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התורה,  מן  במצוות  העיסוק  לאחר 
וארבעת  בסוכה  ישיבה  הכוללות 
של  והאחרון  החמישי  הפרק  המינים, 
שמחת  לתיאור  מוקדש  סוכה  מסכת 
בית השואבה שבמקדש. לשמחת בית 
השואבה במקדש אין מקור בתורה ולא 

בנביאים. 

כידוע, המשנה קובעת שמי שלא ראה 
שמחה  ראה  לא  השואבה  בית  שמחת 
ראיית  על  הוא  הדגש  כאשר  מימיו. 
אלא  המוזיקה  שמיעת  לא  השמחה. 

ראיית השמחה.

ביטוי  לידי  בא  האור  מרכיב  ובאמת, 
תחילה  השמחה.  תיאור  אורך  לכל 
במנורות  שעשו  הגדול  בתיקון 
המיוחדות שהובאו לצורך שמחת בית 
השואבה שלגביהן נאמר כי "לא הייתה 
מאור  מאירה  שאינה  בירושלים  חצר 
ה'  פרק  סוכה  )משנה  השואבה"  בית 

משנה ג(.

היו  המעשה  ואנשי  החסידים  גם 
מרקדים ובידיהם "אבוקות של אור". 

כאשר  היא  השמחה  של  סיומה 
הזקנים הופכים פניהם ממזרח למערב 
עובדי  שהיו  אבותינו  את  ומזכירים 
)הגורם  לשמש  והשתחוו  זרה  עבודה 
השמימי הנראה כאילו הוא מקור האור 
של העולם( ואילו אנו משתחווים לה'. 

הרב יעקב נגן, בספרו המקסים והמתוק 
"מים בריאה והתגלות" על חג סוכות, 
בית  כי שמחת  )בפרק שלישי(  מוכיח 
המקדש  חגיגת  בעצם  היא  השואבה 
איך  מראה  הוא  השנתית.  וחנוכתו 
והריקודים  התהלוכה  של  התיאורים 
מבוססים על תיאור העלאת ארון ברית 
בריקוד  הנסחף  המלך  דוד  ידי  על  ה' 

נלהב אל מול הקודש.

כל  לאורך  הבולט  האור  אלמנט  אך 
למימד  אותנו  מעלה  המשנאי  התיאור 

גבוה יותר.

השמש היא ללא ספק מקור האור של 
ן שבתו מערכת 
לקוראיה מאחלת 
חג סוכות שמח

הגליון הבא יצא, אי״ה, בשבת פר׳ נח  המשך בעמ' 38 ‹
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ברכת

חג סוכות 
שמח

ללקוחותינו
ולכל בית ישראל

12-19.12 חנוכה - 8 ימים
איי סיישל הם גן-עדן עלי אדמות, באוקיינוס ההודי.

חופים מדהימים, מזג אוויר טרופי חמים.
המלון היוקרתי "סבוי" על חוף הים, 5 כוכבים, חדרים מרווחים, בכל חדר מרפסת.

כשר גלאט בהשגחת הרב כהן, הרב של מלאגה )יהיה נוכח במקום(
משגיחי כשרות ושף צרפתי איכותי!

טיסות ישירות של ארקיע | מס' המקומות מוגבל!

מתנה לנוסעימיועדת לאניני טעם!
שי בר אילן

לקוחות שי בר אילן מוזמנים למסע 
אינטלקטואלי שנמשך כל השנה.

כל הנרשמים החל מראש השנה לטיולי 
הסתיו והחורף - יקבלו מתנה מאתנו

מנוי שנתי לכתב העת!

בירושלים  אור  "השילוח" הרואה  כתב העת 
ראשונה,  פעילות  שנת  עתה  זה  והשלים 
"כמו פעם". מאמרי עומק על  הוא כתב עת 
השאלות החשובות של המדיניות הציבורית 

וההגות שמאחוריהן.
בשנה,  גיליונות  חמישה  מפרסם  העת  כתב 
מאמרי  ביקורת,  ומאמרי  מאמרים  הכוללים 
וכלכלה,  וסקירות בשאלות של בטחון  דעה 

משפט וציונות, יהדות ומדינה.
כתב העת בעריכת יואב שורק | רואה אור ע"י קרן "תקווה" 

הרצאות מומחים על יעדים
 עם קפה ועוגה

כל ההרצאות חינם ומתקיימות במשרדנו באולם 
בשעה 18:00. מס' המקומות מוגבל

נא להירשם מראש טלפונית

דרום אמריקה
דרום אמריקה 4 מדינות 20 יום

19.11.17 בהדרכת ליאורה דניאלי 4 מקומות אחרונים
6.2.18 בהדרכת בלהה רשף 8 מקומות אחרונים

פרו, ברזיל וארגנטינה,
כולל מצעד המנצחות בקרנבל

25.2.18 בהדרכת שי יוגב

טיולים מובטחים
הקרובים לחודשים 

15.10 יום א' הודו ונפאל מירה גלבשטיין
17.10 יום ג' טנזניה וזנזיבר יגאל רון

19.10 יום ה' אוסטרליה וניוזילנד שמעון עטר
25.10 יום ד' ויטנאם וקמבודיה תמיר משרקי

טיולי פרימיום משולבי שייט
טיולים מפנקים באוניות פאר של חברת הולנד אמריקה

דרום אמריקה
21 יום | 23.11.17

בהדרכת שי יוגב

אוסטרליה וניו זילנד
20 יום | 30.12.17

בהדרכת שמעון עטר

דרום מזרח אסיה
הונג קונג, וייטנאם, קמבודיה, תאילנד וסינגפור

19 יום | 18.12.17 | בהדרכת ליאורה דניאלי

8 מקומות אחרונים4 מקומות אחרונים2 מקומות אחרונים

המזרח הרחוק
הודו ונפאל 17 יום

31.10.17 בהדרכת יוקי בנימיני 6 מקומות אחרונים

וייטנאם וקמבודיה 17 יום
13.11.17 בהדרכת תמיר משרקי

יפן 12 יום
22.10.17 בהדרכת אורי ראפ מלא

12.11.17 בהדרכת חיה סולומון
4 מקומות אחרונים

טיולי שלכת לאירופה
ספרד, גיברלטר ופורטוגל 16 יום

23.10.17 בהדרכת אבי פלדמן 4 מקומות אחרונים

לפלנד
ספארי חורף בלפלנד 7 ימים

6.3.18 בהדרכת ליאורה דניאלי 6 מקומות אחרונים

אפריקה
דרום אפריקה 13 יום

29.10.17 בהדרכת מירה גלבשטיין
4 מקומות אחרונים

14.1.18 בהדרכת ליאורה דניאלי 8 מקומות אחרונים

טנזניה וזנזיבר 10 ימים
18.12.17 בהדרכת יגאל רון 4 מקומות אחרונים

מרוקו 11 יום
22.10.17 בהדרכת שמעון עטר מלא

חופשה חלומית בחנוכה באיי סיישל
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מה עושים
בחול המועד?

חול המועד הוא מינוח שמקורו מאוחר, 

הקדומים  ובמקורות  במשנה  שכן 

הוא  "מועד".  האלה  הימים  נקראים 

מבטא את העובדה שאנו מצויים בימים 

מחד  קטבים:  שני  להם  שיש  מיוחדים, 

המצויים  המועד  ימי  הם  אלו  גיסא, 

בין יום האסור באופן מוחלט במלאכה 

הפותח את השבוע המיוחד הזה, ובין יום 

החותם  מוחלט במלאכה  באופן  האסור 

כמו  שלא  הזה.  המיוחד  השבוע  את 

בימים  כולה–  השנה  לאורך  החול  ימי 

אלה מוקרבים בבית המקדש קורבנות 

המוספים, העלייה לרגל נמצאת בשיאה 

ואף היא מבוטאת בעולת ראיה ושלמי 

"ושמחתם  נוכחת  החג  מצוות  חגיגה, 

ועוד  ימים",  ד' א-לוהיכם שבעת  לפני 

בתורה  כבר  הרשומים  שונים  עניינים 

לימדו  חכמינו  זה.  עיקרון  המבטאים 

אותנו כי ישנו גם איסור מלאכה עקרוני 

בימים האלה, אם כי קשה מאוד להגדיר 

ימים  אלו  גיסא,  אותו במדויק. מאידך 

עם מאפיינים של ימי חול. 

הקיים  ביותר  המוזר  הסימן  ואכן, 

הוא הסימן הפותח  כולו  בשולחן ערוך 

המועד  "חול  המועד:  חול  הלכות  את 

בקצתן"  ומותר  מלאכות,  בקצת  אסור 

הסימן!  כל  זה  תקל(.  או"ח  )שו"ע 

ההלכתיות,  השאלות  רבות  כך,  בשל 

המורכבות מאוד והמסובכות מאוד, שכן 

קשה לקבוע מהו האיסור, וקשה למדוד 

האבד,  )דבר  ההיתר  דרכי  חמשת  את 

מצווה, לצורך המועד, פועל שאין לו מה 

יאכל ומעשה הדיוט(.

ואף על פי כן, ניתן לנסח את התנועה 

הרוחנית של חול המועד, בין בניסוחים 

לימים  המוטעה  היחס  את  השוללים 

את  המניעים  בניסוחים  ובין  אלה, 

אותו.  לעצב  שצריך  הרוחני  העולם 

ל"מכוון  נחרצת  התנגדות  מוצאים  אנו 

לדחיית  לאמור–  במועד",  מלאכתו 

גם  לעשותם  שניתן  ומעשים  פעולות 

לאחריהם,  או  המועד  שלפני  בימים 

אלא שנוח לו לאדם להעמיס אותם על 

מתוך  אחד  סעיף  זהו  המועד.  חול  ימי 

רב  "ואמר  חכמים  של  חמורים  דברים 

עזריה  בן  אלעזר  רבי  משום  ששת 

עובד  כאילו  המועדות  את  המבזה  כל 

לא  מסכה  אלהי  שנאמר  זרה  עבודה 

תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות 

תשמר" )פסחים קיח ע"א(. אנו נדרשים 

כאל  המועד  לחול  להתייחס  לא  אפוא 

כי אם להפך–  ימי השלמה למלאכתנו, 

שלא  כדי  האלה  הימים  את  לפנות 

לבזות את המועדות, וכדי שלא להמיר 

לעבודה  שלהם  הגדולה  המשימה  את 

ולתעסוקה. 

דבריו  שלהם?  הגדולה  המשימה  ומהי 

מלל  בר  בא  רבי  של  המשמעותיים 

הבשורה  את  מבשרים  בירושלמי 

מצטרפים  היו  לו  לדבריו,  הגדולה. 

אליו חבריו היה מתיר לעשות מלאכה 

בחול המועד, שכן "כלום אסרו לעשות 

כדי  אלא  מועד  של  בחולו  מלאכה 

בתורה,  ויגיעין  ושותין  אוכלין  שיהו 

ואינון אכלין ושתין ופחזין" )ירושלמי(. 

המועד  חול  מטרת  כי  עולה  מדבריו 

כביטוי  ושותין"  "אוכלין  כפולה:  היא 

הורחבו  אלה  ועניינים  החג,  לשמחת 

בארץ  לטיול  למשפחתיות,  בזמננו 

ישראל, לאווירת המועד וכדו'. ובד בבד, 

חלק  הקדשת  לאמור:  בתורה",  "ויגעין 

מחול המועד להנכחת התורה בעצמנו, 

במשפחתנו, ביסודות החברתיים שלנו, 

העולם  המועד–  קדושת  של  ובייחודה 

הרוחני הפנימי.

לנוכחות  האחרונה  בשנה  זוכים  אנו 

גדולה של חול המועד בעולם התעסוקה. 

ולייחד  נוספת,  ניתן לטפס קומה  עתה 

המשפחתית  לתורה  המועד  מחול  חלק 

קדושת  את  בכך  ולראות  הגדולה, 

המועד ואת ייחודו. 

ycherlow@gmail.com 

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

פרשת שבוע
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ולכולם יהיה מקום 

זה,  פזמון  ְּתִהָּלה".  ִיְׂשאּו  ָירֹּנּו  ַיַחד  ְסֻגָּלה,  ְלַעם  ְולּוָלב  "סּוָּכה 
עובר כחוט השני בפיוט יפהפה לחג הסוכות, שנכתב על ידי 
הי"ז(  )סוף המאה  רבי משה אדהאן, אב"ד מכנאס שבמרוקו 
ומתאר את מצוות הסוכה וארבעת המינים ואת טעמיהם על פי 
תורת הסוד ומדרשי חז"ל. בין השאר, נאמר בו: "ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 

ְּבֵצל ֻסָּכתֹו, ִיְסּתֹוֵפף ֶיֱחֶסה ַּתַחת ֶאְבָרתֹו". 

במטבע  הסוכות  חג  את  הפייטן  טובע  וחז"ל,  המקרא  כדרך 
וחותם של שמחה. לצד השמחה ניצב גם ערך ה"שלום" במרכז 
אנו  בפינו,  כך  כל  הרווח  הסוכה. לצד המונח "שבת שלום", 
מדברים גם ב"סוכת שלום", מה שלא מצינו במצוות אחרות 
או  שלום"  "ציצית  שלום",  "אתרוג  על  למשל  מדברים  )אין 
המונח לתודעה הלאומית,  כך חלחל  כדי  "מצת שלום"(. עד 
שגם בשירה העברית החדשה ובפזמוני ימינו ניתן למצוא את 
שמר,  נעמי  של  המפורסם  הילדים  בשיר  למשל,  כך,  הדיו. 

"שלומית בונה סוכת שלום". 

גם  כידוע,  שהוא,   – 'שלום'  ששם  לכך  הסוכה  זכתה  במה 
כינויו של הקב"ה – ייקרא עליה? בשונה מהתפילה המייחלת 
ל"פרוש עלינו סוכת שלומך", או "עלינו ועל עמו ישראל ועל 
ירושלים", או הפיוט שבו פתחנו, המדגיש ששמחת החג היא 
ישראל בצל סוכתו", מקורות אחרים  ו"ישמח  "לעם סגולה", 
מדגישים גם את הפן האוניברסאלי, הכלל עולמי, של מצוות 

הסוכה. 

היהודי  המסר  לצד  אחרים,  ולמועדות  השנה  לראש  בדומה 
והלאומי, שמציין גם את המאורע ההיסטורי של יציאת מצרים, 

יש בסוכות ממד כלל עולמי מובהק. 

כנגד  החג  בימי  פרים  שבעים  בהקרבת  לביטוי  בא  הדבר 
שבעים אומות העולם. כך גם בהפטרת היום הראשון )זכריה 
למלחמה,  ירושלים  על  הגוים  כל  עליית  את  המתארת  יד(, 
וסופה – "והיה ה' למלך על כל הארץ... והיה כל הנותר מכל 
הגוים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות 

למלך ה' צבאות ולחוג את חג הסוכות". 

איני בטוח שכל עולי הרגל שמציפים בימים אלה את ירושלים 
הנביא  אך  הגוים",  "כל  את  לצדם  לראות  שמחים  היו  אכן 
זכריה ממשיך ומתאר מה יהיה עונשו של גוי שיימנע מעשות 
כן, ומבליט את חשיבותה של עלייה זו. גם שלמה המלך עומד 
ב"ירח האיתנים" ונושא תפילה לשלום העולם כולו: "וגם אל 
הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען 
שמך... ובא והתפלל אל הבית הזה... ועשית ככל אשר יקרא 

אליך הנכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך". 

בשונה מתפישה הרווחת בחוגים רחבים בימינו, חשוב אפוא 
לא רק "מה יעשו היהודים" אלא גם מה "יאמרו הגויים" ומה 
של  הרוחני  ובייחודה  הקב"ה  במלכות  הגויים  הכרת  יעשו. 
או  פוליטי  צעד  רק  אינה  ירושלים  ובירתה  ישראל  מדינת 

דיפלומטי מחוכם. יש לה ממד תיאולוגי עמוק. 

ההכלה שמאפיינת את חג הסוכות מתבטאת גם בבית פנימה. 
התורה אמנם מצווה אותנו "חג הסוכות תעשה לך... ושמחת 
מוסיפה,  מיד  אך  יג(,  טז,  )דברים  ובתך"  ובנך  אתה  בחגך 
תוך כדי דיבור גם את "עבדך, ואמתך, והלוי, והגר והיתום 
אותם  כל  כלפי  גם  המכוון  פסוק  והאלמנה אשר בשעריך". 
אנשים המוכנים לדאוג ל"שבעים אומות העולם", אך שוכחים, 
בלהט דאגתם זו, את העני והגר, היתום והאלמנה שנמצאים 

מאחורי הדלת שממול.

חג הסוכות מכריח את היהודי "לצאת מן הבית", מן הקונכייה 
הפרטית שלו, ולראות את הכלל, את ה"אחר", בן ברית ושאינו 

בן ברית. לחוש את סבלותיו, ולשתפו בשמחתו. 

השכנים,  "יבואו  בונה,  "סוכת שלום", ששלומית  הסוכה,  אל 
כולם בהמונים". לכולם, כך מבטיחה המשוררת וכך, להבדיל, 

מורים אותנו חז"ל, "לכולם יהיה מקום".

aviadhacohen3@gmail.com 

פרופ׳ אביעד הכהן
דיקן המרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט

בשערי המשפט העברי
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מידות היחיד והיחד

הרב אליעזר חיים שנוולד
ראש ישיבת ההסדר ״מאיר הראל״

מודיעין-אופקים

'אור מקיף' בסוכה ובמידות
מצוות הסוכה חביבה על ישראל )פלא יועץ(. הישיבה ב'צלא 
דמהימנותא'– צל האמונה )זוהר ח"ג קג א( לזכר ענני הכבוד 
שהקב"ה הושיב בהם את ישראל במדבר )סוכה יא ב(. "למען 
ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי 

אותם מארץ מצרים אני ד' אלקיכם" )ויקרא כג מג(.

שיש  רוחנית  להארה  קשורה  הסוכה,  של  העוטפת  האווירה 
גבוהה שמשרה  רוחנית  'אור המקיף', הארה  בסוכה, בבחינת 
רוח של קדושה ליושבים בה: "והנה זהו טעם מצות סוכה כל 
שבעת הימים של החג כי הנה ענין הסוכה הוא אור מקיף וכו'. 
סוכה  וכו'. עושים  מלכות  בני  מלכים  בני  ישראל  ואנחנו 
ויושבים בצל אור המקיף ההוא המתפשט בה המקיף וסובב 
אותה כעין סוכה כדי שנמשיך אלינו מן האור המקיף ההוא" 

)שער הכוונות - דרושי חג הסוכות דרוש ד(.

שמגמתו  המקיף'  ל'אור  קשורה  המינים  ארבעת  מצוות  גם 
הם  מינים  "...והד'  מתוכו:  ולהאיר  האדם  של  לנפשו  לחדור 
ולולב  סוכה  העניין  האדם. ובאור  בפנימיות  הדעת  להמשיך 
בד'  הדעת  והמשכת  המקיף  אור  שהוא  ותפילין  ציצית  כמו 
דבר  בכל  שיש  נודע  מינים. כי  הד'  כמו  דתפילין  בתים 

פנימיות וחיצוניות. וכן בעבודת האדם" )שפת אמת(.

אנו מבקשים להיכנס לסוכה ולהתבונן, עד מקום שתפיסתנו 
כמרכיב  מקיף,  באופן  המקיף'-  ה'אור  בהשפעת  מגעת, 
כיצד  ולבחון  שמשפיע על העולם הרוחני במובן הרחב שלו 

הוא משפיע על הנפש על אישיות והמידות.

להבנה  קשורה  פנימי'  'אור  לבין  מקיף'  'אור  בין  האבחנה 
העולם  לבין  העליון  הרוחני  העולם  בין  הקשר  של  בסיסית 
נכנס  וכאשר  הוא שווה,  כולו  כי הנה האור  "דע,  שמתחתיו: 

ואז  כולו,  את  לסבול  בכלי  כח  ואין  הכלי,  בתוך  ומתלבש 
נשאר ממנו קצת אור בחוץ בבחינת אור מקיף, מה שלא יכול 
להשאר בתוך הכלי. ואז שני האורות האלו, מאירים את הכלי. 
כי האור הפנימי, הוא בוקע בדופן וכותל הכלי. ועובר אורו עד 
מחצית עוביו של הכותל, ומאיר בו מצד פנים. והאור המקיף 
אורו עד  ועובר  ובכתליו,  בדופנו  הכלי  חיצוניות  בוקע מצד 
ע"י  כי  בו, ונמצא  ומאיר  חצון  מצד  כלי  של  עוביו  מחצית 
שני האורות האלו, מקבל הכלי הארה, ומזדכך מבית ומחוץ" 

)שער ההקדמות - דף ז עמוד ב(.

ו'אור  'אור מקיף'  יש  עובר  הרוחניים שהאדם  גם בתהליכים 
מה  פירוש:  מקיף'.  ו'אור  פנימי'  'אור  דיש  "ידוע  פנימי': 
מנהיגו,  שהקב"ה  ומה  פנימי',  'אור  נקרא  זה  השיג  שהאדם 
למעלה מהשגתו, זה נקרא 'אור מקיף'" )ר' צדוק 'דובר צדק', 
הקודש  ממרום  שבאים  האבסולוטיים  מות(. הערכים  אחרי 
עם  אינטראקציה  מקיימים  הם  מקיף';  'אור  בבחינת  הם 
האישיות של האדם, וחלק מהם חודר פנימה לבחינת ה'אור 
הפנימי', מתמזג עם האישיות ומשפיע עליה באופן מוגדר. 
ה'אור המקיף' אינו מנותק, הוא מקיים זיקה עם ה'אור הפנימי', 
האדם  לב  לשים  בלי  גם  העת.  כל  אותו  ומעשיר  משפיע 
מצוי כל העת בתהליך של ספיגה מה'אור המקיף' אל ה'אור 
הפנימי'. תהליך זה מסב אושר ושמחה לנפש: "... האור הפנימי 
שהנשמה מפכה מתוכיותה, צריך תמיד להתפגש באור המקיף 
בעולם. בכל  המופיע  הכללי  עליון  מאור  התורה,  מן  שחודר 
האורות  של  היפה  החיבור  באיכות  לעסוק  צריכים  ויום  יום 
עליון  אור  מחיבור  תולדה  הוא  העולמי,  הקולתור  הללו. כל 
זה ומצד החיצון שלו" )שמונה קבצים קובץ א תתנה(. ה'אור 
המקיף' הוא כולל, וה'אור הפנימי' מוגדר, אישי ומוגבל יותר. 
ה'אור המקיף' יוצר את ההשראה ומאפשר לספוג ממנו פנימה 

לפי הצורך והרצון.

והאדם  העולם  של  וההתקדמות  העלייה  שתהליך  מכאן 
וה'אור הפנימי': "בהתעלות  קשור לחיבור בין ה'אור המקיף' 
העולם יתחברו שני האורות, ובתוך הפנימי יכנס כל המקיף, 
כלומר שכל מה שהוא נעלה מגבולות יהיה נקנה להעצמיות 
כולן"  התשוקות  יסוד  דמלכא,  בגופא  לאשתאבא  הפנימית, 

)שמונה קבצים קובץ ו רמח(.
eliezershenvald@gmail.com 



11גליון  842 גליון חג סוכות  י״ז תשרי תשע"ח



גליון  842 גליון חג סוכות  י״ז תשרי תשע"ח 12

פרשה ומדרש

הרבנית ד״ר מיכל טיקוצ׳ינסקי
עו״ד, ראשת בתי המדרש
המכללה האקדמית הרצוג

מצוות החג 

בספרו 'סגנונות של קיום, היבטים עיוניים מדעיים ויישומיים' 
])עורכים: רנד ושקולניק( תשס"ט[, מתאר פרופ' רנד שלושה 
 being( ו"לעשות"  לי"  "שיהיה  "היות",  קיום:  של  סגנונות 
having ו- doing(. הסגנונות הללו מצביעים על נטיות של 

אנשים שונים לחיות בסגנונות שונים. 

המודל "שיהיה לי" )having(, מצביע על כך שיש מי שצבירת 
הזו  התודעה  כן,  ועל  קיומו  של  יסודית  תפיסה  היא  רכוש 
הופכת להיות בסיס האינטראקציה שלו עם בני אדם. מדובר 
ומחפשים  וכח  מעמד  שצוברים  באנשים  טיפולוגי  באופן 
כיצד לנכס רעיונות. כמורים או הורים הם רואים בתלמידים 
כיוון שבסוף, דרך ההסתכלות שלהם  ומייצגיהם,  ממשיכיהם 

על העולם היא רכושנית. 

מהופך  זה  מודל  "להיות".   being ה-  הוא  אחר  קיום  מודל 
לסגנון ה"שיהיה לי". מדובר באנשים שיש להם חוויות פנימיות 
עשירות, שהם נוכחים בעצם קיומם ואינם תובעים מן הסביבה 
חופשית  להתפתחות  כזכאי  האחר  את  רואים  אף  הם  דבר. 
בהרחבת  מתעניינים  אלו  זאת.  לאפשר  מבקשים  אף  ואולי 
אופקים ומתאפיינים בשאיפה לצמיחה אישית. אנשים כאלה, 
את  יציבו  לא  הורות,  או  הוראה  בתפקידי  מצויים  כשהם 
הסמכות שלהם במרכז ולא יפעילו כח, אלא יעמידו את עצמם 
כמות שהם ללא דרישה להשפעה או למעמד. התמיכה שיקבלו 

מהסביבה תתבסס על הערכה ולא על שליטה. 

 ,doing "לעשות"-  של  השלישית  הקיום  בתודעת  שחי  מי 
המעשי,  האספקט  את  רעיון  ובכל  דבר  בכל  תמיד  מחפש 

הוא  בעיניו,  למימוש.  לבוא  עשוי  לפניו  המובא  הדבר  איך 
כלי שרת למטרה המעשית, והיא שעומדת מול העיניים ולא 

האידיאולוגיה שמאחוריה. 

אדם  בני  למיין  ניתן  האלה  הקיום  סגנונות  שלשת  בעזרת 
גם  היטב  מיצגים  שלשתם  בהבנתם.  ולסייע  והתנהגויותיהם 

שלשה היבטים מקבילים בחג הסוכות. 

מן  ולא  "תעשה  של  בכלל  תלוי  סוכה  מהלכות  ניכר  חלק 
העשוי". מקור הלכה זו בפסוק "חג הסוכות תעשה לך", מכאן 
נגזר החיוב שהאדם יבנה את הסוכה במו ידיו ולא יסתמך על 
לו. המקרה של החוטט בגדיש הוא דוגמה לכך: אדם  המוכן 
שיוכל  כך  מערימת קש  חלק  גורע  באופן שהוא  סוכה  בונה 
להיעמד במרכזה כשמעליו עדיין חלק מן הקש. דא עקא, כיוון 
שהסכך עומד שם ממילא שלא לשם סוכה, והאדם רק מייצר 
חלל להיכנס תחתיו, הסכך אינו כשר, משום "תעשה ולא מן 

העשוי" )סוכה יב, א(.

גבי  גפן או קיסוס שהודלו על  נוסף הוא המקרה של  מקרה 
סככה. הצמחים הללו כיסו את תקרתה והפכו מאליהם להיות 
הנדרשת  האקטיביות  מידת  על  לקרקע.  המחובר  לסכך,  לה 
הקיסוס  או  הגפן  קציצת  האם  מחלוקת-  ישנה  זה  במקרה 
וניתוקם מהקרקע די בהם כדי להכשיר את הסוכה או שמא 
יש צורך אחר הקציצה גם בנענוע הענפים. אולם, אין חולק 

באשר לדרישה לאקטיביות בעשיית הסכך )סוכה יא, א(. 

להיות  אותנו  מפנה  בכללה  העשוי'  מן  ולא  'תעשה  הלכת 
בסוכה  לרצות  סוכה,  ליצירת  יזום  באופן  ולפעול  אקטיביים 
פן  זהו  המטרה.  להשגת  מעשית  ולדאוג  מצווה  לשם  שהיא 

אחד של החג.

פן אחר של החג בא לביטוי בארבעת המינים. ההדגשה במצוות 
לולב היא על "ולקחתם לכם" ודרשו חז"ל "משלכם" )ספרא, 
אמור(. אדם אינו יוצא ידי חובתו בלולב הגזול או בלולב של 
חבירו, ועליו לדאוג להיות הבעלים של הלולב אותו הוא נוטל. 
ה'  את  לעבוד  יש  לי".  "שיהיה  על  היא  ההדגשה  זו  במצווה 

באמצעות הרכוש.
 המשך בעמ' 38 ‹



13גליון  842 גליון חג סוכות  י״ז תשרי תשע"ח



גליון  842 גליון חג סוכות  י״ז תשרי תשע"ח 14

 פרשת השבוע לאורם של גדולי החסידות

הרב שי פירון

גם אתרוג זקוק לעזרה
רבי נפתלי מרופשיץ'

 

את המדרש הבא למדנו עוד בכיתות הייסוד:

"'פרי עץ הדר' -  אלו ישראל. מה אתרוג זה יש בו טעם ויש 
בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם 

מעשים טובים.

טעם  בו  יש  הזו  התמרה  מה  ישראל.  אלו    - תמרים'  'כפות 
ואין בו ריח, כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם 

מעשים טובים.

'וענף עץ עבות' - אלו ישראל. מה הדס יש בו ריח ואין בו 
טעם, כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם 

תורה.

'וערבי נחל' -  אלו ישראל. מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה 
ריח, כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא 

מעשים טובים.

אלא  אפשר,  אי  לאבדן  להם?  עושה  הוא  ברוך  הקדוש  ומה 
אמר הקדוש ברוך הוא: יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרין 
אלו על אלו. ואם עשיתם כך אותה שעה אני מתעלה. הה"ד 
מתעלה?  הוא  ואימתי  מעלותיו'.  בשמים  'הבונה  ט(  )עמוס 
'ואגודתו  ט'(  עמוס  )שם  שנאמר  אחת,  אגודה  עשויין  כשהן 
לכם  'ולקחתם  לישראל  מזהיר  משה  לפיכך  יסדה'.  ארץ  על 

ביום הראשון'".

לאבדן  להם?  עושה  הוא  ברוך  "ומה הקדוש  המדרש מדגיש: 
אי אפשר, אלא אמר הקדוש ברוך הוא: 'יוקשרו כולם אגודה 
אחת והן מכפרין אלו על אלו'". אם  כנים אנחנו, מובן הצורך 
כדי  האחרים  אל  להתחבר  ה'הדס'  גם  אולי  או  ה'ערבה'  של 

לאתרוג?  לכאורה,  חסר  מה  אבל  בהם.  החסר  את  להשלים 
האתרוג המהווה עדות למי שיש לו טעם וריח, יכול לשהות 

בבדידותו הזוהרת?!

עיון בדברי השפת אמת, האדמו"ר מגור, שופך אור חדש על 
הבנת מלאכת הימים הללו:

"בענין לולב ומיניו. דאיתא במדרש נגד חילוקי בני ישראל 
היינו שיכול כל אחד למצוא את  כו'.  וריח  שיש בהם טעם 
שלו בזה החג דכתיב 'ולקחתם לכם'". כלומר – החילוק בין 
המידות השונות המאפיינות בני אדם שונים מלמדת שמלאכת 
החג היא שכל אחד יגדיר, ביושר, את יחודיותו, את תכונותיו. 
מפני  מקרי,  אינו  הטבע  מן  הבא  לצמח  הדימוי  זה,  בהקשר 
שהכלית של כל אחד היא לגלות את תכונותיו הטבעיות. אדם 
לא יכול לברוח מאופיו. ממשיך האדמו"ר מגור לבאר:  "אבל 
צריך להיות כל אחד בטל להכלל כדי להשלים רצון הבורא 
את  יגלה  אחד  כל  אם  ערך  אין  ישראל". כלומר,  בבני  ית' 
מדרגתו ויחיה לעצמו. מציאת האופי העצמי אינה רק משחק 
זיהוי תרומתי לכלל.  טריוויה אלא פעולה עמוקה שתכליתה 
מה ערך יש בהיות האתרוג – לבדו?  "ולכן הוא זמן שמחה כי 
כל השמחה כשאדם בא לשורשו ומקומו. וחג הזה מחלק דעת 

לכל אחד מנפשות בנ"י כפי מדריגתו"...

מכאן, כשמצמידים את ארבעת המינים ומנענעים אותם יחד, 
מדגישים את ההשפעה ההדדית שיש ביניהם. לשם כך צריך 
להכיר בצורך שבחיבור, בהבנה שאתה – רק חלק מהמציאות.

פעם אחת בכה רבי נפתלי מרוְּפִשיץ ואמר: "אני נכדו של רבי 
יצחק הלוי הורוביץ ולמרות זאת, כשאני מנענע את ארבעת 
בשמים.  משפיע  ולא  הדבר  פועל  לא  הסוכות  בחג  המינים 
מהודר,  אינו  ואתרוגו  פשוט  חייט  הוא  היְרש  משרתי  ואילו 
ובכל זאת כל השמים מזדעזעים כשהוא מנענע את אתרוגו". 
כנראה שהחייט מרגיש צורך להתבטל ולהצטרף, ורבי נפתלי, 

סבר שהוא כבר הגיע לבחינת אחד המינים העומד לעצמו. 

שמחת סוכות היא בהצטרפות ובהזדקקות של כולנו.

בהגות החסידית בפרשה.  לסיומה שנה בה עסקנו  כאן באה 
תודה על ההערות וההארות הרבות. ניפגש אחרי החגים עם 

נושא שנתי חדש.
shaypiron1@gmail.com 
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כל הטיולים על בסיס חצי פנסיון - תינתן אפשרות להכנת כריכים לצהריים.  מיסי נמל ודלק נכונים לתאריך: 1/10/17  ט.ל.ח.

מסורת - טיולי איכות

www.rimon-tours.co.il | www.ofakimtours. 03-7610704
co.il | gabi@rimon-tours.co.il וכל סוכני הנסיעות המורשים

בהנהלת גבי מור יוסף

מועדים לשמחה

למטיילנו הנפלאים

ולכל בית ישראל

11 ימים עם אבי לנקרי
15.10 מלא, 22.10 מלא, 5.11 מלא,
19.11, 26.11, 13.12 - חנוכה 8 ימים

חדש ומיוחד - 11 ימים
עם אבי לנקרי 26.4.18

מרוקומרוקו ודרום ספרד

7 ימים

עם אבי לנקרי וגבי מור יוסף

יציאות:

1.2, 7.2,  13.2, 19.2, 28.2 – פורים 

למשפחות, 6.3

כולל:

השאלת ציוד ארקטי מלא, אופנועי שלג, 

כלבי האסקי, אייל הצפון, שוברת הקרח 

"סמפו"' פארק חיות הבר.

פנסיון מלא.

בית כנסת וספר תורה.

15 ימים עם גבי מור יוסף
13.2.18 ,2.1.18 ,12.12

לפלנד 2018

תאילנד
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זוית אישית

אבי רט
עורך תלמוד ישראלי

מדיסון

ושמחת

מילת המפתח שתלווה אותנו בימים הקרובים תהיה 'שמחה'. 

את  נשיר  שמח',  'חג  האיחול  את  ושוב  שוב  ונאחל  נשמע 

ששמו  בחג  ב"ה  לנו  מחכה  והשיא  בחגך',  'ושמחת  המילים 

הוא שמחה- 'שמחת תורה', ומשם לריקודים, הקפות, הקפות 

שניות, ושמחה גדולה תהיה בע"ה במחוזותינו.

את מילות השיר המיתולוגי שכתב אברהם צבי אידלסון- 'הבה 

נגילה', רבים שיבשו בשוגג- ובמקום לשיר את המקור- 'עורו 

משהו  או  שמח'  להיות  'מוכרחים  שרים  שמח'  בלב  אחים 

בשמחה  להיות  גדולה  'מצוה  את  לכך  נוסיף  אם  בסגנון... 

גדולה  הכוונה  נקבל  בהחלט  ושירים,  פסוקים  ועוד  תמיד', 

וציווי להשתדל להיות במצב של שמחה בכלל, ובחגים בפרט.

העולם מחפש את הדרך לשמחה. הוא עושה זאת באמצעות 

ענק,  ומסכי  גדולות  במות  עשן,  זיקוקים,  אפקטים,  מוזיקה, 
רמקולים בעוצמות אדירות, תאורה מתוחכמת ומרצדת, ולכל 
זה מצטרף האלכוהול, חומרי שאיפה כאלו ואחרים שאמורים 
'לעשות טוב' ועוד 'חומרי תידלוק' ואלמנטים נוספים שמטרת 

כולם- שמחה.

עורו אחים בלב שמח ומוכרחים להיות שמח, והמין האנושי 
בכלל וכל אדם בפרט מחפשים את הדרך לשמחה.

אחר  מתכון  גיבש  וחגיו,  מנהגיו  באמצעות  היהודי,  העולם 
אפקטים  של  תוצאה  איננה  השמחה  היהודי  בעולם  לשמחה. 
חיצוניים מרוביי סאונד ותאורה, אלא היא הסיבה לחיים. קמת 
בבוקר? אמרת "מודה אני"? יש לך מה לאכול? מכאן ואילך 

הכל בשמחה. איזהו עשיר? השמח בחלקו. 

כאלו  נסיבות  של  תוצאה  ולא  לחיים,  המקור  היא  השמחה 
הקיום  עצם  לחלוטין.  שונה  חיים  נוסחת  זו  בחיים.  ואחרות 
שלי, השייכות לעם היהודי, והקשר עם הקב"ה– כל אלו הם 

הסיבה למסיבה ולשמחה.

יהודי פשוט הרוקד ומפזז בכל עוז ואון עם ספר התורה- מלא 
בשמחה יותר מרבבות מנופפי ידיים באירועי ענק בפארקים 
או  גופם  את  'לתדלק'  כדי  חיצוניים  לאלמנטים  הזקוקים 

נשמתם.

החגים היהודיים בכלל, וסוכות ושמחת תורה בפרט, הם תחנת 
התידלוק היהודית לשמחה לשנה כולה, ולחיים כולם.

 ושמחת בחגך היית אך שמח!

הדף היומי לילדים ונוער

ַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין ַּדף פ'

ְׁשֵני ֵעִדים וַהְתָרָאה

ישנם ְׁשֹלָׁשה ִּדיִנים ְיסֹוִדִּיים ְלַגֵּבי ִחּיּוב ִמיַתת ֵּבית ִּדין.

א. ֲאִפיּלּו ָעַבר ָאָדם ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ְּביֹוֵתר, ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ִמיָתה 
ֶאָּלא ִּביֵדי ֵּבית ִּדין, ַאְך ִאם ֹלא הּוָבא ְלֵבית ִּדין ֶׁשִּיְפְסקּו ְּבִדינֹו 

ֵאין ְרׁשּות ְלָהְרגֹו.

ב. ֵאין ֵּבית ִּדין ָּדִנים ָאָדם, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ְׁשֵני ֵעִדים ַהְמִעיִדים 
ֶׁשָּכְך ְוָכְך ָעָׂשה, ַאְך ֵאין ְמַקְּבִלים ָּכל הֹוָכָחה ַאֶחֶרת.

ִמְּלׁשֹון   - ַהְתָרָאה  ָהְיָתה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָאָדם  ַמֲעִניִׁשים  ֵאין  ג. 
ֶׁשַהּתֹוָרה  "ַּדע  ֵעִדים:  ּבֹו  ִהְתרּו  ַהַּמֲעֶׂשה  ִלְפֵני  ְּכלֹוַמר,  ַאְזָהָרה, 
אֹוֶסֶרת ַלֲעׂשֹות ָּכְך ָוָכְך ְוִאם ַּתֲעֶׂשה ִּתְתַחֵּיב ִמיַתת ֵּבית ִּדין". ִאם 

ְּבָכל ֹזאת הּוא ִהְתַעֵּלם ִמן ַהַהְתָרָאה הּוא ִמְתַחֵּיב ִמיָתה.

ִּדין ַהְתָרָאה נֹוֵהג ְּבָכל ַהֳעָנִׁשים ֶׁשֵּבית ִּדין ַמֲעִניִׁשים, ְּכגֹון ִמיָתה 
ּוַמְלקֹות )ְלַמֵעט ִחּיּוֵבי ָממֹון(, ְלַמֵעט יֹוְצֵאי ֹּדֶפן, ֶאָחד ֵמֶהם הּוא 

ֵמִסית ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִּמְתַחֵּיב ִמיָתה ַּגם ְּבֹלא ַהְתָרָאה.

]מתוך 'תלמוד ישראלי-הדף היומי לילדים', הוצאת ידיעות אחרונות[

avir@medison.co.il 

במלאת עשרים ושתיים שנים לנפילתו בלבנון של בננו

סרן יוסי אוחנה הי"ד

יתקיים לימוד ליל הושענא רבה
ביום שלישי כ' תשרי )10/10/17( בבית הכנסת "אוהל חיים"

אשדוד. "שחר"(,  הספר  לבית  )צמוד  ד'  רובע  בורדו,  פארק 

בס"ד

"ישובו ישבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון" 
)הושע, י"ד(

אזכרה

לימוד "קריאי מועד"  – 21:30
הרב אילעי עופרן – רב קיבוץ קבוצת יבנה  – 21:45

הרב אוהד תירוש – ראש בית מדרש לבוגרי צבא  – 22:40
"בני דוד", עלי.        

הרב ברוך סליי – ראש מדרשת"אוריה".  - 24:00
המשך "קריאי מועד"  

- נא לדייק -

העלייה לבית העלמין
ביום שישי, כ"ג תשרי )13/10/17(

בשעה 9:00
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תפריט עשיר ומגוון לסוכות
מבית המסעדה היהודית



גליון  842 גליון חג סוכות  י״ז תשרי תשע"ח 18

הרב ד״ר רונן לוביץ
רב ניר עציון, נשיא

׳נאמני תורה ועבודה׳

ערך מוסף

האם "מוכרחים להיות שמח"?

להיות  "מוכרחים  ששרים  מי  יש  נגילה"  "הבה  הידוע  בשיר 
שמח", אולם, זו טעות כפולה- הן מבחינת הטקסט והן מבחינת 
מ. אידלסון, שחיבר  ההיגיון. מבחינת הטקסט- מחבר השיר, 
אותו לרגל כניסת אלנבי לירושלים, כתב בשירו: "עורו אחים 
בלב שמח", ולא "מוכרחים". מבחינה הגיונית לא מתקבל על 

הדעת שאפשר להכריח מישהו להיות שמח.

ברם, לכאורה זה בדיוק מה שדורש מאתנו חג הסוכות. בחג 
בספר  ונשנית  חוזרת  והיא  לשמוח,  מיוחדת  מצווה  ישנה  זה 
ואף  ָׂשֵמַח",  ַאְך  ְוָהִייָת  ְּבַחֶּגָך...  "ְוָׂשַמְחָּת  יד-ט(:  )טז,  דברים 
משתלשת בספר ויקרא )כג, מ(: "ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם 

ִׁשְבַעת ָיִמים". 

כמה הסברים ניתנו לשמחת החג. במדרש אחד קישרו חכמים 
ובמדרש אחר  יום הכיפורים שעבר בשלום,  את השמחה עם 
ששני  נראה  לא  ועדיין  היבולים.  באסיף  השמחה  את  תלו 

באשר  סוחפת.  בשמחה  לצאת  סיבה  נותנים  הללו  ההסברים 
ליום הכיפורים, אין לנו כל וודאות שנחתם דיננו לחיים טובים, 
ביבולים  יותר  מוצלחות  שנים  היו  הסתם  מן  האסיף-  ולגבי 

ומוצלחות פחות.

וכך, כאשר מדי שנה בשנה אנו קוראים ושומעים על מצוות 
השמחה בחג, אנו תוהים על מה ולמה עלינו לשמוח. שאלה 
דאגות  סתם  או  צרות  אנשים שאסונות,  במיוחד  מטרידה  זו 
אינם  הגופני  מצבם  שמפאת  וכאלה  הרגשתם,  על  מעיבים 
אמורים  אלה  אנשים  כיצד  משחקים.  במחול  לצאת  יכולים 

לשמוח?

הידועים  בחג  השמחה  תיאורי  לנוכח  מתחזקת  אף  השאלה 
מספרות חז"ל, שאמרו כי "מי שלא ראה שמחת בית השואבה 
לא ראה שמחה מימיו..." )סוכה נא, א(. השמחה נמשכה בכל 
לילה עד אור הבוקר, אז היו מנסכים את המים על גבי המזבח. 
הרמב"ם מתאר בפרוטרוט: "היאך הייתה שמחה זו, החליל מכה 
ומנגנין בכנור ובנבלים ובמצלתים וכל אחד ואחד בכלי שיר 
יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין ומספקין  שהוא 
ישראל... הם שהיו  גדולי חכמי  ומכרכרין...  ומפזזין  ומטפחין 
מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות..." 

)הלכות לולב ח, יב-יד(.

שמחה:  של  סוגים  שני  בין  הבחנה  שמתבקשת  אפוא  נראה 
המתלהבת  השמחה  מאופקת.  ושמחה  מתפרצת  שמחה 
מתרחשת כאשר קורה אירוע חיובי שחורג לחלוטין משגרת 
אחרי  לידה  ממוות,  הצלה  קרוב,  אדם  של  חתונה  החיים: 
וכדומה. השמחה המתונה אמורה להתמזג  וסיבוכים  עיכובים 
בשגרת החיים, ועניינה קורת רוח ושביעות רצון. כך לדוגמה 
אנו אומרים בהלל: "אם הבנים שמחה", וכך אמר החכם במשלי: 
"בן חכם ישמח אב". האב או האם שרווים נחת מהילד אינם 
רוקדים ומפזזים, אלא חשים קורת רוח, שביעות רצון וסיפוק.

השמחה הבסיסית שאנו נדרשים לה בחג היא השמחה השנייה. 
בעולמנו  שמתרחש  מה  שכל  שנבין  בכך  תלויה  זו  שמחה 
מתנהל ביד ההשגחה ולא בשרירותיות. מתוך אמונה זו יכול 
אדם להיות בשקט נפשי המאפשר לו קורת רוח ושביעות רצון 

במה שקורה בחייו. 

לכך התכוונו חז"ל כאשר קבעו להלכה שחייב אדם לברך על 
הרעה בשמחה כשם שמברך על הטובה )ברכות נד, שו"ע או"ח 
רכב, ג(. הייתכן לברך על הרעה בשמחה נלהבת? ודאי שלא! 
הכוונה היא שהאדם יברך "דיין האמת" מתוך הרגשת בטחון 
שעולמו נתון בידיים טובות, ומי שמנהל אותו יודע מה הוא 
עושה. השמחה היא השקט הנפשי והשלווה הפנימית של אדם 
שהפנים במהלך הימים הנוראים, שיש להאמין בניהולו האמין 

של בורא עולם.

השגחת  את  בו  מציינים  אנו  סוכות.  חג  של  מהותו  זו  ואכן, 
ה' על ישראל במשך ארבעים שנות לכתם במדבר. בשל כך 
נקראת הסוכה בספר הזוהר: "צילא דמהימנותא"– צל האמונה.

לפיכך, הגם שאין אנו יודעים מה נגזר ביום הכיפורים לשנה 
הבאה, ולמרות שהיבול אולי לא היה מוצלח ביותר, אנו שמחים 

 המשך בעמ' 24 ‹
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הלכה מסביב לשולחןתורה ומדע

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

נתניה ועורך עלון ׳מסביב לשולחן׳

ריקודי נשים עם ספרי תורה
בקהילות רבות שוררת אי הסכמה בנוגע למקומן של הנשים 
מאחורי  בלהציץ  התמצה  תפקידן  בעבר,  אם  תורה.  בשמחת 
הפרגוד על הגברים הרוקדים, בשנים האחרונות יש מקומות 
שהן מבקשות לקחת חלק פעיל יותר בשמחה, עד כדי בקשה 
לרקוד )בנפרד, בעזרת נשים( עם ספרי התורה. האם יש בסיס 

הלכתי לאסור את הדבר? 

נהגו  לכאורה, הבסיס לאסור את הדבר הוא משום שלא כך 
בעבר. אך האמנם היה מנהג לאסור? פוסק הרמב"ם )הלכות 
ספר תורה י, ח(: "כל הטמאין ואפילו נדות... מותר לאחוז ספר 
תורה ולקרות בו, שאין דברי תורה מקבלין טומאה". הלכה זו 
נפסקה אף בשולחן ערוך )אורח חיים פח(, ומהווה את הבסיס 
בה.  ולאחוז  לגברים בעלי קרי לקרוא בתורה  להיתר שניתן 
והנה, למרות היתר זה, כותב הרמ"א: "יש שכתבו שאין לאשה 
נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר 
השם או ליגע בספר, ויש אומרים שמותרת בכל, וכן עיקר. 

אבל המנהג במדינות אלו כסברא ראשונה". 

היש מכאן ראיה לאסור את הדבר? הרמ"א כורך יחדיו נגיעה 
כיום,  והלא  ה',  שם  ואזכרת  הכנסת  לבית  כניסה  עם  בס"ת 
הכנסת  לבית  נכנסות  נידות  נשים  שגם  הוא  העולם  מנהג 
ומברכות. אם כך, אין מניעה שגם הנגיעה בס"ת תותר להן. 
ועוד, הרמ"א כותב בהמשך כי "אפילו במקום שנהגו להחמיר, 
מותרין  לביהכנ"ס,  לילך  מתאספים  שרבים  נוראים,  בימים 
לילך לביכנ"ס כשאר נשים, כי הוא להן עיצבון גדול שהכל 
והן יעמדו חוץ". שמחת תורה היא ללא ספק זמן  מתאספים 
שבו כולם מתאספים בבית הכנסת, ועיצבון גדול יהיה לנשים 
ייאסרו  הן  בעוד  התורה,  עם  לרקוד  יוכלו  הטהורות  רק  אם 

בדבר. 

שהמנהג  ז(  ס"ק  )שם,  ברורה  המשנה  העיד  כבר  ושלישית, 
ומברכות  לעולם  היתר  נוהגין  "ובמדינותינו  השתנה 
נאסר  אם  וגם  מנהג,  וביטל  מנהג  בא  כן,  אם  ומתפללות". 
בעבר על נשים נדות לגעת בספר תורה )ובשל כך אף לרקוד 

עמו(, הרי שכיום הדבר הותר.

המפקפקים  הגברים  בנושא.  עקרונית  הערה  להעיר  חשוב 
ראש  צריכים  התורה,  ספרי  עם  לרקוד  הנשים  של  בזכותן 
לכל לבחון האם הם בעצמם עושים זאת כמו שצריך. מסתבר 
שהמנהג להוציא את כל ספרי התורה מארון הקודש ולרקוד 
עימם כלל אינו פשוט. ראשית, אנו יודעים שבדרך כלל על 
הציבור ללכת אל התורה ואין מוליכים את התורה אל הציבור 
חביבות  משום  ורק  קלה(,  סימן  חיים  אורח  ערוך  )שולחן 
אורח  אומר,  יביע  )שו"ת  תורה  בשמחה  זאת  התירו  המעמד 
חיים ז, נו(. שנית, הלכה פסוקה היא שיש לנהוג כבוד גדול 
בספר תורה: "ישב לפניו בכובד ראש וביראה ופחד" )שולחן 
ערוך יורה דעה רפב, א(. והנה, בזמן הריקודים בשמחת תורה, 
קורה לא אחת שנוהגים מול ספר התורה בקלות ראש ונושאים 
אותו שלא בדרך מכובדת. ושלישית, נפסק להלכה )שם, ב( 
שהכל חייבים לעמוד מפני ספר התורה עד שיגיע למקומו או 
הריקודים, כאשר  והנה, במהלך  הרואים.  עד שיתכסה מעיני 
ספרי התורה בחוץ, רבים הם היושבים במקומם ואינם עומדים 
יורה דעה רפב, ה; שניסה לתרץ  מפניו )ראה ערוך השולחן, 

מנהג זה(. 

בעת  הגברים  בעזרת  כיום  שהנעשה  זאת,  מכל  העולה 
הריקודים בשמחת תורה איננו מתיישב לחלוטין עם דרישות 
ההלכה בנוגע לכבוד ספרי התורה. ואם כך הוא, ראוי הדבר, 
לריקודן  מתנגד  כך  ובשל  התורה  לכבודה של  החושש  שכל 
של הנשים איתה, יתקן בראש ובראשונה את הנעשה בתחומו 
הוא ויקפיד בעצמו על כבודם של הספרים– לא יישב במהלך 
הריקודים ולא יקל ראש כנגדם. אם עשה כן, ידי חובתו יצא; 
אך אם לא, נשגב מאד מבינתי כיצד ייתכן שלעצמו הוא מקל 
בשמירת כבודה של תורה ואילו בנוגע לאחרים )ליתר דיוק, 

אחרות( הוא מחמיר.

idopachter@gmail.com 
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הרב מאיר נהוראי
רב משואות יצחק
יו״ר רבני בית הלל

מבט לחיים מתוך הפרשה

עוצמתה של סוכת דוד 

בסיום  שנאמרת  התוספת,  למשמעות  נשאל  אני  שנה  מדי 
הסעודה, בעת שאנו מברכים את ברכת המזון: "הרחמן הוא 
הוא  זו  לפסקה  הנופלת". המקור  דוד  סוכת  את  לנו  יקים 

מנבואת עמוס )ט,יא(: 

"ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת, ְוָגַדְרִּתי ֶאת ִּפְרֵציֶהן, 
ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים, ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלם."

של  המסע  תהליך  את  מתאר  זה  שפסוק  סבור,  המלבי"ם 
כבית  ויציבה  בנויה  הייתה  ימיה  בתחילת  דוד.  בית  מלכות 
קבוע אך במהלך הדורות נהפכה לסוכת עראי. בתקופת הגלות 
נעלמה הסוכה ולא היה זכר למלכי בית דוד. הנביא מתאר את 
העלייה ההדרגתית שצפויה למלכות בית דוד, תחילה: "וגדרתי 
ישראל,  עם  את  וינהיג  דוד  מבית  איש  יבוא  פרציהן"-  את 
מלכות  עול  תקבל  האומה  אקים"-  "והריסותיו  מכן:  ולאחר 

תיהפך  עראי  סוכת  האחרון  ובשלב  תתחדש,  והסוכה  שמים 
דוד  בית  עולם". מלכות  כימי  "ובניתיה  סוכת קבע-   להיות 
ותגיע לבניין  שעברה משברים רבים תיבנה מחדש ותשגשג 
מוצק וקבוע. מו"ר הרב עמיטל זצ"ל ציטט את המהר"ל אודות 

הדימוי של המלכות לסוכה הנופלת:

"דע שנקרא מלכות בית דוד 'סוכה'. כי כל מלכות נקרא 'בית'... 
לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא בית, שהוא בנין 
והקביעות שיש  החוזק  מפני  בית,  נקרא  המלכות  וכן  קבוע. 
הראשון שהיה  עניינו  נתבטל  נופל,  הבית כאשר  למלכות... 
לו. ואם חוזר לבנות, הוא בית חדש. ולא נקרא שהקים בית 
הנופל, שכבר נתבטל, רק כאילו בנה בית חדש מתחלה. אבל 
הסוכה, שאינו בית שהוא בנין גמור וקבוע, ובקלות הוא חוזר 
לעניין  חוזר  והוא  הקמה,  בו  שייך  נפל  אם  לכך  ומעמידו- 
להקמה  עומד  שהוא  דוד,  בית  מלכות  וכן  בקלות.  הראשון 
אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות 'סוכת דוד הנופלת', ואף 
עומדת  שהסוכה  כיון  'סוכה',  שם  עליה  יש  נפילתה  בשעת 
להקים אותה, וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות" )נצח ישראל 

לה(.  

דווקא הדימוי לסוכה נופלת משקף את נצחיותה של המלכות. 
ולבנותו מחדש.  בנין שמתמוטט- צריך לאסוף את ההריסות 
סוכה שנופלת- ניתן להקימה בכל רגע. גם בשעות הקשות, 
בעת שמלכות בית דוד נפלה, עדיין יש לה קיום. אימפריות 
רבות ששלטו בעולם היו כבתים חזקים עם יסודות איתנים, 
אולם בעת שנפלו נעלמו מן העולם כלא היו. לעומתן, מלכות 
ישראל נפלה וקמה מחדש כסוכה שניתן להקימה מיד. דורנו 
חש יותר מכל הדורות את נצחיותה של הסוכה הנופלת. שיאה 
של הגלות בהשמדת העם היהודי בשואה הנוראית- עוד רגע 
והכול כלה, הסוכה נפלה ומיד קמה לתחייה עם הקמת מדינת 
להקים  זכו  התופת  אש  את  ששרדו  אנשים  אותם  ישראל. 
משפחה כאן בארץ הקודש. הסוכה שנשרפה בגלות חזרה עם 
אותם פליטים, שהקימו בית יציב וחזק בארץ ישראל. ושמא 
דוד  בית  שמלכות  לכך,  יתרון  שקיים  ולומר  להוסיף  ניתן 
תחשב כסוכה שיכולה ליפול בכל רגע. הסוכה העראית כולה 
טבעית ואין בה מעורבות אנושית. תחתיה אנו מרגישים את 
תלותנו בקב"ה. מנגד, הבית משדר יציבות וחוסן ועלולים אנו 
יציבותו של  דווקא  בעולם.  הקב"ה  נוכחותו של  את  לשכוח 

הבית עלול להיות בעוכרנו.

במהלך השנה עדים אנו למתח גדול מאד בין מדינות ומעצמות, 
ואנחנו כאהל נטוע בין מעצמות חזקות ומבוססות. כאשר נשב 
בסוכה ונאמר "הרחמן יקים את סוכת דוד הנופלת" נחוש את 
רחמיו של הרחמן שמקים את הסוכה הנופלת והעלה יהודים 
רבים מכל קצוות העולם הרבים לחדש את מלכות בית דוד. 
במשך שבעים שנה אנחנו עמלים לבנות מדינה שתהיה חזקה 
המהלך  על  להתבונן  מתבקשים  אנו  ובסוכות  הבחינות  מכל 
המלך,  דוד  ועד  גויים,  המון  אב  מאברהם,  שהחל  ההיסטורי 
אחרון האושפיזין. נבואת עמוס התגשמה; הקב"ה גדר פרצות 

ובנה בנין כימי עולם.

nehoraim@gmail.com  
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***HOTEL FIM
במלון בריכה, חדר משחקים לילדים

שולחנות ביליארד ופינג פונג
אופציה לטיפולים בתשלום נוסף

ליווי חובשים ישראלים במלון

חבילות הכל כלול
כולל: טיסות, העברות, סקי פס,

ארוחות בוקר וערב עשירות.
סנדביצים לצהרים

)אופציה לארוחת צהרים מלאה(
קפה ועוגה אחה״צ.

בשבת ארוחות מלאות.

טל': 073-2791462 | 050-5886540 | הודעות וואצאפ: 052-7038021

יציאות בינואר שיא עונת הגלישה

ולילדיםלנופשים ללא סקיהנחותאטרקטיבייםמחירים

משגיח צמוד נעם
www.kosher-noam.com | contact@kosher-noam.comטיולי מסורת

חופשת סקי כשרה למהדרין
בהרי הטטרה בסלובקיה

האם "מוכרחים להיות שמח"? 
המשך מעמ' 18

הספר טוב מן הסרט!
פסוק  אמר  מי  ב".  ַיֲעקֹֽ ְקִהַּלת  מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה  ִצָּוה־ָלנּו  "ּתֹוָרה 
זה "תורה צוה"? הפרשה מתחילה ב"וזאת הברכה אשר ברך 
בעל  לנו"?  צוה  "תורה  עצמו  על  משה  יאמר  כלום  משה". 
ישראל  עם  ע"י  נאמר  זה  פסוק  כי  אומר  והקבלה"  "הכתב 
רק  המקרא,  בכל  אכן,  משה.  לדברי  במקהלה  כעונים 
של  הקלאסית  במשמעותה  "תורה"  המלה  באה  בפרשתנו 

"מורשתנו הרוחנית". 

מן  קבלה  היא  ירושה  מורשה.  ל-  ירושה  בין  הבדל  קיים 
את  הלאה  להעביר  הכרח  או  בטחון  אין  ברם,  המורישים, 
הירושה. מורשה מורה על מסירה לדורות הבאים. הוכחה לכך 
אנו מוצאים בעניין ארץ ישראל- "ונתתי אותה לכם מורשה" 

)שמות ו, ח(, שתהיה לכם עדי עד. 

מהר"ם רוטנברג )מובא ב"תורת חיים"(, כתב: "לומר שהתורה 
אינה ירושה לבוא לאדם בנחת. אלא צריך אדם לטרוח אחריה 
העמל  מידת  בה".  )לעיין(  ולהגות  ולילה  יומם  בה  ולעסוק 
שלנו בירושת התורה ובמורשתה זהה ומקבילה לירושת הארץ 

ולמורשתה. 

סמוך  שנוצרה  הכתובה  התורה  ספר  בפשטות  היא  התורה 
מפי  כתב  אותן  המגילות  חיבור  ידי  על  משה  של  למיתתו 
הגבורה במשך כל שנותיהם במדבר. את המורשת העביר לנו 

משה על ידי האות הכתובה. 

על  המקראי  הטקסט  את  ומנתחים  הקוראים  אנו  כך,  בשל 
בסיס הכתוב בלבד, אמורים לדעת יותר מאלו ששמעו את 
הטון  המימיקה,  המבע,  מן  שחסר  מה  אמת.  בזמן  התורה 
והקול, מושלם, מוכפל, ומועצם בתכנים החבויים שבאותיות 

ובמילים. בניתוח הטקסט של התורה, המהווה תשתית בסיסית 
לכל ענפי היהדות, אין כאן 'שמיעה' וניתוח של מידע באופן 
רוחבית,  הבנה  אלא  וידיאו,  מסרטון  כעולה  וליניארי  רציף 

אופקית, אנכית, רב ערוצית, רב זמנית ולא ליניארית.

אחרות  בשפות  לקולט  המשמיע  בין  המתבצעת  הרדוקציה 
אינה קיימת בעברית, שהיא שפה פונטית רק לכאורה. התווים 
הכתובים המייצגים את המסר האלוקי בשפת הקודש מכילים 
מידע פנימי עמוק, בכל הדרגות ובכל הסדרים. האות העברית 
אינה תו הסכמי אלא סימן אלוקי המאפשר קידוד מידע אין 
סופי בתוך תווים ספורים בלבד, קל וחומר בכל ספר התורה.

גם המורשת בעניין ארץ ישראל אינה אמורה להיות מועברת 
על ידי חווית וידיאו אלא על ידי חקירה רגלית ושחזור של 
נהרותיה,  הריה,  כפריה,  עריה,  מידע על אדמתה,  כל שביב 

אתריה וכל אשר עליה ובתוכה. 

 hazutg@gmail.com  

הגיגים

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

המחשב 

בחג מתוך ביטחון ב-ה' שמה שקרה ומה שיקרה הוא מה שצריך 
לקרות. הביטחון הזה מאפשר מידה של שלווה ושביעות רצון. 
אנו נותנים עיננו בחצי הכוס המלאה של האסיף האישי שלנו, 

מודים על מה שיש ושמחים בו.

שמחה מתפרצת ומלאת התלהבות הייתה תופעה מיוחדת לבית 
במקדש  שם  הייתה  הסוכות  "בחג  הרמב"ם:  כדברי  המקדש, 
שמחה יתירה שנאמר )ויקרא כ"ג( ושמחתם לפני ה' א-להיכם 
ְּבַחֶּגָך" שבספר דברים, לעומת  "ְוָׂשַמְחָּת  ימים. הציווי  שבעת 
הכרה  מתוך  הפנימי  והשקט  השלווה  שמחת  את  דורש  זאת, 
מתוך  ההתלהבות  שמחת  לו.  תודה  והכרת  הבורא  בהשגחת 
תחושת קרבה מיוחדת לבורא עולם תתחדש כאשר "בשוב ה' 

את שיבת ציון... היינו שמחים".

ronenlbtch@gmail.com 
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שמחה ואחדות
בחג הסוכות

 

לחג  הסוכות  חג  נתייחד  שמחה  ימי  שהם  ישראל  חגי  מכל 

שכולו שמחה, שעליו נאמר )דברים טז(: "חג הסוכות תעשה 

כן  ועל  אך שמח",  בחגך... והיית  ושמחת  ימים...  שבעת  לך 

כינו חז"ל את חג הסוכות כ"זמן שמחתנו". השמחה הזו אינה 

רק שמחה אישית, של האדם הפרטי עם עצמו, אלא שמחה 

הכוללת את כולם, כמו שמפרט לנו שם הכתוב: "ושמחת בחגך 

אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה 

חייבת  היא  כללית  תהיה  שהשמחה  כדי  בשעריך".  אשר 

להתרחש מתוך אחדות ושוויון. את השילוב הזה של השמחה 

והאחדות מוצאים אנו במצוות החג שעליהן דרשו חז"ל )ויק"ר 

פ' ל( את הכתוב: "שובע שמחות – אלו שבע מצוות שבחג 

הסוכות: אתרוג, לולב, הדס, ערבה, סוכה, חגיגה ושמחה".

האחדות  ממרכיב  יש  הסוכות  חג  ממצוות  אחת  בכל   והנה, 

או השמחה. בארבעת המינים יש גם אחדות וגם שמחה, לגבי 

כז א( שהם כנגד ארבעת  )מנחות  האחדות כבר דרשו חז"ל 

ב'  שבלולב  מינין  היהודי: "ד'  העם  את  המרכיבות  קבוצות 

מהן עושין פירות וב' מהם אין עושין פירות - העושין פירות 

זקוקין  יהיו  פירות  עושין  ושאין  עושין,  לשאין  זקוקין  יהיו 

לעושין פירות, ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן עד שיהו כולן 

באגודה  שיהו כולן  עד  בהרצאה  ישראל  וכן  אחת;  באגודה 

ואגודתו  מעלותיו  בשמים  'הבונה  ט'(  )עמוס  אחת, שנאמר: 

על ארץ יסדה!" ואת לקיחת ארבעת המינים קושרת התורה 

עם השמחה כמו שכתוב )ויקרא כג מ(: "ולקחתם לכם ביום 

וערבי  עבות  עץ  וענף  תמרים  כפת  בדר  עץ  פרי  הראשון 

נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים".

את ענין האחדות מוצאים אנו לא רק במצוות ארבעת המינים 

ב(:  )כז  סוכה  במסכת  שאמרו  במצוות הסוכה כמו  גם  אלא 

טוב  ביום  חובתו  ידי  יוצא  אדם  אין  שאמרו  פי  על  "אף 

הראשון בלולבו של חברו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של 

חברו, דכתיב )ויקרא כג( כל האזרח בישראל ישבו בסכת - 

מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת". אבל במצוות 

הסוכה מוצאים אנו לא רק את האחדות אלא גם את השוויון 

במה שאמרו במסכת סוכה )ב א(: "בסכת תשבו שבעת ימים. 

אמרה תורה: כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת 

עראי".  דירת  דירתו  עושה  אדם   - אמה  עשרים  עד  עראי. 

בשבעת ימי חג הסוכות כל ישראל חיים באותה רמת חיים. 

אחת  אותה  מקיימים  שאמנם  הסוכות  בחג  יש  מצווה  ועוד 

והיא מצוות ה"הקהל". מקץ שבע שנים במועד  לשבע שנים 

שנת השמיטה בחג הסוכות... הקהל את העם האנשים והנשים 

והטף וגרך אשר בשעריך".

את  ממצה  ישראל,  חגי  כל  של  הסיום  שהוא  הסוכות,  חג 

התמצית של כל חגי ישראל שמטרתם להביא את העם העולה 

טבעי  זה  אך  בשמחה.  מאוחדים  להיות  המקדש  לבית  לרגל 

כדי  הסוכות,  חג  של  תורה" בסיומו  את "שמחת  שקבעו 

להדגיש שהשמחה האמיתית אינה רק השמחה החיצונית אלא 

בעיקר השמחה הפנימית של "פקודי ה' ישרים משמחי לב". 

אין  שאם  אלא  בלבד  ה'  בעבודת  התורה  הסתפקה  לא  לכן 

עושים זאת "בשמחה ובטוב לבב" התורה מוכיחה אותנו על 

כך ואומרת: "תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה ובטוב לבב", 

אדרבא  עבדת",  "שלא  אותנו  מוכיחה  אינה  היא  וכשנדייק, 

"עבדת" אבל לא בשמחה ובטוב לבב. לכן אנו מציינים את 

שלמאורע  עד  בשמחה,  דווקא  השנתית  התורה  קריאת  גמר 

הזה אנו קוראים "חג שמחה תורה".    

הרב יעקב הלוי פילבר
מיסד הישיבה לצעירים )ישל"צ(

וביה"ס נועם 

עיונים בפרשה

שבת של נופש, שמחה, שירה ודברי תורה
•  תפילות השבת החזן המפורסם אבי איזנשטט- בסגנון קרליבך וחזנות קלאסית
•  צמד הזמרים "נקדמה פניו"-  מאיר בן דרור ואור קולנברג בתוכנית 

חיבורים מקרליבך וג׳ו עמאר עד אריק אינשטיין ואייל גולן
•  סיור תאטרלי בליל שבת בנתניה, גשר המשאלות ו״הכלייזמרים של שבת״

•  חיבורים זה הסוד-  ד"ר אהובה ניסן
•  הפעלה מיוחדת לילדים

מחיר:  לזוג 1,290 ₪ | מבוגר שלישי בחדר 500 ₪
יחיד בחדר 1,100 ₪   

מחירים מיוחדים לילדים עד גיל 12 בחדר הורים   
ללא לינה: סעודה אחת + תוכנית אחת 200 ₪   

כל הסעודות והתוכניות 500 ₪  

הבחירה הנכונה 050-5931530 | 054-3529330

 שבת של חיבורים פרשת תולדות 17-18.11.17 
ליחידים, זוגות ומשפחות

במלון

פארק הים 

נתניה

•  פנסיון מלא וחדרים עם מרפסת לים

ור
שמ

ר ו
גזו

הבחירה הנכונה
ארועים לציבור הדתי
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סקי באלפים הצרפתיים חורף 2017-2018
גלאט כשר למהדרין | בתאריכים: 24-31/12/2017  11/2-11/3/2018

www.eliclub.net | 054-7932934 :טל

חופשה בלתי נשכחת!

שבת חול המועד
רעש גדול

הפטרת החג עוסקת במלחמת גוג ומגוג. 

"ְוָהָיה... ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל-ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל... ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי, ְּבַאִּפי. 
ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאׁש-ֶעְבָרִתי, ִּדַּבְרִּתי" )יחזקאל ל"ח, י"ח(.

ורעש  העולם  את  מזעזעת  בכל  הכל  מלחמת  הימים.  אחרית 
ִיְהֶיה ַרַעׁש ָּגדֹול, ַעל,  מפלח את היקום: "ִאם-ֹלא ַּבּיֹום ַההּוא, 
ְוַחַּית  ַהָּׁשַמִים  ְועֹוף  ַהָּים  ְּדֵגי  ִמָּפַני  ְוָרֲעׁשּו  ִיְׂשָרֵאל.  ַאְדַמת 
ַהָּׂשֶדה, ְוָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהֲאָדָמה, ְוכֹל ָהָאָדם, ֲאֶׁשר ַעל-
ְוָכל-חֹוָמה,  ַהַּמְדֵרגֹות,  ְוָנְפלּו  ֶהָהִרים,  ְוֶנֶהְרסּו  ָהֲאָדָמה;  ְּפֵני 

ָלָאֶרץ ִּתּפֹול" )יחזקאל ל"ח, י"ח- כ'(.

מהו רעש זה?

חזקה.  ותנועה  נדנוד  עניין  ציון":  "המצודת  מפרש  "ורעשו"– 
דוד"  "המצודת  ורעמים.  קולות  ע"י  גדול–  רעש  אומר:  רש"י 
שואל )מלשון שִאילה( את הרעש מן החוץ אל העולם הפנימי, 
לומר  ורצה  מליצה  ענין  הוא  "ורעשו  נפשית:  תגובה  ומתאר 

חרדה גדולה תהיה בעולם". 

גדולה,  ייחשף כל העולם לאמת  בעתיד לבוא, אומר הנביא, 
"ְוִׁשַּלְחִּתי-ֵאׁש  כאן:  להימצאותנו  וסיבה  תכלית  של  להבנה 
ְוֶאת-ֵׁשם  ה'.  ִּכי-ֲאִני  ְוָיְדעּו,  ָלֶבַטח;  ָהִאִּיים  ּוְביְֹׁשֵבי  ְּבָמגֹוג, 
ָקְדִׁשי אֹוִדיַע, ְּבתֹוְך ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל..." )ל"ט, ו'- ז'(. גילוי זה יהווה 
וחומות–  מדרגות  עמו  וימוטט  משמע,  תרתי  אדמה,  רעידת 
תפישות, בטחונות והנחות יסוד בהם אנו, בני האנוש )"יושבי 

האיים"(, מחזיקים.

ואולם, לא בכך יסתיים המסע האנושי: "ְוָעְברּו ָהעְֹבִרים, ָּבָאֶרץ, 
ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם, ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון ַעד ָקְברּו אֹתֹו ַהְמַקְּבִרים..." 
)פס' ט"ו(. מֵתי המלחמה יזכו לקבורה והחיים ילמדו משמעה 

של אחווה אנושית וחמלה. 

* * *
בחג הסוכות, רגע לפני חתימת הדין האישי והכללי, קוראת 
אמתי:  רעד  אלא  בהלה,  של  רעד  לא  לרעוד.  ההפטרה  לנו 
זעזוע הבא מעומק הלב, כטלטולו של לולב. כזה שיביא אותנו 
לסכם את שעברנו עד כה, להיפרד מבית הקבע )גם במובנו 
הפסיכולוגי המבטא אחיזה ביציבות ובחוקיות דמיונית( ולייצר 
לעצמנו איזון מחודש ודרך חיים המרוכזת סביב עמוד שדרה 

ערכי ומעוגנת בהבנה שאנו חלקיק ממהלך גדול ורחב.

מלחמת גוג ומגוג משמעותה גם מלחמה פנימית של כולנו בין 
התנהלות בטוחה ושלווה לבין רעש גדול, בין כוח האינרציה 

לנביעה חיה ומתפרצת.

naomieini1@gmail.com 

נעמי עיני
פסיכולוגית חינוכית ובוגרת ביה״ס 

מנדל למנהיגות חינוכית

הפטרה מזווית פסיכולוגית

פארק היורה ואנחנו

גנטית  הנדסה  חברת  על  מסופר  היורה"  "פארק  בספר 
שהצליחה לעשות את הבלתי יאמן, ולהחזיר לעולם דינוזאורים 
אמיתיים. ג'ון המונד, בעל החברה, מקים פארק שעשועים אליו 
את  לראות  כדי  העולם  מרחבי  מבקרים  שיגיעו  מתכנן  הוא 
מלקולם,  איאן  הוא  החגיגה  את  לו  שהורס  מי  הדינוזאורים. 
מתמטיקאי שטוען שלפי חישוביו פארק היורה נידון לכישלון, 
מערכת מורכבת מדי שלא תצליח להתקיים, והאסון הוא בלתי 
נמנע. המונד דוחה את דבריו בזלזול, וממשיך לחלוק עליו גם 
זה. בעוד  כאשר האסונות אכן הולכים ומתממשים בזה אחר 
המהותית  הבעיה  לגבי  לצדקתו  הוכחה  בהם  רואה  מלקולם 
שניתן  מקריות  תקלות  שאלו  משוכנע  המונד  שבמערכת, 
להתגבר עליהן, ושהמיזם יכול להצליח. הוא מחזיק באמונתו 

זו גם כשהחלום שלו הופך סביבו לסיוט מחריד.

אפשר בקלות לראות את ההקבלה בין שתי גישות אלו לבין 
תפיסת המציאות השונה המתוארת בפרשיות האחרונות בספר 
שמערכת  כך  על  ישראל  עם  את  מזהיר  רבנו  משה  דברים. 
תוכל  לא  התורה  ועזיבת  לה'  עורף  הפניית  על  שבנויה 
במציאות  קיימים  ויפה,  טוב  נראה  הכל  אם  גם  להתקיים. 
חוקים שהיא עומדת בסתירה להם, ובמוקדם או במאוחר הם 
נבואות אלה אכן התממשו פעמיים לאורך  יובילו לקריסתה. 
ההיסטוריה, בחורבן בית ראשון ובית שני. היהודים המאמינים, 
תלמידיו של משה, רואים בכך הוכחה לצדקת נבואתו; אחרים, 
בתקלות  בלבד,  במקריות  שמדובר  סבורים  זאת,  לעומת 

בחזית האמונה

הרב ד״ר משה רט
קרני שומרון

 המשך בעמ' 38 ‹
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 רפואה עפ״י היהדות

אברהם רזניקוב
רב המרכז הרפואי
איכילוב, תל-אביב

     

חקר השינה ומצוות סוכה 

השינה היא המנגנון הטבעי ביותר שיש לנו. הצורך להתנתק 

שעות  שמונה  עד  של  זמן  לפרק  הפורמאלית  הפעילות  מן 

ואיכותה  השינה  משך  מאוד.  חזק  צורך  הוא  יממה  בכל 

השינה  אנשים.  של  בריאותם  על  רבה  השפעה  משפיעים 

תופסת קרוב לשליש מחייו של האדם הממוצע, אך למרות 

זאת ידוע עליה מעט יחסית. 

ארעי  אכילת  בין  חז"ל  הבחינו  בסוכה  ישיבה  למצוות  ביחס 

מחוץ לסוכה לבין שנת ארעי מחוץ לסוכה. "תנו רבנן: אוכלין 

אכילת עראי חוץ לסוכה, ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה". 

הנימוק לכך- "....רבא אמר: אין קבע לשינה..." ובאר רש"י שם 

שהכוונה היא שלעיתים די לאדם בשינה מועטת כדי לרוות 

לסוכה.  נאסרה מחוץ  ולכן אף שינת ארעי  ולהתרענן.  שינה 

מאה  הלוך  כדי  יחזקאל:  בר  רמי  תני  עראי?  שינת  "וכמה 

אמה... אמר רב: אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס. 

וכמה שינת הסוס - שיתין נשמי" )סוכה דף כ"ו ע"א(. מהי 

הגדרתה של שנת הסוס? סוסים מעדיפים לנוח בעמידה. הם 

עומדים על 3 רגליים ומחליפים מדי פעם את הרגל שנשענים 

עליה. בגלל המשקל הכבד, שכיבה על הרצפה דורשת יותר 

צריכים  הנשימה  ואיברי  הדם  זרם  בעמידה.  מלנוח  אנרגיה 

לעבוד קשה יותר. במשך היום סוסים נחים כ-33 פעמים כ-3.5 

הסוס את  לשנת  ביחס  מובא  הלכה  בביאור  פעם.  כל  דקות 

הדברים הבאים "... י"א דהוא ג' שעות...וי"א דהוא יותר מחצי 

שעה וי"א דהוא שיעור מעט יותר משלשה מינוט )רגעים(" 

)משנה ברורה סימן ד'(. 

בין  הבדילו  והפרשנים  הארמית  לשפה  המקרא  מתרגמי 

ודמך"   – ויישן  עמיקתא,  –שינתא  "תרדמה  לשינה.  תרדמה 

)תרגום יונתן בן עוזיאל שם(. הבדל זה נוסח על ידי אצל אחד 

מחשובי הפשטנים באופן הבא: "תרדמה יותר משינה, ושינה 

יותר מתנומה" )אבן עזרא שם(. ניתוח מדויק יותר להבחנה 

בין תרדמה ושינה ניתן במאה ה-18 על ידי ר' שמשון רפאל 

מצינו  אחת  פעם  ל"רתם",  קרוב  "רדם"   – "'תרדמה'  הירש: 

אפוא  יתכן  המרכבה.  אסר   = המרכבה'  'רתם  כפעל  "רתם" 

שמשמעות "רדם" = אסר, ומכאן "הרדם" = היאסר. כביכול 

הנרדם נאסר בכל יצורי גוו, והוא נטול כל עצמאות ותנועה. 

אונים  חוסר  של  זו  מידה  לעילפון.  אפוא  קרובה  התרדמה 

וכוח אינה מצויה בשינה..." )שם(. 

חקר השינה ומעבדות השינה הינן תחום מחקר חדשני וצעיר 

לימים. חלק מן המחקרים המהותיים אודות השינה החלו רק 

באמצע שנות השישים של המאה הקודמת, לפלא הוא כיצד 

חז"ל הבחינו בין סוגי שינה.

לעמוד  לאדם  אפשר  "אי  פשוטה:  כאקסיומה  הניחו  חז"ל 

שלושה ימים בלא שינה" )נדרים ט"ו ע"א(. הנחה זו נסתרת 

מסוגיה תלמודית המתארת את שמחת בית השואבה שהייתה 

:"תניא, אמר רבי יהושע בן  נהוגה בחג הסוכות בזמן הבית 

חנניה: כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה 

בעינינו... איני? והאמר רבי יוחנן: שבועה שלא אישן שלשה 

אדם  ע"א(.  נ"ג  )סוכה  לאלתר?!"  וישן  אותו  מלקין   - ימים 

שנשבע שלא יישן, שבועתו אינה צריכה הפרה. זוהי שבועה 
יש  השבועה  מעשה  עצם  על  אך  למימוש,  ניתן  שלא  בדבר 

לכפר שהרי עבר על ציווי התורה "לא תשא את שם ד' אלקיך 

לשוא", שהזכיר שם ד' ולשווא ובניסוח ההלכתי "...שנשבע 

על דבר שאין כח בו לעשות, כיצד כגון שנשבע שלא יישן 

שלשה ימים לילה ויום רצופים, או שלא יטעום כלום שבעה 

ימים רצופים וכן כל כיוצא בזה.." )רמב"ם הל' שבועות פר' 

א' הל' ז'(.התשובה התלמודית על הקושיה היא: "...אלא הכי 

קאמר: לא טעמנו טעם שינה, דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי" 

)סוכה שם(. כלומר, שינה במובנה העמוק לא הייתה אך תנומה 
האחד על כתפי חברו הייתה ובכך די כדי להמשיך ולתפקד 
ואין בכך סתירה לעיקרון שלא ניתן להחזיק מעמד ברציפות 

יותר משלושה ימים ללא שינה כלל. 

הבחנה שבין שינה ותנומה, הינה גם המלצתם של העוסקים 

בחקר השינה לנהגים החשים עייפות, "לתפוס תנומה" למשך 

כ-20 דקות, לאחריה ניתן להמשיך בעירות מליאה עוד שעות 

רבות ללא כל קושי. 

לשאלת רופא המופנית לרב משה פינשטיין האם רשאי רופא 
היום  כי למחרת  לו  לישון בביתו בליל שבת על אף שידוע 
ייאלץ לנסוע ברכבו לבית החולים ובכך לעבור איסור חילול 
שאין  ומתנה  הדברים  את  שמסייג  לאחר  הרב  משיב  שבת, 
מקום ראוי בסביבת בית החולים או בתוך בית החולים לישון 
"...משום  ונימוקו  בביתו,  להישאר  הרופא  יכול  שאז  בהם, 
לישן בלילה במנוחה  איך לרפאות  לידע  כדי  שצריך הרופא 
דלא גרע ממלמד שאסור לו להיות נעור בלילה משום שלא 
שכן  וכל  רמ"ה  סי'  יו"ד  ברמ"א  כדאיתא  היטב  ללמד  יוכל 
שיש לחוש זה ברופא שנוגע לפקוח נפש ואם כן היה מוכרח 
לבא הביתה שלכן הרי יש להתיר לו ליסע אף שמחלל שבת 
כיון שאי אפשר לו לבא ברגליו וגם כדי למהר ביאתו לשם..." 

)אגרות משה או"ח ח"א סי' קל"א(. 
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בעיניים של מוטי

מוטי זפט
עורך שבתון

החשוב והטפל
גבוהים של  גם בדרגים הכי  ובלגנים,  ויכוחים, מריבות  כמה 
המדינה הזו, כולל הממסד הרבני, התנהלו בחודשים האחרונים 
שיסלחו  בשבת.  הרכבת  ועבודות  הכותל'  'מתווה  סביב 
בטל  וכמעט  קטנטן  דבר  פינטס',  זה  בעיניי  המכובדים.  לי 
בחשיבותו מול פצצת זמן מתקתקת, שהאמונים עליה מעדיפים 
לעצום עיניים )אולי מחשש מהפוליטיקאים החרדים( ונותנים 
לזמן לעשות את שלו, אולי במחשבה ילדותית כי הזמן 'עושה 
את שלו' ופותר את הבעיות. ואולי, וזה נראה לי נכון יותר, 
הם נותנים לזמן לעשות את שלו מתוך תקווה שכאשר הבלון 
הזה יתפוצץ, זה כבר לא יהיה במשמרת שלהם. כוונתי לכ-350 
)נכון,  ואתנו  בתוכנו  החיים  השבות  חוק  זכאי  אזרחים  אלף 
הומוגניות,  בחממות  או  בגטאות  החיים  אלה  עם  כך  כל  לא 
יהודים  שאינם  ישראלים  אזרחים  המסתכל(,  במבט  תלוי 
על-פי ההלכה. מספרם, אגב, רק הולך וגדל. כל שנה עולים 
ארצה עוד כ-6,000 כאלה ולאלה שכבר נמצאים כאן נולדים 
קרוב ל-11,000 ילדים ישראלים לא יהודים מידי שנה. אלה, 
ואחיהם הגדולים יותר, לומדים עם ילדינו )שוב נכון, רוב רובם 
בממלכתי ולא בממלכתי דתי, שלא לדבר על החרדי(, ישרתו 
באוניברסיטאות  ילמדו  ילדינו,  עם  כתף  לצד  כתף  בצה"ל 
עם ילדינו, יעבדו איתם באותם מקומות, ומן הסתם גם כמה 
התאהבויות יהיו שם. ואז, הברוך הגדול. הכל מודעים לבעיה, 
מכל  דבר.  עושים  שלא  כמעט  להם,  שאכפת  אלה  גם  אבל 
רק  מתגיירים  מדי שנה  כ-350,000,  הזה, של  העצום  המספר 
הגיור השנתי  היקף  כלומר,  איש, מהם כשליש בצבא.   2,400
הוא פחות מרבע מהיקף הריבוי של הלא יהודים כאן והוא גם 
עולי  מקרב  יהודית  הלא  האוכלוסייה  מכלל  אחוזים   0.7 רק 
כי  גרינוולד מ'מקור ראשון' כתב  חבר העמים בישראל. חנן 
ישראלית  אזרחות  בעלי  מאות  בתקציב, לשש  מחסור  בגלל 
'נתיב'  לגיור  הלאומי  המרכז  באמצעות  להתגייר  שביקשו 
הסעיף  על  כבר  הוציאה  המדינה  כי  שלילית,  תשובה  ניתנה 
הזה את כל הכסף ש'צבעה' עבורו. נכון, ראש הממשלה הבטיח 
את  לקיים  גם  הבטיח  שלא  נראה  אבל  כסף,  בהשגת  לטפל 
ההבטחה. אז אותם 600 ייאלצו להמתין לקורס בשנה הבאה, 
ולך תדע כמה מהם ינשרו בדרך ויוותרו על הרעיון. לא ברורה 
משמעותית  עלייה  חלה  האחרונים  בחודשים  אבל  הסיבה, 
לעבור  שמבקשים  יהודים  שאינם  הישראלים  במספר  מאוד 
שבועיים  מפגשים  )שני  'נתיב'  באמצעות  הגיור  מסלול  את 
חם,  בעודו  בברזל  להכות  במקום  חודשים(.  עשרה  במשך 

מאות מהם נדחו מחוסר תקציב. אז בעיניים שלי, ואינני בעל 
סמיכה לרבנות, לו הדבר היה בידי, הייתי מעניק הרבה יותר 
מבין  שיותר  כמה  של  גיורם  לסוגיית  ומשאבים  לב  תשומת 
350 אלף הישראלים האלה, מאשר בשאלה 'הרת-הגורל' מאיזה 
כיוון תהיה הכניסה ל'רחבה השוויונית' ברחבת הכותל ואפילו 

מסוגיית עבודות התשתית ברכבת בשבת.

* * *
העדפה ראויה

החליטה  המתקנת'  'האפלייה  במסגרת  שנזכרו.  )ויפה(  טוב 
דרעי(,  השר  של  )בדחיפתו  ומשהו,  שנה  לפני  הממשלה 
)ראויים(  עובדים  בקבלת  העדפה  תינתן  הציבורי  שבשירות 
לציבור חרדי. סבבה. אם להם, למה לא לאחרים, למשל, לכאלה 
סלומיאנסקי,  ניסן  חה"כ  המילואים?  שירות  בעול  הנושאים 
יו"ר ועדת חוקה ומשפט, הניח ביום ראשון השבוע על שולחן 
הכנסת הצעת-חוק, לפיה תינתן עדיפות )גם( לאנשי המילואים 
מילואים'?  'אנשי  זה  מה  בשירות המדינה.  לעבודה  בקבלתם 
אלה ששירתו לפחות 20 ימים מצטברים בתקופה של 3 שנים 
רצופות. בתפקידו של סלומיאנסקי כיו"ר ועדת חוק ומשפט 
הוא יכול לזרז את אישור הצעת-החוק הראויה הזו. מי אמר 

ש'הבית היהודי' מתעסק גם עם עמונה ומגרון?

בנט, העניק  נפתלי  החינוך,  היהודי' עסקינן, שר  ב'בית  ואם 
בשבוע שעבר את פרס התרבות היהודית. בין הזוכים, בימאית 
מוכשרת שמעלה בעבודתה נושאים רגישים ומטלטלים בציונות 
הדתית, כמו הלהט"בים וכדומה. סביר, שאם הפרס ניתן לה, 
הוא באמת הגיע לה על עבודתה. אבל בשביל מה ובשביל מי 
היה נחוץ לכתוב שחור על גבי קלף בנימוקי הוועדה את זה 
שהבמאית עצמה חיה עם אשה ויחד הן מגדלות שני ילדים? 
אם הפרס הוא על עבודתה, מה עניין חייה האישיים לנימוקי 

הוועדה? לענ"ד, תוספת מיותרת.

* * *
כל הכבוד

דת-מדינה,  בנושאי  ומאבקים  שסעים  על  שמדברים  בימים 
כמה מחמם את הלב היה לקרוא על כמה ספורטאים ישראליים 
שהדבר  למרות  כיפור,  ביום  שיחקו  לא  שמבחירה  חשובים 
עלול להסב להם נזק בקריירה, וכן נזק כספי. ייכתבו לטוב: 
כשהיה  בסין,  חשוב  משחק  שבאמצע  סלע,  דודי  הטניסאי 
במומנטום חיובי ובסיכוי לנצח, פרש דקות לפני כניסת הצום, 
כדי שלא יישחק ביום הכיפורים )וכך גם הפסיד הכנסה של 
כמה עשרות אלפי דולר(. כך כיבדו את יום הכיפורים איימי 
בייקונן בהתעמלות אומנותית שלא תתחרה בגרמניה בתחרות 
קריטית לקראת משחקי החורף בדרום קוריאה, וריסלב בקנוב 
שלא נכנס להתחרות בשלב מוקדמות גביע העולם בתחרות 
להשגת כרטיס לאולימפיאדה, וכן הכדורסלן הישראלי כספי 
היום.  קדושת  בגלל  שיחק  שלא  סטייט'  ה'גולדן  מקבוצת 
שיחקתם  שלא  בזה  ניצחתם  שלנו–  ובעיניים  כבוד,  הבאתם 

ושיהיה לכם הצלחה בהמשך.
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תורה של חסד
רשמים לדמותו של מרן הגר"א שפירא זצוק"ל 

ומשיבת  כתמימה  התורה  הגדירו את  ובנו שלמה  המלך  דוד 
נפש, כתורת חסד. שני פסוקים דרשו חז"ל כדרך שבה האדם 
תמימה"-  ה'  "תורת  לזולתו.  התורה  ולמסור  ללמוד  צריך 
כלומר; כאשר היא תהיה שלימה בלי דופי היא יכולה להשיב 
וב"תורת חסד על לשונה" דרשו שרק תורה שמלמדה  נפש. 

לאחרים נחשבת כתורה של חסד.

את שתי הנקודות הללו גילם מרן הגר"א שפירא זצ"ל במסירת 
התורה לתלמידיו בדורות אחריו. תורה שלימה ללא דופי, ויחד 

עם זאת נהג בה ובנו עין טובה ומסרה לנו.

מתורתו,  ולינוק  הגדול  בצלו  לחסות  זכינו  השנים  במהלך 
הדרכותיו, עצותיו, הנהגותיו ודרכיו בעבודת ה'. 

לפני המחנה  העומד  וכעמוד האש  כמגדלור  לנו  הרב שימש 
בכל עת- אחרי התפילות, בנתינת שיעורים הכלליים, שיחות 
לחגים ובמוצאי שבת בשעורי ה'קצות' המפורסמים ועוד. בכל 

והדריך  ה'  דעת  של  טהור  בשפע  מטובו,  הרב  העניק  אלה 
אותנו כיצד ללמוד תורה, איך לנהוג למעשה בענייני ההלכה, 
ובהנהגות של בין אדם לחברו תוך שימת לב לסובב אותנו. 
וכדברי חז"ל- מה הוא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא גומל 

חסדים אף אתה גמול חסדים. 

נהג  הוא  אמיתית,  ה'  לעבודת  גדול  חשק  בנו  הטמיע  הרב 
ממו"ר  חלקם שמע  הדורות שאת  גדולי  על  סיפורים  לשזור 
שמים  יראת  קדומים'  מ'הוד  לנו  העביר  ובכך  חרל"פ,  הרב 
'מוסר  של  אומן  בעבודת  סופרו  הסיפורים  וטהרה.  אמיתית 
בתנועות  רבינו,  משה  עד  הדורות  משרשרת  היונק  התורה' 
מדודות וקבועות שהיו לחלק בלתי נפרד מנוף מסירת התורה, 
בידיו ממש. הוא הנעים דבריו אך גם התוכחה והמוסר הוחדרו 

לליבותינו והטביעו בנו 'תורת חסד'. 

לומד אתנו עכשיו,  גם בשיעוריו, הרב הדגיש שהקצות כאן 
השמועה'  'בעל  את  לראות  אותנו  חינך  הוא  מולנו.  נמצא 

העומד לפנינו. 

הרב לימדנו שגם מוכר בחנות מכולת הוא 'בעל חסד'. בזמנו, 
התקשינו להבין זאת, אך הרב חזר על כך פעמים רבות ובזה 
הטביע בתוכנו הכרת הטוב אמתית, הצריכה להיות אצל האדם. 
הוא הסביר ש'תורת חסד' היא העברת התורה לאחרים, אך זה 
טובה  מכירים  שהיינו  וכשם  גשמיים.  צרכים  נתינת  עם  יחד 
למפרנס אלמנה ויתומים, כך יש להכיר טובה למוכר שמסדר 
להם את האפשרות לקנות לחם וחלב. התשלום שמשלמים לו 

אינו גורע מעשה חסד רגיל.

'עבודת  בדרך  חדשה  הבנה  הרב  בנו  הטמיע  אלו  בדברים 
הכרת הטוב'. בחיי האדם הוא נהנה מ'טובות הנאה' קבועות 
מהסובבים, מהוריו, חבריו, מוריו ורבותיו, אך לא תמיד יודע 

להכיר טובה. 

אנו מכירים ומוקירים טובה למי שהעמידנו על רגלינו ונטע בנו 
חשק גדול לתורה הגדולה הנמסרת בישיבתנו, ישיבת מרכז 
שנה  משישים  למעלה  בה  שימש  שפירא  הגר"א  שמרן  הרב, 
'תורת חסד' תמימה המשיבה  ידי  כמוסר התורה לדורנו. על 
התבוננות  תוך  ומשמעות,  דרך  המחפש  לדור  שוקקה  נפש 
יום  בכל  לנו  הזכיר  אותם  לדורנו-  האקטואליים  ה'  בחסדי 

העצמאות ויום ירושלים.

וישר  בחג הסוכות שש ושמח הקב"ה בבוא אליו נפש צדיק 
הארץ'  'עם  מדרגת  תלמידים  של  דורות  עמו  והעלה  שעלה 
וממשיכים  הרבים  את  המלמדים  חכמים  תלמידי  לדרגת 

במסירת תורת החסד לאלפים.

תהא נשמתו הגדולה של מרן מליצת יושר על הישיבה ועל כל 
ישראל להיות חברים מקשיבים לקול תורת החסד שנמסרה 
בחג  זו  בשנה  יחד  כולנו  להיקהל  ושנזכה  ומלא,  אוהב  מלב 
מרום  שבהר  ותפארתנו  קדשנו  בבית  השנה,  תקופת  האסיף 

הרים.

)בחג סוכות מלאו עשור לפטירתו של הגר"א שפירא זצ"ל לשעבר 

הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב( www.centertravel.co.il | 03-6227777 :לפרטים

טיולים לשומרי מסורת באיכות גבוהה

סנטר נסיעות מאחלת לכל לקוחותיה חג שמח

סנטר נסיעות 
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ארה״ב מקיף מחוף לחוף
22 ימים

תאריך יציאה: 23.10 | ההרשמה בעיצומה
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תאילנד מקיף
14 לילות/ 17 ימים

תאריכי יציאה: 20.11, 4.12, 8.1, 15.1, 5.2

ביג׳ין שנחאי
11 ימים

תאריך יציאה: 6.11 , 13.11

הפלגת פאר בקריביים
כולל 4 לילות במיאמי ע״ב חצי פנסיון + 7 לילות שייט 

למערב הקריביים עם אוניית החלומות
 Allure of the seas

תאריכי יציאה: 15.11

הרב איתמר הרשקו
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מה חסר לרבי
רפאל סולובייצ'יק?

בימים  סולובייצ'יק  רפאל  רבי  הגאון  את  פגש  חכם  תלמיד 
שבין יום כיפור לסוכות. הוא הבחין על פניו של הרב הנכבד 
כי דבר מה מטריד את מנוחתו. שאל אפוא אם חסרים לכבודו 
ארבעת המינים? הגאון השיב לו כי אכן הם חסרים לו, אבל לא 
אתרוג ולולב, וגם לא הדסים וערבות, אלא הארבעה שבורא 
עולם אמר עליהם "אם אתה משמח את שלי, אני משמח את 
והלוי,  הגר  והאלמנה,  היתום  "אני מחפש את  שלך", לאמור: 

כדי לעשות עמהם חסד ולשמחם בימי השמחה הללו".

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר 
קיום מצווה לשם שמים ולא על מנת לקבל פרס, ניתן ללמוד 

מהנרטיב הבא: 

הגאון מווילנא היה מחבב מצווה זו של ארבעת המינים. בכל 
ממבחר  לפניו  ומביאים  ווילנא  סוחרי  לביתו  היו  באים  שנה 
אתרוגיהם והגאון היה בוחר את היפה והמהודר בכולם. שנה 
אחת הביא אחד הסוחרים לפני הגאון אתרוג מהודר ביופיו. 
מחירו.  מלוא  את  עבורו  לשלם  וביקש  באתרוג  הגאון  שמח 
"איני מבקש ממון עבור האתרוג" - אמר הסוחר - "מבקש אני 

את שכר מצוות ארבעת המינים שיקיים רבינו בחג זה". 

"מסכים אני לתנאי זה" - השיב הגאון ללא היסוס - "אני אקח 
את האתרוג ולך יהיה שכר המצווה שאקיים בו".

באותה שנה ראו באי ביתו כי הגאון שמח שמחה רבה ויתירה 
ימיו  כל  הגאון להסביר  באתרוגו המהודר. לתמיהתם החליט 
השתוקק לקיים את מאמר חז"ל: "הוו שמשין את הרב שלא 

על מנת לקבל פרס".

אדם צריך לעבוד את אלוקים ללא קבלת כל שכר על מעשיו 
יש לאדם את שכר המצווה שקיים. השנה באה  אולם תמיד 
שכרה.  את  מקבל  ואינו  מצווה  מקיים  שהוא  לידיו  הזדמנות 
סיכם  גדולה,  שמחה  אני  שמח  כך  על  לכך!  שזכית  "אשרי 
 - אמיר"  "אמרי  תשע"ח,  ביטר,  לקובי  )ִמְזֵּכה-קרדיט,  הגאון 

סוכות(.

"מאירמן נופש ותיירות"
13 שנים של נופשוני איכות

077-7144007 | אלי: 050-5888814 | אורית: 050-5444039
 e l i m e i r @ b e z e q i n t . n e t

חג שמח 
ללקוחותינו

ולכל בית ישראל!
DLX *5 נופש יוקרתי בפנינת הים האדריאטי-מלון ריקסוס ליברטס
10 לילות של פסח בלתי נשכח!
- הרשמה מוקדמת בהנחה של 300 אירו לזוג!  EARLY BIRD מבצע 

החלה ההרשמה לפסח האיכותי והמשתלם באירופה

פסח תשע"ח בדוברובניק קרואטיה
מלון מדהים במיקום נדיר
פסח VIP ללא פשרות!

ד״ר אורי אדלמן
סופר ועיתונאי
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העולם, אבל מדובר באור אשר אנו פסיביים כלפיו. אנו נהנים 

מאור השמש ובעזרתו זוכים לראות ולהתנהל במהלך חיינו.

האור  זהו  עולם,  של  אורו  המהווים  ושמחתו  המקדש  אבל 

איתו  להאיר  עלינו  אותו אלא שמצוה  לקבל  צריכים  שאיננו 

לאחרים. כמו שאומר הספרי על "יאר ה' פניו אליך ויחונך"– 

יתן לך מאור פנים.

כאמור, שמחת בית השואבה אינה חובה מהתורה אלא השמחה 

שואב  שהאדם  הקודש  רוח  הקודש".  רוח  שואבים  "משם  כי 

מהמקדש היא היכולת שלו להאיר לאחרים.

מיכל בת שאול הייתה רגילה להנחיות מוכתבות כמקובל בבית 

מלכות, אך דוד התעקש לרקוד ריקוד ספונטני, לא ריקוד לפי 

כללי הטקס.

הבטריות  מילוי  היא  השואבה  בית  בשמחת  ההשתתפות 

היכולת  כולה עם דגש על  הרוחניות של הנשמה לכל השנה 

להאיר לעולם כולו ממקום המקדש.

ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  מצוות  לקיים  זכינו  טרם  לצערנו 

ה'  בית  להר  ובטהרה  בקדושה  ברגל  העולים  אך  בתוכם", 

צריכים לבוא בענווה עם כלי קיבול כדי להתמלא באור הגדול 

של המקדש בעוצמה כזאת שתאפשר להם להאיר פנים לאחר.

בשנים האחרונות, לצערנו, בהשפעת הטוקבקיזציה אנו עדים 

לקיטוב עמוק כאשר כל אחד עסוק בלהקשיב לעצמו וממילא 

צובע את האחר בצבעים שחורים.

אנו זקוקים כל כך לאור החדש שמאיר על ציון, הלא הוא הר 

אבל  לציון",  בשובך  עינינו  ל"ותחזינה  מייחלים  שאנו  הבית, 

איננו יכולים לחכות שה' יאיר לנו. או אז אנו חלילה עובדים 

שאנו  הקודש  ברוח  ולהשתמש  ליזום  צריכים  אנו  לשמש. 

מסוגלים להתמלא איתה כדי להאיר פנים זה לזה.

מורי ורבי הרב ראם הכהן, בדרשת שבת שובה האחרונה, הראה 

כי הראשון בתורה שזכה "לראות א-להים פנים אל פנים" היה 

יעקב, אבל זאת רק לאחר שהוא האיר פנים לאחיו עשו.

יותר מכל דבר אחר אנו זקוקים לקחת אתנו ממאור הסוכה, 

הבריאה  בראשית  ברא  שה'  מהאור  והיונק  מהמקדש  היונק 

הזה  החג  של  החיוביות  באנרגיות  להשתמש  לצדיקים,  וגנזה 

ולהרבות אור בתוכנו. 

וכמה  כמה  אחת  על  החושך,  מן  הרבה  דוחה  האור  מן  מעט 

מקדושת  אותו  כשלוקחים  ובמיוחד  אור  הרבה  כשלוקחים 

הארת פני השכינה עלינו.

פן נוסף ייחודי לחג הסוכות הוא החיוב בשמחת חג, "ושמחת 
בחגך" )דברים טז, יד(. הדרישה לשמוח היא הדרישה לשהות 
כשלעצמו  לקיום  פנוי  להיות  דאגות,  להסיר  החג,  בתוך 

ולהתענג עליו.

 :'doing'על ידי מצוות סוכה, חג הסוכות תובע מאתנו את ה
עיסוק  בלי  שלנו  האמונה  את  לממש  מצוות,  לקיים  לפעול, 
רב בשאלות היסוד המדריכות את עולמנו הפנימי. הוא תובע 
מאיתנו את ה'having' על ידי מצוות לולב, בכך הוא מדריך 
אותנו לראות באמצעים החומריים כלי לעבודת ה'. והוא תובע 
ההתפשטות  השמחה.  מצוות  ידי  על   'being'ה את  מאיתנו 
המוחלטת מן המועקות והקשיים היומיומיים והיכולת לשמוח 

בקיים. 

החיים  סגנונות  ששלושת  כך  על  מלמד  בחג  המצוות  מגוון 
חיים  דרך  כמעצבי  החגים  שונים.  בזמנים  בכולנו  קיימים 

אמורים ללמד אותנו שיש לנו מה ללמוד מכל אדם.

חג שמח!

tikomic@gmail.com 

בביטחון,  יותר  ישקיעו  רק  ושאם  עם,  לכל  לקרות  שיכולות 
מדינה  בכל  כמו  מצוין,  יתנהל  הכל  החוץ  וביחסי  בכלכלה 
אחרת בעולם. העובדה שההיסטוריה של עם ישראל מתנהלת 
על פי חוקים שונים מאלה של שאר העמים, ושאין עוד עם 
בעולם שיצא לגלות פעמיים ושרד ממנה, אינה מקלקלת להם 
את התאוריה. גם כשהכל קורס סביבם, הם ממשיכים להחזיק 

בדעה שזהו סתם מקרה ביש.

פארק היורה לא קרס בבת אחת. בתחילה היו תקלות מקומיות, 
אירועים קטנים שניתן לטפל בהם. אולם בהדרגה הלך הכאוס 
והחורבן נעשה לבלתי הפיך. גם  והתגבר עד שיצא משליטה 
לחורבן הבתים קדמו תהליכים וסימנים מקדימים, שהנביאים 
נמצאים  אנו  מפניהם.  ולהתריע  מראש  לזהות  ידעו  והחכמים 
כיום ב"סרט" השלישי בסדרה; האם למדנו את הלקח מהפעמים 
הקודמות, ונשכיל לערוך טיפול שורש במערכת ולתקן אותה 

מיסודה– או שנחזור על אותן טעויות?

www.mysterium.co.il 

מצוות החג 
המשך מעמ' 12

פארק היורה ואנחנו 
המשך מעמ' 28

להתמלא אור כדי להאיר 
המשך מעמ' 1
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- מוטי זפט -

מצבם העגום של זקנים רבים בישראל ואוזלת יד חמורה של 
הגופים האמורים לדאוג להם, נחשפו בדוח מיוחד של מבקר 
המדינה "טיפול המדינה בקשישים סיעודיים השוהים ביתם"  

שפורסם ביום ראשון, בו צוין 'יום הקשיש'. 

הביתי  הטיפול  באיכות  וחמורים  רבים  ליקויים  מעלה  הדוח 
הניתן לכ-165,000 קשישים - ליקויים המגיעים לעתים עד כדי 

הזנחה. הזנחה זו חמורה במיוחד כאשר מדובר בקשיש שהוא 

חסר ישע - שאינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או 

לשלומו.

הממצאים גם מלמדים על הקושי הרב של בני המשפחה אשר 

הסיעודיים.  בקשישים  בטיפול  הכרוך  הכבד  בנטל  נושאים 

דעתן  את  נתנו  לא  המדינה  שרשויות  המבקר,  קובע  אולם, 

כנדרש על הצורך לתמוך בבני המשפחה המטפלים בקשישים 

אל 
תשליכוני 
לעת זקנה

ביום  בדביקות  התפללנו  תעזבנו"  אל  כוחנו  "ככלות 

הכיפורים. דוח מבקר המדינה, שהתפרסם למחרת היום, 

האמורות  המדינה  רשויות  גדולים של  מחדלים  חושף 

לדאוג לקשישים שבחבורה. העדר פיקוח על המטפלות 

מהמשפחות  הנדרשים  יתר  תשלומיי  הסיעודיות, 

במרכזי  ליקויים  להורים,  הדאגה  נטל  תחת  הכורעות 

הפעילות לקשישים, ועוד הערות קשות בדוח. לקרוא 

– ולהפנים ש"אם אין אני לי – מי לי"



41גליון  842 גליון חג סוכות  י״ז תשרי תשע"ח המגזין

המגזין

מבקר המדינה 
קובע כי מוסכם 
על הביטוח 
הלאומי כי יש 
להקצות יותר 
שעות לטיפול 
בקשישים 
ברמות התלות 
הגבוהות, אך 
הדבר לא נעשה. 
בכך הוכבד 
הנטל על בני 
משפחותיהם

"

הנטל  עם  להתמודד  אותם  והותירו  זנחו  ולמעשה,  סיעודיים 
הכבד הכרוך בטיפול בקשישים הסיעודיים.

בנוסף  כי  המבקר  הנחה  זאת,  ביקורת  של  ייחודה  בשל 
תהליך  יתקיים  הרגילים,  הביקורת  ולשיטות  לאמצעים 
מהם  ו-687  איש  כ-300,000  נחשפו  אליו  הציבור  של שיתוף 

השתתפו בו באופן פעיל. 

את הפן האנושי - סבלם של הקשישים ומצוקת בני המשפחות, 
בתהליך  השתתף  אשר  סיעודי,  קשיש  של  בן  לבטא  היטיב 
תמיד...  אותי  מחפש  שלי  אבא  קורס.  "אני  הציבור:  שיתוף 
אני לא מצליח לעבוד ולהתפרנס. בלילות הוא מנסה לרדת 
לשכונה לחפש את אמא שנפטרה לפני 4 שנים. אני מחליף לו 
חיתולים כי הוא לא מרשה למטפלת להחליף לו. אני מדובב 

אותו ומשמח אותו. אף מטפל לא מדבר איתו ומשמח אותו".

אולם, מדובר גם במשמעויות כספיות וכלכליות כבדות. בשנת 
2016 מימן ביטוח לאומי את תחום הסיעוד בכ-5.8 מיליארד 
אינה  הסיעוד  גמלת  שבהם  מקרים  התקיימו  בשעה,  בה   .₪
מכסה את כלל ההוצאה על הטיפול הסיעודי בקשיש השוהה 
כלכליים,  משאבים  חסרי  לקשישים,  מאפשרת  ואינה  בביתו 
להמשיך לגור בקהילה. נוסף על ההוצאה הציבורית על טיפול 
סיעודי הניתן לקשישים המתגוררים בביתם, נמצא כי ההוצאה 

הפרטית על כך בשנת 2013 נאמדה בכ-3.8 מיליארד ₪.

אמנם ישראל היא מדינה עם אוכלוסייה צעירה יחסית, אולם 
הקשישים  בשיעור  והעלייה  בה  החיים  בתוחלת  העלייה 

באוכלוסייתה הן מהגבוהות בעולם.

לכ- להגיע  צפוי  הסיעוד  גמלת  מקבלי  מספר   2035 בשנת 
361,000 מקבלי גמלה ועלות הסיעוד לכ-5.8 מיליארד ₪.

להלן הליקויים העיקריים העולים בדוח המבקר:

לא  טיפול  המטפלות -  הכשרת  על  ובקרה  פיקוח  • העדר 
את  ולסכן  בו  לפגיעה  להביא  עלול  הסיעודי  בקשיש  מיומן 
לאומי הסתפק  ביטוח  קובע מבקר המדינה,  בריאותו ואולם, 
בכך שקבע בחוזה הסיעוד כי חברות הסיעוד יכשירו הכשרה 
)ישראליות  אצלן  המועסקות  מהמטפלות   30% רק  מקצועית 
 50% מעל   2016 ינואר-ספטמבר  בחודשים  יחד(.  גם  וזרות 
משעות הטיפול הביתי שקיבלו הקשישים הסיעודיים ברמות 
התלות הגבוהות ניתנו על ידי מטפלות שלא קיבלו הכשרה 
ההכשרה  חובת  לאכיפת  פעל  לא  לאומי  ביטוח  מקצועית. 
בהתאם לחוזה הסיעוד. בכך הפכה למעשה דרישת ההכשרה 

המינימלית ל"אות מתה".

• תשלומי יתר וניצול לא יעיל של תקציבי העתק המושקעים 
בסיעוד - מיליוני שעות טיפול לא ניתנו לזכאים. בסקר בני 
- שקשישים  כ-40%   - מהמשיבים  ניכר  חלק  ציינו  המשפחה 
שעות  כל  את  קיבלו  לא  סיעוד  לגמלת  זכאותם  שהוכרה 
הדוח  הישראליות.  מהמטפלות  להן  זכאים  שהיו  הטיפול 
מתריע על תופעה שכיחה של "גניבת שעות"- בני משפחה או 
יומני עבודה של מטפלות גם במקרים  קשישים חותמים על 

בהם הם כוללים שעות שבהן לא קיבלו טיפול.

• הנטל הכבד על בני המשפחה והשפעותיו - רשויות המדינה 
למעשה זנחו את בני המשפחה והותירו אותם להתמודד עם 
מבקר  הסיעודיים.  בקשישים  בטיפול  הכרוך  הכבד  הנטל 
המדינה קובע כי מוסכם על הביטוח הלאומי כי יש להקצות 
אך  הגבוהות,  התלות  ברמות  בקשישים  לטיפול  שעות  יותר 
הדבר לא נעשה. בכך הוכבד הנטל על בני משפחותיהם; כך גם 

המוטלות  החובות  במילוי 
מטפלת  שמעסיק  מי  על 
עובר  זה  נטל  גם  זרה. 

בהכרח לבני המשפחה.

מרכזי  בפעילות  • ליקויים 
מרכזים   - לקשישים   היום 
אלה ממלאים תפקיד חשוב 
בטיפול בקשישים סיעודיים 
מסגרת  להם  ומספקים 
בדידותם  להפגת  חברתית 
או  מנוחה  מאפשרים  וכן, 
משפחותיהם.  לבני  הפוגה 
של  קטן  שיעור  רק  אולם, 
קשישים סיעודיים מבקרים 
שיעור  היום, מהם  במרכזי 
קשישים  של  יותר  אף  קטן 
בין  זאת,  עניים.  סיעודיים 
שונים  חסמים  בגין  השאר, 

המונעים את השתתפותם.

מחודשת  בבחינה  • הצורך 
הסיעוד  בחוק  ההסדר  של 

ובהיערכות לעתיד  - גמלת הסיעוד ניתנת משנת 1988. מאז 
ניכרים- דמוגרפיים, תרבותיים ואחרים. למרות  חלו שינויים 
סקר  ביצע  לא  הלאומי  הביטוח  המדינה,  מבקר  קובע  זאת, 
צרכים עדכני, לא גיבש מתווה להרחבת מגוון שירותי הסיעוד 
ולא בחן את האפשרות להגמיש את ההסדר שנקבע בחוק על 
מנת לשפר את איכות החיים של הקשיש הסיעודי ושל בני 

משפחתו.

בין ההמלצות העיקריות בדוח:

על  הביתי:   הטיפול  איכות  להבטחת  האחריות  • הסדרת 
ביטוח לאומי לוודא כי משרד הרווחה ושירותי בריאות כללית 
כפי  הביתי  הטיפול  איכות  על  הבקרה  דרכי  את  מיישמים 

שנקבע בהסכמים עמם.
 המשך בעמ' 42 ‹
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לפתח  לאומי  ביטוח  הביתי: על  הטיפול  איכות  • הבטחת 

מנגנוני בקרת איכות על כל מרכיבי הטיפול הביתי.

• הכשרת המטפלות:  על ביטוח לאומי לבחון דרכים להעלאת 

רמתן המקצועית של המטפלות.

לאומי  ביטוח  על  הסיעוד:   לחברות  התשלום  על  • בקרה 

לטפל  מנת  על  הסיעוד  חברות  על  הפיקוח  את  להגביר 

בתופעת "גניבת השעות".

משרד  האוכלוסין,  רשות  ל  הזרות: ע  המטפלות  • העסקת 

לבחון  בתחום  מקצוע  גורמי  בשיתוף  הרווחה  משרד  האוצר, 

מהו מבנה ההעסקה הראוי של המטפלות הזרות.

שרי  על  והשפעותיו:   המשפחה  בני  על  הכבד  • הנטל 

והאוצר לבצע עבודת  הרווחה 

על  הדעת  תינתן  שבה  מטה 

מתמודדים  שעמם  הקשיים 

הקשישים  של  המשפחה  בני 

העלות  ועל  הסיעודיים 

כלל  על  המוטלת  הכלכלית 

המשק עקב קשיים אלה.

ביטוח  על  היום:   •  מרכזי 

לבחון  הרווחה  ומשרד  לאומי 

את  להסיר  אפשר  כיצד 

מזכאים  שמונעים  החסמים 

לבקר במרכזי היום.

הזדקנות  לעתיד:   • היערכות 

וגידול  בכלל  האוכלוסייה 

הסיעודיים  הקשישים  במספר 

אסטרטגית  סוגיה  היא  בפרט 

שמדינות רבות בעולם נערכות 

לה. לאור זאת שביטוח לאומי כשל במימוש אחריותו לטיפול 

בקשישים סיעודיים השוהים בביתם, על שר הרווחה, בשיתוף 

השרים הרלוונטיים, לפעול לטיפול בסוגיה זו.

עוד קובע דוח מבקר המדינה כי רשויות המדינה המעורבות 

בהבטחת איכות הטיפול בקשישים סיעודיים השוהים בביתם 

- בין שמדובר בביטוח הלאומי ובין שמדובר במשרד הרווחה 

והן  לפתחיהן  מונחת  לכך  שהאחריות  כמי  פועלות  אינן   -

מתנערות הלכה למעשה, כל אחת בחלקה, מאחריותן.

לדעת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט )בדימוס( 

כולה תגבש מדיניות  כי הממשלה  חיים שפירא, חשוב  יוסף 

בכבוד  לחיים  הקשישים  של  זכותם  את  שתבטיח  לאומית 

באחריות  הנושא  הרווחה,  שר  על  בפרט  וכלכלי.  אנושי 

המיניסטריאלית למימוש חוק הסיעוד, לגבש רפורמה מקיפה 

בתחום זה שתאפשר לטפל בכשלים שהועלו בין השאר בדוח 

זה וכן תאפשר להיערך למילוי צרכי העתיד.

כמה טוב שהתפללנו בכוונה שלמה: "אל תשליכנו לעת זקנה 

ככלות כוחנו אל תעזבנו".

‹‹ המשך מעמ' 41 / אל תשליכוני לעת זקנה

לאור זאת 
שביטוח לאומי 

כשל במימוש 
אחריותו לטיפול 

בקשישים 
סיעודיים 

השוהים בביתם, 
על שר הרווחה, 
בשיתוף השרים 

הרלוונטיים, 
לפעול לטיפול 

בסוגיה זו.

"

שבת שלום מ'שבתון'

רוצה את 'שבתון' אצלך לפני כולם?
שלח אלינו ל- shabaton10@gmail.com את כתובת הדוא"ל שלך 

וניפגש מידי יום חמישי

רוצה להיות חבר שלנו?
היכנס ל'שבתון' ב-     ועשה "לייק"
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כשר או לא כשר, 
הזאת השאלה?

- מוטי זפט -

ידיים  מרימה  לא  הראשית  הרבנות 
בעד  למנוע  למאמציה  הקשור  בכל 
לתחום  להיכנס  למיניהם  כשרות  גופי 
ההשגחה על הכשרות, במקומה. כזכור, 
לבעלי  אסור  כי  לאחרונה  קבע  בג"ץ 
עסקים להציג עצמם במילה 'כשר', אלא 
ההשגחה  נהלי  את  להציג  הם  יכולים 
ציון  ללא  לפרטיהם,  במקום  שלהם 
המילה 'כשר'. ברבנות הראשית מבינים 
את פסיקת בג"ץ, ככזו המתירה לבעל 
עסק להציג רשימת צעדים שלו בתחום 
כשר,  המילה  את  לציין  בלי  ההשגחה, 
גוף  של  בהשגחה  הוא  שייעזר  לא  אך 
אחר לבד מזה של הרבנות הראשית. עם 
יחידת  פעלה  בג"ץ,  להחלטת  זו  הבנה 
האכיפה של הרבנות הראשית כנגד בתי 
ככשרים  עצמם  את  הציגו  אשר  אוכל 
גוף  מטעם  תעודה  הצגת  באמצעות 
בידיהם  שהייתה  מבלי   - אלטרנטיבי 
המקומית  הרבנות  של  הכשר  תעודת 

המוסמכת.

הטריגר לפעולה זו היה שארגון 'השגחה 
לקוחותיו  בין  לחלק  החל  פרטית' 
שלו,  החדשות  ההשגחה  תעודות  את 
כך  משפטי,  ייעוץ  לאחר  שנכתבו 
שיתאימו, לשיטתם, למה שקבע בג"ץ. 
כי  אומרים  פרטית'  'השגחה  בארגון 
הביקוש  מאוד  גבר  בג"ץ  פסיקת  מאז 
כחמש  לעומת  וכי  שלהם,  להשגחה 
כ-60  על  עומדים  הם  בשבוע,  פניות 
עסקים  של  בשבוע  חדשות  פניות 
המבקשים לקבל את השגחתם. הוסיפו, 
הכנה  בקורס  ישתתפו  נשים  עשר  כי 
למשגיחות כשרות של 'השגחה פרטית' 

שייפתח מיד לאחר החגים.

כאמור, הרבנות הראשית הטילה בשבוע 
שעבר קנס בגובה 2,000 ₪ על מסעדה 
יהודה  מחנה  בשוק  בסטה"  "פסטה 
מטעם  תעודה  הציגה  אשר  בירושלים, 
)ע"ר("  פרטית  השגחה  "עמותת  הגוף 
דובדבני  אורן  הרב  ידי  על  החתומה 
המעידה על פיקוח במקום, תוך שהובהר 
לנציגי העסק על ידי מפקח היחידה, כי 

חל איסור להציג עסק ככשר באמצעות 
מצג כשרותי זה. 

אלא  'כשר'  מצוין  לא  התעודה  על 
פרמטרים   13 של  פירוט  ובה  'הצהרה' 
בהם:  ההשגחה,  דרכי  על  המצביעים 
ישראל  חלב  לחומרא,  ישראל  בישול 
בלבד, ירקות ירוקים רק נקיים מחרקים, 
צפיפות מניפת הקמח, אין חשש לחמץ 
הגלם  חומרי  כל  הפסח,  עליו  שעבר 
והירקות  הפירות  פרווה,  או  חלבי  הם 
כמו  ועוד.  ועוד  תו"מ,  הפרשות  עברו 
בשרותיו  מסתייע  המקום  כי  צוין  כן 
כולם  ונציגו  דובדבני  אהרן  הרב  של 
יראי שמים ומוסמכים בתחום, וכי בעל 

מתחייב  ההצהרה(  על  )שחתום  המקום 
כי המטבח והעסק כולו פתוח בפני הרב 

דובדבני ואנשיו בכל עת.

מהרבנות הראשית נמסר נקודת המוצא 
היא שבעל העסק  בג"ץ, להבנתם,  של 
יכול להגיד ללקוחותיו כי המקום עומד 
יחליט  והלקוח  כשרותיים  בסטנדרטים 
אם הוא סומך עליו, אבל בית המשפט, 
אסר  בוודאי  הראשית,  הרבנות  פי  על 
על התערבות של גופי כשרות פרטיים 

והצגת מצג שיכול להטעות.

כך או כך, אין ספק כי בג"ץ יידרש שוב 
והמבולקה  והמבוכה  לנושא  להתייחס 

בתחום הכשרות – נמשכת.
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- ליאת שוקרון -

שבועות רבים שאנו עדים למאבק הנכים. ארגוני הנכים החלו 
בשבועות האחרונים בחסימות כבישים למשך שעות ארוכות. 
חולקו רק  דוחות  הייתה מאופקת.  והמשטרה  תגובת הציבור 
בשבוע האחרון, והיו שהציעו לשלמם עבור הנכים. החסימות, 
שוודאי לא הועילו לפקקים הרבים שישנם בכבישי ישראל גם 
כך, הותירו נהגים רבים לעמוד, תחת שמש יוקדת, ממושכות 
בפקקים ולאחר לעבודתם, לפגישות חשובות, ראיונות עבודה, 
משפחתם.  עם  להיות  סתם  או  חולה  ילד  לאיסוף  בדיקות, 

ועדיין, רבים תמכו במאבק הצודק ונשכו את השפתיים.

היה  הנכים  קולם של  החסימות, ספק אם  לא  שני, אם  מצד 
נשמע ואם היה מושג הסכם כלשהו. ואכן הושג הסכם, שנראה 
 2018 מינואר  החל  פעימות,  בארבע  תעלה  הקצבה  מכובד. 
לנכים  לחודש   ₪  4,500 הוא  השיא  כאשר   2021 לינואר  ועד 
הקשים ביותר. הקצבה לנכים שאינם בעלי כושר השתכרות 
כלל תגדל מ 2,400 ₪ ל4,000 ₪, ואם יש להם מעל ל- 80% 
נכות רפואית הם יקבלו כ-4,050 ₪ לחודש. נכים עם 100% אי 
כושר השתכרות ו-50% עד 79% נכות רפואית יקבלו כ-4,000 
שקלים בחודש, נכים עם 100% אי כושר השתכרות ו-40% עד 
49% נכות רפואית יקבלו כ-3,800 שקלים בחודש, ונכים עם 
60% עד 74% אי כושר השתכרות יקבלו בין כ-2,100 שקלים 
הנכות  קצבת  כי  הושג  עוד  בחודש.  שקלים  כ-2,400  לבין 

תוצמד לשכר הממוצע במשק, והקצבה לא תיפגע עד לסכום 
)בשתי  עבודה  ממקום  השתכרות  של  במקרה   ₪  4,300 של 

פעימות(.

בנוסף, נקבעה תוספת של 150 מיליון שקלים להגדלת קצבאות 
על  לשמירה  שקלים  מיליון   300 של  תוספת  לילדים,  הנכים 
שקלים  מיליון   75 של  ותוספת  בזקנה,  גם  הנכות  קצבאות 

לעידוד תעסוקת נכים.

ארגון  מההישג.  מרוצים  למאבק  היוצאים  כל  לא  זאת,  עם 
לדוגמא, אשר התאכזבו עמוקות  לפנתרים",  הופכים  "הנכים 
הקצבה  השוואת  שדרשה  המאבק  של  הדגל  שסיסמת  מכך 
לשכר המינימום לא הושגה במתווה שנחתם. הכבישים נחסמים 
וההכלה,  ההבנה  הציבור,  של  הרוח  שאורך  והאמת  שנית, 
מתחילים להצטמצם. הפגיעה בציבור הכללי צריכה להיפסק. 

אבל, המאבק של הנכים בישראל לא תם בזאת. לא הכל זה 
חשובים  ולעזרים  לתרופות  חיוני  כמובן  שהוא  )אעפ"י  כסף 
להסתיים  קרובות  אינן  מתסכלות  נגישות  בעיות  נוספים(. 
עגלת  עם  מסתובבים  בו  בחיים  לשלב  כשמגיעים  במדינה. 
בדרכים  הנגישות  חוסר  של  קצה-קצהו  את  מבינים  תינוק 
והתסכול- מדרגות בכל פינה, מעליות צרות ומרוחקות, ירידות 
למעברי חציה שאינן משופעות- ועגלת תינוק אפשר להרים 
בקלות יחסית. כשרואים נערה בשנות העשרים המוקדמות של 
חייה הישובה על כיסא גלגלים ממתינה לחברותיה בפתחה של 
חנות משום שאינה יכולה לעבור את המדרגה בכניסה, הלב 

רוצה )לטבול( אבל מתקשה
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נצבט. יש לנו עוד הרבה לאן לשאוף.

היום-  סדר  על  מדי(  )רבות  שנים  בכמה  פעם  העולה  תחום 
הדתי בלבד- הוא תחום נגישות המקוואות. נשים נכות שרוצות 
ואפילו  טרטורים,  קשיים,  בפני  ניצבות  במקוואות  לטבול 
השפלה. כן, השפלה. גם כך הטבילה נעשית במערומים ובפני 
אדם נוסף. להוסיף לכך חוסר יכולת להגיע למקווה בכוחות 

עצמך- עוגמת נפש גדולה.

הבאגים בדרך למקווה לבעלות מוגבלויות
המקוואות ממוקמים בתוך שכונות מגורים ולא תמיד יש חניה 
ובטח  בטח  לטבול,  ניתן  בהן  בשעות  הערב-  בשעות  פנויה 
שחניית נכים אינה תדירה בתוך השכונות. ממקום החניה ועד 
שיהיה  אצבעות  להחזיק  צריכה  )בתקווה(  הטובלת  למקווה 

דרך ייסורין עוברת על אשה עם מוגבלות פיזית החפצה 

לטבול במקווה טהרה. רק 30 מקוואות ייעודיים כאלה 

עליהן  מהמורות  הרבה   – ובשאר  הארץ,  רחבי  בכל 

למשל,  גלגלים,  לכסא  נגישות  מהעדר  החל  לעבור. 

של  העדרו  מדי,  גבוה  המותקן  פעמון  צרות,  דלתות 

מנוף שיסייע לה לרדת אל בור הטבילה, ועוד קשיים. 

מבעלות  דורשים  שונים  במקומות   – מעצבן  והכי 

מוגבלות לשלם על הטבילה יותר מאשר נדרש מנשים 

"מושלמות". מעצבן ולא הוגן.

 המשך בעמ' 46 ‹
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יהיו מדרגות בדרך למקווה  בין הכביש למדרכה, לא  שיפוע 
או ברזלי מדרכה, שפעמון הכניסה יהיה בגובה סביר ושדלת 
המקום תהיה רחבה דיה- וכל זאת עוד לפני שנכנסה למקווה. 
או אז יש לקוות שתאי הרחצה רחבים, פעמון הקריאה לבלנית 
יהיה אפשר להישען  בגובה סביר גם כן, שישנו מעקה עליו 
בעת הצורך בהכנה לטבילה או בדרך אל בור הטבילה, ושקיים 
בכלל מנוף שיוכל להוריד אותה אל הבור. ואם כבר קיים מנוף, 
עוד תקווה קטנה ודי, שהוא פועל ונוח, ושהבלנית שנמצאת 
כעת יודעת ויכולה להפעילו. וזה בעניין בעיית ניידות. ישנן 

צרכים רבים גם למוגבלות בראיה, שמיעה ועוד. 

חלוקתי  לצדק  בוועדה  דיון  נערך  חודשים  כארבעה  לפני 
זוהר בנושא השוויון בנגישות למקוואות  בראשות ח"כ מיקי 
טהרה לבעלי מוגבלויות. סביר להניח שלא שמעתם על כך, 
מלבד כותרת קצרה באתר דתי זה או אחר.אם בכלל. וכן, לא 

התקדם מאז כלום. 

"למעלה  ׳עתים׳:  וינברג מעמותת  בוועדה תיארה עו״ד שרה 
מ-5 שנים לאחר כניסתן לתוקף של תקנות הנגישות, קיים כיום 
מחסור חמור במקוואות נגישים ברחבי הארץ. לשם המחשה, 
בירושלים, עיר עם למעלה מ- 500 אלף תושבים יהודיים, יש 
רק מקווה אחד, על אף שנדרשים בו 5 באופן בסיסי ו-3 באופן 

יש קושי  יותר מכל אשה אחרת,  מוגבלות,  מלא. לאשה עם 
להתנייד, אולם נשים אלו נאלצות להטרטר לערים מרוחקות 

או לוותר על הטבילה."

כדי לסבר את האוזן לגבי המחדל המתואר כדוגמא בירושלים, 
להלן הנתונים המחויבים על פי חוק:

קיים הבדל בין הנגשה בסיסית של מקווה- דרך נגישה מחנייה 
ודרך  נגישים,  ומקלחת  שימוש  בית  המקווה,  אל  מתאימה 
נגישה לבור הטבילה, ובין הנגשה מלאה, הכוללת את ההנגשה 
הבסיסית ובנוסף אליה התקנת מתקן הרמה שיאפשר לאישה 
בעלת מוגבלות בניידות לטבול ולהשתמש במקלחת. על פי 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מספר המקוואות 
התושבים  ממספר  נגזר  ביישוב  הנגישים  המינימאליים 
יהודיים  50-200 אלף תושבים  בן  כך שביישוב  בו,  היהודיים 
חובה שיהיה מקווה אחד לפחות בהנגשה בסיסית, ביישוב בין 
200-300 אלף תושבים חובה שיהיו 2 מקוואות נגישים, ובכזה 
וכן  נגישים,  מקוואות   3 שיהיו  חובה  איש  אלף   300-400 בו 
יהיה  יהודיים  תושבים  אלף  מ-100  פחות  בו  ביישוב  הלאה. 
עם  אישה  זאת  דרשה  אם  רק  מלאה  בהנגשה  במקווה  חייב 
בו 100-300 אלף איש חובה שיהיה מקווה  ביישוב  מוגבלות, 
אחד בהנגשה מלאה, עם 300-500 איש חובה שיהיו 2 מקוואות 

בהנגשה מלאה וכן הלאה. 

עלות גבוהה יותר לנשים עם מוגבלויות
את  תיארה  מגבלה  בעלת  אישה  גולן,  צופית  לדיון.  בחזרה 
חוסר האונים: "בחלק מהמקומות שיש בהם מעלון הוא בצורה 
מאוד לא מכבדת. חוויה שקשה לתאר עד כמה היא מזעזעת 
ומשפילה. דבר נוסף, אם כבר יש מעלון, חשוב שהבלנית תדע 
למקווה  נסעתי  שכבר  שאחרי  פעם  לא  קרה  אותו.  להפעיל 
הנגיש, הבלנית לא ידעה להפעיל את המעלון. הבלניות גם לא 

עוברת הכשרה להכיר את סוגי המוגבלויות".

נדרשה  כי  סיפרה  היא,  גם  מוגבלות  בעלת  קרמק,  אסתר 
לשלם במקווה מונגש מחיר גבוה יותר מאשר במקוואות לא 
)ללא  במקווה  הקבוע  המחיר   ,₪  15 לעומת   ₪  40 נגישים- 
אין  הנגיש  במקווה  כי  הציגה  בנוסף,  במקום(.  התארגנות 
אפשרות לאמבטיה ואין פעמון כמו במקומות אחרים, וצריך 
מגיעים  בו  רגיל  למקווה  בניגוד  מראש,  שבוע  הגעה  לתאם 
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שבת של תפילות, דברי תורה, שירה ותכנים
•  בעלי התפילה והזמרים: מאיר בן דרור ונצח בדיחי

•  בתפילות ושירה: חסידי, מזרחי, קרליבך וסילסול תימני
•  מופע תאטרלי ״דייטים מכוכב אחר״ - שחקני הבחירה הנכונה

•   ספידייטינג יצירתי - מכירים, צוחקים ושרים.
•   "צחוק זה דבר רציני" - ציפי דגן מנחת אימוזיצחוק בכירה

M.s.w  מארוע מוחי לארוע חתונה" - צבי אדלר"  •
•   הסכמי ממון שומרים או שוברים את הזוגיות - עו"ד אביבה לוי

 מחיר:  יחיד בחדר זוגי 560 ₪ | יחיד בחדר לשלשה 520 ₪
 יחיד בחדר 1,100 ₪

 ללא לינה: סעודה אחת+תוכנית אחת 180 ₪ 
כל הסעודות 400 ₪

הבחירה הנכונה 050-5931530 | 054-3529330

 לפ"ופ דתיים +40 שבת הכרויות
פרשת חיי שרה 10-11.11.17 פנסיון מלא

מקומות אחרונים 

לטיול חוהמ״ס

במלון

פארק הים 

נתניה

•   חדרים עם מרפסת לים

ור
שמ

ר ו
גזו

שידוכים לכל הגילאים,

ת זוגיות
ייעוץ והדרכה לקרא

 
גם להורים ללא ידיעת הילדים.

מבצע עד חנוכה 250 ₪

 

ך / ייעוץ
להרשמה לשידו הנכונה הבחירה 

הכרויות וארועים לפ"ופ דתיים למטרת נישואין

מקווה לבעלות מוגבלויות בפ"ת. צילום באדיבות המועצה הדתית פ"ת
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להחזיק אצבעות 
שיהיה שיפוע 
בין הכביש 
למדרכה, לא 
יהיו מדרגות 
בדרך למקווה או 
ברזלי מדרכה, 
שפעמון הכניסה 
יהיה בגובה סביר 
ושדלת המקום 
תהיה רחבה דיה- 
וכל זאת עוד 
לפני שנכנסה 
למקווה

"
ביום המתאים על פי ההלכה, ובשעה הנוחה 

לטובלת.

לביא  עליזה  ח"כ  אמרה  לדברים  בתגובה 

מעז  מי  כספים.  מסחטת  פה  "יש  בוועדה: 

בישראל  כסף?  יותר  מונגש  ממקווה  לקחת 

יש רק 30 מקוואות מונגשים ברחבי הארץ. 

בנושא  הרלוונטיים  לגורמים  פונה  כשאני 

אומרים לי- 'מה הבעיה? שהן תיסענה למקום 

מדובר  לא  ראויה.  לא  תשובה  זו  אחר', 

בכסף גדול. יש פה חובה הלכתית, מוסרית 

ואזרחית".

נציג המשרד לשירותי דת, משה באגד, טען 

והחל  בהנגשה,  חשיבות  רואה  המשרד  כי 

אך  נגישותם  לפי  מקוואות  מיפוי  בפרויקט 

תקציביות.  סיבות  בגלל  נעצר  הפרויקט 

התרשם  לא  האוצר,  ממשרד  טלר,  יובל 

דת  לשירותי  למשרד  כי  והצהיר  מהדברים 

יש תקציב רב להקמת מבני דת, סכום הגדול 

בסדר  תלוי  והכל  הקודמות,  מבשנים   3 פי 

העדיפויות של המשרד.

יו"ר הוועדה, ח"כ מיקי זוהר, סיכם: "הוועדה 
שוויון  חוסר  קיים  כי  וקובעת  מזועזעת 
לקיים  המבקשות  נשים  של  לרעה  ואפליה 
את אחת המצוות הבסיסיות ביותר ביהדות. 
הוועדה מוחה על כך כי שעדיין ישנם ערים 
ותדרוש  מונגשים  מקוואות  ללא  רבות 
לפעול באופן מיידי לפיקוח ואכיפה מוגברת 
לקבל ממשרד  דורשת  הוועדה  הסוגיה.  של 
השקיע  כסף  כמה  המפרט  דו"ח  הדתות 
המשרד בהנגשת המקוואות מתוך התקציב".

עם קשר, או בלי. הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי 
הלכתית מרתקת על  חוברת  בזמנו  הוציאה 
לנשים  בטבילה  לסייע  ההלכתיות  הדרכים 
פגם  המתקשות בכך, למשל, כאלה שבגלל 
בפני  אותו  לחשוף  מתביישות  בגופן  פיזי 

בלנית. אבל את זה נשאיר לפעם אחרת.

ושכל  במהרה,  תורם  שהכפפה  לקוות  נותר 
פיזית,  מוגבלות  בעלת  היא  אם  גם  אישה, 
תוכל  טהרה  ובשמירת  בטבילה,  שחפצה 
לעשות זאת באופן הכי נקי ופשוט שאפשר. 

כמו כל אחת.

מקווה לבעלות מוגבלויות בפ"ת. צילום באדיבות המועצה הדתית פ"ת

לא תשתוק!

הדר ואורון 
 מתים 
לקבר 

ישראל 

ה-
כל 

מ

מצטרפים למאבק. חפשו ב  - מתים לקבר ישראל או התקשרו 054-5612629
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אברהם כ"ץ עוז

העבודה,  מפלגת  נגד  זועק  "אני 
המחנה הציוני ומנהיגיה המתהדרים 

במורשת מפא"י לשעבר.

ונגד מקבלי ההחלטות שם היום. מי 
אתם שתחליטו? מי שמכם להחרים 
ביהודה,  מההתיישבות  אחוז   70
מי  הגולן?  הבקעה,  הגדה,  שומרון, 
נתן לכם רשות לכך? בשם מי אתם 

מדברים?"

שום  הייתה  ולא  נתקבלה  "לא 
מפלגת  של  מוסד  של  החלטה 
העבודה, על שינוי המדיניות, או על 
נסיגה מההתיישבות על פי תוכנית 
אלון. למעט החלטה על אזור ימית 

ועל גוש קטיף".

/רבין  /גולדה  אשכול  ממשלות- 
של  ההתיישבות  ועדת  ידי  על   /

של  בראשותם  הממשלות, 
גבתי,  וחיים  גלילי  ישראל 
הנחו את התנועות המיישבות 
בדיוק  ישובים,  להקים 
באותה דרך, כפי שהקימו את 
נחל עוז, יוטבתה ודימונה, או 
וקריית  מנרה  משגב-עם  את 
אתם  אלה  גם  האם  שמונה. 

מחרימים?"

על  הנוכחית  "ההתיישבות 
בוצעה  אלון  תוכנית  פי 
ממשלה  החלטות  פי  על 
וכדין.  כדת  מדינה.  ותקציבי 
תוכנית  של  עקרונותיה 

אלון היו בשניים: הצורך הביטחוני של הקמת הישוב וכמו כן 
להימנע מלהקים בתוך אוכלוסייה צפופה.

לפיכך הוקמו על ידי מפא"י:

גוש עציון/ יישובי צפון ים המלח/ כל יישובי הבקעה, ממחולה 

ובקעות,  רועי  יריחו/  מעלה  ועד 
ומבוא  השחר,  כוכב  רימונים, 
יישובי  כל  אפרים/  ומעלה  שילה, 
הגולן ממבוא חמה ועד מרום גולן, 
/ אדומים  מעלה   / קצרין  כולל 
עמשא/  והר  /יתיר  ארבע  קרית 
גבעון  זאב,  גבעת  יעקב,  נווה 
אל,  ובית  אפרת  גילה,  החדשה, 
ואת  קדומים,  ואת  אריאל,  רמות, 

קרני שומרון/

כל  ואת  סבא  כפר  שולי  ואת 
ואת  ונצרים  וקטיף  עזה  רצועת 

פתחת ימית והעיר ימית".

"מתוך 400 אלף הישראלים החיים 
 320 כ-  לקו-הירוק  מחוץ  כיום 
על  שהוקמו  בישובים  חיים  אלף 
על  הוויכוח  מפא"י.  ממשלות  ידי 
לא  עדיין  הארץ  גבולות 

הסתיים."

שהחלטתם  אתם  "מי 
את  להחרים  בעצמכם 
המפ"איניקים  שאנו,  מה 

הוותיקים עשינו?"

מי  כל  ובשם  "בשמי 
מדינות  שתי  לקיום  ששותף 
על  ההתיישבות  ולהקמת 
מברך  אני  אלון,  תוכנית  פי 
שנגיע  ומקווה  העשייה  את 
עם  וגם  בתוכנו,  להסכמה 

הפלשתינאים"

מפא"יניק ותיק וכועס,

אברהם כץ עוז, מי שהיה מזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים 
החלטות  פי  על  הישובים  בהקמת  בפועל  ועסק   1968-1974

הממשלה ויודע בדיוק מה החליטו למה, מי, ומתי".

"מי אתם 
שהחלטתם 
להחרים את 
מה שאנו, 

המאפייניקים 
הוותיקים, 
עשינו"?

עזבו אתכם מנשיאת בימ"ש עליון מרים נאור שסירבה לאשר השתתפותו של שופט בטקס 

50 שנה לשחרור חבלי ארץ. קראו מה חושב אברהם כץ עוז, מפא"יניק ותיק, לשעבר שר 

וחבר-כנסת ומזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים, על חבריו ב'מחנה הציוני' שהחרימו את הטקס
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- שוקי פרידמן -

מה יונה זו מכפרת על העונות, כך ישראל מכפרים על 
שמקריבים  פרים  שבעים  אותן  שכל  האומות, 
מהם  העולם  יצדה  שלא  אומות  שבעים  בחג כנגד 
ישטנוני,  אהבתי  "תחת  קט(  )תהילים  כפי שכתוב: 

ואני תפלה" )מדרש שיר השירים רבה, א(. 

המקדש  ועבודת  התפילות  מוקד  השנה  כל  במהלך 
פנימה  מכוונת  ישראל  עם  של  ה'  עבודת  כיום  או 
עם  ובין  למקום  אדם  שבין  בציר  לפעול  ומבקשת 
ישראל לאלוקיו. כך בחגים וכך ביומיום. סוכות הוא 
החג היחיד המבקש מעובדי ה' לגלות אחריות לעמים 
אחרים. במקדש הוקרבו לשם כך שבעים פרים. היום, 

דומה, האחריות הזו נשכחה. הגיע העת לחדשה. 

לוח השנה שלנו, החגים, היומיום, והחיים של שומרי 
המצוות מדגישים בכל דרך אפשרית את ייחודו של עם 
ישראל כעם נבחר, ואת שונותו, וחשיבותו לאל, אל מול 
אומות העולם. החגים כולם, יוצרים סדר יום פרטיקולרי, 
מצוי הקשר שלו עם  עובד השם  מעייניו של  בו בראשית 
הבורא, והאחריות שלו, לקשר של עם ישראל כולו עם הבורא. 
פסח הוא חגיגת לידתה של הלאומיות הישראלית, שבועות הוא 
חגיגת לידתו הרוחנית במעמד הר סיני. יום הכיפורים, לפרטי סדר 
כדי להביא לכפרת  כולו  מיוסד  או התפילות במחזור  העבודה שלו 
העוונות של העם מן השנה שעברה, והצלחתו החומרית והרוחנית, בשנה 
הבאה. המצוות הללו, מכוננות את תודעתנו. עם לבדד ישכון. מכונס בעצמו 

ורואה בעיקר את עצמו. 

שבעים פרי החג של סוכות, כמו עוד מקורות ומצוות, כחובה לאהוב את הגר, לא 
להונותו ואחרות, נדחקו בסדר היום של רוב שומרי המצוות, הרחק לאחור, במקרה הטוב. 
במקרה הגרוע יותר, הן זכו לפרשנויות מצמצמות, ושליליות, כאלו שלא מעודדות מימוש שלהן 
או יחס נפשי חיובי אליהן מצד שומרי המצוות. בעולם האורתודוכסי, מוקד החיים הדתיים הוא היחיד 
היהודי והעם. גויים הם לכל היותר מקור לצרות פיזיות ורוחניות, והיחס אליהם שלילי ברוב המקרים, 
ואדיש במקרה הטוב. יהיו הגויים אשר יהיו. יהיו מצוקותיהם גדולות ככל שיהיו. אלו צרות של אחרים, 

ולא סתם אחרים, אלא גויים. 

אל מול היחס המנוכר של האורתודוכסיה לאומות העולם, בזרמים הלא אורתודוכסיים, ובעיקר בזרם 
הרפורמי, נוצר יחס הפוך לחלוטין. אל מול היחס השלילי של האורתודוכסים לגויים והאדישות לסבלם, 
היחס ללא יהודים בזרמים אלו הפך להיות מוקד מרכזי של העיסוק הדתי ומקום לביטוי היהדות במלא 
יהודים,  זכויותיהם של לא  'תיקון עולם', פועלים בזרמים אלו לקידום  תפארתה. מתוך התפיסה של 

אנחנו והאומות
לא התעלמות. אחריות.
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במדינת ישראל ומחוצה לה. 
אחרים,  עמים  של  סבלם 
עבור  הוא  יהיו,  אשר  יהיו 
דאגה  אלו  תנועות  חברי 
רואים  והם  אמתית  יהודית 
בסיוע  עמוקה  דתית  חובה 
שונים  במקומות  לנדכאים 
ובעת  אסון  בעת  בעולם, 
'תיקון  והפיכת  ייתכן  שלום. 
של  מרכזי  לביטוי  עולם' 
מריקנות  נובע  דתיות, 
אבל  אחרים,  במקומות 
אחריות  הוא  היוצא  הפועל 
 4 לגבולות  מעבר  שמביטה 
האמות היהודיים-ישראליים. 

מוחלטת  התעלמות  בין 
להפיכת צרותיהם של הגויים 
דרך  יש  ה',  עבודת  לעיקר 
ידי  על  שמיוצגת  זו  אמצע. 
הרחב  המכלול  בין  היחס 
המצוות,  לבין  המצוות  של 
והמעשים  הקורבנות, 
המבקשים מאיתנו, היהודים, 
להפנות מבט אל האחר הלא 
ביננו- החי  הפרט  יהודי. 
הגר, ועמים אחרים, קרובים 

וצוקות עתיות  חווים צרות  ורחוקים, אומות העולם, שחלקם 
או קבועות. 

כמה  מהולכים.  ריקה  זו  אמצע  דרך  כי  דומה  הצער,  למרבה 
מאתנו שמעו במהלך הימים הנוראים, רוויי הדרשות והשיחות 
הטיהור  את  מזכיר  בישיבה  או  בקהילה  בעיר,  רבם,  את 
עמי  של  סבלם  את  או  בבורמה  הרוהינגה  בני  של  האתני 
האיים באוקיינוס השקט שבתיהם חרבו בסופות נוראות? מי 
מאיתנו תרם צדקה למטרה שאינה יהודית-קהילתית מובהקת, 

לאחרונה או אי פעם? 

מה כבר אפשר לעשות, תאמרו. צרותיו של עם ישראל מרובות 
הן  כאלו  תשובות  אבל  קודמים.  עירך  ועניי  דוחקת,  ושעתן 
החמצה, במובן האנושי והיהודי-דתי. מימוש האחריות לאומות 
העולם לא צריכה לעבור בהצטרפות למשלחת חילוץ אי שם. 
ואולי  מודעות,  באמצעות  וסולידריות,  אחריות  של  גילוי  גם 
העובדה  את  לבטא  יכולות  אישי,  סיוע  כמו  קטן  מעשה  גם 
אורך',  גויים  'והלכו  בנו  יתקיים  ישכון',  לבדד  'עם  שבצד 
והביטוי המודרני של הקרבת שבעים פרי החג יהיה גילוי ענין, 
שבקרבנו,  אלו  הגויים,  אל  גם  ומעשה  סולידריות,  אחריות, 

ואלו שבקצווי ארץ. 
הישראלי  במכון  ומדינה  דת  לאום,  מרכז  מנהל  הוא  פרידמן  שוקי  ד"ר 

לדמוקרטיה, ומרצה למשפטים במרכז האקדמי 'פרס'. 

כמה מאתנו 
שמעו במהלך 
הימים הנוראים 
את רבם מזכיר 
את הטיהור 
האתני של 
בני הרוהינגה 
בבורמה או את 
סבלם של עמי 
האיים באוקיינוס 
השקט שבתיהם 
חרבו בסופות 
נוראות?

"

ד"ר שוקי פרידמן
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בסיפור  לדון  נדרש  הרבני  הדין  בית 
ואף  שהתחתן  אדם  של  ומרתק  מורכב 
התגרש כדת משה וישראל בזהות בדויה.

הפרשה נחשפה בבית הדין הרבני האזורי 
הדין  לבית  סיפרה  אישה  בחיפה כאשר 
כי הכירה את בעלה ונישאה לו פעמיים 
הראשונה  בפעם  וישראל.  משה  כדת 
 – חוקיים  בלתי   – פרטיים  בנישואין 
בירושלים, ובפעם השנייה כעבור מספר 
שנים באמצעות הרבנות המקומית בבית 

שמש.

בפני  עצמו  את  הציג  בעלה  לדבריה, 
של  בשם  וברבנות  השונות  הרשויות 
של  הזהות  תעודת  את  גנב  הוא  אחיו. 
אחיו, ישראלי המתגורר בארצות הברית, 
וקנסות  מחובות  לחמוק  כדי  וזאת 
נשא  שהוא  מרישום  ואפילו  משפטיים 
האח,  כך  באפריקה.  נדבק  שבה  מחלה 

שהוא רווק ושוהה בארצות 
בישראל  נרשם  הברית, 
הוא  כאילו  הפנים  במשרד 
נשוי ואב לילדים. במשטרה 
עבירות  על  מבוקש  הוא 
שלא ביצע, בהוצאה לפועל 
לו,  היו  שלא  חובות  על 
כנשא  הבריאות  ובמשרד 

מחלה מדבקת.

אחיו  זהות  את  שגנב  האח 
על  גם  בשמו  חתם  הרווק 
הסכם הגירושין, אבל כיוון 
שגונב הזהות הבין בהלכות 
השמות  בחקירת   – גיטין 

כשנשאל אם יש לו כינויים, הוא הודיע 
לבית הדין כי מכונה גם בשמו האמיתי. 

אביו ועד נוסף שיתפו פעולה ואמרו 
כי הוא מכונה גם בשמו האמיתי.

חברי בית הדין הרבני האזורי בחיפה 
הרב דניאל אדרי – אב"ד, הרב בן 
עלי  אלעד  והרב  רבין  הכהן  ציון 
דנו ארוכות בכשרות הגט ואגב כך 
לשני  והאבהות  הנישואין  ברישומי 
ילדים. לאחר דיון מהיר אך ייסודי 
דין  פסק  הדיינים  פרסמו  ומקיף 
ארוך המבוסס על עשרות פוסקים 
ברב  וכלה  ערוך  מהשולחן  החל   –

עובדיה יוסף בספרו "יביע אומר".

הדין  בית  החליט  דבר  של  בסופו 
להורות למשרד הפנים לרשום את 
בשמו  בעלה  של  כגרושתו  האישה 
אחיו  רישום  את  ולבטל  האמיתי 
כגרוש, לרשום את הילדים כילדיו 
אחיו  של  ולא  האמיתי  אביהם  של 
הדין  בית  הורה  וכן  הרווק, 
הביטוח  הפנים,  למשרד 
הבריאות  משרד  הלאומי, 
את  לעדכן  הרשויות  ושאר 
שם  את  ולהסב  הרישומים 
אחיו  משם  הזהות  גונב 

לשמו האמיתי.

והעיקר: לאחר דיון ממושך 
קבעו הדיינים כי הגט שניתן 
בעלה  של  עם שמו  לאישה 
מלכתחילה  כשר   – ככינוי 
ואין צורך בסידור גט נוסף 
ידון  הדין  בית  לחומרה. 
בנפרד בסוגיית חיוב הבעל 
המדינה  לאוצר  בהוצאות  ואביו 

בשל תרמית הזהות האמיתית.

עבירה 
גוררת 
עבירה

בתעודת  השתמש  שאחיו  רווק, 
עצמו  את  מצא  שלו,  הזהות 
מבוקש  ילדים,  לשני  ואב  כגרוש 
וההוצאה  המשטרה  ידי  על 
מדבקת מחלה  ונושא  לפועל 
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- ליאת שוקרון -

נכון  יותר  )או  האחרון  בקיץ  לחיינו  נכנסו  ואירמה  הארווי 
לחיי האמריקאים(. השמות הקליטים הללו שייכים להוריקנים 
נזק  איים,  וחורבן  הרס  שיטפונות,  להצפות,  שגרמו  ענקיים 
ואף  חשמל,  ללא  בתים  ומיליוני  שקרסו  בתים  ברכוש,  רב 
לפגיעה בנפש. גם מריה, לא זאת מהברית החדשה, אלא סופת 
הוריקן נוספת, הלמה קשות בקאריביים. המציאות המבעיתה 
הזו נמצאת במרחק שעות טיסה לא מועטות מאתנו. האם גם 
בישראל יכולים להיווצר סופות מפלצתיות שכאלה? פרופסור 
שינויי  וחוקר  האטמוספירה  במדעי  פרופסור  אלפרט,  פנחס 
אקלים, הסביר ל"שבתון" הכל על ההוריקנים, ותיאר לנו את 

תהליך היווצרותם.

שמתאדה  מהלחות  שלהם  האנרגיה  את  לוקחים  "ההוריקנים 
לפני שההוריקן מתפתח. השמש מחממת  ימים  הרבה  במשך 
באוקיינוס  שיש  הטיפות  את  והופכת  הים  פני  את  ומאדה 
היא  הים  פני  את  מאדה  כשהיא  באטמוספרה.  לגז  לאדים, 
משקיעה הרבה אנרגיה אבל לא רואים אותה באוויר כי הגזים 

נבלעים בתוך הגזים האחרים שיש באוויר. ברגע שהגז מתעבה 
מחדש, ברגע שהאוויר מתחיל לעלות- הטמפרטורה מתקררת, 
ואז כל אותה אנרגיה שהתאספה במשך הרבה ימים משתחררת 
לאנרגיה  גורמת  והיא  מאוד,  קצר  זמן  בתוך  לאטמוספרה 

עצומה, שמשתחררת בתוך ההוריקן".

נוצר דווקא באזורים מסוימים ומדוע דווקא  למה ההוריקן 
עכשיו?

גבוהות.  מספיק  לטמפרטורות  מגיעים  הים  פני  הקיץ  "בסוף 
צריך משהו בסדר גודל של 30 מעלות בפני הים כדי שתהיה 
ובראשונה  בראש  צריכה  שההתאדות  משום  אנרגיה,  הרבה 
את האנרגיה שהושקעה על ידי השמש, אבל היא צריכה גם 

טמפרטורה גבוהה, וגם הרוח עוזרת". 

הפרופסור מסביר שיש מספר תנאים שבהתקיימותם ההוריקן 
יכול להיווצר: "צריך משטחים גדולים של ים, לאיסוף הלחות, 
משום שברגע שההוריקן מגיע מעל ליבשה מקור הדלק שלו 

לרזון".  ולא  לשובע  למוות,  ולא  לחיים  לקללה,  ולא  "לברכה  הגשם',  'תפילת  את  נתפלל  עצרת  בשמיני 

ההוריקנים שהלמו באחרונה בחלקים של אמריקה, המחישו לנו עד כמה יש לכוון ב"לברכה ולא לקללה". 

פרופ' פנחס אלפרט, פרופסור במדעי האטמוספירה וחוקר שינויי אקלים, עושה לנו סדר עם הסערות האלה.

גשם 
בעיתו

 המשך בעמ' 56 ‹
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מוטי זפט עורך: 
ליאת שוקרון עורכת	משנה:	

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

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

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

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

והוא מתחיל להיחלש. אפילו אם רק חצי ממנו נמצא  פוסק 
נחלשת  המים  אדי  של  הזו  הדלק  אספקת  אז  ביבשה  כבר 
מאוד. צריך גם טמפרטורה יחסית גבוהה, שהיא מרכיב חשוב 
באידוי. תנאי נוסף הוא שכבה עמוקה של מים חמים, משום 
העליונים  המים  כלל  שבדרך 
והמים  חמים,  הם  באוקיינוס 
בהוריקן,  מתקררים.  בעומק 
חזקות,  רוחות  כשיש 
המים  את  מערבבות  הן 
ואז  התחתונים  עם  העליונים 
הים  פני  בגובה  הטמפרטורה 
יעילות  יורדת  ואיתה  יורדת, 
האידוי ואיסוף האנרגיה. לכן, 
המים  של  השכבה  בו  במקום 
החמים דקה מאוד הוריקן לא 
יתפתח. צריך עומק שבו המים 
29- בסביבות  חמים,  יחסית 
בכל  זה  את  ואין  מעלות,   30
טרופיים  באיזורים  רק  מקום, 

מסוימים.

שההוריקן  כדי  נוסף  תנאי 
רחוק  יהיה  שהוא  זה  יתפתח 
במידה מסוימת מקו המשווה 
ולא ממש בקרבת קו המשווה, 
משום שאז סיבוב כדור הארץ 
לא מורגש. סיבוב כדור הארץ 
מחמש  בערך  הרוחב.  בקווי  שעולים  ככל  יותר  חזק  מורגש 
מעלות צפון או דרום הסיבוב של כדור הארץ מספיק חזק כדי 

לאפשר היווצרות הוריקנים". 

יודעים שהוריקן עומד להגיע? כמה זמן אפשר לחזות  איך 
את הגעתו מראש?

שבוע  בין  בערך  ראו  האחרונים  ההוריקנים  התפתחות  "את 
"רואים  אלפרט.  פרופסור  מתאר  כן",  לפני  ימים  לעשרה 
חזקה  סיבוביות  של  התפתחות  כלל  בדרך  מהלוויינים 
ואחר  יחסית  קטן  זה  בהתחלה  הגדולה.  מהאנרגיה  שנובעת 
כך זה מתרחב ומתרחב. הגדולים שבהם מגיעים לקוטר של 
כ- 1000 ק"מ ומעלה. הקטנים ל-100 ק"מ לערך". הפרופסור 
מספר המודלים הקיימים יודעים לאמוד את עוצמת ההוריקנים 
מראש, אם הם יודעים את הנתונים המדויקים שיש בשטח, אך 
מהרגע שההוריקן נוצר מתפתחת שכבת עננות גדולה שמונעת 
מהלוויין לראות את טמפרטורת פני הים. מתי תור הזהב של 
החם  הוא  הים  בהם  זמנים  ובסתיו,  הקיץ  בסוף  ההוריקנים? 

ביותר.

ומה עם הים התיכון? האם צפויים להגיע הוריקנים לאזורנו? 
פרופסור אלפרט מבטיח שלא. לפחות לא הוריקנים גדולים. 
התנאים  משום שאחד  הוריקן  להיווצר  יכול  לא  התיכון  בים 
לא  שההוריקן  כדי  ים,  של  גדולים  משטחים  הם  המרכזיים 
ייחלש כשיגיע במהירות רבה מדי ליבשה. מה שכן, הוריקנים 
קטנים של הים התיכון כן מתפתחים. אלה הוריקנים קטנטנים 
להרגיש  אפשר  שאי  קטנה  ובעוצמה  ס"מ   10-30 של  בגודל 

ביבשה.

האם העוצמה של ההוריקנים יותר חזקה מבשנים קודמות? 
יש מגמה?

"רואים מגמה", עונה פרופסור אלפרט. "כתוצאה מהתחממות 
בכמויות  אפילו  עולה  הים  פני  כדור הארץ הטמפרטורה של 
הולכת  שהיא  משום  האנרגיה,  על  רבות  משליך  וזה  קטנות, 
שהטמפרטורה  ככל  הטמפרטורה.  עם  אקספוננציאלי  באופן 

של המים עולה האנרגיה עולה הרבה יותר".

ראו ערך  באוויר.  גם  עולה, אלא  רק במים הטמפרטורה  לא 
יולי-אוגוסט שהיו חמים ומהבילים במיוחד השנה; חודש יולי 
היה חריג ביותר בכלל ובישראל בפרט, וגם אוגוסט השנה היה 
החם ביותר בהיסטוריה של המדינות בעולם כולו. הפרופסור 
היא  והעלייה  מתמיד,  באופן  עולה  הטמפרטורה  כי  מסביר 
גדולה. רוב העולם עובר התחממות אך הים התיכון הוא אחד 

מהאזורים שעוברים את ההתחממות מהגדולות שבעולם.

אז כל קיץ יהיה יותר חם מקודמו?

"כן, אבל כמו שיש תנודות במזג האוויר מיום ליום יש תנודות 
משנה לשנה. התנודות האקלימיות משנה לשנה לא בהכרח כל 
הזמן עולות, אבל המגמה הכללית היא מגמה של עליה", עונה 
אלפרט ומתאר כי החורפים האחרונים הם פחות קרים אך לא 

מצאו קשר בין מה שקורה בקיץ לבין החורף.

זה  היטב,  תתרכזו  שמעתם?  התיכון  הים  פרדוקס  ועל 
פרופסור  טען  המפורסמות,  מעבודותיו  באחת  למתקדמים. 
אלפרט כי יש פרדוקס בים התיכון: "ברוב המקומות בעולם 
כשהגשם עולה אז גם ערכי הקיצון עולים, זאת אומרת, גשמים 
ערכי  פחות  יש  גשם  פחות  שיש  במקומות  ולהפך,  כבדים, 
קיצון. אבל אצלנו זה עובד בצורה פרדוקסלית- כמות הגשמים 

הטמפרטורה 
עולה באופן 

מתמיד, והעלייה 
היא גדולה. רוב 

העולם עובר 
התחממות אך 

הים התיכון הוא 
אחד מהאזורים 

שעוברים את 
ההתחממות 

מהגדולות 
שבעולם.

"

‹‹ המשך מעמ' 54 / גשם בעיתו
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השנתית הולכת ופוחתת אבל מצד שני רואים שגשמים יומיים 
שהולכים  תהליכים  שני  פה  יש  ומתרבים.  הולכים  כבדים 
בצורה מנוגדת זה לזה. יש את ההתייבשות של הים התיכון, 
פחות גשם. זה נובע מזה שאנחנו, בארץ ישראל, מצויים תחת 
האזורים  הסובטרופי.  באזור שלנו,  אוויר  ירידת  השפעה של 
'חגורת  שנקרא  מה  מדבריות,  של  אזורים  הם  הסובטרופיים 
המדבריות'. החגורה הזאת נובעת מכך שיש עליית אוויר והרבה 
גשם באזורים הטרופים, בזכות החימום החזק על ידי השמש 
ואז חייבת להיות ירידה מחוץ לטרופים. זה קורה בין 20-35 
מעלות. אנחנו נמצאים באזור הזה. עם התחממות כדור הארץ 
באזורים שבהם יש עליה של אוויר וגשם רב- הטרופים- הגשם 
נעשה רב יותר ויש עלייה חזקה יותר של אוויר, ולכן הירידה 
יותר חזקה בסובטרופיים. ואז רואים את המגמה במאה  היא 
השנים האחרונות- יש פחות גשם באיזורים סובטרופיים, וזה 
נובע מהתחממות כדור הארץ. מצד שני, ההתחממות של כדור 
עולה,  התיכון  הים  מי  של  שהטמפרטורה  לזה  גורמת  הארץ 
לכן, ברגע שכן נוצר התנאי להיווצרות גשם אז יש בו יותר 

פוטנציאל. כמו בהוריקן", מתאר פרופסור אלפרט.

וביהדות  במקרא  כבוד,  הרבה  ויש  למדע,  הכבוד  כל  ועם 
אנו מתייחסים לגשם כברכה משמיים ולא רק כצבר תנאים 
כתלויה  לעתים  נתפסת  הזו  החשובה  הברכה  פיזיקליים. 
ועונש, כפי שאנו אומרים  ותוצאה, שכר  במונחים של סיבה 

יום-  בכל  שמע  בקריאת 
ְּבִעּתֹו  ַאְרְצֶכם  ְמַטר  "ְוָנַתִּתי 
ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָּת  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה 
ְוָנַתִּתי  ְוִיְצָהֶרָך.  ְוִתירְֹׁשָך 
ִלְבֶהְמֶּתָך  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב 
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת. ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם 
ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם  ִיְפֶּתה  ֶּפן 
ֲאֵחִרים   ֱאֹלקים  ַוֲעַבְדֶּתם 
ַאף  ְוָחָרה  ָלֶהם.  ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם 
ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ְוָעַצר  ָּבֶכם  ה' 
ֹלא  ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ִיְהֶיה  ְוֹלא 
ַוֲאַבְדֶּתם  ְיבּוָלּה  ֶאת  ִתֵּתן  
ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה 

ֲאֶׁשר ה' נֵֹתן ָלֶכם" )דברים יא, יד-יז(, וכפי שנזכר במקומות 
רבים בתנ"ך.

בימים אלה אנו מתפללים על הגשם, מבקשים מהבורא שגם אם 
אנחנו חוטאים- בזכות אבות לא ימנע מאתנו גשם, ומזכירים 
את הנסים הקשורים במים שעשה הקב"ה לעם ישראל. תפילה 
ותחינה שהשנה החדשה תהא ברוכה בגשמים. לברכה, לחיים 
ולשובע. לברכה ולא לקללה. לחיים ולא למוות. לשובע ולא 
לרזון. והפשט שלי הוא, שהגשמים שבעזרת השם יגיעו- יגיעו 
לטובה, בדיוק במידה הנכונה. ותודה לא-ל שהוריקנים גדולים 

לא יכולים להתפתח בים התיכון. נרגענו.

פרופ' פנחס אלפרט
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1-800-350-545www.nofeshdati.co.ilחופשה עם נשמה יתרה

 ספרד
היהדות בצל הסהר והצלב 
11 ימים  |  תאריכי יציאה: 30/10/17 

 פורים בונציה
8 ימים | יציאה ב 27/2/18 

פורטוגל
יורדי ים ויהודי ההרים האנוסים

8 ימים | תאריכי יציאה: 16/10/17

חנוכה בספרד
 בקצב ולקול הקסטנייטות

8 ימים | יציאה 13/12/17 

מקסיקו
העולם החדש

14 ימים | ת.יציאה: 14/11/17, 5/12/17, 
6/2/18 ,9/1/18

מרוקו
 אווירה אורינטאלית במגרב

11 ימים | יציאה ב 27/5/18 

בדרך יהודית מסעות חווייתיים תרבותיים מרתקים בהדרכת שלמה אפל

- מערכת שבתון -

חוק  לא  הגיוס,  חוק 
עושה  צה"ל  הגיוס, 
מאמצים  )באמת( 
את  להגביר  עילאיים 
גיוס הצעירים החרדיים 
ומתכוון בכיוון זה תוך 
שיפורים',  'מקצה  כדי 
הפקת לקחים מהניסיון 
תוך  והכל  המצטבר 
כדי התמקצעות והבנה 
צעיר  גיוס  הרי  לא  כי 
חרדי כגיוס צעיר 'רגיל'.

מיד לאחר החגים תחל לפעול בצה"ל "מינהלת חרדים" שתרכז 
את כל מאמץ הגיוס וההכשרות של המגזר החרדי. המינהלת 
בדרגת  קצין  יעמוד  בראשה  נפרד,  מטכ"לי  גוף  תהיה  הזו 
סגן-אלוף, והיא תאגד את כל הזרועות הצה"ליים הרלוונטיים 

לנושא.

"כאן  בתוכנית  מנשה  כרמלה  הכתבת  של  דיווחה  על-פי 
 6,600 בצה"ל  משרתים  כיום  'כאן',  החדש  בתאגיד  ועכשיו" 
חרדים, מהם 400 בשירות קבע. היקף הגיוס השנתי כיום הוא 
מתגייסים.  כ-10,000  הוא  הפוטנציאל  בעוד  חרדים,  כ-2,850 
כאלה שעשו בעבר  וכן  ה-18  בני  גם של  הוא  זה  פוטנציאל 

'דחיית שירות' והם עדיין בגיל צעיר שיכולים להתגייס.

תפקידם  שכל  חיילים  תכלול  הזו  המינהלת  הידיעה,  עפ"י 
ייחודית לכך.  יעברו הכשרה  והם  יהיה לעסוק בגיוס חרדים 
כולל   – החרדים  החיילים  גיוס  בשלב  החל  יעסקו  במינהלת 
קולטים  חיילים  הסתם,  )מן  להם  ומותאם  נפרד  גיוס  תהליך 

ביום  התייצבות  חיילות,  ולא 
מדור  וכדומה(,  להם,  ספציפי 
מדור  וכן  לשיבוצם,  מיוחד 
החיילים  בהכשרת  שיעסוק 
הזו  המינהלת  בנוסף,  החרדיים. 
כל  את  פרטים  בפרטי  תגדיר 
של  חייהם  לאורח  שקשור  מה 
החרדיים בצבא, מתוך  החיילים 
כוונה שהשירות הצבאי לא יפגע 
שהורגלו  ובמה  חייהם  באורח 
נפרד  שינה  איזור  אליו. למשל, 
ומופרד  מובדל  במחנות  להם 
לחיילות,  השינה  מאזורי  לגמרי 
ועוד.  הכשרויות,  זה  ובכלל   – האוכל  חדרי  הלחימה,  מתחם 
שמבחני  בחשבון  יקחו  קצינים  לקורס  המיון  בשלב  כן  כמו 
החרדית,  לאוכלוסייה  מתאימים  אינם  הקיימים  הקדם-קצונה 
כך שיותר חיילים חרדיים שירצו בכך יוכלו להתקבל לקורס 

קצינים.

חייל  של  האחרונים  השירות  חודשי  בשמונת  כי  נקבע,  עוד 
יוכל כל אחד מהם )בגיל 18-21( לקבל לימודי  חרדי בצבא, 
השלמה לבחינות הבגרות )כפי שניתן לחיילים אחרים חסרי 
להשתלב  להם  יסייע  שזה  היא  כשהתובנה  בגרות(,  תעודת 
בלימודים  ו/או  בעבודה  הישראלית  בחברה  השירות  אחרי 
מהצעירים  אחוז   95 לצה"ל,  שיש  נתונים  על-פי  גבוהים. 
או  במשק  שחרורם  אחר  נקלטו  בצבא  ששירתו  החרדים 

במסגרות לימוד שונות.

בלי קשר לזה או עם קשר לזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו 
מאיץ בראשי סיעות הקואליציה לקדם חוק גיוס חדש, במקום 

זה שבג"ץ פסל. )ראו מדור 'בעיניים של מוטי'(.

צה"ל יפעיל "מינהלת חרדים" במטרה להרחיב גיוסם
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