך 
ייבוא של דגנים האסורים  למעשה ישנו 
)אין  אחרות  מארצות  חדש  באיסור 
בחשבון  הלוקחות  רשימות  על  לסמוך 
בלבד(.  מדינה  באותה  הגידול  את 
בגידול  משתמשים  ובהונגריה  בצרפת 

מקומי ועל כן במוצרים המיוצרים בהם 
אין חשש חדש.

בארצות  שועל:  ושיבולת  שעורה 
ולכן  באביב,  נזרעים  אלו  דגנים  הברית 
חדש.  איסור  עליהם  חל  אלול  מחודש 
כחודשיים,  אורך  הבירה  ייצור  תהליך 
שיוצרה  בבירה  'חדש'  איסור  אין  לכן 

לפני אמצע חודש חשון.
נזרעים  אלו  מינים  ושיפון:  כוסמין 
כדור  בחצי  חורף.  בזריעת  כלל  בדרך 
הארץ הצפוני )אירופה, אסיה, ואמריקה 
הפסח  חג  לפני  חל  החורף  הצפונית( 
ולכן אין בהם איסור 'חדש'. אולם בחצי 
הדרומי החורף חל לאחר הפסח ולכן שם 

מצוי איסור חדש. 
אלול,  חודש  מראש  החל   – למעשה 
של  הכללית  כשרותו  לבדיקת  בנוסף 
לבנו  תשומת  את  להסב  עלינו  המוצר 
שאנו  שהדגנים  ולוודא  'חדש'  לאיסור 

אוכלים כשרים לכל הדעות.

הרב יצחק דביר
מרבני כושרות

בלי חשש - שמירת כשרות בחו״ל

על בירה ואיסור חדש 
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2.2.20  | כשר למהדרין | פנסיון מלא

חם לך?
תחשוב 
לפלנד

זאביק לבנברג מדריך הטיול
054-5550196 

מחיר שטרם נראה כמותו
g 2190 -החל מ

לאדם בחדר זוגי
ובנוסף 600 ₪ הנחה לזוג

לנרשמים עד 6/9

מוסקבה וסנט פטרסבורג
 טיול פרימיום ⋅ 5 כוכבים
2 מקומות יציאה 8.9   ראשון עד שישי בבוקר

אחרונים

www.kishrey-teufa.co.il | laplandzeev@vacation-route.co.il

רבים, בהם מהנהגת המדינה, באו לנחם את משפחתה של 
איתן,  הרב  המשפחה  אבי  של  המיטה  ליד  הי"ד,  שנרב  רנה 

בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. 
במהלך הביקור של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו 
חדשה  שכונה  הקמת  על  המשפחה  בני  את  נתניהו  עדכן 
הכוללת כ-300 יחידות דיור ביישוב דולב. המשפחה ביקשה 

לקרוא לשכונה שתקום "מצפה רנה" על שם רנה ז"ל, 
במצבו של האח, דביר, בן ה-19, שנפצע קשה בפיגוע, חל 

השבוע שיפור.
חברותיה של רנה הפיצו ברשתות החברתיות בקשה שכל 
התלמידות יגיעו ביום פתיחת שנת הלימודים בחולצה לבנה 

למוסדות החינוך.

זוכרים את רנה הי"ד

צילומים:	עמוס	בן	גרשום	ומארק	נויימן,	לע"מ
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מוטי זפט
עורך שבתון

בעיניים של מוטי

המתיחות הביטחונית והבחירות

חם פה

שלישי,  ביום  נכתב  המדור  תזכורת: 
בהיבט  לדפוס.  הגיליון  יורד  ובערב 
זמן רב מדי לפני שאתם  האקטואליה, 
מה  בידכם,  זה  בגיליון  מחזיקים 

שאומר, שייתכנו התפתחויות בשטח.
הבחירות  למערכת  גמור  בניגוד 
הקיץ  מתרדמת  להתעורר  שמתקשה 
שלה, בגזרה הביטחונית דווקא ניכרת 
ביטחון,  גורמי  ולהערכת  התחממות, 
עוד להסלים ככל שמועד  היא עשויה 
הבטיח  נסראללה  יתקרב.  הבחירות 
וראש  ישראל,  של  לתקיפות  תגובה 
פעולות  כי  התבטא  לבנון  ממשלת 
ישראל הן בגדר הכרזת מלחמה. צה"ל 
העלה כוננות, כמובן. וכבר לא מדובר 
והצפון  יו"ש  עזה,  בלבד.  אחת  בגזרה 
יהודיים בחו"ל  לנגזרותיו. גם מוסדות 
טרור.  לפיגועי  מטרה  להוות  עלולים 
ויש  שלה.  הטרור  ומאפייני  גזרה  כל 
גם ימים בעייתיים במיוחד. יום פתיחת 
שנת הלימודים, וכמובן יום הבחירות. 
היו  כבר  שנים  עשרות  כמה  לפני 
האווירה  בעקבות  שהוכרעו  בחירות 
פיגועי  בעקבות  כאן  העכורה ששררה 
נדע  שלא  רבים.  קרבנות  שגבו  טרור 
שוב, ח"ו. אך אם ח"ו העסק פה יתחמם 
בימים הקרובים, מה יהא על הבחירות? 
על  וההשפעה  יידחו?(  )אולי  מועדן 

ההצבעה בקלפי?.

איימן עודה והקואליציה

נכון לסוף שבוע שעבר, רק 61 אחוז 
בטוחים שיגיעו להצביע. כך עלה בסקר 
השונות  המפלגות  היום'.  'ישראל  של 
שלא  בוחריהן  את  להמריץ  נערכות 
ואלו  ייתכן  לקלפי.  ולגשת  להתעצל 
הימים החמים, ייתכן וזו חופשת הקיץ, 
כבר  נמאס  פשוט  שלאנשים  וייתכן 
רוב  כשעפ"י  ובעיקר  מהפוליטיקאים, 

רובם של הסקרים, המבוכה והמבולקה 
תימשך גם במוצאי הבחירות. מי שכבר 
מעורבות  ליותר  בוחריו  לעידוד  פעל 
אקטיבית הוא יו"ר הרשימה המשותפת 
לנחום  בריאיון  עודה.  איימן  הערבית 
עודה  זרק  אחרונות'  ב'ידיעות  ברנע 

כי  כשאמר  'פצצה' 
הוא אינו שולל חברות 
מרכז- בממשלת  שלו 

שמאל. נכון, הוא חטף 
מיד מאנשי בל"ד, ולא 
רק מהם. נכון, גם גנץ 
התנער מהאמירה הזו 
יכניס  לא  כי  ואמר 
אלה  לממשלתו 
שאינם מכירים בזכות 
מדינה  של  קיומה 
עצמאית,  יהודית 
הזו  האמירה  אבל 
הרשימה  יו"ר  של 
הערבית  המשותפת 
פליטת  הייתה  לא 

פה. ככל הנראה היא כוונה לשני סוגי 
מאזינים. האחד- בג"ץ, שביום חמישי, 
ב'ידיעות',  הכותרת  פורסמה  בו 
הפסילה  בקשות  על  דיון  שם  התקיים 
מהתמודדות  המשותפת  הרשימה  של 
המאזין  לכנסת.  הקרובות  בבחירות 
מבין  עודה  ישראל.  ערביי   – השני 
היחסית  האדישות  נוכח  דווקא  כי 
מאוד  עולה  בישראל,  היהודים  בקרב 
ההצבעה  באחוזי  שבגידול  החשיבות 
העולמות.  משני  ליהנות  הערבים.  של 
אסכולה  יש  ערביים  משכילים  בקרב 
הסוברת כי אחוז ההצבעה הנמוך יחסית 
לכנסת  בבחירות  ישראל  ערביי  של 
המוניציפליות(  בבחירות  )לעומת 
נובע מכך שהם יודעים כי בכל מקרה 
בספסלים  יישבו  הערביות  המפלגות 
וכמעט  האופוזיציה  של  האחוריים 
שלא יפעלו לקדם את האינטרסים של 

ערביי ישראל, אז בשביל מה להתאמץ 
ומכריז:  עודה  איימן  בא  ולהצביע? 
מרכז- בממשלת  שר  להיות  אסכים 
שמאל. ומשנידחה- אמר כי הוא הולך 
לראשונה  האופוזיציה.  יו"ר  להיות 
בקרב  זה.  ייצוגי  בתפקיד  ערבי  ח"כ 
הימין  שבין  הגושים 
לעכשיו  נכון  לשמאל, 
לא סופרים את הערבים 
מנדטים   10-12 )עם 
לפה  לא  בסקרים( 
להזכירכם,  לשם.  ולא 
כמה  יש  ב'כחול-לבן' 
לא  שהובילו  גנרלים 
ורזומה  קרבות,  מעט 
לעבור  מתקשה  זה 
של  בגרונותיהם 
ערביי  של  הנציגים 
אלה  בכנסת.  ישראל 
שהציב  הדרישות 
בתמורה  עודה,  איימן 
שימליץ על גנץ להרכיב 
בראשותו,  לממשלה  ויצטרף  ממשלה 
הקפאת  ובנייה-  תכנון  וכאשר:  אם 
הריסת מבנים והלבנת הבנייה בשטחים 
קמיניץ  חוק  ביטול  פרטית,  בבעלות 
עבירות  על  הענישה  את  שהחמיר 
אלימות-  ערבית.  עיר  בניית  בנייה, 
נגד  מבצעים  מהציבור,  נשק  איסוף 
ארגוני הפשע והקמת צוות בינמשרדי 
למאבק בפשיעה במגזר הערבי, רווחה- 
בניית בית חולים ציבורי בעיר ערבית, 
תוספת  הזקנה,  קצבאות  העלאת 
תקציב למעונות לנשים מוכות, מדיני- 
הפלסטינים,  עם  ומתן  המשא  חידוש 
של  מהסיפא  חוץ  הלאום.  חוק  ביטול 
הבנייה  הלבנת  ונושא  האחרון  הסעיף 
בשטחים הפרטיים, אני לא בטוח שגם 
הדרישות  על  חותם  היה  לא  נתניהו 
נתניהו  )כזכור,  ידיים  בשתי  האלה 
להשקעות  ממשלה  החלטת  הוביל 

בנימין	נתניהו.	צילום:	שלום	רביבו
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קלפי.	צילום:	אתר	ועדת	הבחירות	המרכזית

ביישובים  שקלים  מיליארדי  של  עתק 
המלצת  תמורת  ישראל(,  ערביי  של 
הערבים עליו להרכיב ממשלה. אני לא 
שנציגי  לכך  בשל  כבר  שהעניין  בטוח 
הערבים יהיו חלק מהממשלה או יקבעו 
על מי יוטל להרכיבה, אבל הרושם הוא 
שיש בחברה הערבית כאלה שהתחילו 
וכי  החמאה,  מרוחה  צד  באיזה  להבין 
הגיע הזמן ליותר מעורבות שלהם, 20 
הערבים,  ישראל  מדינת  מאזרחי  אחוז 
הקשור  בכל  לפחות  פה,  שקורה  במה 

לענייניהם שלהם. 

נאסר לצלם בקלפיות

הליכוד  הפעיל  האחרונות  בבחירות 
את  שצילמו  פעילים  עשרות  כמה 
מתחמי הקלפיות במגזר הערבי, בעיקר 
בהמשך  שם.  מזיופים  להרתיע  כדי 
שכזה  שצילום  מנדלבליט,  של  לחו"ד 
השבוע  אסר  ראשית,  חקיקה  מחייב 
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט 

חנן מלצר, לצלם בקלפיות 
אסר  הקרובות.  בבחירות 
אבל  המפלגות,  על   –
שכן  מתוק,  יצא  מעז  אולי 
לאסור  במקביל להחלטתו 
ומועמדים  מפלגות  על 
הורה  מצלמות,  להציב 
יו"ר ועדת הבחירות להכין 
להקמת  פיילוט  תכנית 
טוהר  מפקחי  של  יחידה 
ועדת  מטעם  הבחירות 
יהיו  אשר  הבחירות, 

רק  ויפעלו  גוף,  במצלמות  מצוידים 
יהיה חשד סביר  במקרים חריגים בהם 
מפקחים  אותם  רק  עבירה.  לביצוע 
שיגויסו, יהיו רשאים לעשות כן, כפוף 
לאישור שיקבלו, ולא אף גורם מפלגתי. 
וכמובן, לא מאחורי הפרגוד כשבן אדם 

מצביע, אלא – בסביבה.
ניתן  הקולות  ספירת  בתהליך  כן, 
יהיה לצלם, וסביר שבקלפיות מועדות 

מתחילה  הספירה  תצולם  אכן  לבלגן, 
התלהבו  לא  בליכוד  סיומה.  ועד 
ובודקים  מלצר,  השופט  מהחלטת 
כזה  חוק  לחוקק  להספיק  אפשרות 
מצלמות  להציב  למפלגות  )שיתיר 
במיידי,  ראשית  בחקיקה  בקלפיות( 

אבל הסיכויים לכך קלושים.

לוחץ בכל הכיוונים 

בנימין  הממשלה  ראש 
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מקורביו,  ובאמצעות  ישירות  נתניהו, 
ממשיך לבחוש בקדירה הימנית במאמץ 
מצביעי  קולות  מספר  את  לצמצם 
הימין שייזרקו לפח בגלל מחסום אחוז 
החסימה. חרף הלו"ז הצפוף שלו, מצא 
משה  עם  אישית  לפגישה  זמן  נתניהו 
פרסומים  ועפ"י  זהות,  יו"ר  פייגלין 
שלא הוכחשו, נתניהו הבטיח לפייגלין 
רפואי  קנאביס  כלכלי,  שר  תפקיד 
חופשי ואף תשלום חובותיה של זהות 

הנאמדים בכ-2 מיליון שקל. והכל- כדי ש'זהות' לא תתמודד 
אליה,  מגיעים  שהיו  שהקולות  כמובן,  בתקווה  בבחירות, 
אמר  פייגלין  בתגובה  אחרות.  ימין  ולמפלגות  לליכוד  יגיעו 
כי במקרה שתובא בפניו הצעה קונקרטית רצינית, הוא יביאה 
לאישור בקרב כלל מתפקדי 'זהות' ויקבל כל החלטה שיקבלו. 
במקביל, איתמר בן גביר מ'עוצמה יהודית' נפגש ביום ראשון 
התערבותו  וביקש  הממשלה  לראש  המקורב  אשל,  נתן  עם 
נגד  שהכינה  מהקמפיין  שתחדל  'ימינה'  מול  נתניהו  של 
התעמולה  עיקר  לעכשיו  שנכון  )מעניין  ל'עוצמה'.  הצבעה 
שלה  מרכולתה  הצגת  ולא  לאחרים  תגובות  זה  'ימינה'  של 
גביר.  נתניהו לתת לבן  מ.ז(. הבנו מה עשוי  בפני הבוחרים. 
מה בן גביר עשוי לתת בתמורה לנתניהו? התחייבות לתמיכה 

של בן גביר במועמדות נתניהו, אם רק ייכנס 
אופטימי  נשמע  גביר  בן  לכנסת.  )עוצמה( 
ביחס לאפשרות הזו, למרות ששלוש פעמים 
לפחות ניסה – ולא עלה בידו. הפעם, הסקרים 
כי  אם  בתמיכה,  גידול  המשך  על  מראים 
עדיין פחות מרף אחוז החסימה. פסילתם של 
מרזל וגופשטיין השבוע ע"י בג"ץ מלהתמודד 
לכנסת, הרגיזה לא מעט אנשיי ימין, וב'עוצמה' 
מאמינים כי לו בגלל הסיבה הזו הם עשויים 
'עוצמה  של  הקשה  מהגרעין  שאינם  רבים 
מראים  הסקרים  מרבית  להיום  נכון  לה.  להצביע  יהודית' 
אחוז  את  לעבור  כדי  למנדט  מנדט  חצי  בין  להם  שחסרים 
החסימה. קו ההסברה של בן גביר הוא - כדי שתוקם ממשלת 
ימין, חייבים את 4 המנדטים של 'עוצמה'. יש לי הערכה כיצד 
ומפלגת  לפייגלין.  נתן  שנתניהו  להצעה  משיב  גביר  בן  היה 
'נעם' של הרב טאו? שם מתנהלים כמי שמתכוון להתמודד 
עד הסוף, ויהי מה. אם כי, באתר של ערוץ 7 נכתב כי בכוונתם 
אין  כי  חד-משמעי,  יתברר  ואם  מצבם,  את  ברצינות  לבדוק 
להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה, הם ימשכו את הטפסים 

ולא יתמודדו.

אוי, בג"ץ

ואף  ימני קיצוני כדי שלא להצליח להבין  לא צריך להיות 
להתרגז מהחלטת בג"ץ ביחס לפסילת מרזל וגופשטיין בגלל 
התבטאויות גזעניות שלהם בעבר. ניחא, אם בג"ץ היה עושה 
דם  עם  בטרוריסטים  התומכים  ערביים  למועמדים  ביחס  כן 
על הידיים. אבל אותם להכשיר ואת מרזל וגופשטיין לפסול? 
אבסורד, מקומם, גם את מי שרואה בבג"ץ את אחד המוסדות 

החשובים במדינה.

הרב אלי סדן משיב לניצן הורוביץ

שאביגדור  זה  עם  להשלים  כנראה,  קשה,  השמאל  למחנה 
שלו  הקמפיין  עם  בסקרים(  )לפחות  הצלחה  נוחל  ליברמן 
'מדינת הלכה' וכל דבר שריח יהדות בו, ושם, בשמאל,  נגד 
החליטו אף לשדרג את 'המתכון המנצח' הזה. הגדיל )ובעצם- 
הדמוקרטי",  "המחנה  שנקרא(  )מה  יו"ר  לעשות  הקטין( 
ניצן הורוביץ, שיצא בתחילת השבוע בשני פוסטים חריפים 
במיוחד, האחד נגד הרב שמואל אליהו רבה הראשי של צפת, 
והשני נגד הרב אלי סדן מייסד מוסדות בני דוד בעלי והעומד 
בראשם. במחשבה ראשונה, חשבתי לחסוך מכם את הדברים 
חלקם,  את  להביא  החלטתי  שנייה  במחשבה  אבל  הקשים. 
הם  בפיהם,  הדמוקרטיה  שרוממות  שאלה  כולנו  שנדע  כדי 
לא בדיוק חלביים וסובלניים כלפיי מי שאינם כמותם. כנגד 
הרב שמואל אליהו כתב הורוביץ, בין השאר: " שמואל אליהו 
מעורב  הוא  תפקיד.  לו  שיש  גזען  הוא  גזען.  סתם  לא  הוא 
הימין.  מפלגות  של  הפוליטית  העסקנות  בכל  עמוק  עמוק 

הרב	אלי	סדן.	צילום:	אבי	אוחיון,	לע"מ
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טיולים מאורגנים איכותיים לשומרי מסורת

לפרטים והרשמה: 03-6217765
www.sundorholidays.co.il | groups@sundorholidays.co.il

כריכים,  להכנת  אפשרות  פנסיון,  חצי  לקבוצה,  צמודה  מבשלת  אצלנו: 
קטנות קבוצות  איכותיים,  מלון  בתי  בחירה,  סיורי  ללא  בערבים,  בילויים 

סאן דור הוליידיס דרימס

כולל ביקור ייחודי בקונאנג בין ובגשר הזהב.
אתרים מיוחדים: הא נוי, סאפא, הואה, הוי 

אן, הו צ'י מין סיטי, קאן תו, סיאם ריאפ ועוד...

כולל את ג'איפור, פושקר, סיור ריקשות 
בדלהי וג'איפור, רנקפור, גודאיפור

סיור מקיף בקטמנדו ובעמק המפורסם

19 יום | 10.11, 12.1, 2.2, 15.3 וייטנאם16 יום | 17.11, 1.12, 12.1, 2.2, 15.3
וקמבודיה

בהדרכת
נצחיה גאון

הודו
ונפאל
בהדרכת

יעקבה יוגב

בס״ד

הרושם הוא 
שיש בחברה 
הערבית כאלה 
שהתחילו 
להבין באיזה 
צד מרוחה 
החמאה, וכי 
הגיע הזמן 
ליותר מעורבות 
שלהם, 20 
אחוז מאזרחי 
מדינת ישראל 
הערבים, 
במה שקורה 
פה, לפחות 
בכל הקשור 
לענייניהם 
שלהם

את הברכה שלו איילת שקד הייתה צריכה לקבל 
כדי להתמנות ליו"ר איחוד הימין הקיצוני. וכדי 
לחלץ את עצמו מהכלא, נתניהו נותן לאיש הזה 
לדבריו,  והמשיך:  לצלחת".  וקירבה  פה,  פתחון 
עכשיו,  יתעוררו  לא  בישראל  החילוניים  "אם 
הילדים  את  יחנכו  כמוהו  ואנשים  הזה  האיש 
שלנו. התשובה היחידה היא 'המחנה הדמוקרטי'. 
גם  אלא  נתניהו,  מול  נעמוד  רק  לא  אנחנו  כי 
והומופוביה,  הדתה  שמשליטים  ברבנים  ניאבק 
ונעניק לילדי ישראל  נרחיק אותם מבתי הספר, 
חינוך כמו שמגיע להם - חינוך חופשי, דמוקרטי, 

אמיתי. כי אין לנו דמוקרטיה אחרת".
השאר:  בין  הורוביץ,  כתב  סדן  אלי  הרב  כנגד 
הרב  שלו,  והמיזוגניה  הגזענות  שיעורי  "את 
אלי סדן מעביר על חשבון המדינה. כן, רק ב-3 
השנים האחרונות המדינה העבירה למכינה שלו 

יותר מ-10 מיליון ש"ח מהכיס שלי ושלכם. 
רב  הוא  סדן  אלי  כי  ההתחלה.  רק  זאת  אבל 
מוכר ומשפיע בתוך הימין. פוליטיקאים שרוצים 
להתקדם עולים לרגל לבית שלו, ומתחנפים אליו 
לבקר  מגיע  נתניהו  גם  כן,  בהם.  שיתמוך  כדי 
לחזק  כדי  איתו  ומצטלם  איתו  מתחבק  אצלו, 
את עצמו פוליטית ולהציל את עצמו מהכלא.... 
לשלטון  אלטרנטיבה  ונציב  נקום  לא  אנחנו  אם 
הרב  כמו  אנשים  נמצא  אנחנו  הזה,  המושחת 
אלי סדן לא רק לוקחים לנו את הכסף, אלא גם 

מחנכים לנו את הילדים", כתב הורוביץ.
מול הדברים הקשים והמכוערים האלה, קיראו 

את התגובה של הרב אלי סדן:
"צר לי עליך ניצן. חבל ועצוב שבלהט הקמפיין 
אתה קשוב ליועצי זדון שחושבים שבכדי לקושש 
כמה קולות נכון וראוי להסית כנגד האחר. כנגד 
שבתוך  משוכנע  אני  כנגדי.  הדתית.  הציונות 
ליבך אתה מבין כמה הפוסט הזה הוא בזוי, שגוי, 
מטעה ופוגעני כלפי אלפי קצינים וחיילים בוגרי 
אהבת  על  אצלנו  כאן  ולומדים  שהתחנכו  עלי 
הארץ והאדם. בוגרים שגם ברגעים אלה שומרים 
עליך ועל חבריך לסיעה מגבול הלבנון ועד מדבר 
ראשית  היא  הקמנו,  אותה  עלי  מכינת  מצרים. 
צמיחת מפעל המכינות הישראלי ועל כך קיבלנו 

בין היתר את פרס ישראל.
אלה  בימים  גם  פועלת  הציונית  עלי  מכינת 
שהוקמו  והדתיות  החילוניות  המכינות  עם 
בעקבותיה. אנחנו פועלים ידי ביד עם כולם - לזה 
קוראים אומץ.רגע לפני שנת הלימודים שבפתח 
את  יגדשו  חדשים  תלמידים  שמאות  לפני  ורגע 
בתי המדרש שלנו בעלי, במעלה אפרים, בתפוח 
כאן  שאנחנו  ולחבריך  לך  נזכיר  אביב,  ובתל 
על  עוד  וללמד  ללמוד  כדי  שאת  ביתר  ונמשיך 
הפוגעני  לשיח  נגרר  לא  כן  ועל  חינם,  אהבת 

והמפלג שלך."
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לצאת מארץ 
ישראל, לעזוב 
את המשפחה 
בראש השנה 
ולטוס לאומן 

הגדושה מאמינים 
– אף אחד לא 

טוען שזה פשוט 
להיות דתי לאומי 

שהוא גם, ואולי 
קודם כל ברסלבר. 

ובכל זאת, 
הדתיים הלאומיים 

שהתחברו לרבי 
נחמן מתעקשים 
להישאר בציונות 

דתית ולהשאיר 
את תורת 

הברסלב שבוערת 
בהם – בעולמם 

הרוחני. הכירו את 
הדתל"שבים

//ליאת שוקרון

אתה רוצה 
אנשים 
שמבינים 
שאתה 
מגיע 
ממקום 
אחר. אתה 
לא יושב 
בישיבה כל 
היום, אתה 
ממשיך 
את העולם 
הרגיל 
שלך אבל 
אתה רוצה 
העשרה 
ברסלבית. 
פתאום 
באומן 
אתה רואה 
אנשים 
עם כיפות 
סרוגות, 
כולם 
מאותו בית. 
זה יוצר 
קרבה

שמעתם על המושג דתל"שבים, 
לאומיים  'דתיים   – בפירוט  או 
מדובר  ברסלברים'?  לשעבר 
שנותרו  הדתית,  הציונות  בבני 
לטובת  'ערקו'  אך  ממנה  חלק 
כל  וכמו  נחמן.  רבי  של  דרכו 
להתנתק  קשה  להם  גם  הדתל"שים, 
בבוגרי  מדובר  מהמגזר.  לחלוטין 
מובהקות,  מגזריות  וישיבות  מכינות 
אנשים עובדים מהגוש, מהשומרון, נוף 
ברסלב.  לחסידי  שהפכו   – ועוד  איילון 
הדתיות  בקהילות  חברים  נשארים  הם 
את  ושולחים  המוכר,  במניין  לאומיות, 
ילדיהם לתנועות הנוער המגזריות, אבל 
שלא  ברסלברים,  הם   – פנימה  בבית 

מוותרים על הנסיעה השנתית לאומן. 
השתייך  מיצהר,  פומברג  נפתלי 
להתקרב  והחל  לאומי  הדתי  לציבור 
"הייתי   .16 בן  נער  כשהיה  לברסלב 
בטוח שתוך שבועיים אגיע לאיזו קהילה 
וישיבה חרדית", הוא מספר. "התחתנתי 
שגם  ולאשתי,  לי  ברור  והיה   18 בגיל 
שנעבור  במקור,  לאומית  דתיה  היא 
את  צפת,  את  בדקנו  חרדי.  למקום 
כי  מתוסכלים  והיינו  וכדומה,  ביתר 
אבל  ברסלברים,  להיות  מאוד  רצינו 
שנחשבים  מקומות  בין  פער  ראינו 
ובין הדברים שאנחנו חיים  ברסלברים 
המון  היינו  בהם.  ומאמינים  אותם 
שנים מתוסכלים, עברנו דירות ובדקנו 

ישיבות ולא הסכמנו לוותר על שום צד 
בחיפוש הזה".

לא  שהם  לב  שמו  ואשתו  נפתלי 
הדתי  מהציבור  הרבה  "יש  היחידים. 
נוצר  לחסידות.  שמתקרבים  לאומי 
לברסלב  שמתקרבים  שאנשים  מצב 
על  ומוותרים  החרדי  לציבור  עוברים 
חלקים באמונה ובאישיות שלהם – כמו 
לנו  גאולה שיש  אמונה בתהליכים של 
בדור הזה או האמונה בצורך להתבטא 
בעולם, לעסוק במקצועות חופשיים, או 
שהם עוזבים את הדרך של ברסלב, והם 
לא פה ולא שם. לא היה פיתרון בציבור 
למי שרוצה להיות ברסלב בכל מאודו, 
להיכנס  רוצה  ולא  חרדי  לא  הוא  אבל 
אלא  ברסלב,  של  חרדית  לקהילה 
על  נחמן  רבי  להלביש את התורה של 

החיים שלו".

רבי נחמן במקום הרב קוק
מיצהר,  מלכיאל,  יעקב  של  ההורים 
היו 'מזרוחניקים'. אביו ז"ל למד במרכז 
במוסדות  הם  גם  למדו  והילדים  הרב, 
כבר  אבל  לאומי,  הדתי  הציבור  של 
נחמן.  לרבי  התקרב  אביו  ילד,  כשהיה 
אבל  המזרחי  של  במוסדות  "גדלנו 
"גם  מתאר.  הוא  ברסלב",  היינו  בבית 
לברסלב  התקרב  שלי  שאבא  אחרי 
הוא העדיף להישאר בחיצוניות כרגיל 

ושהברסלב יהיה משהו אמתי ופנימי, וככה 
אבל  שנים,  הרב  במרכז  למדתי  גדלנו. 
את  לקיים  השתדלתי  נחמן,  ברבי  האמנתי 
הוא  נחמן  רבי  בדרכיו.  וללכת  שלו  העצות 
משהו הרבה יותר עמוק ורחב. כל מי שהולך 
בדרך שלו, לא משנה מה הוא לובש ובאיזה 
חברה הוא חי, כל מי שמאמין בו ומקיים את 

העצות שלו - הוא ברסלבר".
בין  חי  הוא   – הרב  במרכז  למד  כשיעקב 
צורת החשיבה  "מבחינת הסגנון,  העולמות. 
הייתי כמו החבר'ה שאיתם גדלתי, אבל מצד 
מה שהאמנתי ואיך שעשיתי וחייתי ובעבודת 
ה' שלי - זה היה שונה. לא נכנסתי לשיעורים 
קבוצה קטנה  והייתה  במרכז,  באמונה שיש 
של חבר'ה שהם באותו ראש של כולם אבל 
לומדים את הספרים של רבי נחמן ולא של 
הרב קוק, ומשתדלים לקיים את העצות של 

רבי נחמן וזה מה שבוער בהם", הוא נזכר.
לישיבה הייתה בעיה עם זה?

"הרב שפירא זצ"ל היה אדם מאוד רחב. כל 
שנה בתור בחור ישיבה הייתי צריך לקבל את 
יציאה  אישור  לקבל  כדי  הרב  של  החתימה 
מהארץ והוא קיבל אותי בשמחה. הוא שאל 
רבי  שככה  ואמרתי  לאומן,  נוסע  אני  למה 
לו  הייתה  לי.  חתם  הוא  בסוף  אמר.  נחמן 

חיבה לעניין והערכה", משיב יעקב.

מהקיבוץ לאומן
לעומת הפאות הארוכות והזקן של נפתלי 
ויעקב, שניתן לשייכן אולי למקום מגוריהם – 
יצהר, ולאו דווקא לברסלב, על איל בן יעקב 
מגדיר  שהוא  כמו  או  לנחש.  קשה  מאפרת, 
במקור  לחלוטין.  לאומי  "דתי  עצמו:  את 
ממשואות יצחק, כיפה סרוגה קיבוצית". או, 
ברקע:  צועקת  שלו  שאמא  כמו  תרצו,  אם 

"הוא כיפה סרוגה, לא רואים עליו".
בכלל  עלי  רואים  "לא  איתה.  מסכים  הוא 
ושס"ה  ברמ"ח  אני  אבל  ברסלבר,  שאני 
שהוא  בזה  התחיל  זה  שנים".   10 כבר  שם, 
ואשתו עזבו את הקיבוץ הדתי ועברו לאפרת 
בן  למשפחת  הבנות   3 מעט.  גדלה  והכיפה 
רמת  מישיבת  בחורים  עם  התחתנו  יעקב 
התגלגל  מסוים  בשלב  חסידית.  ישיבה  גן, 
מאוד  שדיבר  האמונה",  "גן  הספר  לידיהם 
לבני הזוג שלמדו אותו ביחד. אחד החתנים 
נסע לאומן בראש השנה של אותה שנה, אך 
איל בכלל לא היה מעוניין. "זה עוד לא היה 
שם", הוא אומר. "שנה לאחר מכן כבר היה 
טבעי לגמרי שאסע. הבת שלנו הזהירה את 
קרה  צדקה.  והיא  אחר,  אחזור  שאני  אשתי 

לי שם משהו, אני לא יכול להסביר מה. מאז 
התחלנו תהליך של התברסלבות. לא רואים 
עלינו, אבל אנחנו ממשיכים בגישה השמחה, 
כמשהו  זה  את  לקחנו  הטובה.  העין  של 
שלנו.  החיים  את  שמוביל  ועוצמתי  יישומי 
לטובה.  מכוון  הכל  מהקב"ה,  שהכל  להבין 
שיונקים  משהו  לא  זה  שעברנו,  תהליך  זה 

מאמא קיבוצניקית", הוא צוחק.

ליהנות משני העולמות
נחזור לנפתלי. "אתה מרגיש לבד בסיפור 
של התקרבות לברסלב. זה גורם לך לרצות 
בעלי  של  למקום  או  חרדי  למקום   לעבור 
נפש  לתכונות  מתאים  לא  זה  אבל  תשובה 
הבנתי  לאומי.  הדתי  בציבור  שגדל  מי  של 
לציבור  יותר  הרבה  עדיין  מחובר  שאני 
לשכונה  בישיבה,  ולחברים  באתי  שממנו 
בתוך  עצמי  את  אמצא  ושלא  בה,  שגדלתי 
קהילות ברסלב. הקמתי עם הרב דן לוינזון, 
'נהר  הרב דוד גבירצמן וגבריאל רובין, את 
דעה', בית מדרש דתי לאומי לתורת ר' נחמן 
הדתי  מהציבור  לאנשים  כמפגש  מברסלב, 
לאומי שרוצים ללמוד ברסלב, עם סדנאות, 
ניגונים ולימוד. גיליתי שזו בעיה של הרבה 
דתיים שרוצים את הדרך החסידית אבל לא 
דתיים  להישאר  אלא  חרדים  להיות  רוצים 
בית  חוגי  ונפתחו  גדול  צמא  היה  לאומיים. 
בהמון מקומות. עם הזמן נהייתה לנו קהילה 
משפחות  ל-300  מעל  של  אינטרנטית 
כל  את  שמקיפה  לימוד  בתכנית  שלומדות 
את  שמובילים  רבנים  עם  החיים,  תחומי 
הקהילה שלנו - הרב מיכי יוספי, הרב עופר 
ניסים, הרב נתן כהן והרבנית נעמי מרגלית.

"אנחנו אומרים - תהיה מי שאתה, תעבוד 
שלך  הילדים  את  תגדל  אוהב,  שאתה  במה 
בסגנון שאתה רוצה, בחברה שמתאימה לך 
ותצביע למפלגה שחברי הקהילה  ולילדים, 
יכול  נחמן  רבי  אבל  לה.  מצביעים  שלך 
תלמד  אם  שאתה.  איפה  שלך  הרבי  להיות 
שלו  העצות  את  ותקיים  שלו  הספרים  את 
ותהיה לך הדרכה מרבנים איך לחיות את זה 
בחיים שלך - תוכל לא לוותר על אף אחד 

מהעולמות", הוא ממשיך.
לאומן  שהנסיעה  "כמובן  אומן.  את  ויש 

שבא  למי  למוקש  קצת  שהוא  משהו  זה 
לצאת  זה   – לאומי  הדתי  מהציבור 

מהארץ, לעזוב את המשפחה, ובחג 
אנשים  והרבה  משפחתי,  מאוד 
ובכאב  ראש  בכובד  זה  את  עושים 

גדול", נפתלי מוסיף.

איל בן יעקב
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לצאת מארץ 
ישראל, לעזוב 
את המשפחה 
בראש השנה 
ולטוס לאומן 

הגדושה מאמינים 
– אף אחד לא 

טוען שזה פשוט 
להיות דתי לאומי 

שהוא גם, ואולי 
קודם כל ברסלבר. 

ובכל זאת, 
הדתיים הלאומיים 

שהתחברו לרבי 
נחמן מתעקשים 
להישאר בציונות 

דתית ולהשאיר 
את תורת 

הברסלב שבוערת 
בהם – בעולמם 

הרוחני. הכירו את 
הדתל"שבים

//ליאת שוקרון

אתה רוצה 
אנשים 
שמבינים 
שאתה 
מגיע 
ממקום 
אחר. אתה 
לא יושב 
בישיבה כל 
היום, אתה 
ממשיך 
את העולם 
הרגיל 
שלך אבל 
אתה רוצה 
העשרה 
ברסלבית. 
פתאום 
באומן 
אתה רואה 
אנשים 
עם כיפות 
סרוגות, 
כולם 
מאותו בית. 
זה יוצר 
קרבה

שמעתם על המושג דתל"שבים, 
לאומיים  'דתיים   – בפירוט  או 
מדובר  ברסלברים'?  לשעבר 
שנותרו  הדתית,  הציונות  בבני 
לטובת  'ערקו'  אך  ממנה  חלק 
כל  וכמו  נחמן.  רבי  של  דרכו 
להתנתק  קשה  להם  גם  הדתל"שים, 
בבוגרי  מדובר  מהמגזר.  לחלוטין 
מובהקות,  מגזריות  וישיבות  מכינות 
אנשים עובדים מהגוש, מהשומרון, נוף 
ברסלב.  לחסידי  שהפכו   – ועוד  איילון 
הדתיות  בקהילות  חברים  נשארים  הם 
את  ושולחים  המוכר,  במניין  לאומיות, 
ילדיהם לתנועות הנוער המגזריות, אבל 
שלא  ברסלברים,  הם   – פנימה  בבית 

מוותרים על הנסיעה השנתית לאומן. 
השתייך  מיצהר,  פומברג  נפתלי 
להתקרב  והחל  לאומי  הדתי  לציבור 
"הייתי   .16 בן  נער  כשהיה  לברסלב 
בטוח שתוך שבועיים אגיע לאיזו קהילה 
וישיבה חרדית", הוא מספר. "התחתנתי 
שגם  ולאשתי,  לי  ברור  והיה   18 בגיל 
שנעבור  במקור,  לאומית  דתיה  היא 
את  צפת,  את  בדקנו  חרדי.  למקום 
כי  מתוסכלים  והיינו  וכדומה,  ביתר 
אבל  ברסלברים,  להיות  מאוד  רצינו 
שנחשבים  מקומות  בין  פער  ראינו 
ובין הדברים שאנחנו חיים  ברסלברים 
המון  היינו  בהם.  ומאמינים  אותם 
שנים מתוסכלים, עברנו דירות ובדקנו 

ישיבות ולא הסכמנו לוותר על שום צד 
בחיפוש הזה".

לא  שהם  לב  שמו  ואשתו  נפתלי 
הדתי  מהציבור  הרבה  "יש  היחידים. 
נוצר  לחסידות.  שמתקרבים  לאומי 
לברסלב  שמתקרבים  שאנשים  מצב 
על  ומוותרים  החרדי  לציבור  עוברים 
חלקים באמונה ובאישיות שלהם – כמו 
לנו  גאולה שיש  אמונה בתהליכים של 
בדור הזה או האמונה בצורך להתבטא 
בעולם, לעסוק במקצועות חופשיים, או 
שהם עוזבים את הדרך של ברסלב, והם 
לא פה ולא שם. לא היה פיתרון בציבור 
למי שרוצה להיות ברסלב בכל מאודו, 
להיכנס  רוצה  ולא  חרדי  לא  הוא  אבל 
אלא  ברסלב,  של  חרדית  לקהילה 
על  נחמן  רבי  להלביש את התורה של 

החיים שלו".

רבי נחמן במקום הרב קוק
מיצהר,  מלכיאל,  יעקב  של  ההורים 
היו 'מזרוחניקים'. אביו ז"ל למד במרכז 
במוסדות  הם  גם  למדו  והילדים  הרב, 
כבר  אבל  לאומי,  הדתי  הציבור  של 
נחמן.  לרבי  התקרב  אביו  ילד,  כשהיה 
אבל  המזרחי  של  במוסדות  "גדלנו 
"גם  מתאר.  הוא  ברסלב",  היינו  בבית 
לברסלב  התקרב  שלי  שאבא  אחרי 
הוא העדיף להישאר בחיצוניות כרגיל 

ושהברסלב יהיה משהו אמתי ופנימי, וככה 
אבל  שנים,  הרב  במרכז  למדתי  גדלנו. 
את  לקיים  השתדלתי  נחמן,  ברבי  האמנתי 
הוא  נחמן  רבי  בדרכיו.  וללכת  שלו  העצות 
משהו הרבה יותר עמוק ורחב. כל מי שהולך 
בדרך שלו, לא משנה מה הוא לובש ובאיזה 
חברה הוא חי, כל מי שמאמין בו ומקיים את 

העצות שלו - הוא ברסלבר".
בין  חי  הוא   – הרב  במרכז  למד  כשיעקב 
צורת החשיבה  "מבחינת הסגנון,  העולמות. 
הייתי כמו החבר'ה שאיתם גדלתי, אבל מצד 
מה שהאמנתי ואיך שעשיתי וחייתי ובעבודת 
ה' שלי - זה היה שונה. לא נכנסתי לשיעורים 
קבוצה קטנה  והייתה  במרכז,  באמונה שיש 
של חבר'ה שהם באותו ראש של כולם אבל 
לומדים את הספרים של רבי נחמן ולא של 
הרב קוק, ומשתדלים לקיים את העצות של 

רבי נחמן וזה מה שבוער בהם", הוא נזכר.
לישיבה הייתה בעיה עם זה?

"הרב שפירא זצ"ל היה אדם מאוד רחב. כל 
שנה בתור בחור ישיבה הייתי צריך לקבל את 
יציאה  אישור  לקבל  כדי  הרב  של  החתימה 
מהארץ והוא קיבל אותי בשמחה. הוא שאל 
רבי  שככה  ואמרתי  לאומן,  נוסע  אני  למה 
לו  הייתה  לי.  חתם  הוא  בסוף  אמר.  נחמן 

חיבה לעניין והערכה", משיב יעקב.

מהקיבוץ לאומן
לעומת הפאות הארוכות והזקן של נפתלי 
ויעקב, שניתן לשייכן אולי למקום מגוריהם – 
יצהר, ולאו דווקא לברסלב, על איל בן יעקב 
מגדיר  שהוא  כמו  או  לנחש.  קשה  מאפרת, 
במקור  לחלוטין.  לאומי  "דתי  עצמו:  את 
ממשואות יצחק, כיפה סרוגה קיבוצית". או, 
ברקע:  צועקת  שלו  שאמא  כמו  תרצו,  אם 

"הוא כיפה סרוגה, לא רואים עליו".
בכלל  עלי  רואים  "לא  איתה.  מסכים  הוא 
ושס"ה  ברמ"ח  אני  אבל  ברסלבר,  שאני 
שהוא  בזה  התחיל  זה  שנים".   10 כבר  שם, 
ואשתו עזבו את הקיבוץ הדתי ועברו לאפרת 
בן  למשפחת  הבנות   3 מעט.  גדלה  והכיפה 
רמת  מישיבת  בחורים  עם  התחתנו  יעקב 
התגלגל  מסוים  בשלב  חסידית.  ישיבה  גן, 
מאוד  שדיבר  האמונה",  "גן  הספר  לידיהם 
לבני הזוג שלמדו אותו ביחד. אחד החתנים 
נסע לאומן בראש השנה של אותה שנה, אך 
איל בכלל לא היה מעוניין. "זה עוד לא היה 
שם", הוא אומר. "שנה לאחר מכן כבר היה 
טבעי לגמרי שאסע. הבת שלנו הזהירה את 
קרה  צדקה.  והיא  אחר,  אחזור  שאני  אשתי 

לי שם משהו, אני לא יכול להסביר מה. מאז 
התחלנו תהליך של התברסלבות. לא רואים 
עלינו, אבל אנחנו ממשיכים בגישה השמחה, 
כמשהו  זה  את  לקחנו  הטובה.  העין  של 
שלנו.  החיים  את  שמוביל  ועוצמתי  יישומי 
לטובה.  מכוון  הכל  מהקב"ה,  שהכל  להבין 
שיונקים  משהו  לא  זה  שעברנו,  תהליך  זה 

מאמא קיבוצניקית", הוא צוחק.

ליהנות משני העולמות
נחזור לנפתלי. "אתה מרגיש לבד בסיפור 
של התקרבות לברסלב. זה גורם לך לרצות 
בעלי  של  למקום  או  חרדי  למקום   לעבור 
נפש  לתכונות  מתאים  לא  זה  אבל  תשובה 
הבנתי  לאומי.  הדתי  בציבור  שגדל  מי  של 
לציבור  יותר  הרבה  עדיין  מחובר  שאני 
לשכונה  בישיבה,  ולחברים  באתי  שממנו 
בתוך  עצמי  את  אמצא  ושלא  בה,  שגדלתי 
קהילות ברסלב. הקמתי עם הרב דן לוינזון, 
'נהר  הרב דוד גבירצמן וגבריאל רובין, את 
דעה', בית מדרש דתי לאומי לתורת ר' נחמן 
הדתי  מהציבור  לאנשים  כמפגש  מברסלב, 
לאומי שרוצים ללמוד ברסלב, עם סדנאות, 
ניגונים ולימוד. גיליתי שזו בעיה של הרבה 
דתיים שרוצים את הדרך החסידית אבל לא 
דתיים  להישאר  אלא  חרדים  להיות  רוצים 
בית  חוגי  ונפתחו  גדול  צמא  היה  לאומיים. 
בהמון מקומות. עם הזמן נהייתה לנו קהילה 
משפחות  ל-300  מעל  של  אינטרנטית 
כל  את  שמקיפה  לימוד  בתכנית  שלומדות 
את  שמובילים  רבנים  עם  החיים,  תחומי 
הקהילה שלנו - הרב מיכי יוספי, הרב עופר 
ניסים, הרב נתן כהן והרבנית נעמי מרגלית.

"אנחנו אומרים - תהיה מי שאתה, תעבוד 
שלך  הילדים  את  תגדל  אוהב,  שאתה  במה 
בסגנון שאתה רוצה, בחברה שמתאימה לך 
ותצביע למפלגה שחברי הקהילה  ולילדים, 
יכול  נחמן  רבי  אבל  לה.  מצביעים  שלך 
תלמד  אם  שאתה.  איפה  שלך  הרבי  להיות 
שלו  העצות  את  ותקיים  שלו  הספרים  את 
ותהיה לך הדרכה מרבנים איך לחיות את זה 
בחיים שלך - תוכל לא לוותר על אף אחד 

מהעולמות", הוא ממשיך.
לאומן  שהנסיעה  "כמובן  אומן.  את  ויש 

שבא  למי  למוקש  קצת  שהוא  משהו  זה 
לצאת  זה   – לאומי  הדתי  מהציבור 

מהארץ, לעזוב את המשפחה, ובחג 
אנשים  והרבה  משפחתי,  מאוד 
ובכאב  ראש  בכובד  זה  את  עושים 

גדול", נפתלי מוסיף.

איל בן יעקב
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הנסיעה לאומן 
זה משהו 

שהוא קצת 
למוקש למי 

שבא מהציבור 
הדתי לאומי 
– זה לצאת 

מהארץ, לעזוב 
את המשפחה, 

ובחג מאוד 
משפחתי, 

והרבה אנשים 
עושים את זה 

בכובד ראש 
ובכאב גדול

מבחינת 
הסגנון, צורת 

החשיבה 
הייתי כמו 
החבר'ה 
שאיתם 

גדלתי, אבל 
מצד מה 

שהאמנתי 
ואיך שעשיתי 

וחייתי 
ובעבודת ה' 

שלי - זה היה 
ברסלב

מתחם  באומן  פתחו  דעה  נהר  ובהתאמה, 
הופעות  סדנאות,  שיעורים,  יש  בו  לינה 
וסעודות משותפות, עבור 'מזרוחניקים'. "זה 
פתרון למי שהוא ברסלבר אבל לא ברסלבר, 
נוסע לאומן אבל מחפש חבר'ה בראש שלו, 
מחפש אנשים שיבינו את הכאב שלו שהוא 
וגם  השנה  בראש  שלו  המשפחה  את  עוזב 
יש  עושה.  שהוא  הדרך  על  איתו  שישמחו 
מניין שמורכב מכל הישיבות בציבור הדתי 
לאומי, מנגינות שגדלנו עליהן בציבור הדתי 
יש  ברסלב,  של  ניגונים  עם  יחד  לאומי, 
דיבורים בעבודת ה' ודברי תורה שקשורים 
על  שמדברים  חבר'ה  קוק,  הרב  לתורת 
כמו  נראה  זה  לאומית,  הדתית  הפוליטיקה 

הקיבוץ הדתי באומן".

4 כיפות סרוגות באומן
מאז שהיה ילד, יעקב טס )"ברוך ה'"( בכל 
שנה לאומן. "כשטסתי בפעם הראשונה לפני 
28 שנה לאומן, היינו אבא שלי, אני, ועוד 2 
סרוגות  כיפות  עם  היחידים  בערך-  אנשים 
יש  והיום  וגדל  הלך  זה  השנים  עם  באומן. 
מאות רבות של דתיים לאומיים", הוא מספר. 
"באומן יש הרבה חרדים והרבה מאוד 'עמך'. 
תמיד חלק מהמסירות נפש זה להיות בשבוע 
לחיות עם  בו,  גלות מצד הסגנון שחיים  של 
דורש  זה  אחר.  כנסת  בבית  אחרים,  אנשים 
הסתגלות לחיות שבוע שלם עם מישהו שאתה 
לא רגיל לסגנון ולאווירה שלו. אמנם העיקר 
אבל  נחמן,  מרבי  שמקבלים  התיקון  זה  שם 
צריך איזה שהוא בית. במתחם של נהר דעה 
שאני  איפה  לי  שיש  האווירה  עם  נשאר  אני 
הרגיל  הכנסת  מבית  שמכירים  האווירה  גר, 

מהבית, אותו סגנון של אנשים, אבל באומן".
בשנים  השנה  בראש  לאומן  הגיע  כשאיל 
הראשונות, לקח לו זמן, אך הוא מצא קבוצה 
של חבר'ה "שלא נראים ברסלבים". מהגוש, 
מאפרת, מאלון שבות, "כמוני כמוך", והעביר 
את השבוע בקרבתם. לאחר מכן הוא התחבר 
קבוצה  היינו  הראשונה  "בשנה  דעה.  לנהר 
מנהר  חבר'ה  של  קבוצה  גושניקים,  של 
הכי  גבעות מיצהר.  נערי  וקבוצה של  דעה, 
לא מחובר בעולם, אבל היה חיבור מדהים", 
הוא מתאר, וממשיך: "אלה שבאים מהכיפות 
כחסידים.  לא מגדירים את עצמם  הסרוגות 
ובאפרת  שבות  באלון  לגור  ממשיכים  הם 
ונהר  נחמן.  לרבי  התקרבו  והם  ובקיבוצים, 

דעה נותנים בית ברסלבי למזרוחניקים".
אם  המגזרית  השייכות  את  מחפשים  למה 

לכולם יש את השייכות הברסלברית?
"אתה  משיב.  הוא  יותר",  רוצה  "אתה 
מוהר"ן,  וליקוטי  ברסלב  של  שיעורים  רוצה 
אנשים  רוצה  אתה  העיניים.  בגובה  אבל 
אתה  אחר.  ממקום  מגיע  שאתה  שמבינים 
לא יושב בישיבה כל היום, אתה ממשיך את 
העולם הרגיל שלך אבל אתה רוצה העשרה 
אנשים  רואה  אתה  באומן  פתאום  ברסלבית. 
עם כיפות סרוגות, כולם מאותו בית. זה יוצר 

קרבה".
ה'  העבודת  לאומן  שבא  מי  "כל  נפתלי: 
שלו היא ברסלב, אבל זה שהוא גם ברסלבר 
זה לא הופך אותי לחבר שלו כי הוא חסיד 
יורק,  ירושלמי או חסיד מבני ברק או מניו 
לא  זה  מאריאל,  עקיבא,  מבני  באתי  ואני 
השיח שלי בכלל, ויש גם את המקום המגזרי, 

שזה האנשים שלך", הוא מסיים.

נפתלי פומברג

פעילי נהר דעה בשיעור

יעקב מלכיאל
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שאפשרות 
זו לא נבחנה 
עדיין די 
צורכה ע"י 
רשויות 
הרפואה 
בישראל. 
ואולי מאמר 
שלו עשוי 
להביא 
למהפכה 
בתחום 
ההשתלות 
בישראל

מאמר הלכתי שעשוי להביא למהפכה בתחום השתלת אברים 

אדמון  גלעד  אמיתי.  סיפור 
בישיבת  ה'  שיעור  תלמיד 
מודיעין  הראל'  'מאיר  ההסדר 
תורני  מאמר  לכתוב  החליט 
נושא  את  לעומק  שיחקור 
הישיבה  לעלון  נועד  המאמר  איברים.  השתלת 
במד"א  בכיר'  'חובש  הוא  גלעד  לתורה'.  'מודיעין 
וגם  רבות  שנים  קבוע  באופן  שבוע  מידי  ומתנדב 
היה  טבעי  אך  חירום.  למקרי  אזורי  ככונן  משמש 
שבחר לחקור את נושא 'השתלת איברים בהלכה'. 
ההלכה,  פוסקי  בעמדת  השינוי  את  בחן  בתחילה 
דרך  השבעים,  בשנות  אברים  לתרום  מאיסור 
הרפואה  עולם  התקדמות  בעקבות  לתרום  היתר 
ובתנאי שנקבע המוות על  בתחום השתלת אברים 
מהפוסקים  שרבים  להתפתחות  ועד  ההלכה,  פי 
ממש.  נפשות  הצלת  של  במצווה  שמדובר  פסקו 
מאות  של  הפער  על  אדמון  גלעד  עמד  במקביל 
אברים להשתלה שנצרכים ומושתלים פוטנציאליים 
שממתינים בתור ואולי אף לא ישרדו אם התרומה 

לא תגיע בזמן. 
תוך כדי המחקר ההלכתי התעוררה אצלו השאלה: 
הרי מדובר במצווה! צריך לעשות הכל כדי להשלים 
נוספים  פוטנציאלים  למצות  ניתן  האם  הפער!  את 

להשתלה?!

תורם  על  מדובר  כאשר  במוחו:  שעלה  הרעיון 
החולים  בבית  סופני  בתהליך  שנמצא  פוטנציאלי 
הוא ייכנס לפרוצדורה של מועמד לתרומת אברים 
הסכמת  או  אדי  ע"י   – הסכמתו  שנבדקה  )לאחר 
בתאונה  נפגע  על  מדובר  כאשר  אולם  משפחתו(. 
מד"א  של  הרפואי  שהצוות  החולים,  לבית  מחוץ 
מגיע אליו לשטח גם אם בסמוך לפטירתו, 'קביעת 
המוות' בשטח גורמת לכך שהוא מושאר במקומו, 
אבריו  את  למצות  אח"כ  ניתן  לא  בעצם  ובכך 

להשתלה פוטנציאלית.
יבצעו  לא  ההצלה  שכוחות  גלעד,  שאל  מדוע, 
באותו נפגע, שברור כי דינו נחרץ, פעולות החייאה 
ועיסוי ופעולות נוספות לשימור אבריו ויובילו אותו 
לבית החולים במהירות האפשרית ושם יבצעו את 
הפרוצדורה של מועמד לתרומת אברים? כך יוגדל 
באופן  להשתלה  הפוטנציאליים  האברים  מאגר 

משמעותי!
בדק ומצא שאפשרות זו לא נבחנה עדיין די צורכה 
שלו  מאמר  ואולי  בישראל.  הרפואה  רשויות  ע"י 

עשוי להביא למהפכה בתחום ההשתלות בישראל.
מאיר  ישיבת  לאתר  להיכנס  ניתן  המלא  המאמר  )לקריאת 

הראל מודיעין.(

גלעד	אדמון
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- בן אבי יצחק -

של  הכותרת  גולת  הייתה  מה  שאלה: 
עבודתך כמנהל החינוך הדתי?

הראשונים  הדגלים  אחד  תשובה: 
חינוך  בית   – "חמד  היה  שהרמנו 
)הורים,  המשפחה  בני  כמשפחה". 
מתלכדים  החינוך(  וצוותי  תלמידים 

תחת חזון החמ"ד בשותפות מלאה. 
ב"ה  הגענו  הלימודים-  בתחום 
בכל  מרשימים  לימודיים  להישגים 
לידי  בא  הדבר  הלימוד.  מקצועות 
במבחני  השונים,  במיצ"בים  ביטוי 
הבגרות, בהיקפי המצוינות ולא חשוב 
מכך, בהישגים הלימודיים בפריפרייה.

ישנה"  אדם  "לכל  לו  שקראנו  היעד 
ביה"ס  בין  במעבר  ומתממש  הולך 

היסודיים לעל-יסודיים. 
שנים   8 של  קדנציה  כיהנת  שאלה: 
ואח"כ כהונתך הוארכה בשנתיים, כמעט. 

מה השארת למחליפך להשלים?
דברי  לפי  מחונכים  אנחנו  תשובה: 
השער  "זה  הפסוק  על  אמת"  ה"שפת 
לה' צדיקים יבואו בו" – רק מי שמרגיש 
שהוא ניצב בשער, הוא הצדיק. לעולם 
נמצאים  ותמיד  הדרך,  במעלה  אנחנו 

בשער, בנקודת ההתחלה...
שאלה: הציונות הדתית מדברת הרבה 
כמסגרת  החמ"ד-  ישראל'.  'כלל  על 
להיראות  יכול  זה  נבדלת,  ייחודית 
שלא  למה  ישראל'.  ל'כלל  כאנטיתיזה 

עם  לכולם,  אחת  חינוך  מערכת  תהיה 
הדגשים לקבוצות, כדוגמת תל"י?

תשובה: מערכת החינוך היא בבואה 
המבקשים  הורים  ההורים.  לרצון 
ברוח  לחינוך  ילדיהם  את  לשלוח 
ברוח  לחנך  מאתנו  מצפים  החמ"ד, 
יש"י  שבתכנית  לציין,  למותר  זו. 
אנחנו  שבחמ"ד,  ישראל(  שבטי  )יחד 
עם  משותפות  פעילויות  מקיימים 
כלל  של  הממלכתית  החינוך  מערכת 

עם ישראל. 
היקף  את  האומדים  יש  שאלה: 
הדתל"שים בכ-30 אחוז מבוגרי מוסדות 
היא  בכך?  כשלה  המערכת  החמ"ד. 
להתמודד  ומנסה  בתופעה  מתעסקת 

איתה?
תשובה: במחקר אחרון שהכין עבורנו 
שמספר  מצא  הוא  ליברמן  עידו  ד"ר 
הדתל"שים הולך וקטן עם השנים ונע 
בחמ"ד  בהרבה.  נמוכים  אחוזים  סביב 
התלמידים  בחיבור  עוסקים  אנחנו 

בקשר  עמוקה  להבנה  חיים,  לתורת 
המיוחדת  בתקופה  התורה  עם  שלנו 
צמיחת  ראשית  בה,  חיים  שאנו 
אור,  להוסיף  מנסים  אנו  גאולתנו. 
"והמאור שבה מחזירם   – וטוב  אמונה 
את  לראות  זוכים  אנו  ב"ה  למוטב...". 
משפיעים  ובוגריו  החמ"ד  תלמידי 
ובתחושת  גדולה  בענווה  לטובה 

שליחות בכל שטחי החיים. 
שאלה: המוטו שלך כמנהל החמ"ד היה 
המעוניין  כל  את  לחמ"ד  פנימה  להכניס 
ומדוע,  נענה ליד המושטת,  בכך. מי לא 

לדעתך?
חינוכי  בסיס  הנו  החמ"ד  תשובה: 
שרוצה  מי  כל  לכולם.  המתאים  רחב 
ליטול – בא ונוטל. ב"ה רוב מוחלט של 
הציונות הדתית לגווניה רואה בחמ"ד 
לכך,  זכו  שטרם  המעטים  נאמן.  בית 
בע"ה בתהליך מסודר יזכו להיות חלק 

מהבית בהקדם..
שאלה: מה יחסך לבתי הספר הפרטיים 

כמעט עשר שנים 
כיהן הרב ד"ר אברהם 

ליפשיץ כמנהל החינוך 
הדתי במשרד החינוך. 

השבוע, הוא החזיר את 
המפתחות, עפ"י דרישת 

השר רפי פרץ, למורת 
רוחם של מפקחים 

ומנהלים המוקירים את 
פועלו ואישיותו של איש 

החינוך והדרך. שוחחנו 
עם הרב אברהם ליפשיץ, 

על התקופה במשרד, 
האתגרים, וההישגים. 
אף מילה רעה על מי 

שדרש ממנו לסיים את 
השליחות

ניצב
בשער
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kanfeynesharim.co.il | avner1323@gmail.com | 
הזדרזו להירשם: 052-7124050

טיסות בשעות נוחות, ארוחות כיד המלך בכשרות מהדרין
שייט, הרי קווקז, מצחתה - מפגש שלוש הנהרות, 
אופליסציחה - העיר הקדומה הבנויה בסלע, קזבג, גורי, 
טביליסי העתיקה ובתי הכנסת ההיסטוריים
בריכה, ספא, רכבל ושופינג
הכל כלול עם החברה המומחית לגאורגיה 
נשארו מספר מצומצם של מקומות לטיסה זו...
כל הקודם זוכה! )7 חדרים אחרונים(

וואצאפ 055-9370913

5 ימים של נופש מדהים  8/9-12/9/19

גאורגיה האטרקטיבית

הנופש בזמן הכי 

יפה בגאורגיה...

ת  ו י צ ק ר ט א ה

הכי טובות שיש 

כשרות מהדרין

לט
וזנב

מלך ר
בהשגחת הרב אבי

הרב הראשי לגאורגיה

בקבלת  מיונים  העורכים  הדתיים, 
תלמידים?

מרבית  הרבה,  לשמחתנו  תשובה: 
מוסדות החמ"ד שאינם פנימייתיים, 
מקבלים את כלל התלמידים בשמחה. 
ההסדרה  שבתהליך  לציין  חשוב 
הנהוג בחמ"ד כל תלמיד )!( מתקבל 
לאחד ממוסדות החמ"ד בד"כ באותו 
תאריך שחבריו מתקבלים למוסד זה 
או למוסד אחר. הסדרה זו – יש בה 
לכלל  שלנו  למחויבות  כיוון  קריאת 

התלמידים. 
העל- במוסדות  שכה"ל  שאלה: 

על  ומקשה  גבוה  הדתיים  יסודיים 
של  עניין  רק  זה  רבות.  משפחות 

תגבור השעות? ומה עם ריבוי המוסדות 
על  ותקורה?  תפקידים  כפל  הקטנים, 
ניתן  באמת  או  זה  עם  להשלים  ההורים 
לייעל את המערכת ולהקטין את שכה"ל?

תשובה: שכר הלימוד הגבוה משולם 
)תגבור  קודש  לימודי  לתוספת  בד"כ 
מנסה  החינוך  מערכת  תורני(.  לימוד 

לצמצם בגובה התשלום. 
שאלה: האם כניסה של שר חינוך חדש 
עם אג'נדה מגזרית צרה, עשויה להשפיע 

על כלל המערכת?
חינוך  ששר  ספק  לי  אין  תשובה: 
אג'נדה  בעל  אינו  ישראל  במדינת 
כלל  היא  וראייתו  צרה,  מגזרית 
החינוך  מערכת  כלל  וטובת  ישראלית 

לנגד עיניו. 
שאלה: מה לקחת איתך מהתפקיד?

החינוך  שצוותי  למדתי  תשובה: 
נפש,  במסירות  עובדים  בחמ"ד 
רבה.  ובמקצועיות  שליחות  בתודעת 
החינוך  שאנשי  פעם  לא  הרגשתי 
אבינו...  אברהם  כמו  "הנני"  אומרים 
זו  ובזריזות.  בענווה  עבודתם  עושים 
הזדמנות לומר תודה לכולם, ולהורים 

הנותנים אמון כה גדול במערכת. 
שאלה: אברהם ליפשיץ, לאן?

במאמר  סולוביציק  הרב  תשובה: 
היא  שהשליחות  כתב  "שליחות" 
לשליחות  נכון  אני  מתמדת.  שליחות 

הבאה. 

ניצב
בשער
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- רונן צירין -

חושדים  אתם 
או  העובדים  שאחד 
או  גונב  המנהלים 
שלכם?  בכסף  מועל 
עיניים  תעצמו  אם 
ותתעלמו מהבעיה היא לא תיעלם – אבל 
העסק  אם  תגלו  כך  כן.  שלכם  העסק 
שלכם נפל קורבן לגניבה ומעילה על ידי 

עובד – ותצאו מנצחים.
העולם  את  היכתה  אנרון  שערוריית 
אחת  אז  שהייתה  החברה,  ב-2001. 
הברית,  בארצות  והרווחיות  הגדולות 
שהסבה  מהדהדת  רגל  בפשיטת  קרסה 
למעלה  של  הפסדים  שלה  למשקיעים 
מ-60 מיליארד דולר ולמחיקת מיליארדי 
דולרים מחשבונות הפנסיה של עובדיה. 
עקב  היתר  בין  נגרמה  הרגל  פשיטת 
גניבות ומעילות שיטתיות לאורך זמן של 

עובדי החברה ואף מנהליה.
כי  התגלה  בעולם  שנערכו  במחקרים 
והדירקטורים  מהמנכ"לים  מ-80%  יותר 
של חברות בינלאומיות דיווחו שהעסקים 
אותם הם מנהלים היו קורבנות לגניבות 
העסקים,  ומנהלי  עובדי  מצד  ומעילות 
בישראל  האחרונות.  השנתיים  במהלך 

המצב דומה בעסקים המקומיים.

עדיין חושבים שעדיף להתעלם 
מהבעיה?

כשהעובדים ממוטטים את החברה
תופעות  הן  עובדים  ומעילות  גניבות 
את  מנצלים  עובדים  במסגרתן  עולמיות 
עצמם.  עם  להיטיב  כדי  המעסיק  אמון 
אף חברה לא חסינה מכך והרבה עסקים 
שנמחקו  כאלה  היו  ואף  בגללן,  נפגעו 
פעמים  הרבה  אבל  תתפלאו,  לגמרי. 
ונמשכו  התרחשו  והמעילות  הגניבות 
במיוחד.  מתוחכמות  שהיו  בגלל  לא 
עם  להתעמת  חוששים  רבים  מעסיקים 
עובד שהם חושדים בו כי הוא בעל ערך 
אישי,  קשר  עמו  שפיתחו  או  לעסק,  רב 
אותו  ולחשוף  בעסק  לפגוע  וכן מהפחד 

לחקירה.
מה הופך פעילות לא מוסרית לגניבה או 
עמנו  שהולך  עיפרון  כל  לא  הרי  מעילה? 

הביתה מהמשרד פוגע בעסק.
שמוגדרים  הדברים  עיקרי  הם  אלה 

כגניבה ומעילה, מהקל אל הכבד:
• עובד המזייף את שעות הנוכחות שלו 

בעסק
ציוד   / משרדי  ציוד  הגונב  עובד   •

השייך לעסק
מייצר  שהעסק  מוצר  הגונב  עובד   •

לשימושו האישי
מייצר  שהעסק  מוצרים  הגונב  עובד   •

לצורך מסחר
ביניהם  המשתפים  עובדים  מספר   •
פעולה כדי לגנוב סחורה מהעסק לצורך 
מסחר, בין אם ללקוחות העסק או בין אם 

ללקוחות של עסק מתחרה

• עובד המציג הוצאות אישיות מופרזות 
לצורך קבלת החזר

• עובד המעניק ללקוח הנחה שלא היה 
ואת  סמכותו,  במסגרת  להעניק,  צריך 

ההפרש מקבל מהלקוח לכיסו
• עובד המעביר מידע למתחרים עבור 

טובות הנאה
המחלה  ובימי  מחלה  המזייף  עובד   •
בעבודות  עובד  מהמעסיק  שקיבל 

פרטיות עם ציוד של החברה
• עובד הסוחר במידע פנים

לטובת  הארגון  במשאבי  שימוש   •
נייד  טלפון  )רכב,  אחר  בארגון  עבודה 

וכד'(
מיהם העובדים שעלולים לגנוב ולמעול? 
וגם  בכולם,  לחשוד  ייתכן  לא  הרי 
מקדימים  סימנים  להלן  הוגן.  לא  מאוד 
שעשויים להצביע על עובד שמשקר לכם 

כדי לגרוף לעצמו רווח על חשבונכם.
את  תואם  אינו  חייו  שסגנון  עובד   .1

הכנסתו 
יד  להכניס  מכם  מבקשים  לא  אנחנו 
הוא  לב אם  רק לשים  לכיס של העובד, 
חודשים  כמה  כל  לטוס  פתאום  מתחיל 
יוקרה  מכונית  רוכש  בחו"ל,  לחופשה 
ועד  יקרים,  גאדג'טים  לצבור  מתחיל  או 

שידוע  כמה 
לא  הוא   – לכם 
ירושה  קיבל 

לאחרונה.
עובדים   .2

בפרשת "בהר" קיבלנו את 
משנתה הכלכלית-חברתית 
של התורה, עם הרבה מאוד 

הנחיות לדאוג לעובדים 
שלנו, לא להלין שכרם, ועוד 

ועוד. אבל יש מעסיקים, 
שעם כל הטוב שמרעיפים 

על עובדיהם, מקבלים יחס 
הפוך מהם, עד כדי התנהלות 
פלילית. 80% ממנהלי חברות 

בעולם דיווחו כי היו קורבן 
לגניבות ומעילות. כיצד 

מתמודדים עם חשד שעובד 
או יותר מועלים באימון שאנו 

נותנים בהם? כמה טיפים 
שקיבלנו מרונן צירין, בעל 

משרד לחקירות

מעלו באמון שלך?
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או  מעמיתיהם  חיוני  מידע  שמסתירים 
מהמנהלים שלהם 

ששומר  ופיתוח  מחקר  מחלקת  עובד 
עם  אותו  משתף  לא  חיוני,  מידע  לעצמו 
שאר הצוות או הממונים עליו ויוצר בעצמו 
תלות, עלול להעיד על הונאה ויכול מאוד 
גם  לארגון מתחרה.  דרכו  את  ימצא  גם  הזה  להיות שהמידע 
עובד שמסרב בכל תוקף לעבור ביקורת או נעלב כשמיידעים 
אותו על כך. חשוב לזכור שפיתוח מוצר חדש מצריך תקציב 
גדול מאוד שקשה לאמוד מה תהיה העלות הסופית שלו ולכן 

חשוב מאוד שיהיה פיקוח או מעקב קפדני.
3. עובדים מצטיינים 

לא צריך לחשוד בכל העובדים המצטיינים, אך הניסיון מלמד 
ראשונים  מגיעים  מצטיינים:  היו  שנתפסו  האנשים  רוב  כי 
והולכים אחרונים, ממעטים בחופשים, מתנדבים לכל פעילות 

שיש בה אחריות וכיו"ב.
4. חוסר תאימות בין רשימת העובדים והספקים לכמות שלהם 

בפועל
הקימו  הכספים  עובדי  בהם  משרדים  רבות  פעמים  חקרנו 
עובדים או ספקים שלא קיימים והעבירו לעצמם או למקורבים 
להם סכומי כסף תחת משכורת חודשית פיקטיבית או תשלום 

פיקטיבי על עבודה.
5. איש שטח שנעדר שעות רבות יותר ממה שצריך או לא זמין 

לעיתים קרובות
שעובדים  מכירות  באנשי  פעמים  הרבה  להיתקל  לנו  יוצא 
בשטח ומנצלים את העבודה שאין עליהם פיקוח כדי לעבוד 
במקום נוסף, תוך שהם משתמשים במשאבים של החברה, כמו 

ברכב, הלפטופ או הטלפון הנייד.
על  או  לשלם  מסכימים  שלא  לקוחות  על  שיטתיים  דיווחים   .6

הנחות כדי לסגור עסקאות 
לקוחות  על  לדווח  היא  החברה  בכספי  למעול  נוספת  דרך 
שלא מוכנים לשלם לגבייה או לחילופין – על הנחות וקיזוזים 
מגיעים  האלה  הדיווחים  אם  עסקאות.  בסגירת  או  בגבייה 

מעובד מסוים באופן שיטתי, זה הזמן לחקור.

לא פועלים לפני שחוקרים.

מוצאים  אתם  ואם  והונאות  למעילות  דוגמאות  חסרות  לא 
שנתקלתם  או  למעלה  הדוגמאות  עם  מזדהים  עצמכם  את 
קורה  טוב  לא  שמשהו  כנראה   – אחרת  מחשידה  בהתנהגות 
מתחת לאף שלכם. במקרה הזה אסור לפעול באימפולסיביות. 
חייבים  נגד העובד שסרח אתם  או להגיש תביעה  כדי לפטר 
ראיות לגניבה ומעילה, שיוכלו לשמש אתכם גם בהליך פלילי 

וכן בהליך אזרחי.
חקירה  לנהל  שיוכל  למומחה  לפנות  מומלץ  הזה  במקרה 
עמוקה ויסודית אצלכם ויעניק לכם את הראיות שאתם זקוקים 
להן. המומחה המומלץ ביותר הוא זה הפועל עם צוות מומחים 
מודיעין,  תשאול,  עיקוב,  החקירה:  היבטי  בכל  המטפלים 
שנות  עם  במומחה  לבחור  ועדיף  וכד'  מתקדמת  טכנולוגיה 
ניסיון רבות לזכותו, במסגרתן הכיר כל סוג של גניבה ומעילה 
של עובדים ומנהלים ונמצא צעד אחד לפני "האנשים הרעים".
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הנהגה תורנית קשובה רק  שישי,  ביום  לחץ  מרוב  לפעמים, 
רוצה  שאני  נזכרת  אני  האחרון  ברגע 
להכניס  מותר  האם  נוספת.  עוגה  לאפות 
עוגה לתנור לפני שבת ולכוון את הטיימר 
כך שהתנור יכבה בזמן בו העוגה אמורה 

להיות אפויה?
ראשית, יש לדעת שבשונה מעניינים 
ע"י  בשבת  לפעול  שיכולים  אחרים 
בדיני  אור(,  )כהדלקת  שבת  שעון 
היתר  ואין  שונה,  הדין  ואפייה  בישול 
שכל המלאכה תיעשה מעצמה בשבת. 
הטעם המרכזי הוא החשש "שמא יחתה 
המתבשל  במאכל  כלומר:  בגחלים", 
האש  על  הונח  אם  גם  השבת,  במהלך 
ביום שישי, יש חשש שאדם ירצה לזרז 
הגחלים  את  יהפוך  ובכך  הבישול,  את 
על  ויעבור  האש,  את  להגביר  כדי 

מלאכת הבערה מדאורייתא.
או  התבשיל  שבו  במצב  זאת,  עם 
אם  גם  שבת,  בכניסת  מוכן  המאפה 
בתנאים  חכמים,  התירו   – חלקי  באופן 

או  אפייתו  את  להמשיך  מסוימים, 
בישולו בשבת עצמה.

ע"ב(  יט  )דף  שבת  במסכת  המשנה 
לתנור  הפת  את  נותנים  "אין  מלמדת: 
עם חשכה )כלומר מערב שבת(… אלא 
וכך  יום".  מבעוד  פניה  שיקרמו  כדי 

נפסק בשו"ע )או"ח סימן רנד ה'(. 
רלוונטי  זה  שדין  מלמד  )שם(  הב"ח 
היא  הפנים  שקרימת  נראה  לעוגה.  גם 
של  החיצוני  החלק  של  ההתקשות 
העוגה, כדברי הב"ח שם: "שהוא סימן 

דכל העוגה נאפה כמאכל בן דרוסאי".
לעניין  גם  זה  דין  פוסק  שם  הרמ"א 
ודורש שקרימת הפנים תהיה  פשטידה 
שגם  נראה  כן,  אם  ומלמטה.  מלמעלה 
להחמיר  ראוי  לכתחילה  לעוגה  ביחס 
העוגה  של  פניה  שיקרמו  ולדרוש 
מלמעלה ומלמטה. בפועל, במצב שבו 
אפשר  התנור  במרכז  נמצאת  העוגה 
העליון  חלקה  התקשה  להניח שכאשר 

גם החלק התחתון כבר התקשה.

שבת,  בכניסת  העוגה  למצב  מעבר 
התנור.  הפעלת  לאופן  להתייחס  יש 
ראשית, יש לשים לב שכל עוד התנור 
כיוון  הדלת,  את  לפתוח  אין  פועל, 
גוף  את  כיבה  שהתרמוסטט  שייתכן 
פתיחת  שבשעת  התנור,  של  החימום 
בנוסף,  בחזרה.  התנור  יופעל  הדלת 
התנור נשאר חם גם לאחר שכבה, ולכן 
לפני שהתקרר  פותחים את התנור  אם 
והעוגה איננה אפויה דיה, סגירת דלת 
היא  בכך  כי  אסורה  בחזרה  התנור 

מזרזת את פעולת האפייה. 
מכבה  שהתנור  לוודא  שיש  כמובן 
לכבות  צורך  )ואין  לגמרי  עצמו  את 
את צפצוף הטיימר למשל(, ושאין אור 

שנדלק ברגע פתיחת התנור. 
לתשובה המלאה ולשאלות נוספות פנו לאתר 

משיבת נפש של ארגון בית הלל. 

הרבנית בת שבע סמט
בית המדרש מגדל עז

שאל את הרבנית

השהיית עוגה בתנור בערב שבת
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קהילה ללא התבוללות

התייר היהודי המגיע לפנמה, 
מ-2  במדינה  להתרשם  יוכל 
פלאי תבל: תעלת פנמה והרב 
של  הראשי  רבה  לוי,  ציון 

הקהילה היהודית בפנמה.
פנמה  תעלת  של  בנייתה 
האתגרים  אחד  הייתה 
והקשים  הגדולים  ההנדסיים 
נבנתה  התעלה  בהיסטוריה. 
ונפתחה  שנים  עשרות  במשך 
 .1914 בשנת  אוניות  לשייט 
פחותים  לא  מאמצים  אולם, 
ייחודית  הנדסית  ואומנות 
הושקעו גם בקהילה היהודית 
למצבה  להגיע  כדי  בפנמה 
ללא  קהילה  היום:  הנוכחי 
הקהילות  מעטות  התבוללות. 
סכרים  לבנות  הצליחו  אשר 
למצב  והגיעו  זה  לנושא 
תערובת  נישואי  בהן  שאין 
אחת  היא  פנמה  ועיקר.  כלל 
היחידות שבהן, והרב ציון לוי 
בפיקחות  אשר  המהנדס  הוא 

ורגישות פיקח על המלאכה.
היהודים הראשונים שהגיעו 
לפנמה היו אנוסים אשר הגיעו 
כאשר  ה-16  במאה  אליה 
ספרד.  בשליטת  פנמה  הייתה 
הראשונה  היהודית  הקהילה 
 ,1876 ב-  בפנמה  הוקמה 
"קול  בשם  רפורמית  קהילה 
היום  עד  הקיימת  שארית" 

בעיר.
ב- 1933 יהודים אשר הגיעו 
קהילת  את  הקימו  מסוריה 
מהווה  אשר  אחים"  "שבת 
היום את אם הקהילות בפנמה. 
בפנמה  הוקמה  אלו  בשנים 
על  אל",  "בית  קהילת  גם 
שברחו  אשכנזים  יהודים  ידי 

מהשלטון הנאצי.
בפנמה  שיש  מעריכים  כיום 
כ-10.000 יהודים, רובם יוצאי 
ומעט  חלב(  )בעיקר  סוריה 
ישראלים  מעט  ולא  אשכנזים 

שהגיעו במשך השנים.
קהילת "שבת אחים" בפנמה 
בה  שיש  לקהילה  דוגמא  היא 
היהודית,  התשתית  כל  את 
בכדי  והחינוכית  הדתית 

לשמור על הקיום היהודי. 
כנסת, 5  3 בתי  יש  לקהילה 
סופרמרקט  כשרות,  מסעדות 
כשרים,  למוצרים  ענק 
מקוואות, 3 בתי ספר יהודיים, 
לבנות  מדרשה  כולל,  ישיבה, 
והדר  בפאר  נבנה  הכל  וכו'. 
לוי  ציון  הרב  שכן  מלאכים, 
הקפיד על כך שהיכל התפילה 
לא יהיה פחות יפה מאשר בתי 

בני הקהילה.

הולך אחר הראש

של  דמותו  את  המאפיין 
היכולת  הוא  לוי,  ציון  הרב 

תמיד  הוא  למרחוק.  לראות 
של  עתידה  על  "בגדול"  חשב 
מרובה  ובעבודה  הקהילה 
הצליח  קץ  אין  ומסירות 

להשיג את יעדיו.
ההלכתית  דרכו  למרות 
הוא  בגללה,  דווקא  ואולי 
צריך  תמיד  "לא  לומר:  נהג 
אם  בקיר.  הראש  עם  ללכת 
ומוכנה  ערוכה  הקהילה  אין 
לחלב ישראל, לא צריך לסבך 
את החיים, ומה תועלת בחזרת 
תגרום  אם  בתפילה  הש"ץ 
תפילין  להניח  יבואו  שלא 
ולהתפלל במניין לפני היציאה 
טבילת  תועיל  מה  לעבודה? 
לא  שנשים  תגרום  אם  גברים 
היתה  זו  למקווה?",  יכנסו 
דרך הנהגתו של הרב ציון לוי, 
פסיקת הלכה בהתאם לצורכי 

הציבור וקצב התקדמותו.
לעצמו  קבע  לוי  ציון  הרב 
בהנהגת  יסוד  עקרונות   4
בחיים  להתערב  לא  הקהילה: 
הקהילה,  אנשי  של  הפרטיים 
לבנות תשתית של חינוך הדור 
הצעיר אשר תשפיע בעתיד על 
בקהילה,  יהודי  כל  של  דרכו 
לא לכרוך את כל תרי"ג מצוות 
להתקדם  אלא  אחת,  בחבילה 
צעד בעקב אגודל בכל מצווה 
ומצווה ולא לקבל שכר עבור 
הכול  נותן,  שהרב  השירותים 

יינתן בחינם.

בחלב לא מתבוללים

של  בקורותיו  שמצוי  מי 
בתפוצות  היהודי  העולם 
שבקהילה  בכך  שיש  מבין 
כמעט  תערובת  נישואי  אין 
זה הוא  "נס גלוי". מחד, מצב 
הקהילתי  המבנה  של  תוצאה 
ועבודתו של רב קהילה, אולם 
זו  תופעה  לציין  יש  מאידך, 
הקהילות  את  גם  כמאפיינת 
סוריה  יוצאי  של  האחרות 
היהודי,  בעולם  חלב  ובעיקר 
נעים  ההתבוללות  אחוזי  בה 

בין 0 ל-1 אחוז.
ידועות  החלביות  הקהילות 
כקהילות  היהודי  בעולם 
של  שורשים  עם  מיוחסות, 
חלב  וחכמה.  אריסטוקרטיה 
זכורה כיהלום שבכתר בעולם 
חכמים  היו  בעיר  הספרדי. 

בעלי שם וסוחרים גדולים.
לפני מלחמת העולם השנייה 
גרו בסוריה כ-40.000 יהודים. 
וחלב.  בדמשק  התרכזו  רובם 
הייתה  חלב  יהודי  קהילת 
ביותר  החשובה  הקהילה 
בסוריה עם כ-10.000 יהודים. 
למרות שנים רבות של חופש 
ויחס של כבוד כלפי היהודים 
במקביל  ב-1947,  בסוריה, 
לפריחתה של הציונות ומדינת 
פוגרומים  החלו  ישראל, 
ורוב  היהודים  כלפי  ורדיפות 

פנמה, קהילה ללא התבוללות
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הרב אליהו בירנבוים
ראש מכון 'שטראוס עמיאל' להכשרת 
שליחים לתפוצות, אור תורה סטון

קהילות מספרות

תקנה בקהילות 
הסוריות בעולם: 

לא לגייר, לא 
לקבל גיורים 

מקהילות 
אחרות, לא 

לחתן יהודים 
מסוריה עם 

גרים, לא לקבל 
בנים הנולדים 

ליהודים מסוריה 
וגרים לקהילות 

יוצאי סוריה 
וחלב

קהילותיהם  את  עזבו  סוריה  יהודי 
יהדות  של  חדשה  פזורה  ויצרו 

נכבדה זו ברחבי העולם.
הקהילות החלביות בעולם רואות 
במשפחה את תבנית הכל, ושומרות 
מקומה  על  בקנאות  ואף  בנאמנות 
כדרך  ואיחודה  המשפחה  של 
על  וכשמירה  יהדותן  על  לשמירה 
הצעירים מפני פיתויי ההתבוללות.

אחת התקנות הנשמרת בקפדנות 
זו  היא  החלביות  הקהילות  ברוב 
על  ה-20  שנות  בראשית  שתוקנה 
ידי הרב שאול סוטון, חכם שהגיע 
שאין  וקבע  איירס  לבואנוס  מחלב 
ארגנטינה.  אדמת  על  גרים  לגייר 
וכן  בירושלים  חלב  רבני  ועד 
את  קיבלו  יורק,  ניו  בברוקלין, 
תוכנה.  את  הרחיבו  ואף  התקנה, 
בקהילות  התקבלה  אשר  "התקנה" 
לגייר,  "לא  היא:  בעולם  הסוריות 
לא לקבל גיורים מקהילות אחרות, 
בקהילות  כחברים  גרים  לקבל  לא 
החלביות, לא לחתן יהודים מסוריה 
גרים, לא לקבל בנים הנולדים  עם 
לקהילות  וגרים  מסוריה  ליהודים 
סוריה  יוצאי  של  ספר  בתי  או 

וחלב". 
בקהילות  הידועה  זו  תקנה 
החלה  "התקנה"  בשם  הסוריות 
בשנת 1927 וקיבלה תוקף מחודש 
רבני  ידי  על  שנה   20 כל  ואישור 

הקהילות. 
תואמת  אינה  זו  שתקנה  למרות 
בשולחן  גיור  הלכות  את  לכאורה 
של  לתמיכתם  זכתה  היא  ערוך, 
הרב  וביניהם  הראשיים  הרבנים 
עוזיאל אשר תמכו בהחלטה זו של 
הקהילה החלבית לצורך מלחמתם 
ובנות  בני  של  התערובת  בנישואי 

העדה.

- rabanim@ots.org.il -
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מטורף על הכביש

הזמרים אתי אנקרי וישי ריבו נתבשרו על זכייתם בפרס שר 
יהודית בתחום מוסיקה ע”ש אורי  החינוך ליוצרים בתרבות 

אורבך לשנת 2019.
הייחודית  תרומתם  על  הזוכים  את  בירך  פרץ  רפי  השר 
למוזיקה ולתרבות היהודית ואמר: ”תרבות יהודית היא דבר 
נפלא, חי, ופורח המחבר את  העבר אל העתיד, המאחד את 
של  באוצרות  הנפש  את  וממלא  גדול  אחד  לשלם  השונים 
של  הייחודית  בדרככם  אנקרי,  ואתי  ריבו  רוחני. ישי  עושר 
יצירה, קרבתם לבבות והרחבתם דעת ורוח והצלחתם בדרך 
היהדות  אוצרות  את  הרחב  לקהל  לחשוף   ומיוחדת  עדינה 

והתרבות היהודית״, אמר.
סטופל  יובל  קיציס,  דבורה  הגב’  ישבו:  השופטים  בחבר 

ושיבי פרומן.

השירות  מתנדבי   18,000
למען  הפועלים  הלאומי-אזרחי, 
החברה והמדינה בשלל מסגרות 
יתייצבו  השונות,  ההתנדבות 

בתחילת השבוע לשליחותם.
את  המהווים  המתנדבים, 
בישראל,  החברה  של  הפסיפס 
בחברה  המגזרים  מכלל  מגיעים 
הציונות  בנות  הישראלית: 
ערבים,  חילוניים,  הדתית, 
מוגבלויות,  עם  צעירים  חרדים, 

צעירים מרקע של סיכון ומצוקה ועוד.
תורמים  הלאומי  השירות  מתנדבי  פעילותם,  במסגרת 
תחומים  במגוון  שנתיים,  או  שנה  והחברה  המדינה  למען 
בחברה הישראלית: בתחומי הביטחון, ביטחון הפנים, בתחום 
הבריאות, הרווחה, החינוך, קליטת העלייה ותחומים נוספים.

פינסקי:  ראובן  הלאומי-אזרחי,  לשירות  הרשות  מנכ”ל 
”מתנדבי השירות הלאומי אזרחי מהווים כוח חלוץ בחוסנה 
החברתי של מדינת ישראל. בכל מקום בארץ, בכל מגזר ובכל 
התחומים שבהם החברה זקוקה לסיוע, מוצבות ומוצבים אלפי 
הצעירים המדהימים שלנו שהחליטו לתרום שנה עד שנתיים 
השירות  שנת  פתיחת  יום  והחברה.  המדינה  עבור  מחייהם 
עבורנו בשירות  יום מרגש  עבור המתנדבים,  יום מרגש  הוא 
הלאומי אזרחי ויום מיוחד לכל מאות אלפי האנשים הפוגשים 

אותם ומוצאים צעירות וצעירים שנותנים מכל הלב”.

נגד  ממוקדת  באכיפה  בפעילות  שהיו  התנועה  אגף  שוטרי 
עבירות המהירות המסכנות את משתמשי הדרך, הבחינו סמוך 
כביש  על  הממל"ז  מכשיר  הפעלת  בעת  בבוקר   07:00 לשעה 
2 באזור שפיים, ברכב פרטי "הדוהר" במהירות 200 קמ"ש!!! 

בכביש בו הנסיעה מותרת עפ"י החוק 90 קמ"ש.
עד לעצירתו  בנסיעה אחריו  השוטר שזיהה את הרכב החל 

במחלף יקום לכיוון צפון. 
בבדיקה הוברר כי הנהג בן 28 תושב חיפה. זה עוכב לחקירה 
מגבילים  בתנאים  שוחרר  חקירה  ולאחר  הבוחנים  ביחידת 

ורישיון הנהיגה שלו נפסל לאלתר למשך 30 ימים.

השירות הלאומי;
18,000 יוצאים לדרך

אתי אנקרי וישי ריבו
זכו בפרס ליוצרים בתרבות יהודית

אתר הנופש לציבור הדתי

שבתות
חתן

טיוליםטיסות
מאורגנים

חגי
ישראל

טיפיםחופשות
וכתבות

כל החופשות 
באתר כשר אחד
www.sofash.co.il

ראובן	פינסקי.	צילום:	אבי	אוחיון	לע"מ

צילומים:	דודי	חסון	ואסנת	רום
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 ד"ר אדווה ביטון, בת 39, מתגוררת ביקיר. נשואה לרפי, ואם לשבעה, ביניהם אדל ז"ל.
 ד"ר לכימיה תרופתית, מייסדת "עמותת אדל", מרצה ופעילה חברתית.

 מקום שני ברשימת "עוצמה יהודית"

 עוצמה יהודית – קיצוניים?
עוצמה יהודית הם אנשים ערכיים, אוהבי הארץ והאדם. הם לא חוששים 

לומר את דבריהם בקול ברור, לעיתים זה נשמע קיצוני, אך זוהי האמת

השירות הצבאי 
שירתי בחיל האוויר כמפקדת מעבדה ספקטרומטרית 

בבסיס עובדה. השירות תרם לי רבות: הן מבחינה 
מקצועית והן מבחינה ערכית

גיוס נשים
שילובן של נשים בצבא מבורך. צה"ל מציע לנשים 

תפקידים משמעותיים ומאפשר להן להגיע לדרגות הכי 
בכירות, לא פחות מגברים. אך יחד עם זאת, חשוב לזכור 
שהשילוב של אישה דתית הוא מורכב. יש לבצע הפרדה 

ברורה בין תפקידים קרביים ביחידות לוחמות שהחיים 
בהם מאוד משותפים ואינטנסיביים, מלאי אתגרים מבחינה 
אנושית ודתית, לבין תפקידים תומכי לחימה, בהם המפגש 

בין המינים דומה להתנהלות של מקום עבודה

אדל ז"ל
הילדה הקטנה שלי, עם העיניים הגדולות והחיוך השובה. 
מתגעגעת אליה מאוד. היא לימדה אותי שיעור גדול בחיים 

ונתנה לי את האפשרות להכיר את היכולות והכישורים 
הטמונים בי

עמותת אד"ל
חסד של אמת. אין דבר הגדול יותר מנתינה. נמצאת 

שם 24/7 מתוך שליחות, מתוך 
הכרת הטוב. העמותה 
מסייעת למשפחות 

אשר איבדו את 
יקירם מטרגדיה 
ומהווה עבורם 

גלגל הצלה של 
ממש

הלידה ביום 
ההולדת של 

אדל
תמהיל שלם של 
רגשות. מצד אחד 

ההתרגשות והשמחה 
בתינוק המגיח לעולם, 

ומאידך הזכרונות מציפים. 
הכאב הגדול על האובדן. 

הגעגוע. אך מאחר 
ואני אדם מאמין, 
אני מרגישה 
שקיבלתי 

דרישת שלום 
מהשמים 

- ממש 
השגחה 
פרטית

למה לי פוליטיקה עכשיו?
לאורך ההתמודדות עם הטרגדיה שפקדה אותנו, נפתחו 
בפניי הרבה מאד ערוצים. בנוסף, גיליתי על עצמי יכולות 

וכישורים. התחלתי להיות פעילה בפורומים חברתיים, 
השתתפתי במחאות בפרט ובוועדות בכנסת בכלל. ניתנה 

לי ההזדמנות לעלות קומה ולהגיע לכנסת. אני רואה 
בכנסת ישראל מקום לקידום האג'נדות החברתיות בהן אני 

פעילה

בזבוז קולות ימין
אנחנו מצילים את הימין. עכשיו יותר מתמיד הציבור מבין 

שרק עם עוצמה יהודית תקום ממשלה ימנית. 4 המנדטים 
של עוצמה משלימים את 61 המנדטים לגוש הימין. הבית 

היהודי... איחוד מפלגות הימין... הימין החדש... ועכשיו 
"ימינה" עוטים עטיפה של "ימין חזק". ברור לכולם שהם 

אלו שישבו בממשלה שנתנה פרוטקשן לחמאס, שלא 
נלחמה בטרור. הפיגועים נהפכו לשגרת חיינו. הגיע הזמן 

שראש ממשלת ישראל ושרי הקבינט יפסיקו להתנהל 
כצייצני טוויטר ויתחילו לעשות. טרור מנצחים במעשים ולא 

בדיבורים 

התנועה הרפורמית
הרפורמים הם שמאלנים אנטי ציוניים המקבלים סיוע 

מהקרן החדשה. כל רצונם הוא להחליש את מדינת 
ישראל. יש להיאבק בצורה חריפה נגד תנועה זו. לצערנו 

הרב, הם מקבלים רוח גבית מהרשות השופטת

הרב/נית שלי
הראי"ה קוק, היה אחד מאנשי הרוח הגדולים והמשפעים. 
איש חזון, מקובל ופוסק הלכה. מנהיג ציוני ששאף להציג 

את השילוב ההרמוני בין תורה וציונות

ממלא אותי
התא המשפחתי שלי, רגעי החסד. המילים החמות 

והפירגון שמגיע עם חיבוק חם ואוהב. מפגש אנושי, אמיתי 
עם אנשים הממלאים אותי בתקווה

"כהניסטים"
הרב כהנא היה גיבור ישראל, מנהיג שרק טובת 
העם עמדה לנגד עיניו. הוא לחם למען העלאת 

יהודי ברית המועצות לארץ. הקים את הליגה 
להגנה יהודית שנלחמה באנטישמיות בארצות 

הברית ופעל למען מדינה יהודית. לא כל הצעת 
חוק שהרב כהנא היה מציע הייתי מציעה היום, 
לא כל מעשה שהרב כהנא עשה בהכרח הייתי 

מסכימה איתו

ליאת שוקרוןעזרת נשים
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054-4711885 לפרטים ולהרשמה:

בחרסוניסוס 
כרתים

חופשת סוכות קסומה

www.vered-holidays.com | info@vered-holidays.com

₪ לזוגהחל מ-
לחבילה של 7 לילות כולל טיסות והעברות

12,400
 להזמנות עד 31/8

   AldemAr royAl mAre
דירוג בוקינג 8.6

חבילות ל-7 ול-9 לילות
)ערב חג עד ערב חג, או עד איסרו-חג( - טיסות בוקר

ארוחות גורמה

הופעות בחוה"מ

שיעורים

חזנות

כשרות גלאט-מהדרין	 
סוכה רחבה ומפוארת לכל האורחים והאורחות	 
אירוח כיד המלך וכמיטב המסורת של ורד הולידייס	 
טיולים מגוונים בחול המועד 	 

        ומתאימים גם למי שכבר היה בכרתים

 מלון *****
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עדי ארד
הקול שלה

התעתוע  הוא  מתוק  כמה  האילוזיה,  היא  נעימה  כמה 
וכמה קלים אנחנו להתפתות אחר נביאי השקר.

אני מניחה שאתם נעים בחוסר נוחות כרגע ורוצים לומר 
מי בכלל מאמין   ,2019 בדור שלנו?  'איזה שטויות,   – לי 
לנביאי  בקושי  ורציונליסט,  מושכל  דור  אנחנו  למשהו? 
אמת אנחנו מאמינים, אז לנביאי שקר? על מה את מדברת 

בכלל?'.
ובכן, אולי אתם לא יודעים, אבל כולנו מאמינים לנביאי 

השקר.
הם מסתתרים בכל מקום, אלופי האשליות הצבעוניות.

ואנחנו כמסוממים צורכים את מרכולתם שלא ביודעין 
או במודעות מלאה, בין במזיד ובין בשגגה.

מי  על  לנו  יש  ודווקא  מאמינים  בני  מאמינים  אנחנו 
להישען, ולמרות כל זאת נופלים כזבובים ברשת החיננית 

והמפתה של עולם הכזבים.
נוסעים באיילון? נלכדתם.

קוראים עיתונים? הלך עליכם.
צופים בטלוויזיה? אתם כבר מכושפים.

נכנסתם לפייסבוק? אתם כלואים.
ואתם  לתחתית  הגעתם  זהו,  אינסטגרם?  פתחתם 

אנחנו מאמינים 

בני מאמינים 

ודווקא יש לנו 

על מי להישען, 

ולמרות כל זאת 

נופלים כזבובים 

ברשת החיננית 

והמפתה של 

עולם הכזבים

אלוהי  אחרים,  לאלוהים  ומודים  משתחווים 
החומר השיווקי, אלילי הפרסומות.

אי אפשר ללכת צעד אחד היום בלי להיתפס 
השיווק  עולם  של  המתוחכמת  ברשתית 

והפרסום.
עולם שאבולוציונית, התפתח בקצב מפחיד.
אנחנו "צרכנים פאסיביים" בין אם תרצו או 

לא.
העין שלנו מעכלת אינספור נתונים שיווקים 

במהלך היום.
הילדים שלנו חשופים לזה ללא מסנן קרינה.

ואין לנו הרבה מה לעשות מול זה.
דרך  אינפורמציה  שסופגת  חברה  אנחנו 
לימדו  ככה  כח,  זה  ידע  התקשורת,  אמצעי 

אותנו.
ספרים  רק  לא  הוא  שהמקור  לעשות  ומה 

וסיפורים, אנחנו חיים על מכשירים.
והמדוברת  הכתובה  התקשורת  עולם  ואת 
אין  אם  כי  והשיווק,  הפרסום  משרדי  מזינים 

קמח אין תורה.
Money makes the world go round

אז בכדי שלא נחטא ונשאר נאמנים לאמת, 
מנטרה  וכמו  הדופק  על  יד  עם  להיות  צריך 
קבועה לזמזם לנו בפנים, 'לא כל הנוצץ זהב, 

ולא כל הבוהק כוכב".
ולפעמים גם לא יזיק לפצוח בדיאטה חריפה 

ללא פרסומות ריקות וסוכרים ממכרים.
את  להבטיח  כדי  כאן,  יישארו  הנביאים 

מימושינו וקיומנו במרחב התקשורתי.
כל  אחר  שבי  ללכת  נוחה  לפעמים  אני  גם 
מאמינה  שופע,  שיער  עם  יפיפייה  דוגמנית 
שלה  המסקרה  שרק  קוסמטיקה  חברת  לכל 
תציל לי את חיי הריסים ההורסים, ורק הסרום 
שלה יהפוך אותי לבת אלמוות זוהרת וצעירה.
למרק  הוא  לעשות  שנוכל  היחידי  הדבר 
המודעות  את  שלנו,  התודעה  את  ולצחצח 
העייפה ולהבין שמציאות היא לפעמים פחות 

מגניבה ויפה.
אבל היא בידינו, היא שלנו ונכונה לנו.

מספיק  יהיה  מפרסם  לאיזה  מעניין  עכשיו 
אומץ לחבור אלי לטור הנוכחי... מה שבטוח 

- המוצר שלו הוא "הכי הכי".

- adiarad9@gmail.com -

עיניים להם ולא יראו

מוטי זפט עורך: 
ליאת שוקרון עורכת המגזין: 

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

רחלי וינברגר 052-8907103 מכירות: 
רננה פריי ניהול הפקה: 

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

נא לא לקרוא בזמן התפילה | כל הזכויות שמורות
המודעות הן על אחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח.
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מרדכי גרנביץ
התוועדות

שם  הבעל  ימי  מאז  מעז'יבוז'  בעיירה  השתנה  לא  דבר 
לנפול,  מטות  בקתות  בינות  הצרים  השבילים  לא  טוב. 
ולא הפרות הרועות במרחבים שליד הנהר. חסידים מכל 
של  המדרש  בבית  להתפלל  שם,  לשבות  מגיעים  העולם 

הבעש"ט, סמוך ונראה לבית העלמין הישן בו הוא טמון.
חבר'ה,  כשלושים  עם  שם  הייתי  האחרונה  בשבת 
חסידים  חצרות  מתוככי  בשאלה  יצאו  כי  להם  שמשותף 
השמיים,  לב  עד  הייתה  השירה  אדוקים.  ליטאיים  ובתים 
ובמלווה מלכה כבר היה סכר הדמעות נפתח והכאב, כמו 

גם הגעגוע, היה מונח חשוף על השולחן.
כשהגענו בערב שבת הייתה העיירה כמרקחה. חסידים 
מרחבי העולם שהתכוננו ברטט לשבת מברכין אלול, גילו 
אין  ושלבושיהם  שונה,  ושיחם  ששיגם  אורחים  פתאום 
בו כדי השיעור המקובל. ועצם הנוכחות הייתה לצרימה 
מה  בבהלה,  אלי  רץ  במקום  מהעובדים  אחד  עבורם. 
עושים. הוא קיבל תלונות על הגעתנו, אכזבה של אנשים 
השתבשה  התכנית  ולפתע  מסוים  אנושי  לנוף  שהתכוננו 

למגינת לבם.
ולהתאים  אחרת  ללבוש  מאנשים  לבקש  אפשר  האם 
באנשים  כשמדובר  מורכבת  סוגיה  זו  לאורחים?  עצמם 
הייתה  בהם  כאלו  ממקומות  בדיוק  כאובים  שברחו 
הביקורת נוקבת וקשה עד כי קצו בשייכות הזאת בדיוק. 
היינו  בו  וצדדי  קטן  אוכל  חדר  בדמות  נמצא  הפיתרון 
עם עצמנו, אבל העיירה קטנטנה, ועדיין המפגשים אינם 
יכולים להימנע, בפינת הקפה או ברחבה שמחוץ למתחם.

בסופו  יהיה  מה  מעורבים,  היו  שבת  לקראת  הרגשות 

אחד 

מהעובדים 

במקום רץ 

אלי בבהלה, 

הוא קיבל 

תלונות על 

הגעתנו, 

אכזבה של 

אנשים 

שהתכוננו 

לנוף אנושי 

מסוים 

ולפתע 

התכנית 

השתבשה 

למגינת לבם

שיעור בעין טובה

השבת  את  להעביר  נצליח  האם  דבר?  של 
בלי תקלות? יצאנו אל השדות לקבלת שבת 
הניגונים  נעימת  את  שומעים  אנו  כשמרחוק 
בין  הכנסת.  מבית  החסידית  התפילה  של 
קבלת שבת לערבית דברנו קצת על התחושה 
אנטגוניזם  מעוררת  שמיידית  הדחויה, 
ל"חסידים האלה שחושבים שהם הכי טובים" 
שעברו  בחבר'ה  מדובר  וכהנה.  כהנה  ועוד 
ונחלו  ובקהילתם,  בביתם  ייסורים  כבר סאת 
עצמם  מצאו  כי  עד  ואחרות,  כאלה  אכזבות 
לבד בעולם ללא שייכות, ללא אלוקים, וללא 
אהבה פשוטה. הסערה הקטנה של יום שישי 

הציפה כאבים נושנים. 
ואז הבליחה בי המחשבה, כי יש פה שיעור 
מופלא בעין טובה. שיתפתי את החברים בכך 
שבדיוק בנקודה הזאת גם אנו יכולים לפתח 
אנשים  אותם  כלפי  יותר.  רך  חדש,  מבט 
שתופסים את העולם בצורה מסויימת, ופשוט 
נוכחות שכזאת. לא מתוך  קשה להם להכיל 
הלבבות  על  התיישבו  הדברים  כלל.  רוע 
ופשוט לקבל  והצלחנו לשחרר את המועקה 
במשך  שלנו.  את  ולעשות  המציאות  את 
השבת אט אט התפתחו שיחות נפש בין חלק 
שבת  ובמוצאי  ה"צדדים",  משני  מהאורחים 

כבר היתה תחושת אחווה אנושית פשוטה. 
אין כמו ר"ח אלול כדי לזכור מה שכתב ר' 

לוי יצחק מברדיטשב סנגורן של ישראל:
לראות  הזאת  טובה  מידה  בו  שאין  מי  "כי 
תמיד רק טוב וישר בישראל, ואין בו המידה 
על  וסנגוריה  זכות  ללמד  הקדושה  טובה 
שלא  נאמנה  ידע  אזי  קדושו,  עם  ישראל 
לכנוס בפתח שער עבודת  חייו  ימי  כל  יזכה 

הבורא".
- mordechayshay@gmail.com -

מסעות תרבותיים חווייתיים מרתקים עם שלמה אפלבדרך יהודית 

פרטים על טיולים ליעדים נוספים, 
האינטרנט באתר  או  במשרדנו 

חופשה עם נשמה יתרה
1-800-350-545 www.nofeshdati.co.il

פורטוגל 
יורדי ים ויהודי ההרים האנוסים 

 28/10 | 8 ימים

מקסיקו 
העולם החדש

19/11 | 14 ימים 

דרכת
בה

פל
שלמה א

דרכת
בה

פל
שלמה א

מרוקו 
אוירה אורינטאלית במגרב

 4/11 | 11 ימים

ספרד 
היהדות בצל הסהר והצלב

28/10  | 11 ימים 
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