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משמיע  ״עקב״  בפרשת 
אזהרה  רבנו  משה 
חמורה: ״הישמר לך פן-
אלוקיך...  ה׳  את  תשכח 
פן-תאכל ושבעת ובתים 
וישבת...  תבנה  טובים 
ירבה-לך...  וזהב  וכסף 
את  ושכחת  לבבך  ורם 
המוליכך  אלוקיך...  ה׳ 
והנורא  הגדול  במדבר 
נחש שרף ועקרב וצימאון 

אשר אין-מים...״ )דברים ח׳, י״א-ט״ו(. 
ונזכרים  אלה,  פסוקים  קוראים  אנו 
בשבוע  שמענו  כבר  דומה  שאזהרה 
ו׳,  )דברים  ״ואתחנן״  בפרשת  שעבר 
אל  אלוקיך  ה׳  יביאך  כי  ״והיה  י׳-י״ב(: 
לא  אשר  וטובות  גדולות  ערים  הארץ... 
לא  אשר  כל-טוב  מלאים  ובתים  בנית 
מלאת ובורות חצובים... כרמים וזיתים... 
פן-תשכח  לך  הישמר  ושבעת.  ואכלת 

את ה׳ אשר הוציאך...״
אם  אך  פליאה.  מעוררת  החזרה  אכן, 
בשני  המתוארות  בנסיבות  נתבונן 
המקומות, נבחין שבטקסט של ״ואתחנן״ 
לא  ״אשר  ערים  של  מצב  על  מדובר 
מלאת״.  לא  אשר  מלאים  ובתים  בנית 
של  הראשון  לדור  מופנית  האזהרה 
הנכנסים והכובשים את הארץ, שמצאו 
לאכול  מיד  ויכלו  המוכן  מן  הכול  את 
ולשבוע מכל הטוב המצוי שהם עצמם 

לא נדרשו לייצר אותו.
עבודה עברית המוכתרת 

בהצלחה רבה
בפרשת ״עקב״ יש כבר בניית בתים וריבוי 
עברית   עבודה  וזהב,  וכסף  וצאן  בקר 

המוכתרת בהצלחה רבה. 
מופנית  האזהרה  כאן 
אף  ואולי  השני,  לדור 
השלישי, של המתיישבים, 
שהתבססו היטב מבחינה 
כתוצאה  וזאת  חומרית, 
ועל  שלהם,  מהפעילות 
כן הם מגיעים למצב של 
עצמית,  רצון  שביעות 

״ורם לבבך״.
לתוספת  לב  נא  שימו 
שבהן  השני,  הדור  באזהרת  המילים 
אזכור  קשות,  במילים  המדבר  מתואר 
הדור  הראשון.  הדור  באזהרת  שאיננו 
הראשון בוודאי זוכר היטב את התלאות 
במדבר,  הרבות  השנים  הליכת  של 
היה  לא  דשמיא  הסייעתא  שלמרות 
השני  הדור  בעיני  אבל  גדול.  תענוג 
עלולה להיווצר תמונה, שבה נראים תנאי 
ורוד  באור  לארץ  הכניסה  לפני  החיים 
מחוץ  העבר  של  האדרה  מעין  וחיובי, 
לארץ ישראל. פתאום נראה ה״שטייטל״ 
כמקום שבו יהודים חיו בנוחות ובשלווה, 
ובמצוות,  בתורה  רק  עוסקים  כשכולם 
וחיים בשלום עם שכניהם, ואז מתחילים 
פתאום חיים בין הגויים לקבל חותם של 
הקשים  החיים  תנאי  לעומת  רצוי  מצב 
לעיתים, אף אם הריבוניים, בארץ ישראל. 
להזכיר  צורך  רבנו  משה  רואה  כן  על 
של  שבחיים  השני,  הדור  לבני  דווקא 
יהודי בכל מקום שאינו ארץ ישראל יש 
אלמנטים של נחשים, שרפים ועקרבים 

ושל צימאון לחיי ריבונות יהודית. 
 

* הכותב הוא חבר הועד 
המנהל של “מיתרים” 
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עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
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הנביא ה מספר  “עקב”  פטרת 
בשבע  השנייה  היא  ישעי’ה 
לאחר  המגיעות  הנחמה  הפטרות 
תשעה באב. שבע דנחמתא, שבע מעלות 
מהמקום הכה נמוך וקשה של חורבן שני 
היהודית  הריבונות  ואובדן  המקדש  בתי 

לפני כאלפיים שנים.
המבנה של ההפטרה הוא מבנה קלאסי של 
נבואת נחמה. המקום האומלל בהווה, למול 
הנקם שייקח האל מאויבי ישראל המשעבדים 
יהודה,  בממלכת  חי  ישעי’ה  הנביא  אותם. 
והיה עד לשבריריות המדינית שלה עוד לפני 
חורבן הבית הראשון. כבר אז הוא טבע את 
ומחריבייך  “מהרסייך  הידועה  הלשון  מטבע 
לחלוטין  הפוך  שלו  שהפשט  יצאו”,  ממך 
לרוח המונח השגור. הוא למעשה מדבר על 
מציאות בה המהרסים והמחרבים של ישראל 
ישובו  בנייך”,  ו”מהרו  יצאו מהארץ הכבושה 

בני ישראל אל הארץ המובטחת.

מרתק.  רעיון  מציעה  ההפטרה  של  הסיפא 
הנביא ישעי’ה מכיר את נפש האדם, ובמיוחד 
ההפטרה  האמת.  שוחר  האדם  נפש  את 

מסתיימת בשלושה פסוקים: 
יטּו ֶאל  י יקוק ַהִבּ ְמעּו ֵאַלי ֹרְדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקֵשׁ “ִשׁ
יטּו  ם. ַהִבּ ְרֶתּ ֻנַקּ ֶבת ּבֹור  ם ְוֶאל ַמֶקּ ְבֶתּ צּור ֻחַצּ
חֹוֶלְלֶכם:  ְתּ ְוֶאל-ָשָׂרה  ֲאִביֶכם,  ֶאל-ַאְבָרָהם 
י-ִנַחם  ִכּ הּו.  ְוַאְרֵבּ ַוֲאָבְרֵכהּו  ְקָראִתיו,  י-ֶאָחד  ִכּ
ָרּה  ִמְדָבּ ֶשׂם  ַוָיּ ל-ָחְרֹבֶתיָה,  ָכּ ִנַחם  ִצּיֹון,  יקוק 
ְוִשְׂמָחה  ָשׂׂשֹון  ַגן-יקוק;  ְכּ ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן,  ְכּ

ֵצא ָבּה, ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה”. ִיָמּ
הנביא ישעי’ה מדבר על מציאות של ייאוש, 
הוא  הצדק.  ברודפי  פגיעה  ושל  ניכור  של 
ההיסטוריה.  מן  נחמה  לשאוב  לאלו  מציע 
עם  של  המסע  שתחילת  מזכיר  ישעיהו 
ושרה,  אברהם  האומה,  באבות  היה  ישראל 
לדבוק  שהתעקשו  יחיד,  בן  עם  מזדקן  זוג 
באמונתם. בראשית רבה מספר על אברהם 
ש”כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחד”. 

בעתיד  רק  והשתלמה  ניצחה  הזו  הנחישות 
הרחוק מאוד של שניהם.

ההיסטוריה האישית של כל אחד מאיתנו היא 
קצרה. אני לא משוכנע שנחמה כזו היא נחמה 
מחיר  יש  אבל  בעולם,  אמת  יש  אמת.  של 
אמיתי ונוקב לדורשי האמת ולאלו ההולכים 
לאורה. בעניין זה “שכר מצווה- מצווה” ושכר 
אוהבי האמת הוא אהבת האמת. לא על מנת 
ולהתנשא  בו,  לחפור  קרדום  אותה  לעשות 
רק  אלא  לאמת.  ה”עיוורים”  אחרים,  על 
שטבע  כפי  והשלום,  האמת  אהבת  לטובת 
ובכל זאת, מחמם לב לראות  זכריה.  הנביא 
ישעי’ה  הנביא  של  העמוקה  ההבנה  את 
את  לפעם  מפעם  לפקוד  שיכולה  למצוקה 
נזכה כולנו לדבוק באמת  ולו  הדבק באמת. 

ובשלום יותר ויותר.

*הכותב הוא גבאי בית הכנסת 
בקיבוץ ברור חיל

ים: ֹלא-ִיְהֶיה ְבָך “ ל-ָהַעִמּ ְהֶיה, ִמָכּ רּוְך ִתּ ָבּ
ָך”. עם פתיחתה  ָעָקר ַוֲעָקָרה, ּוִבְבֶהְמֶתּ
המעט  הפסוק  לו  ניצב  הפרשה  של 
מוזר בזה. עניינה הכוללני של פרשת “עקב” 
הוא בציון החיזוקים החיוביים לבני ישראל 
ההשלכות  אזכור  בה’,  האמונה  בעקבות 
ובין  האמונה,  היעדר  בעקבות  השליליות 
הנדודים  בהיסטוריית  משוחזר  מסע  לבין 
בפתיחתה  אמנם  דלעיל,  הפסוק  במדבר. 
במה  שיא:  של  סוג  מגדיר  הפרשה,  של 
עם ישראל יתברך להיות מבורך? בהיעדר 
עקרות הן אצל גברים והן אצל נשים, ואם 
משלים  אזי  מושלמת  לא  הזאת  הברכה 
הפסוק עוד מילה אחת: ובבהמתך. היעדר 

עקרות לגבר, לאישה ולבהמה. 
כפול.  עיון  ואפילו  עיון  דרוש  זו  לסוגיה 
הפסוק  נזקק  ומדוע  בברכה,  המיוחד  מה 
רק  הסתפק  ולא  הבהמה  את  גם  לצרף 
גם  ייחודי  המשפחה  רעיון  הגשמת  באדם. 
כפולה  משמעות  בתוכו  מקפל  שהוא  בכך 
היכולת  והלאומי.  הפרטי  שונים:  במעגלים 

להעביר  להורים  להקים משפחה מאפשרת 
ולעצב  לחנך  הבא,  לדור  ערכים  של  מערך 
את הילדים בהתאם לעקרונות המשפחתיים. 
יצירת המשכיות לתאים המשפחתיים בעצם 
יוצר המשכיות לעם. “בניין עדי עד” בברכת 
שבע הברכות נאמר אמנם על משפחה, אבל 
בעצם גם מכוון לבניין עם המורכב מלבנים 
שהיא  שאלה  משפחות.  משפחות  לבנים, 
לא  מדוע  היא  דלעיל  לדיון  תולדה  בעצם 
תזכו   - שלה  החיובי  בהיבט  הברכה  צוינה 
לבני בית, תבורכו ביוצאי חלצים, אלא דווקא 
בניסוח בעל המשמעות הנגטיבית: לא יהיה 
עקר. הטעם, לעניות דעתי, הוא חיזוק הערך 
מוצג  מה  דבר  וחשיבותו. כאשר  המשפחתי 
כקושי ובכל זאת מהווה הישג - הוא מוערך 

יותר. 

את  הכתוב  הוסיף  מדוע  לשאלה  התשובה 
הבהמה, טמונה לעניות דעתי במעמד הבהמה 
בתקופות הקדומות. ידועים סיפורי חז”ל על 
הבהמות, שכל כך הזדהו עם ערכי המסורת 

עד שסירבו לעבוד בשבת גם כשנמכרו לגוי. 
הכמעט  העבודה  שוק  בעצם  היא  הבהמה 
חז”ל.  ותקופת  טוטאלי של תקופת המקרא 
רק  לא  בהמשכיות  חשיבות  רואה  הכתוב 
חשיבות  גם  אלא  המשפחה,  של  למקומה 
השילוב  רק  העבודה.  שוק  של  להמשכיותו 
בצורה  להתקיים  היכולת  עם  המשפחה  בין 
“ברוך תהיה  מוצלחת, משמרת את הברכה 
היה  הפרשה  מן  זה  נושא  העמים”.  מכל 
באחרונה לחלק מפרשייה תקשורתית. מדינת 
ישראל צריכה הייתה לתת את עמדתה לבית 
ומסוגלות  אימוץ  מסוגלות  בעניין  המשפט 
למאן  האם  לשאלה  להיכנס  מבלי  הורית. 
דהוא יש יתרון, בעלות או סמכות לומר לאחר 
שהוא זכאי או אינו זכאי להורות כזו או אחרת, 
מדהים לראות כי הרצון להורות ולמשפחתיות 

חוצה את כל המסגרות המשפחתיות. 

*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן 
ובמכללה האקדמית ספיר.

אבי דבוש-קיבוץ ברור חיל הפטרת השבת
בדידותו של שוחר הצדק

ברכה: משפחה-עם-פרנסה
רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה



• איזו פרשה או תפילה את אוהבת במיוחד?
אחת הפרשות שאני הכי מתחברת אליהן, היא פרשת "קדושים" בספר 
ויקרא. בפרשה זו אנו נחשפים למצוות חברתיות ומוסריות המתחברות 
לתכנים בהם אני עוסקת כל חיי. הפרשה מציגה את המכלול שמעלה 
ושמירת  להורים  מכבוד  ביותר:  הגבוהה  לדרגה  והחברה  את האדם 
משמעות  לזה  יש  בעיניי,  ופאה.  לקט  לעניים  להותיר  לחובה  שבת, 

כפולה - הראשונה שבעל העסק, האדמה, השדה 
או הכרם, משמר תודעה שהוא פועל לא רק למען 
עצמו; והשנייה שלעניים יהיה מקור קיום כך שלא 
נדבות;  ולבקש  להתחנן  לרעוב,  עליהם  ייגזר 
ודואגים  צדקה,  ולא  צדק  של  מערכת  מכוננים 
רק  לא  היא  לכולם. בפרשה מדגישים שהדאגה 
ובהמשך  לגר,  גם  אלא  מ"שלנו"(,  )שהוא  לעני 
הגר. משם  את  לאהוב  והמצווה  החובה  מוזכרת 
ממשיכים בעוד הנחיות מוסריות: לא לגנוב, לכחש 
תופיע  לאחריהן  שקר.  עדות  לתת  ולא  ולשקר, 
במסחר.  במשקולות  בשימוש  להגינות  החובה 
זה הבסיס ליצירת אמון בסיסי כדי לקיים חברה 
ֹלא- ִתְגזֹל;  ְוֹלא  ֶאת-ֵרֲעָך,  ק  "ֹלא-ַתֲעֹשׁ ומשק. 
ֶקר." האחריות על  ָך--ַעד-ֹבּ ת ָשִׂכיר, ִאְתּ ֻעַלּ ָתִלין ְפּ
הוגנות מוטלת על המעסיקים ולא על המועסקים. 

רק בחברה בה דואגים לאחר, לוקחים אחריות, ורודפים צדק, רק אז 
"עקב",  פרשת  שלנו,  השבוע  פרשת  של  הנהדרות  ההבטחות  כל 

יכולות גם להתממש.

• ספרי בקצרה על זיכרון מילדותך בבית אבא.
זיכרון בולט מילדותי הוא חג שמחת תורה אצל סבא שלי, חיים קוריצקי, 
שנה  מידי  לחג  מחכים  היינו  ילדה  שבתור  זוכרת  אני  סבא.  בכפר 
והצבעוניים עם החלונות  ביחד, כל בני הדודים. הדגלים המושקעים 
את  שליוותה  והחגיגית  המשפחתית  והאווירה  הסוכריות  הנפתחים, 

היום הזה, הם זיכרון חם שמלווה אותי מאז שהייתי קטנה.

• מה דעתך על המצב הכלכלי חברתי בארץ?
מדינת ישראל הוקמה על יסוד ערכי תנועת העבודה, שהייתה הזרם 
המרכזי בהגשמת הציונות – מחויבות לכלל, ערבות הדדית וחתירה 
לשוויון. בתנאים בלתי אפשריים של מאבק קיומי וקליטת עלייה המונית, 
נוצרה כאן חברה שעם כל מגרעותיה, הייתה אחת החברות האנושיות 
בינלאומיים  שוויון  מדדי  שמעידים  )כפי  בעולם  ביותר  והשוויוניות 
משנות השישים, למשל(. לצערי, בעשורים האחרונים פנתה המדינה 
"להפריט  של  קיצונית  ניאו-ליברלית  מדיניות  ואימצה  הנגדי  בכיוון 
אחריותה.  תחומי  מכל  רסן  משולח  באופן  ולהתנער  שזז",  דבר  כל 

וביכולתם  לידי ביטוי בפגיעה מתמשכת בתנאי ההעסקה  הדבר בא 
של עובדים להתפרנס בכבוד, בצמצום ההשקעה במערכות ציבוריות 
כמו החינוך, הבריאות והרווחה, ובהעברה בלתי מבוקרת של תשתיות 
ונכסים לאומיים מבעלות ציבורית לידיהם הפרטיות של קומץ בעלי 
הון. הפערים החברתיים ההולכים וגוברים מזינים את הניכור הבינאישי 
ואת השסע המגזרי בישראל, ומאיימים על לכידותנו כחברה וכאומה. 
רק שיקום הממלכתיות ומדינת הרווחה, וחזרה למצב שבו כל ישראל 
ערבים זה לזה, לא רק אל מול אויב משותף אלא 
בכל תחומי החיים, תבטיח את מימוש החזון הציוני 
של שחרור לאומי במובן העמוק של בני עם אחד 

הנוטלים ביחד ריבונות על גורלם המשותף.

• על אילו פעילויות והצעות חוק הינך 
פועלת בימים אלו בכנסת?

מהיום שנבחרתי לכנסת המאבק על פנסיה הוגנת 
עומד בראש מעייניי. מאמציי והלחץ שהפעלתי, 
מחדל,  ברירת  פנסיה  קרן  של  להקמתה  הובילו 
הניהול,  מדמי  הביטוח  סוכני  תגמול  להפרדת 
להביא  מתכוונת  אני  הבא  המושב  ולקראת 
שעברה  שלי,  החוק  הצעת  את  חקיקה  להמשך 
הממשלה,  התנגדות  למרות  טרומית,  בקריאה 
שתחתוך בחצי את דמי הניהול. מאבק חשוב נוסף שהובלתי בכנסת 
שנפלו  המשפטיים,  והעוזרים  העוזרות  של  זה  היה  האחרון  במושב 
באופן  אותם  לפטר  המשפט  בתי  הנהלת  של  מגונה  לניסיון  קורבן 
שרירותי לאחר שש שנים במטרה למנוע מהם לצבור זכויות ותוספות 
על ותק, גם במקרים שבהם השופטים – מעסיקיהם הישירים – מרוצים 
במאבקם  המשפטיים  והעוזרים  העוזרות  את  מלווה  אני  מעבודתם. 
ורווחה, ואמשיך  יזמתי דיון בנושא בוועדת עבודה  הצודק מראשיתו. 
לעקוב אחר הנושא ולוודא שתנאי העסקתם לא ייפגעו. בנוסף, במושב 
האחרון בג"צ קיבל את דרישתי מהמדינה להציג את הנתונים המלאים 
של תוצאות הרפורמה בבריאות הנפש. זהו צעד חשוב בדרך לתיקון 
העוולות שגרמה הרפורמה, וביניהם פגיעה באיכות ובנגישות הטיפול 

הנפשי לאזרחים רבים, ובמיוחד בפריפריה.

• ספרי בקצרה על השירות שלך באשדוד.
אשדוד היא אחת הערים האהובות עליי בארץ. בתחילת שנות ה-2000 
העובד  הנוער  תנועת  פעילות  את  מחדש  לפתוח  כדי  לעיר  הגעתי 
והלומד. חרשתי את רחובות העיר, העברתי עשרות רבות של שיעורי 
גם  מיוחדת.  ובאווירה  באנשים  והתאהבתי  השונים,  במקיפים  חברה 
להתבדח  נהגו  הנגב,  אזור  כל  של  המחוז  לרכזת  שהפכתי  אחרי 

שאשדוד נותרה בראש מעייניי.

אחדעל            לשבת אחד
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יחיאל מלכה

חברת הכנסת מיכל בירן )"המחנה הציוני"( היא חברת הכנסת מטעם מפלגת העבודה בכנסות ה-19 וה-20. 
ובמערך שירותי הרווחה.  היא מתמקדת בזכויות עובדים, במדיניות פנסיונית, במערכת הבריאות הציבורית 
מיכל בירן צמחה בתנועת הנוער העובד והלומד, שם מילאה מגוון תפקידים. בשנת 2010 נבחרה בירן לראשות 
המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה, והייתה האישה הראשונה שכיהנה בתפקיד זה. ח"כ בירן סיימה תואר 
שני בהצטיינות במדעי המדינה באוניברסיטת תל-אביב. את התזה שלה כתבה על מדיניות פנסיונית מרחיבה 
בעידן נאו-ליברלי. טרם בחירתה לכנסת הייתה בירן דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב. כיום היא מובילה 
את התוכנית הסיעתית "מעגלים מתרחבים", שבמסגרתה כל אחד מחברי הכנסת אמון על הקשר עם קבוצת 
זהּות מסוימת בחברה הישראלית. בירן חברה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת וממלאת מקום 
בוועדת הכספים. היא יושבת-ראש השדולה לפנסיה הוגנת יחד עם חבר הכנסת עמר בר-לב, יושבת-ראש 

השדולה לקידום תנועות הנוער ויושבת-ראש השדולה למאבק בגזענות. 
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שרד החינוך אחראי לחינוכם מ
ילדי  כל  של  ולהשכלתם 
הבדל  ללא  ישראל  מדינת 
דת, גזע או מין. המשפט הזה יכול היה 
להיות נכון. האמת היא שהוא גם אמור 
להיות כזה, אבל במדינת ישראל קיים 
יקום מקביל שבו משרד החינוך איננו 

מטפל: המגזר החרדי.

מסיבות היסטוריות החרדים ביקשו עם 
לנהל את מערך החינוך  קום המדינה 
ממלכתית.  התערבות  ללא  שלהם 
הם הקימו את רשת החינוך העצמאי, 
עדיין  שלה  יעקב”  “בית  שמוסדות 
ההסכם  המגזר.  רוב  על  חולשים 
נתן  ובתמורה  תקציבי,  ויתור  שדרש 

דרור חינוכי היה מקובל על כולם.
שינויים,  והמון  מאז  שנה   70 עברו 
להתקיים  ממשיך  הזה  ההסכם  אך 
הפסיק  מזמן  כבר  שהוא  למרות 

החרדים.  הילדים  נשואיו,  את  לשרת 
למדינה נוח להמשיך כך, כיוון שבניגוד 
לה  עולה  החרדי  החינוך  למיתולוגיה, 
פדגוגיות  וגם מערכות  ילד,  פר  פחות 
וניהוליות חוסכות מעצמן המון עבודה 
מבצעת  כביכול  החרדית  שהמערכת 

במקומן.

בעלי  של  שכבה  פה  יש  לכך  מעבר 
את  המפעילות  העמותות  מוסדות, 
הזמן  עם  שהתרבו  החרדי,  החינוך 
מהווה  הזה  ההסדר  ועבורם  והשנים, 
מכרה זהב, הן כלכלי והן מבחינת הון 
החרדיות  שהמפלגות  היות  פוליטי. 
תומכות בשכבה הזו ומשרתים אותה, 
החרדים  ההורים  עצמם  את  מוצאים 
מספקת  אינה  שמחד  מערכת  מול 
תמיד את צרכיהם, ומנגד חולשת על 
התנגדות.  יכולת  ללא  כולו  הציבור 
ועדי  היעדר  היא  קונקרטית  דוגמה 

בכל  הורים חרדים. מה שמובן מאליו 
מוסד חינוכי הוא מוקצה בבתי הספר 
ועדי הורים  החרדים מכל זרם שהוא. 
הם בעצם מוסד דמוקרטי חינוכי שמאזן 
את יחסי הכוחות בין ההנהלה להורים 
ומאפשר להם קול בחינוך ילדיהם. לכן 
והורים  פעילים  של  קבוצה  החלטנו, 
חרדים מכל הארץ, לדרוש את הדבר 
הבסיסי הזה. בשבועות הקרובים נצא 
בעצומה שתבקש משר החינוך לאפשר 
ההבנה  החרדי.  בחינוך  הורים  ועדי 
שהילדים החרדים אינם מיעוט מוחרג 
אינטגראלי  חלק  אלא  זכויות  וחסר 
ממערכת החינוך ורבע מכלל הילדים 
הלומדים, היא קריטית לשילוב עתידי 

שלהם בחיים בישראל.

* הכותבת היא דוברת “חרדים לשלום” 
ורכזת חרדים באזור ירושלים 
בתנועת “דרכנו”

המאבק לוועדי הורים בחינוך החרדי 

פנינה פויפר - ירושליםפרשת השבוע

נלמדת מ המזון  ברכת  צוות 
ושבעת  “ואכלת  מהמילים 
על  אלוקיך  ה’  את  ובירכת 
הודות  לך”.  נתן  אשר  הטובה  הארץ 
אדמת  ושפע  אויבים  על  לניצחון 
להכיר  היהודים  על  הפורייה,  ישראל 
הספורנו:  אומר  ה’.  את  ולברך  טובה 

“כי מאיתו היו אלה לך”.
הגשמית-חומרית  ההצלחה  אבל 
רוח  וגסות  רחבה  נפש  להוליד  יכולה 
שפלה”,  ונפש  נמוכה  “רוח  במקום 
כתלמידיו של אברהם אבינו. אז יאמר 
היהודי בליבו: “כוחי ועוצם ידי עשה לי 
את החיל הזה”, וכך ירום לבבו וישכח 

את ה’.
רק  לא  משמעות  יש  המזון  בברכת 

פן  אלא  וענווה,  מתינות  של  אישית, 
במסכת  המסורתי.  בנוסח  לאומי 
תיקן  “משה  נחמן:  רב  אמר  ברכות 
לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם 
הארץ  ברכת  להם  תיקן  יהושע  מן. 
כיוון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תיקנו 
הברכות:  סדר  כך  ירושלים...  בונה 
ירושלים  )יהושע(,  הארץ  )משה(,  הזן 
“הטוב  ברכת  כן  אחרי  ושלמה(.  )דוד 

והמטיב” על קבורת הרוגי ביתר.

הרמב”ם פוסק בהלכות ברכות מהמקור 
התלמודי: “וכל שלא אמר ארץ חמדה 
טובה ורחבה בברכת הארץ לא יצא ידי 
חובתו. וצריך להזכיר בה ברית ותורה 
מנחם עמו ישראל בבניין ירושלים... וכל 

מי שלא אמר מלכות בית דוד... שאין 
נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית 
דוד”. הנה כי כן שלושת סעיפי תוכנית 
ובית  ירושלים  ישראל,  ארץ  הגאולה- 
המקדש, ומלכות – כחזון לאומי שלם. 
הסיפא שמתייחס להרוגי ביתר מעורר 
ירושלים  צער ואבל עם אובדן הארץ, 
ומלכות – כסימני דרך במאבק הבלתי 
במולדתו.  ישראל  עצמאות  על  נגמר 
ביטויה,  על  לגאולה  התקווה  אולם 
ארוחה  בכל  היהודי  של  פיו  מלאה 

לאורך הגלות.

*הכותב חינך בנושאי יהדות וציונות, 
לימד וכתב על המזרח התיכון 
באוניברסיטה העברית

 ארץ ישראל בברכת המזון 
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ר” )י’, י”ט( ם, ֶאת-ַהֵגּ “ַוֲאַהְבֶתּ
על  התורה  מצווה  פעמים  עשרות 
לדאוג  אותו,  לאהוב   - לגר  היחס 
לנצל  ולא  בו  לא להתעמר  למחסורו, 
את מעמדו החלש כתושב בארץ זרה. 
חז”ל מבחינים בין גר צדק, דהיינו גוי 
שהגיע  נוכרי   - תושב  לגר  שנתגייר, 
לארץ לגור בה. יש המייחסים את כל 
הציוויים בנושא לגר צדק בלבד, באופן 
שאינו תואם את הקשרם של חלק מן 
את  המנמקים  אלו  בייחוד  הפסוקים, 
של  בעברם  לגר  הראוי  היחס  חובת 

בני ישראל כגרים בארץ מצרים.

ומבקשי  העבודה  מהגרי  שאלת 
המקלט מעוררת בישראל דיון ציבורי 
המוסרית  החובה  עולה  מחד  ער. 

המקלט  למבקשי  בנוגע   - והיהודית 
בוודאי, אך גם באשר למהגרי העבודה, 
ימינו שחיים  גרים תושבים של  אותם 
את  לראות  ושעלינו  החברה,  בשולי 
חולשתם ולשמור על זכויותיהם. מנגד 
מדינה  בכל  הידועה  הטענה  עולה 
באשר  עבודה,  במהגרי  המאופיינת 
העבודה  במקומות  אפשרית  לפגיעה 
של האזרחים והתושבים הקבועים, של 
ובערים  בשכונות  החיים  מרקם  שינוי 

ושל שאלת אופייה של המדינה.

חוק הכניסה לישראל מסמיך את שר 
שומרי  להיות  משרדו  ועובדי  הפנים 
הוא  אולם  ישראל.  מדינת  של  הסף 
לאשר  השר  בסמכויות  רק  לא  עוסק 
זרים  עובדים  של  לבקשות  לסרב  או 

אלא  ישראל,  להיכנס  המבקשים 
זרים,  עובדים  חוק  עם  יחד  מסדיר, 
גם את מכלול התנאים הנדרשים למי 
מתכתב  בכך  להעסיקם.  שמבקש 
המקראי  הציווי  עם  הישראלי  החוק 

ביחס לשמירת זכויותיו של הגר.

נמדדת  חברה  של  המוסרית  רמתה 
בעיקר על פי יחסה לחלשים שבתוכה 
זרים.  מיעוטים,  עניים,  קשישים,   -
בין צרכי המדינה לבין שמירה  האיזון 
על יחס ראוי למי שנכנס בשעריה, גם 
לאור  שיעשה  חשוב  יהודי,  אינו  אם 

הציווי שבפרשתנו.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

שומרי הסף

לפרטים ומועדי סדנאות:
www.yarok-bair.co.il | 050-441-7144

הצטרפו לסדנא לגידול ירקות בבית ללא אדמה 
ב”ירוק בעיר” חוות החקלאות העירונית שעל גג 
דיזנגוף סנטר

חקלאות עירונית - גידול מזון בעיר בשיטות חדשניות 
ללא ריסוס כימי ובניצול מקסימלי של מקום. 
קרוב לצלחת, בריא, טעים, טוב לסביבה ולחברה! 

בואו ללמוד כמה פשוט לגדל בעיר!

בן אדרי
ben edri
זמר חופות ואירועים

טלפון 
054-2807272להזמנות:

פייסבוק:

עו״ד ירון קנר - מודיעין משפט הלכה ומורשת ישראל
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סיפור לשבת

מספר ד זה  מאוד.  רעב  ביער  הסתובב  אחד  ב 
ימים שלא נכנס מזון לגופו. כשהרעב התגבר, 
הציע את עצמו למנהל גן החיות, וביקש להיות 
אוכל  מעט  יקבל  לפחות  שם  הדובים,  בכלוב  כלוא 
השיב  הצעתו  את  המנהל  כששמע  נפשו.  את  ויחיה 
בצער: "אין לנו כרגע צורך בדוב, יש לי הצעה אחרת 

עבורך, יש לנו מקום פנוי בכלוב של הקופים".
"הייתי לוקח בשמחה את התפקיד, אבל בחיים 

לא הייתי קוף! אין לי מושג מה קוף 
אמור לעשות", השיב הדוב. "אל 

הדרכה  תקבל  אתה  דאגה, 
צמודה עד שתדע להיות 

הבטיח  מלידה",  קוף 
למד  וכך,  המנהל. 
על  לטפס  הדוב 
ולבצע  עצים 
תעלולים כמו קוף 

אמיתי.
מדוב  להפוך 
לא  כלל  לקוף 
ועוד  פשוט, 
בננות  לאכול 

מה  אך  ובוטנים, 
בשביל  עושים  לא 

הפרנסה?!
הסתובב  אחד  בוקר 

לכלוב  והגיע  החיות,  בגן 
להיות  רצה  הדובים שבו  של 

פנימה  הדוב  נכנס  מלכתחילה. 
דוב,  שהה  בכלוב  בבית.  כמו  והרגיש 

והשניים החלו לדבר. תוך כדי שיחה הוא שם לב שבצד 
הכלוב מונחות כמויות גדולות של אוכל.

"מדוע אתה לא אוכל?" שאל את הדייר בכלוב. השיב 
קוף.  בעצם  אני  האמת,  את  לך  "אספר  הדייר:  לו 
על  התגברתי  לאכול,  מה  לי  היה  לא  ביער  בשהותי 
עם  בפגישה  החיות.  לגן  עצמי  את  והצעתי  הבושה 
המנהל הוא הסביר לי שאין לו מקום לעוד קופים אבל 
כיצד  הדרכה  לי  נתנו  דוב...  דחוף  באופן  הוא מחפש 
לעמוד על שתיים ולמחוא כפיים. המטפל שלי מביא 
בננות  לי  שמספיקים  בזמן  אוכל  של  גדולות  כמויות 

ומעט בוטנים..."

לו  ונציע  המנהל  אל  נלך  "בוא  הדוב,  קרא  "נפלא", 
דוב, כל אחד  ואתה תהיה  שבמקום שאני אהיה קוף 
נפגשו  למחרת  שלו".  האמיתי  התפקיד  את  יעשה 
השניים עם המנהל, והציעו לו את הצעתם. לתדהמתם 
נשאר  אחד  כל  יהיה!  ולא  יקום  "לא  המנהל:  כעס 

במקום שהוא שובץ!"
כמו  מדבר  אתה  המנהל,  כבוד  "סליחה  הדוב:  אמר 

חמור..."
בעצם  "אני  המנהל,  השיב  "נכון", 
בעקבות  שנתיים  לפני  חמור. 
הצעתי  כלכליים,  קשיים 
בגן  לשמש  עצמי  את 
החיות כחמור. מזכירת 
לי  אמרה  החיות  גן 
יש,  כבר  שחמור 
אבל הם מחפשים 
ועד  מאז  מנהל... 
היום אני מנהל גן 

החיות..."
מאיתנו  יש 
להידמות  הרוצים 
אחר,  למישהו 
להיות בעצם כמוהו 
להתחלף  ואפילו 
נובע  הדבר  איתו. 
מחוסר מודעות עצמית, 
ומה  למי  חיבור  חוסר 
הרצון  אחר  המרוץ  שאתה. 
ממך  מונע  אחר,  מישהו  להיות 
נברא  אדם  כל  אתה.  בעצם...  להיות 
עם כלים אחרים מחברו, עם אותם הכלים אדם צריך 
למצות את המרב מעצמו. ללמוד מאחרים הדבר רצוי 
ולעיתים מוכרח, אבל הרצון להיות כמותם, יוביל אותך 
למקומות אחרים שבהם אין לך צורך להיות. אתה צריך 
לדעת את מקומך, את תפקידך, כי מן המקום בו אתה 
נמצא, עם הכלים שיש לך. דווקא מהקושי, מתחושת 
אי ההצלחה שלך,בעזרת אמונה בעצמך ואמונה בה’ 

תגיע אל היעוד שלך ולהצלחה. פשוט תהיה אתה.....

)מתוך "החיזוק היומי"(

תהיה פשוט אתה!
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מאת: אליסף תל אור

ּו  נ ֵת ָשׁ ָר ָפ ְבּ
ת  ֶר ֶא ֹת ְמ
ִיְשָׂרֵאל  ֶאֶרץ 
ה  ָא ָו ְשׁ ַה ְבּ
ַאֶחֶרת.  ְלֶאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ַמִהי 
ֵאֶליָה  ֶשׁ ה  ִנָיּ ׁ ַהְשּ

ָוה ַהּתֹוָרה ֶאת ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל? ָמה  ַמְשׁ
י  ֵתּ ְשׁ ין  ֵבּ ַהּתֹוָרה  ָתֶאֶרת  ְמּ ֶשׁ ל  ַהֶהְבֵדּ
ת  ֶשׁ ַבֶקּ מְּ ָמעּות ֶשׁ ְשׁ ָהֲאָרצֹות, ּוַמה ַהַמּ

ָוָאה זֹו? ַהּתֹוָרה ִלְלֹמד ֵמַהְשׁ
ם  ּטּוי ַגּ ָאה ִליֵדי ִבּ ָמעּות זֹו בָּ ַהִאם ַמְשׁ
נּו  ָלּ ֶשׁ ַהמֹוֶדְרִנים  ים  ַהַחִיּ ְמִציאּות  ִבּ

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל? ַמּדּוַע?   ּיֹום ְבּ ַכּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ר ְלַהְרִחיב  ִחי ְוֹעֶצם ָיִדי”, ֶאְפָשׁ ֹּלא לֹוַמר “ֹכּ ֶאת ָהַרְעיֹון ֶשׁ
ִציאּות  ְמּ ֲעֵלי ֲעָנָוה, ְוֹלא ִלְפֹעל ַבּ ִריְך ִלְהיֹות ַבּ צָּ ַלֲאִמיָרה ֶשׁ
ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ל אֹו  ַהֹכּ יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ה  חּוָשׁ ִמּתֹוְך תְּ
ֶהָחָכם  ַעל  יִני  ַהִסּ ּפּור  ַהִסּ ד אֹוָתנּו  ְמַלֵמּ ם  גַּ ֶשׁ ִפי  ְכּ ל,  ַהֹכּ

ָנאן–ִאין.
רֹוֵפסֹור  ָזָכה ְלִבּקּור ִמְפּ יִני ָנאן–ִאין  ַהִסּ יֹום ֶאָחד ֶהָחָכם 
יו  ִמִפּ אֹודֹוָתיו  ִלְלֹמד  ּוָבא  ֵזן,  י  ְלַגֵבּ ְקֵרן  ִהְסַתּ ֶשׁ ְמֻפְרָסם 

ְנַקן ֶאל  ה. הּוא ָמַזג ֵמַהַקּ יׁש ֵתּ ל ַהָמאְסֶטר. ָנאן–ִאין ִהִגּ ֶשׁ
ְמֵלָאה,  ָהְיָתה  ַבר  ְכּ זֹו  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ם  ַגּ ַאְך  ָהאֹוֵרַח,  ל  ֶשׁ ּכֹוסֹו 
יט  בֹוְך ִהִבּ ע ְוַהָנּ ְפָתּ רֹוֵפסֹור ַהֻמּ הּוא ֹלא ִהְפִסיק ִלְמֹזג. ַהְפּ
ַבּסֹוף ָקָרא:  ְלּ ֵלָאה ַעד ֶשׁ ְך ִמּתֹוְך ַהּכֹוס ַהְמּ ַפּ ְשׁ ִנּ ה ֶשׁ ֵתּ בַּ

ֵנס ֵאֶליָה!” ָבר ֹלא ָיכֹול עֹוד ְלִהָכּ “ַהּכֹוס ְמֵלָאה! ׁשּום ָדּ

יִדיעֹות  ה ָמֵלא ִבּ ם ַאתָּ מֹו ַהּכֹוס ַהּזֹו”, ָאַמר ָנאן–ִאין, “ַגּ “ְכּ
ְלָך  ֵאין  ִאם  ֵזן  ִלְלֹמד  יַצד ּתּוַכל  ֵכּ ַעְצְמָך.  ָך  ְלּ ֶשׁ ּוְבֵדעֹות 

ֵאָליו ּתּוַכל ְלַהְכִניס אֹותֹו?”  ָמקֹום ֶשׁ

ת “ֵעֶקב”  ָרַשׁ ָפּ
ְנאּום  ִבּ ְצוֹות.  ַהִמּ ְנאּום  ּלֹו,  ֶשׁ ִני  ׁ ַהֵשּ אּום  ַהְנּ ֶאת  ה  ֹמֶשׁ יְך  ַמְמִשׁ “ֵעֶקב”  ת  ָפָרַשׁ ְבּ
ְוֶחְלָקן ִמְצוֹות  ים ַהּקֹוְדִמים,  חּוָמִשׁ ַבּ רּו  ֻהְזְכּ ה ִמְצוֹות ַרּבֹות, ֶחְלָקן  ֶזה מֹוֶנה ֹמֶשׁ

נּות נֹוֶסֶפת. ְרָשׁ ְדָבָריו אֹו מֹוִסיף ָלֶהן ַפּ ׁש ִבּ ה ְמַחֵדּ ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ
יִנים  ַהמִּ ְבַעת  ִשׁ ֶאת  ֶזה מֹוֶנה  ּוִבְכָלל  ִיְשָׂרֵאל,  ֶאֶרץ  ל  ֶשׁ ְבָחּה  ִשׁ ְבּ ר  ְמַסֵפּ ה  ֹמֶשׁ
ְלָבֶבָך -  , ִבּ ֵני ִיְשָׂרֵאל: “ְוָאַמְרָתּ נֹוָסף הּוא ַמְזִהיר ֶאת ְבּ ָחה ָהָאֶרץ. ְבּ ְבּ ַתּ ֶהן ִנְשׁ בָּ ֶשׁ
ֵתן ְלָך  י הּוא ַהֹנּ , ֶאת ה’ ֱאֹלֶקיָך ִכּ ה. ְוָזַכְרָתּ ִחי ְוֹעֶצם ָיִדי, ָעָשׂה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזּ ֹכּ

ַח, ַלֲעׂשֹות ָחִיל...” ֹכּ
ְבַעת  ִשׁ ֶאת  ת  ְוָלֶרֶשׁ ָלָאֶרץ  ֵנס  ְלִהָכּ ָעִתיד  ִיְשָׂרֵאל  ַעם  ֶשׁ ה  ֹמֶשׁ יׁש  ַמְדִגּ נֹוָסף  ְבּ
ִשי(,  ְרָגּ בּוִסי ְוַהִגּ י, ַהְיּ ִרִזּ י, ַהְפּ י, ָהֱאֹמִרי, ַהִחִוּ ַנֲעִני, ַהִחִתּ ּה )ַהְכּ ִבים ָבּ ּיֹוְשׁ ים ֶשׁ ָהַעִמּ
ה ַעם  ִחיָנה מּוָסִרית. ָלֵכן ְמצּוֶוּ צּוָרה נֹוָרִאית ִמְבּ ְתַנֲהִגים ְבּ ִמּ ים ֶשׁ ֵאּלּו ַעמִּ יָון ֶשׁ ֵכּ
ֹמר ֶאת ִמְצוֹות ה’,  ם ָצִריְך ִלְשׁ ן הּוא ַגּ ים ָהֵאּלּו, ְוַעל ֵכּ ִיְשָׂרֵאל ְלַהְכִרית ֶאת ָהַעִמּ
ָאֶרץ ַהּזֹו, ְוָיבֹוא ַאף  ֶבת ָבּ ן, הּוא ֹלא ִיְהֶיה ָראּוי ָלֶשׁ ֹאֶפן מּוָסִרי. ִאְלָמֵלא כֵּ ְוִלְנֹהג ְבּ

הּוא ַעל ָעְנׁשֹו.
ר ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל,  ר, ּוְבִעָקּ ְדָבּ ִמּ ה ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת ֲחָטֵאיֶהם ַבּ יר ֹמֶשׁ מֹו ֵכן ַמְזִכּ ְכּ
ְך  ים, ָכּ אּו ֲעֵליֶהם ֳעָנִשׁ ִעְקבֹות ֲחָטִאים ֵאּלּו ָבּ ְבּ ם ֶשׁ ֵשׁ ְכּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ ד ֶאת ְבּ ּוְמַלֵמּ
ֶגד, ָשָׂכר טֹוב ָיבֹוא ַעל  ָעִתיד. ִמֶנּ ְצוֹות ֶבּ ל ַהִמּ ַיַחס ְלִאי ִקּיּוָמן ֶשׁ ם ְבּ ָבר ַגּ ִיְהֶיה ַהָדּ

ר. ָשׁ ֶדֶרְך ַהָיּ ַעם ִיְשָׂרֵאל ִאם ֵיֵלְך ְבּ

050-3122336  פקס: 153-50-3122336 טל: 

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך

www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ



רן תמר אריאל ז”ל הייתה נווטת ס
הקרב הדתייה הראשונה בחיל 
חייה  נסיבות  הישראלי.  האוויר 
הפכו  בנפאל  שלגים  במפולת  ומותה 
את דמותה לסמל ולמודל חיקוי לנשים 
המתגייסות  בישראל,  רבות  דתיות 

לשירות צבאי מלא בצה”ל. 
תשמ”ט  באלול  בי”ג  נולדה  אריאל  תמר 
הדתי  השיתופי  במושב   )12.8.1989(
ילדיהם  יצחק, השלישית מששת  משואות 
שני  דור  הוא  אביה  אריאל.  וחנן  ענת  של 
במושב ואביו היה ממייסדי משואות יצחק 
בגוש עציון, ונפל בשבי הירדני ב-1948 עם 

נפילת הגוש. 
האזורי  היסודי  הספר  בבית  למדה  תמר 
“שפיר” במרכז שפירא והמשיכה לאולפנה 
תמר  החלה  אז  כבר  אבן שמואל.  ביישוב 
כשהדריכה  וכמחנכת,  כמנהיגה  לבלוט 
יצחק.  במשואות  עקיבא  בני  בתנועת 
תמר מילאה את זמנה שמעבר ללימודים 
ולהדרכה בפעילויות ובתחומי עניין מגוונים. 
היא נהגה להשתתף בסמינרים של הכנה 
ברחבי  לטייל  הרבתה  החגים,  לקראת 
ואהבה  חברים,  ועם  משפחה  עם  הארץ 
לימודיה  בסיום  בספורט.  לעסוק  מאוד 
לאומי  שירות  לשנת  תמר  המשיכה 
שנייה  שירות  ושנת  כמדריכה,  באולפנה 
כקומונרית  בנגב  עלומים  בקיבוץ  עשתה 
של בני עקיבא. אולם גם אחרי שנתיים של 
מיצתה  שלא  הרגישה  היא  לאומי  שירות 
להתגייס  והחליטה  למדינה,  התרומה  את 

לצה”ל.

שירותה בחיל האוויר
בחודש תמוז תשס”ט )יולי 2009( התגייסה 
אחרי שעברה  האוויר,  לחיל  לצה”ל,  תמר 
לקורס  המפרכים  המיונים  את  בהצלחה 
טיס. היא החלה את המסלול בקורס 164, 
חיילת  ולמרות כל הקשיים המיוחדים של 
את  רבה  בהצלחה  סיימה  בקורס  דתייה 
טיסה,  מבחני  שכללה  הראשונה,  השנה 
הכשרת חי”ר וקורס קצינים. בטיסת הסולו 
נאלצה  הנחיתה,  במהלך  שלה,  הראשונה 
ונזקקה  בגב  נפצעה  תקלה,  בשל  לנטוש 
לחצי שנה של התאוששות. עם החלמתה 
נווטי  למגמת  וצורפה  הבא  לקורס  שבה 
למדה  כשבמקביל   ,165 בקורס  קרב 

לתואר ראשון בפוליטיקה וממשל.
בחודש שבט תשע”ג )ינואר 2013( סיימה 
הראשונה  הדתייה  “הנווטת  הקורס  את 
בצבא” ופורצת הדרך לבנות המגזר הדתי, 
כלשון עיתוני התקופה. תמר הוצבה כנווטת 
בטייסת העמק והתפקיד המשמעותי ביותר 

מודיעין  גף  על  פיקוד  היה  בה  שמילאה 
וניווט, האחראי על הפקדת החומר לטיסה. 
היא הספיקה לשרת כנווטת בטייסת במשך 
מבצעיות,  גיחות  ב-33  והשתתפה  כשנה, 
שנים  כשלוש  לפני  נערכו  מהן   21 אשר 
במבצע “צוק איתן” נגד החמאס ברצועת 
תקיפה  גיחות  כללה  ההשתתפות  עזה. 
מודיעין  גף  על  פיקוד  המבצע,  כל  לאורך 
והשתתפות במאמץ המבצעי בבור  וניווט, 
של חיל האוויר. בתום המבצע נבחרה על 
ידי מפקד הטייסת כלוחמת המצטיינת של 

היחידה.

מותה והנצחתה
 )2014 )אוקטובר  תשע”ה  הסוכות  בחג 
יצאה תמר לחופשה וטסה עם חברים לטיול 
נקלעה  הקבוצה  הטיול  במהלך  בנפאל. 
ההימלאיה,  בהרי  קשה  שלגים  לסופת 
שבמהלכה תמר הנהיגה את חבריה ועזרה 
לכולם, עד שאפסו כוחותיה. היא ושלושה 
מחבריה נספו. אחרי מותה הועלתה תמר 
בבית  למנוחות  הובאה  היא  סרן.  לדרגת 
הורים,  הותירה  יצחק.  במשואות  העלמין 

שלושה אחים ושתי אחיות.

אביה ספד: “כל מי שבא עם תמר במגע 
היא השפיעה עליו במשהו, והכול בצניעות, 
בלי לדבר הרבה. תמר נספתה השבוע, בו 
תורה,  חומשי  חמשת  את  לקרוא  סיימנו 
ובסוף הספר מסופר על מות משה. משה 
לעם  שהיה  ביותר  הגדול  המנהיג  רבנו 
ישראל, התכונה הגדולה שלו הייתה שהוא 
היה ענו מכל אדם. כנראה שתמר קיבלה 

קצת ממנו...” 

סיפר  הטייסת,  מפקד  מתן,  סגן-אלוף 
בטייסת  צעירה  שהיית  “למרות  תמר:  על 

נבחרת לפקד על מכלול המודיעין והניווט 
המסירות  חיילים.  שמונה  על  ופיקדת 
וההשקעה שלך בחיילייך, הן בפן המקצועי 
והן בפן החינוכי, החברתי והערכי, היו ללא 
בשליטה  תמיד  היית  באוויר   ... גבולות 
בטייסת  ותיקים  הכי  הטייסים  וגם  מלאה 
מאוד  כדאי  משהו  אומרת  שכשאת  ידעו 
לעשות בדיוק מה שאמרת. סרטי הטיסות 
שלך נצפו פעם אחר פעם על ידי הצעירים 
הספיק  שלא  למי   ... לדוגמה  כסרטים 
להיראות  עשויה  אולי  היית  אותך  להכיר 
לבושה  אחד  רגע  ניגודים.  רבת  כבחורה 
כמה  וכעבור  ועדינה  צנועה  אולפנה  כבת 
דקות עם כל בגדי ההגנה, מוכנה לרכיבת 
שטח קשוחה על האופנוע שלך. רגע אחד 
שכולם  הארוכה  החצאית  עם  א’  מדי  על 
כבר מכירים מהתמונות, ורגע אחרי זה על 
בגדי ספורט במשחק כדורסל אלים וללא 
פינה  באיזו  מתבודדת  אחד  רגע  עכבות. 
עצומות  בעיניים  ביד  תפילה  סידור  עם 
ארוכה  בחצאית  מכן,  לאחר  דקות  וכמה 
קורנת  ושרה,  בגיטרה  מנגנת  וסנדלים, 
אבל  מהטייסת.  בחבריך  מוקפת  מאושר, 
מי שמכיר אותך יודע שאין כאן שום ניגוד 
ושום סתירה. היה בך פשוט הכול מהכול”. 
תמר  ביקשה  איתו  בשיחה  כי  הוסיף  מתן 
להיות בעתיד מדריכה בבית ספר לטיסה, 

לעסוק בהכשרת דור הטייסים הבא.
על  נקראו  מותה  לאחר  השנים  במהלך 
שמה בית ספר על-יסודי בנתניה, והמקום 
שירתה;  שבה  הטייסת  ידי  על  אומץ 
תמר,  למדה  בה  שמואל,  באבן  באולפנה 
של  שלוחה  וכן  שמה,  על  אולם  נקרא 
מכינת “צהלי” במשואות יצחק, בית כנסת 
וספורט  בקיבוץ שדה נחמיה, מרכז חינוך 
במשואות יצחק, בית מדרש בירוחם, ועוד. 
לזכרה,  מתקיימים  רבים  אירועים  בנוסף, 
“לאורה  חודשים  בראשי  הרצאות  ובהם: 
הקשורים  מגוונים  בנושאים  תמר”,  של 
שמה  על  ריצה  קבוצת  הוקמה  לדמותה; 
העצמאות  וביום  האזורית שפיר,  במועצה 
מרוץ  נערך  לזכרה;  שפיר  מרוץ  נערך 
ואנשי  המשפחה  בהשתתפות  לעמק,  הר 
האוויר  חיל  בבית  שירתה;  שבה  הטייסת 
בהרצליה נערך כנס “כנפי תמר – צעירים 
פורצי דרך” כולל חלוקת מלגות על שמה, 

ועוד.
המשפחה הקימה דף פייסבוק לזכר תמר 
ובו דברי זיכרון והספד, תמונות ופרטים על 

אזכרות והנצחות. 

)צילום: מתוך דף הפייסבוק “לזכרה של 
תמר אריאל - הדף הרשמי”(
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י”ג באלול תשמ”ט 
)12.8.1989( – כ”א בתשרי 

תשע”ה )14.10.2014(


