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פרופ’ יובל אלבשן

דרך ארץ קדמה לתורה 
היא  לתורה”  קדמה  ארץ  “דרך 
ִאְמָרה שהתפתחה מדברי חז”ל. 
מציינת, שאם  בימינו  המשמעות 
ארץ”,  ב”דרך  נוהג  האדם  אין 
לא  ראויים,  ובהליכות  בנימוסים 
ומצוות.  תורה  אותו  ללמד  ניתן 
משמעות זו תואמת פירוש נפוץ 
אחר, לפיו ניתנו מצוות דרך ארץ 
מתן  טרם  במדבר,  והתנהגות 
תורה. יש המפרשים את המושג 
מופיע  הוא  כאשר  ארץ”  “דרך 
אבות,  במסכת  זה  בהקשר 
או  מלאכה  באמצעות  כפרנסה, 

מסחר.
במדרש  הוא  זו  לאמרה  המקור 
בר  ישמעאל  רבי  “אמר  רבה. 
דורות  ושישה  עשרים  נחמן:  רב 
קדמה דרך ארץ את התורה, הדא 
הוא דכתיב: ‘לשמור את דרך עץ 
‘דרך’-זו  ג(.  )בראשית  החיים’ 
דרך ארץ, ואחר כך ‘עץ החיים’-
ט’,  ויקרא  רבה  )מדרש  תורה  זו 

ג’, פרשה ל”ה פסקה ו’(.

פנינת השבת

ַמִים, “ ׁ ָרא ֱאֹלִקים, ֵאת ַהָשּ ית, ָבּ ֵראִשׁ ְבּ
ֹתהּו  ָהְיָתה  ָהָאֶרץ. ְוָהָאֶרץ,  ְוֵאת 
ְורּוַח  ְתהֹום;  ֵני  ַעל-ְפּ ְך,  ְוֹחֶשׁ ָוֹבהּו, 
אֶמר  ִים. ַוֹיּ ַהמָּ ֵני  ַעל-ְפּ ְמַרֶחֶפת  ֱאֹלִקים, 
ְרא ֱאֹלִקים  ֱאֹלִקים, ְיִהי אֹור; ַוְיִהי-אֹור.  ַויַּ
ין  ֵבּ ֱאֹלִקים,  ל  ְבֵדּ ַויַּ י-טֹוב;  ִכּ ֶאת-ָהאֹור, 
ָלאֹור  ֱאֹלִקים  ְקָרא  ְך. ַוִיּ ַהֹחֶשׁ ּוֵבין  ָהאֹור 
ְך ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי- יֹום, ְוַלֹחֶשׁ

ֹבֶקר, יֹום ֶאָחד”.
פרשת  נפתחת  כך 
הפרשה  “בראשית”, 
הפותחת  הראשונה 
וכתבה  השנה,  את 
נעמי  המשוררת 
החגים  “אחרי  שמר: 

יתחדש הכול”.
יכולים  אלה  פסוקים 

התרחשות,  של  פיזי  כתיאור  להישמע 
יותר  הרבה  הם  כי  סבור  אני  אולם 
מתיאור ציורי של בריאת העולם. מטרת 
הקב”ה בבריאת העולם הייתה להעניק 
שברא  ואחרי  לאדם,  ומלואו  עולם 
רוחו,  את  השאיר  העולם  את  הקב”ה 
מעניק  העליון,  המפקד  המפקד,  רוח 
העולם  את  מצוותיו  לשומרי  לאנשיו, 
המפקד  הסתפק  לא  נתונה.  והרשות 
האור  את  גילה  גם  אלא  ברוחו  העליון 
ביניהם  ברור  הבדל  ושם  החושך,  ואת 
למען ידעו אוהביו כי הקו האדום בין יום 
ורע, קו  ולילה, בין אור וחושך, בין טוב 
זה הוא קו ברור. ולא הסתפק המפקד  
הקו  צידי  שני  בין  שכן  בזה,  העליון 
האדום נתן את רוח המפקד, ואמר מהו 
הצד שאותו הוא מבקש כי יבחר האדם: 
“ויקרא אלקים לאור יום... ויהי ערב ויהי 
בוקר יום אחד”. האור הוא היום, והיום 

הוא הטוב.
יצירת  הינה  בראשית  לספר  הפתיחה 
הדגשת  הקב”ה,  ידי  על  ההתחלה 

האחריות  העברת  האדומים,  הקווים 
הבסיס  את  שקיבל  לאחר  האדם  אל 
הטוב ביותר, כולל הבהרות כתובות וגם 
בין  המשודרות  כתובות  בלתי  הבהרות 

השורות.
ימי  שעשרת  לאחר  עכשיו,  דווקא 
מאחורינו,  הכיפורים  ויום  התשובה 
שנת  את  פותח  האדם  כאשר  דווקא 
שסגר  לאחר  תשע”ז 
לימדנו  תשע”ו,  את 
כי  הגדול  עקיבא  רבי 
והרשות  צפוי  “הכול 
אבות(  )פרקי  נתונה” 
ואין סתירה בין השניים 
ַמִים  ָשׁ ַמִים  ׁ “ַהָשּ שהרי 
ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  לה’, 
ָאָדם” )תהילים(, ברא 
את העולם ונתנה לנו, למען נהיה טובים 

ונעשה הישר והטוב.
בראשית השנה החדשה יש לנו הזדמנות 
יותר, מועילים  מתחדשת להיות טובים 
יותר לחברה, לקדם את המדינה שלנו 
בכמה צעדים, להשקיע בחינוך הילדים 
המרב  את  ישראל  מדינת  של  והנוער 
בארץ  כאן  עתידנו  זהו  כי  והמיטב, 
פריווילגיה  שום  לנו  אין  המובטחת. 
לקחת צעד אחורה, חובה על כל אחד 
הוא  כיצד  עצמו  את  לשאול  מאיתנו 
לנו  אין  כי  לעמו,  מסייע  לזולתו,  עוזר 

ארץ אחרת. 
נפתח התנ”ך במילה “בראשית” השייכת 
לקב”ה, נסגר התנ”ך בסיום ספר דברי 
הימים ב’ במילה “ויעל” השייכת לאדם. 
מעלה  אותו  והעלה  הראשית  את  קח 

מעלה.
שנה טובה ומוצלחת לכולם.

הכותב הוא מנהל בי”ס 
תיכון אמי”ת י’ באשדוד

פרשת “בראשית” עידו אהרונוביץ’ )רס”ן במיל’(-מודיעין
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שבת שלום ומבורך

הגיליון הבא של עלון שיחת השבת 
יצא בפרשת “לך לך”

- חפשו אותנו בבית הכנסת -

פינת 
הילדים

“מיתרים”



המערכת

יונתן שמואל אוחנה כפר חב”דפנינים ואוצרות

חברה והלכה
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גיליון מס’ 4
נא לשמור על קדושת הגיליון.

אוצרות אור החיים הקדוש 
זיע”א,  עטר  בן  חיים  רבי  עינינו,  מאור 
פתח את דבריו ב”נפתחו השמיים ואראה 
מראות אלוקים”. כל דבריו דברי אלוקים 
חיים ממעיין רוח הקודש. “אל יאוש”, אמר 
הוא, “למרות אורך הגלות, חושך מצריים, 
הרוחנית,  והאפילה  הייסורים  הצרות, 
אדם  יאמר  ולא  לייאוש,  האדם  יפול  לא 
אורך  כל  ישראל  ירידת  כך  כל  בראותו 
הזמן כי חס ושלום אבדה תקווה מבנים. 

יהי אור,  ויאמר אלוקים  לא כן הוא, אלא 
והוא האור המופלא של הגאולה העתידה 
לבוא”. רבי נח מלעכוויטש אמר: “כאשר 
של  רבונו  אור,  יהי  ‘אלוקים  אומר  יהודי 
עולם אני שרוי בחשכות, האר אפלתי ויהי 

אור’, הקב”ה מאיר לו”.

מאוצרות הבעל שם טוב הקדוש
כל  להתחיל מהתחלה:  המתנה משמיים 
להתחיל  המתנה  את  לנו  נותנים  שנה 
ודף  חדשים  כוחות  נתינת  עם  מהתחלה 
השפעה  כוח  יש  בראשית  לשבת  חלק. 
ב”כתר  הבעש”ט  כתב  השנה.  כל  על 
על  מאירה  בראשית  ששבת  טוב”,  שם 
עצמו  מציב את  והיכן שאדם  כל השנה, 
בבראשית, כך תהא השנה שלו. יש לנצל 

את הבראשית.
ספר בראשית מלא בסיפורים גבוהים עד 
לב השמיים. אלה לא סתם סיפורים אלא 
היה  הבעש”ט  לדורות.  ומסר  אלוקי  אור 
מספר סיפורים, ובהם היה עובד את השם. 
“ביאת  קודם:  כתב  מרוזין  ישראל  הרבי 
גואל צדק יהא נסיון קשה באמונה, והדרך 

להינצל היא על ידי סיפורי צדיקים”. 

לתלמידו  הבעש”ט  אמר  פטירתו  לפני 
פשוט  שכשיהודי  לך  “דע  “התולדות”: 
שהסתלקותך  סימן  זה  אותך,  ינצח 
אדם  ראה  הוא  תורה  בשמחת  קרובה”. 
רוקד בלהט. “תגיד לי”, שאל אותו, “מה 
מתי  מהתורה?  כך  כל  מתלהב  אתה 
אם  “רבי,  האדם:  לו  ענה  לומד?”  אתה 
אחי,  אתה  אשמח?  לא  בן,  מחתן  אחי 
אתה למדת ואיך לא אשמח בשמחתך?” 
הבין התולדות שהגיע זמנו, ובאותו חודש 

תשרי נפטר.

מעשה שהיה 
יהודי רצה ישועה, והלך לאחד מהצדיקים 
“בני,  הצדיק:  לו  אמר  שבדור.  הנסתרים 
הרוגי  בזכות  תבקש  הרצל,  להר  לך 
ותיוושע”.  הקדושים,  החיילים  מלכות 

היהודי עשה כך, ובו ביום נושע.

חודש מרחשוון
השבת, זוהי “שבת מברכין”, ובה מכריזים 
על חודש מרחשוון. עברנו לא מכבר את 
הימים הנוראים, עשרת ימי תשובה, ראש 

השנה, יום כיפור וסוכות. 
חודש חשוון, שיחל ביום רביעי הקרוב, הוא 
החודש היחיד מכל חודשי השנה, שלשמו 
“מר-חשוון”,  נקרא  הוא  כינוי.  גם  מצורף 
וגם כיום יש רבים הקוראים לחודש חשוון 

כך, מרחשוון.
הכינוי  הגיע  ומהיכן  כך,  נקרא  הוא  מדוע 
“מר” לשם החודש, חשוון? ובכן, ישנן כמה 
הוא  כי  הגורסים  יש  הזה:  בעניין  סברות 
תאריך  אף  בו  שאין  משום  “מר”,  מכונה 
מיוחדת  שמחה  יום  לא  חג,  לא  מיוחד. 
כזה  וחודש  וצום,  אבל  יום  לא  ואפילו 
ראוי להיקרא “מר”. פירוש נוסף אומר כי 
בתאריך ז’ במרחשוון מתחילים להתפלל 
על ירידת הגשמים, ו”מר” בשפת הקודש 

העתיקה היא טיפת מים, ומכאן הכינוי.
החודש  שם  קיצור  הגיע  כן,  אם  איך, 
אולי  בפינו?  שגור  להיות  “חשוון”, 
מהסיבות האמורות: אנשים חשבו ש”מר” 
לו  וקראו  אותו  שהשמיטו  והיו  כינוי,  הוא 
עדיין, כאמור,  ומכאן השיבוש.  רק חשוון, 
יש בחודש הזה יום אחד מיוחד, והוא יום 
תחילת שאילת הגשמים. אז אנו מוסיפים 

ומוריד  הרוח  ל”משיב  בנוסף  בתפילה, 
הגשם” שאומרים משמחת תורה, גם את 
שבתפילת  השנים  בברכת  עלינו”  “ברך 

שמונה-עשרה.
לא תרצח

של  בתחילתו  המסופר  וֶהֶבל,  ַקִין  סיפור 
על  סיפור  הוא  ד’(,  )פרק  בראשית  ספר 
קנאה ורצח בין אח לאחיו. בסיפור זה קם 
קין על הבל אחיו והורגו, משום קנאתו בכך 
שמנחתו של הבל לאלוקים נענתה, שלא 
כמנחתו של קין עצמו. בהמשך כתוב על 

כעסו הרב של ה’ והעונש המוטל על קין.
בעשרת  השישי  הדיבר  הוא  ִתְרָצח”  “ֹלא 
הדיברות, ופירושו הוא איסור רצח. הדיבר 
גם אחת משבע מצוות  “לא תרצח” הוא 
היהודית,  ההלכה  פי  על  בנוסף,  נח,  בני 
“לא תרצח” הוא אחד משלושת החוקים 
יעבור”,  ובל  “ייהרג  בגדר  הוא  שאיסורם 

בנוסף לעבודה זרה וגילוי עריות. 
רצח יצחק רבין -  י”ב במרחשוון 

ב-4 בנובמבר 1995, י”ב בחשוון התשנ”ו, 
רבין  יצחק  דאז  הממשלה  ראש  נרצח 
בתום הפגנת תמיכה בשלום, שהתקיימה 

בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. 
רבין היה הרמטכ”ל השביעי של צה”ל, עליו 
פיקד בעת מלחמת ששת הימים, שגריר 
ממשלת  וראש  הברית  בארצות  ישראל 

ישראל בשתי קדנציות: הראשונה בשנים 
1974–1977, והשנייה בשנים 1992–1995 
ועוד תפקידים רבים בהם עשה למען עם 
זכה  לשלום  בחתירה  חלקו  על  ישראל. 

בפרס נובל לשלום לשנת 1994. 
עברו  תשנ”ו  במרחשוון  י”ב  מתאריך 
אנו  שנה  בכל  שבו  שנים,  מ-20  יותר 
נזכרים, זוכרים, מזכירים ומנציחים לבנינו 
השלום  איש  של  הירצחו  את  ולבנותינו 
כהונתו  הי”ד, שנרצח במהלך  רבין  יצחק 
היהודי- הרוצח  ידי  על  כראש הממשלה 
ישראלי יגאל עמיר, שנשפט ונידון למאסר 

עולם. 
מלחמת  לאחר  חדשים  כשלושה  נולדתי 
ששת הימים. נולדתי למציאות שבה יצחק 
רבין כמפקד הצבא עם “סיעתא דשמיא” 
הוביל את עם ישראל חזרה למקום הקדוש 
המערבי”.  “הכותל  היהודי:  לעם  ביותר 
את  ולהכיר  לזכור  כחברה  עלינו  חובה 

פועלו.
נתן הוראות הפעלה  ה’ ברא את העולם, 
טוב  בין  הבחירה  את  והשאיר  מפורטות 
ורע לאדם. אם אנו חפצים בחברה ציונית, 
לבחור  עלינו  אזי  ודמוקרטית,  חברתית 
שלום  אחווה,  אהבה,  הוא  הטוב  בטוב. 

ורעות.
בכל  ותתברכו  בטוב  שתבחרו  רצון  יהי 

טוב.

עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל’: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com,  עורך ראשי: יחיאל מלכה, עורך מטעם “קרן ברל כצנלסון”: יפתח דבוש, 
עורכת לשונית: שרון גרמיזו  • אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

יחיאל מלכה, אשדוד



כיצד נראה ערב שבת בביתך?
“משעות הצהריים המוקדמות, כשהילדים נאספים הביתה, יש הרגשה  
מיוחדת. אנחנו גרים במרכז תל אביב, ומפני שמאז ומעולם חיו כאן 
חילונים וחרדים בכפיפה אחת, בכבוד הדדי, השבת מורגשת בשקט 
התחושה  את  במיוחד,  שישי,  בימי  אוהבת  אני  סביב.  שמשתרר 
שהילדים מרחרחים במטבח, ‘מה יש היום לאכול’, בחיוך רחב, בעיקר 

כי הם יודעים שכל אחד יקבל את מה שהוא אוהב”. 
איזו פרשה או תפילה את אוהבת במיוחד?

השילוב  זה  חסידית.  ומוזיקה  פיוטים  שבת,  זמירות  אהבתי  “תמיד 
המוזיקלי בין הוריי, אמי נחמה בת למשפחת שטרן הצפתית, הדתית, 
ואבי אליעזר ז”ל בן למשפחה סלוניקאית, זהו פס הקול של השבת 
והחגים. שירת “צור משלא אכלנו”, ביחד, היא התפילה היפה ביותר 

בעיניי”. 
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

בעצמי,  הקרים  למים  לקפוץ  ההחלטה  יומיומי.  אתגר  הוא  “השילוב 
אחרי שנים בצל מנהיגות, נתקבלה רק כשהיו לי כבר שלושה ילדים, 
ברגעים  לישראל.  חזון  לבניית  שותפה  להיות  חייבת  שאני  וחשבתי 
של חשבון נפש משפחתי, ברור לי שילדיי עדים להורות שוויונית, וכי 
מבחינתם השמיים הם הגבול. אבל הדוגמה האישית לא סותרת את 

המחיר”. 
השבת היא יום קדוש ויום מנוחה. מה היא מסמלת עבורך?

והשבוע  שהיה  השבוע  על  להתבוננות  הזדמנות  היא  עבורי  “השבת 
איננו  מנטלית.  לנוח  מאוד קשה  לי  אבל  פיזית,  לנוח  אפשר  שיהיה. 
בכך  השבת  את  מכבדים  אנחנו  אולם  הדתי,  במובן  שבת  שומרי 
שאנחנו מכונסים יחד וקשובים יותר, משחקים עם הילדים ומלמדים 

אותם דברים חדשים”. 
על אילו הצעות חוק ופעילויות את שוקדת בימים אלה בכנסת?

“כיו”ר שדולת המשפחה וכחברת ועדת הכלכלה חשוב לי לייצר רשת 
המרכיבים  אחד  הוא  הילדים  גידול  עלויות  להורים.  כלכלית  ביטחון 
יוקר המחיה. הגשתי הצעות חוק להגבלת המחיר  הקשים ביותר של 
היא בעיקר  ועוד, אבל הבעיה  על צהרונים, הכרה בהוצאות מטפלת 
במדיניות ואיך מעודדים ארגונים תומכי הורות ומשפחה. לצד זאת אני 
מובילה את מאבק החופשות, שנועד לסנכרן את ימי החופש במשק עם 
ימי החופשה במערכת החינוך. לשמחתי, השר בנט כבר הבטיח לקדם 
את הנושא. כיו”ר שדולת התעשייה, איאבק לקראת התקציב הקרוב 

על החינוך הטכנולוגי ועל חיזוק מקומות התעסוקה בפריפריה”.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

והחברתית,  הכלכלית  בתשתית  נכון  מטפל  שאינו  בתקציב  “מדובר 
ממדינה   - טוב  לא  משהו  לנו  קרה  לצמיחה.  חזון  שום  מייצר  ואינו 
הפכנו  בכבוד,  בה  להתפרנס  יכלו  שאנשים  מוגבלים  משאבים  עם 
למדינה מרובת משאבים שאנשים מתקשים לגמור בה את החודש. 

אני בציפייה דרוכה שמישהו יתעורר כבר”.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

“רק מהלכים של פתיחות והידברות יבטיחו את חוסנה של ישראל כיהודית 
ודמוקרטית. ביהדות יש ערכים אוניברסליים שלא תמיד מודגשים על ידי 
הממסד הדתי - וזאת החמצה גדולה. מצאתי עצמי בכנסת נואמת לא 
אחת כשחבריי החרדים מאזינים לי, ומבקשת מהם להעתיק את מודל 
הערבות ההדדית שהם כה מצטיינים בה לתוך החברה כולה: משירות 
לאומי דרך השתלבות בשוק העבודה ועד התנערות מאלימות המופנית 
מערכת  עוצמתה של  שימור  זאת,  לצד  להתגייס.  בוחר  שכן  מי  כלפי 
לדמוקרטיה  יהדות  בין  שהקונפליקט  שככל  שמבטיח  הוא  המשפט 

קיים, יש גוף משמעותי ועצמאי שמכריע”. 
מה דעתך על המצב המדיני-ביטחוני בארץ?

“לתחושתי הציבור הישראלי ננטש על ידי קברניטיו. הבטיחו לו ביטחון 
- איפה הוא בדיוק? אנחנו מבקשים לעצמנו חיים שקטים, אבל כדי 
ליצור אותם חייבים להיפרד מהפלשתינים. זהו תהליך קשה ומורכב 
וכל יום שחולף רק הופך זאת למסובך יותר. ממשלת הימין מחלישה 
את גושי ההתיישבות, האלימות בעיצומה ובמישור הבינלאומי מעמדנו 
נשחק. בלי קשר למשא ומתן מדיני, יש להוביל מהלכים כלכליים מול 
הפלשתינים כי זאת הדרך היחידה לייצר אינטרס משותף ושקט. כל 
ממשלה בישראל חבה לציבור את הצורך לייצר חזון למעשה הציוני”.

על          לשבת אחתאחת
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כיצד נראה ערב שבת בביתך? 
“ערב שבת נפתח בהדלקת הנרות, בעלי הולך לבית הכנסת ולפעמים 
אנחנו מצטרפות אליו. לאחר מכן קידוש, סעודה עם מיטב המטעמים, 

שירי שבת, ברכת המזון ולבסוף, כמובן, זמן איכות משפחתי”.  
איזו פרשה או תפילה את אוהבת במיוחד? 

לנו  שמבשר  זה  הוא  כי  עליכם’,  ‘שלום  לפיוט  במיוחד  קשורה  “אני 
שאנחנו באמת במרחבה של הקדושה. מעכשיו ועד צאת השבת אין 
יש  יש התקרבות,  יש משפחה,  פוליטיקה,  אין  בית ספר,  אין  עבודה, 

עבודה על המידות, על אהבת ישראל, על אהבת אדם וזה נפלא”.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

“בעלי ואני גדלנו בבתים שבהם השליחות הציבורית והפעולה למען 
בנותינו.  את  גם  מחנכים  אנחנו  וכך  ומצווה,  זכות  הן  ישראל  כלל 
מבחינתנו אין ולא אמורה להיות סתירה בין השליחות הציבורית לבית 
ולמשפחה. יחד עם זאת, אני חשה חובה גדולה לחמי ולחמותי, הרב 

והרבנית דמרי, שמסייעים לבעלי ולי רבות במשימות המשפחתיות”. 
השבת היא יום קדוש ויום מנוחה, מהי מסמלת עבורך? 

נדרשים  שבוע  מידי  אנחנו  שבה  קדושה,   של  מרחב  היא  “השבת 
אישית  משפחתית,  ולהתכנס  החולין  חיי  ממרוץ  להפסקה  לצאת 
שיאפשרו  ורוחנית,  גשמית  אנרגיה,  במצבורי  להיטען  כדי  ולאומית 
ולהתחבר לדברים שחשובים  והפרטית,  לנו להמשיך בדרך הכללית 
באמת, שמזכירים לי מידי שבוע למה אני נלחמת על מה שאני נלחמת 
כשליחת ציבור –  שלמות עם ישראל, שלמות ארץ ישראל ושלמות 

תורת ישראל”.
על אילו הצעות חוק ופעילויות את שוקדת בימים אלה בכנסת? 

את  שיקדמו  מיזמים  של  שורה  מובילה  אני  חברתי,  לשוויון  “כשרה 
השוויון החברתי בישראל. פיתחתי מודל של הטבות, מיזמים ומענקים 
זו מהפכה של  שאציע לרשויות המקומיות לפי צרכי התושבים בהן. 
ממש בתפיסת המדינה את אזרחיה, ובע”ה כך גם נצליח לחולל את 

השינוי הנדרש”.  
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה? 

“הממשלה הנוכחית היא הממשלה החברתית ביותר שקמה למדינה. 
נכון, הנתונים המתפרסמים חדשות לבקרים מעידים על תמונת מצב 
יחסית כואבת, בוודאי לעשירונים הנמוכים יותר בחברה, אבל אנו ערים 
אליה, כואבים אותה ועושים ככל אשר לאל ידינו כדי לתקן את המצב. 
מוכרח  מהתקציב  מאוד  ארי  חלק  ישראל,  שבמדינת  לזכור  חשוב 
להיות מנותב להתמודדות עם האיומים הביטחוניים. ראש הממשלה 
מוביל למדיניות אחראית למען חיי אזרחי ישראל, ביטחונם וצרכיהם. 
אנחנו השרים פועלים לאורה וברוך ה’ יש גם סיעתא דשמיא גדולה 

שמאפשרת לנו להצליח ותאפשר לנו להצליח”.  
מה דעתך על המתח שבין זהות יהודית ודמוקרטית? 

“ישנם לא מעט גורמים המבקשים לקדם כאן מדינת כל אזרחיה, אבל 
אנחנו בממשלת המחנה הלאומי לא ניתן לזה לקרות. שבנו לארצנו 
כדי להקים בה מדינה יהודית ולא ניתן לאיש לפגוע בחזון הזה. אחת 
לדאוג  היא  הלאומי  המחנה  לממשלת  ביותר  החשובות  מהמטרות 
שמדינת ישראל תהיה יהודית ותשמור על זכויות המיעוטים. האחריות 
הזו היא הדבק הגדול והמשמעותי המחבר בין כל סיעות הקואליציה, 
למנוע מגורמים בחברה הישראלית לערער את זהותה היהודית של 

המדינה”. 
מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ? 

בוודאי בחלקו  ביותר בעולם,  ישראל היא המדינה המאוימת  “מדינת 
המערבי. היא נמצאת במוקד האש של הרבה אויבים מסביב, ובעשורים 
האחרונים האיום הביטחוני בא גם מתוך שטחה. עם ישראל צריך להיות 
ובנחישות למול  לו ממשלה אחראית שפועלת באחריות  יש  כי  רגוע 
האיומים. ההצלחה הגדולה ביותר של הממשלה היא בכך שאנחנו לא 
ומצליחים להמשיך  לנו את החיים,  נותנים לטרור האיסלאמי לשתק 
העובדה שאנחנו מרשים  טרור.  בה  כאילו שאין  המדינה  את  ולקיים 
לעצמנו להתווכח ולהתפלמס בשאלות חברתיות באופן הנוקב ביותר 
של  לחוסנה  עדות  היא  הביטחוני,  המצב  למרות  זאת  וכל  שאפשרי 
מדינת ישראל. אני מבטיחהלכל בית ישראל שבשנת תשע”ז ממשלת 
ישראל תמשיך לפעול למען ביטחונם של אזרחי ישראל, יהדותה של 

המדינה וצדקתה של החברה הישראלית”.

השרה גילה גמליאל
 )ליכוד, השרה לשיוויון חברתי( 

ח”כ איילת נחמיאס ורבין
)המחנה הציוני( 



מתחילה מ “בראשית”  פרשת 
ספירת  שלנו  בתרבות 
תשע”ז  אלפים  ה’  הזמן, 
לבריאת העולם. לא מדובר בהצהרה 
תרבותית.  בבחירה  אלא  היסטורית 
מתחילות  לנו  השכנות  התרבויות 
ישו  מהולדת   - פרטיקולרי  מאירוע 
או מההיג’רה של מוחמד. מי שמחויב 
ולאחריות  להומניזם  עולם,  לתיקון 
בבריאת  להתחיל  בוחר  כל,  חובקת 

העולם. 
כפר  של  הקמתו  עם  שנים,   37 לפני 
המשלב  החינוך  רעיון  נולד  אדומים, 
דתיים,  תלמידים  יחד  לומדים  שבו 
יצרו  ותיקי הכפר  וחילונים.  מסורתיים 
 1980 ובשנת  מאין,  יש  חדש  מודל 
יצא לדרך בית הספר המשלב בכפר 
אדומים. בו זמנית הוקמו עוד שני בתי 
ספר, האחד בתקוע והשני בבית חורון. 
בתי ספר אלה זרעו זרע ראשון. היום 
החינוך המשלב מונה עשרות מוסדות 
וכבר  הארץ,  ברחבי  המפוזרים  חינוך 
ניתן לקיים אפילו כנסים של בתי ספר 

משלבים. אשרנו מה טוב חלקנו!
ולמה? הרי אין מי שלא רוצה לקרב בין 
חלקי החברה בישראל. כל בתי הספר 

להכלה  לסובלנות,  לחינוך  מחויבים 
האלה,  החשובים  הערכים  ולכל 
והרי  יחד?  ללמוד  דווקא  צריך  למה 
שעץ  וחכמים  רבים  לי  הסבירו  כבר 
יגדל  זקוק לערוגה משלו, העץ  צעיר 
הרי  ובסוף  לו,  המתאימה  בחורשה 

הצמרות נפגשות...
חלקנו,  טוב  מה  אשרנו  זאת  ובכל 
לזולת  לכבוד  חינוך  דומה  איננו  כי 
פשוט  ילדים  שבו  לחינוך  ולאחר, 
גדלים ביחד. ילדים מבינים מורכבות. 
ילדים מבינים שיש משפחות שהאוטו 
שלהן נוסע בשבת, ומשפחות שהאוטו 
שלהן שובת בשבת. באופן טבעי הם 
שלהם,  למשפחה  שייכות  מרגישים 
ובאופן טבעי הם מכבדים את הוריהם 
מחנכים  ההורים  שבה  הדרך  ואת 
וזה מצוין,  ודאי שיש.  אותם. שאלות? 
עם  בבית.  עליהן  לדבר  אז אפשר  כי 
ההורים. וגם בבית הספר עם המורות 
ועם החברים. בעולם שבו אנחנו חיים 
מהחובה  להתחמק  אפשר  אי  כבר 
צעיר  מגיל  שהרי  למורכבות,  לחנך 
ילדים חיים בעולם גלובלי, שבו אפילו 
לווירטואלי  מציאותי  בין  הגבולות 
מורכבות  יבינו  לא  ואם  ברורים,  אינם 

פתורות,  בלתי  ושאלות  ופרדוקסים 
איך  ליישב,  ניתן  וסתירות שלא תמיד 
יהיו להם הכלים לגבש זהות ולשמור 
על זהותם במציאות הסופר-מורכבת 
עצמם,  את  להכיל  יוכלו  איך  שלנו? 

שלא לדבר על הזולת?
פרשת “בראשית”, כמו מפץ אדיר, היא 
סוג של זעזוע מוח, היא מעלה שאלות 
רוצים  אנחנו  היום.  עד  נפתרו  שלא 
לתת לתלמידים שלנו את המקום ואת 
היכולת להשתאות, לא להבין, לנסות 

להבין ולנסות ללמוד עוד ועוד. 
אדומים  בגוש  הספר  בית  כשהוקם 
הגוש  היום  תלמידים.   35 בו  למדו 
וכ-  נפלאים,  ישובים  שלושה  מונה 
1500 תלמידים לומדים בכל מסגרות 
הילדים,  בגני  שלו:  המשלב  החינוך 
מוזמנים  אתם  ובמכינה.  הספר  בבתי 
ומה  חלקנו  טוב  מה   - אשרנו  לבקר. 

נעים גורלנו! 

שנה טובה, שנת צמיחה ועשייה, שנת 
הקשבה ובנייה משותפת. 
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אמירה פרלובנקודות ציון בחינוך

פנינה פויפרפרשת השבוע

הסוכות, ז חג  את  סיימנו  עתה  ה 
עלינו  “ופרוש  מבקשים  אנו  שבו 
בפרשת  כעת  שלומך”.  סוכת 
פסגת  האדם,  בבריאת  בראשית, 
בחשיבות  ההכרה  טמונה  היצירה, 
השלום, והדרך בה היא מושגת: “וייצר 
האדמה”  מן  עפר  האדם  את  אלהים 
-”מן התחתונים”, “ויפח באפיו נשמת 

חיים” -”מן העליונים”.
שלום,  גדול  חלפתא  בן  ר”ש  אמר 
את  הוא  ברוך  הקדוש  ברא  שכאשר 
העליונים  בין  שלום  עשה  עולמו, 
לתחתונים. כשבא לברוא אדם אמר: 
הרי  העליונים,  מן  אותו  בורא  אני  אם 
בריאה  התחתונים  מן  רבים  העליונים 
אחת. אם אני בורא אותו מן התחתונים, 
העליונים  על  רבים  התחתונים  הרי 
מן  בראו  עשה?  מה  אחת.  בריאה 
התחתונים )ויקרא  ומן  העליונים 

רבה פ”ט(.
השוויון הינו האמצעי להשכנת השלום. 

סופר אחד  כביכול  הוא  ברוך  הקדוש 
לאחד. כל כך הרבה פעמים נשמעת 
הטענה על הקטנוניות כביכול שבייצוג 
ובעצמו  בכבודו  האל  והנה  הולם, 
דואג  הולם אלא  בייצוג  מסתפק  לא 

לשיוויון ממש.

“נעשה אדם”
אמר: “למוד  נחמן  בר  שמואל  רבי 
מבוראך, שהוא ברא את העליונים ואת 
התחתונים, כיון שבא לברוא את האדם 
)בראשית  השרת”  במלאכי  נמלך 
מוצגת  הענווה  מידת  ה’(.  רבה פ”ח, 
במדרש כחשובה עד כדי סיכון העקרון 
הראשוני של היהדות, המונותאיזם. גם 
לאדם  יתרון  בעל  או  הירארכי  במצב 
את  בחשבון  לקחת  עליו  כלשהו, 
אלה שקולם לא נשמע, ולשתף אותם 

בתהליך קבלת ההחלטות.

“ויברא אלקים את האדם”
יהיו  שלא  בעולם?  יחידי  נברא  למה 
צדיק,  של  בניו  אנו  אומרים,  צדיקים 
ושלא יהיו רשעים אומרים אנו בניו של 

רשעים )תוספתא סנהדרין פ”ה(.
השיוויון,  לחשיבות  נוסף  חיזוק 
הזדמנויות בנקודה  ובמיוחד לשיוויון 
המוסריות  נקודת  ביותר,  הקריטית 
של האדם והיכולת שלו לקבוע אותה 
המוצא  לנקודת  קשר  בלי  בעצמו, 

שלו.
לכל  הזדמנויות  ושיוויון  שיתוף  ייצוג, 
שלושת  הינם  האוכלוסייה  שכבות 
למדנו  יותר.  צודקת  לחברה  היסודות 
מתיאור תהליך בריאת האדם, שדרך 
לשלום  להגיע  נוכל  הצודקת  החברה 

הנכסף. שבת שלום.

“גדול השלום, ששקול כנגד 

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

חינוך משלב בגוש אדומים

הכותבת היא מנהלת בית הספר 
היסודי ברשת “מיתרים” בכפר אדומים

)במדבר, מ”ב( כל מעשה בראשית”



משפט הלכה ומורשת ישראל

ְדמּוֵתנּו ַצְלֵמנּו כִּ ַנֲעֶשׂה ָאָדם בְּ
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חד הפסוקים שלא מפסיקים לרגש אותי כשאני א
לומד בתורה הוא הפסוק העשרים ושישה בפרק 
אֶמר ֱאֹלִהים, ַנֲעֶשׂה  הפותח את ספר בראשית: “ַוֹיּ
ַמִים,  ׁ ַהָשּ ּוְבעֹוף  ם  ַהָיּ ִבְדַגת  ְוִיְרּדּו  ְדמּוֵתנּו;  ִכּ ַצְלֵמנּו  בְּ ָאָדם 

ֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ, ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ”. ּוַבְבּ
שש המילים המפתיעות הללו: “ויאמר אלוהים נעשה אדם 
בצלמנו כדמותנו” הם הסיבה לאהבתי לפסוק הספציפי 
הזה בפרט, ולמען האמת, לתורת ישראל בכללה. אני זוכר 
איך הופתעתי בקריאה ראשונה מהשימוש בלשון הרבים 
של האל. אני מודע לפרשנות שסבורה כי לשון האל היא 
לשון רבים. פרשנות שבעקבותיה נקטו גם מלכים בשר 
עצמם.  לגבי  רבים  בלשון  אירופה(  במרכז  )בעיקר  ודם 
זו  בעיני  הפוכה.  בצורה  זה  את  לקרוא  בוחר  אני  אבל 
לשון של ענווה ושל כיבוד האחר המוחלש, זה שלמרות 
שהוא כפוף לך ולמרותך בכול, אתה עדיין מקפיד לנהוג 
בו כשווה בין שווים. במילים ברורות יותר, האל הופך את 
האדם שהוא בורא לשותף למעשה הבריאה, וזאת מהרגע 

הראשון להיווצרותו.
המלכים,  מלך  של  והכבוד  הענווה  ללשון  מעבר  אבל 
אני אוהב את הפסוק הזה משום שהוא גם מכוון לאחד 
העיקרים החשובים ביהדות לגבי דידי – לעקרון אחריות 
נותן כלים, מחוקק חוקים, מצייד  הברוא על עצמו. האל 
בהנחיות ומפקח על הכול, אך עדיין אם האדם הברוא לא 
ינהג כראוי, הוא לא יהיה אדם גם אם הובא לעולם ככזה 

על ידי האל. זה כבר לא בידי האל, זו כבר אחריותנו שלנו 
- להיות אדם. 

אני מזכיר לעצמי שוב ושוב את הדברים הנפלאים האלה, 
כשאני נחשף לעוד מעשה נואל ומזוויע שנעשה לכאורה 
)רק לכאורה( בשם התורה ולכבודו של בורא עולם. כך, 
למשל, אירע כשנתקלתי במהלך עבודתי כעורך דין קהילתי 
בגבר מכה, שהצדיק באוזני את האלימות המזוויעה כנגד 
חובתי”.  זו  הקדושה.  התורה  אותנו  מצווה  ב”כך  אשתו 
במילים אלה ממש הוא השתמש, ואני שיננתי לעצמי שוב 
ושוב בראשי את שש המילים של הפסוק העשרים ושישה 
כדי להירגע. זו לא אחריות האל, זה מעשה האדם שלא 

ראוי להיקרא אדם.
נדמה לי שבשל התנהגות זו, שהופכת אמונה יפה לקנאות 
מכוערת, הדגישה התורה לכל אורכה את אחריות האדם 
להמשך בריאתו ולהפיכתו באמת ובתמים לאדם. מזכירה 
לאותם “נבלים ברשות התורה”, שגם אם הדין היבש יכול 
עדיין  רע,  לעשות  לכם  מאפשר  אשר  ככזה  להתפרש 
אתם מחויבים להיות בני אדם ולעשות את הדבר הפשוט 
והאנושי, זה שברור לכל בעל כליות ולב. במילים אחרות, 
זה שאתם שומרי מצוות, לא פוטר אתכם מלעשות מצוות. 
להיפך. שכן רק בדרך זו נעשה אדם. בצלמנו ובדמותנו. 

כרצון האל.

• הכותב הוא עו”ד, סופר, פעיל חברתי ודיקן הפקולטה 
למשפטים בקריה האקדמית אונו

הפתגם השבועי
החכם עיניו בראשו 

י  ְוָיַדְעִתּ הֹוֵלְך;  ְך  ֹחֶשׁ ַבּ ִסיל  ְוַהְכּ ֹראׁשֹו,  ְבּ ֵעיָניו  “ֶהָחָכם 
ב’(.  )קהלת  ם”  לָּ ֻכּ ֶאת  ִיְקֶרה  ֶאָחד  ְקֶרה  ִמּ ֶשׁ ָאִני,  ַגם 
למרות שלחכם יש יתרון גדול על הכסיל, בכל זאת יש 
מקרים הפוגעים גם בחכם וגם בכסיל באותה מידה. 
מה היתרון של החכם על הכסיל? החכם עיניו בראשו, 
אבל גם לכסיל יש עיניים בראש! הכסיל בחושך הולך, 

אבל גם החכם לפעמים הולך בחושך!
הליכה  משמעותה  כאן  “ראש”  שהמילה  נראה 
ר ֶאל  ְטִרים ְלַדֵבּ ׁ ַכֹּלת ַהֹשּ מקדימה, כמו בפסוק “ְוָהָיה ְכּ

ֹראׁש ָהָעם” )דברים כ’(. ָהָעם, ּוָפְקדּו ָשֵׂרי ְצָבאֹות ְבּ
“החכם, עיניו בראשו” פירושו כי  אצל החכם העיניים 
הולכות קדימה, לפני כל שאר האיברים. החכם מתחיל 
כל פעולה בחשיבה רוחבית ומעמיקה, ורואה דברים 
הולך, הכסיל מתעלם  למרחוק. אבל הכסיל בחושך 
מהעובדות, הוא לא מתעניין במציאות, הוא חי כאילו 

כאילו עכשיו לילה.
כולם.  את  יכלול  לפעמים מקרה אחד  הכל,  ולמרות 
יש מקרים שאי אפשר לחזות מראש על מנת להיזהר 
מהם, גם אם בודקים בשבע עיניים את כל העובדות.

פרופ’ יובל אלבשן



סיפור לשבת
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אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו

פני שנים רבות חי בפרס תלמיד חכם גדול ל
חכם  של  בקהילתו  אברהם.  מולא  בשם 
ערך  אשר  עשיר,  איש  חי  אברהם  מולא 

לכל  חגיגית  סעודה 
מידי  הקהילה  נכבדי 
ראש חודש. כשהתקרב 
מרחשוון,  חודש  ראש 
מולא  חכם  גם  הוזמן 
לסעודה  אברהם 
ביום  ואכן,  החגיגית. 
לאחר  החודש,  ראש 
התפילה,  מבית  שיצא 
אל  דרכו  את  עשה 
עשיר  אותו  של  ביתו 
חכם  כשנכנס  ידוע. 
מולא אברהם, התעלמו 
ולא  המשרתים,  ממנו 
של  מקום  לו  נתנו 
לשולחן.  סביב  כבוד 
שחכם  משום  זה  היה 
בא  אברהם  מולא 
הפשוטים,  במלבושיו 
לאדם  חשבוהו  והכל 
פשוט, שכלל לא נקרא 

לסעודה חגיגית זו.

חכם מולא אברהם ביקש מקום לשבת, ובכל פעם 
ודחקו  שמצא פינה לשבת בה, הדיחוהו ממקומו 
עד שנתרחק מעל השולחן  כך  זווית.  לקרן  אותו 
לא  אברהם  מולא  חכם  טוב.  כל  והעמוס  הגדול 
אמר מילה ויצא אל ביתו. הוא הבין שבעל הבית 

וכל יתר האורחים הביטו רק על מראהו החיצוני, אל 
המלבושים שלו, ועל כן לא הכירו בו ובמעלתו.

החליט חכם מולא אברהם שבעוד חודש, כשתיערך 
שוב הסעודה, יחזור אל 
ביתו של אותו עשיר ואל 
וילמד  בשנית,  אורחיו 
אותם לקח חשוב: שאין 
אלא  בקנקן,  להסתכל 

במה שיש בו.
חלף חודש, וחכם מולא 
ביתו  אל  יצא  אברהם 
כשהוא  העשיר  של 
תפארה:  בבגדי  לבוש 
על כתפיו גלימת ארגמן 
מגבעת  ראשו  ועל 
זהב  שפסי  אדומה 
כשהגיע  בה.  שזורים 
לביתו של העשיר, מיד 
ניגשו אליו אנשים רבים 
אתו,  לשוחח  וביקשו 
ניגש  הבית  בעל  ואף 
והושיב  מהר  חיש  אליו 
בראש  לצדו,  אותו 

השולחן.
את  לפניו  כשהניחו 
המרק הנפלא, שבפעם 
אחז  הנהדר,  ריחו  את  להריח  רק  זכה  הקודמת 
ואמר  במרק,  הגלימה  את  טבל  גלימתו,  בשולי 
בזכותך  רק  כי  אכלי,  גלימה,  "אכלי  גדול:  בקול 

זכיתי לכבוד המלכים הזה!"
)מעובד על פי סיפור עממי של יהודי פרס(

איור: שושנה דביר



ית: ֵראִשׁ ת ְבּ ָרַשׁ ָפּ
ְבִריַאת ָהעֹוָלם  ֶחְלָקּה ָהִראׁשֹון ִבּ ית עֹוֶסֶקת ְבּ ֵראִשׁ ת בְּ ָרַשׁ ָפּ
ִסּפּור  ַעל  ֲעַמִים  ַפּ חֹוֶזֶרת  ִהיא  ְפִתיָחָתּה  ִבּ ָהעֹוָלם.  ּוְבִמְבֶנה 
הּו  יַצד ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֵמַהֹתּ ּפּור ָהִראׁשֹון ְמֹתָאר ֵכּ ִסּ ִריָאה: ַבּ ַהְבּ
ּוְלַאַחר  ָהָאָדם,  ִנְבָרא  סֹוָפם  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ָיִמים,  ה  ׁ ָשּ ִשׁ ְבּ ָוֹבהּו, 
ִני ְמֹתָאר  ׁ ַהֵשּ ּפּור  ִסּ ַבּ ל ְמַלאְכּתֹו.  ִמָכּ ַבת הקב”ה  ָשׁ ִריָאתֹו  ְבּ

יָכה  ַמְמִשׁ ם  ׁ ּוִמָשּ ָהֵעֶדן,  ַגן  ְבּ ה  ְוַחָוּ ָאָדם  ִנְבְראּו  יַצד  כֵּ
ָהיּו  ים ֶשׁ ַעת ְוֵעץ ַהַחִיּ ר ַעל ֵעץ ַהַדּ ַהּתֹוָרה ְלַסֵפּ

ָחְטאּו  ְוֵכיַצד  ֲאָכל,  ַמּ ַבּ ֶאְסרּו  ֶנּ ְוֶשׁ ֵעֶדן,  ַגן  ְבּ
ל  ּוְבֶשׁ ַעת,  ַהַדּ ֵמֵעץ  ֲאִכיָלָתם  ַבּ ה  ְוַחָוּ ָאָדם 

ן ָהֵעֶדן.  ְרׁשּו ִמַגּ ְך ֹגּ ָכּ
ַעל  ר  ְלַסֵפּ ַהּתֹוָרה  יָכה  ַמְמִשׁ ְך,  ֶהְמֵשׁ ַבּ
ַעל  ֶזה  ּוִבְכָלל  ה,  ְוַחָוּ ָאָדם  ל  ֶשׁ ֶצֱאָצֵאיֶהם 

ֵניֶהם  ְשׁ ֵהִביאּו  ר  ֲאֶשׁ ְוֶהֶבל,  ַקִין  ֵניֶהם:  ְבּ
ל,  ל ֶהֶבל ִהְתַקֵבּ נֹו ֶשׁ ְרָבּ ָקּ נֹות ָלּה’, ּוְבעֹוד ֶשׁ ַמָתּ

ְך ָהַרג ַקִין ֶאת ֶהֶבל  ל ַקִין ִנְדָחה.  ֵעֶקב ָכּ נֹו ֶשׁ ָקְרָבּ
ָאִחיו.

ּלּוִיים  יִרים ֶאת ַהִגּ ם ַמִכּ ה ַאֶתּ ָמּ ַחּנּו ֶאת ַעְצְמֶכם. ַעד ַכּ ָבּ
קּוָפה ַהּמֹוֶדְרִנית:  ל ַהְתּ ִעיים ֶשׁ ָדּ ַהַמּ

ּדּור ָהָאֶרץ. ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון. ֶמׁש ִמְסּתֹוֶבֶבת ְסִביב ַכּ ׁ א. ַהֶשּ
ִהיא       ִביל ֶהָחָלב”, ֶשׁ ַלְקְסיית “ְשׁ ּדּור ָהָאֶרץ הּוא ֵחֶלק ִמגָּ ב. ַכּ

עֹוָלם. ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון. מֹות ָבּ ָיּ ַקּ ַלְקְסָיה ַאַחת ִמיֵני ַרּבֹות ֶשׁ ָגּ
ֶרַגע  ּבֹוֵקַע ְבּ ָאנּו רֹוִאים, הּוא אֹור ֶשׁ ל ַהּכֹוָכִבים ֶשׁ ג. ָהאֹור ֶשׁ

ִלים ֲעֵליֶהם. ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ְכּ ָאנּו ִמְסַתּ ֶשׁ
ה ֻכָנּ ָיֵמינּו, ַהְמּ ִעית ַהּׁשֹוֶלֶטת ְבּ ָדּ יאֹוְרָיה ַהַמּ י ַהֵתּ ד. ַעל פִּ
ה ִלְפֵני קּום ִהְתַרֲחָשׁ ְצרּות ַהְיּ ת ִהָוּ ִחַלּ דֹול”, ְתּ ץ ַהָגּ ָפּ “ַהַמּ

ָנה. ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון כ- 14 ִמיְלַיאְרד ָשׁ

הפינה לילדים
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את הפתרונות ניתן לשלוח ל”מיתרים”, רשת לחינוך יהודי משלב, *בין הפותרים יוגרל פרס חינוכי.
www.meytarim.org.ilרח’ גנרל פייר קניג 32, ירושלים, ולציין שם פרטי, שם משפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא”ל' אם יש.

מאת: אליסף תל אור

אריאל סרוסי מחצור הגלילית הוא הפותר נכונה 
של החידה מגיליון מס’ 1, וזוכה בפרס חינוכי.

*הכותב הוא: ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

תנצב"ה
שנרצח בי"ב מרחשוון התשע"ו

עלון "שיחת השבת" ובית ישראל
מדליקים נר נשמה לע"נ 

ראש הממשלה ושר הביטחון

יצחק רבין

ַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ”  ׁ ָרא ֱאֹלִהים, ֵאת ַהָשּ ית, ָבּ ֵראִשׁ “ְבּ
)בראשית א, א(

ָען  דְּ רִניקּוס, ַהַמּ ֵמָאז ְיֵמי ֶקֶדם, ְוַעד ִליֵמי ִניקֹוָלאּוס קֹוֶפּ
ם  ָלּ ֻכּ ֶהֱאִמינּו  ָנה,  ָשׁ ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ְכּ ִלְפֵני  ַחי  ֶשׁ ַהּפֹוָלִני 
ז ֲהָיקּום.  ֶמְרָכּ ים, עֹוֵמד ְבּ ָעָליו ָאנּו ַחִיּ ּדּור ָהָאֶרץ, ֶשׁ ַכּ ֶשׁ
ַמִים,  ׁ ָשּ ַבּ פֹוִצים  ַהְנּ ַהּכֹוָכִבים  ֶיֶתר  מֹו  ְכּ ֶמׁש,  ׁ ְוַהֶשּ

סֹוְבִבים אֹותֹו.
ּלא  ֶשׁ ְלַגּלֹות  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  רִניקּוס  קֹוֶפּ
יאֹוְרָיה  ַהֵתּ ֶאת  ַח  תֵּ ִפּ הּוא  ָבר.  ַהָדּ ך  ָכּ
ֶכת  ּדּור ָהָאֶרץ ְוֶיֶתר ּכֹוְכֵבי ַהלֶּ ְלִפיָה  ַכּ
ּסֹוְבִבים  ֶשׁ ֵהם  ֶמׁש,  ׁ ַהֶשּ ֲעֶרֶכת  ַמּ בַּ
ת.  ָבּ ׁ ַהשַּ ּכֹוָכב   - ֶמׁש  ׁ ַהֶשּ ְסִביב 
ה,  ַרֲחֵבי ֵאירֹופָּ ְבּ ְלָטה ָאז  ׁ ָשּ ֶשׁ ה,  ֵנִסָיּ ַהְכּ
ָתה  ְכָתָביו, ְוַאף ִצוְּ ִריָאה ִבּ ָאְסָרה ֶאת ַהְקּ
ַאַחר  לְּ ִנים ֶשׁ ׁ ך ֵמָאה ַהָשּ ֶמֶשׁ ִלְשֹׂרף אֹוָתם! ְבּ
תֹוִלית,  ַהָקּ ה  ֵנִסָיּ ַהְכּ יָכה  ִשׁ ַהְמּ ַהּזֹו,  ָכה  ְהֵפּ ַהַמּ
ּלֹו.  ְלֶשׁ ּדֹומֹות  ְטָענֹות  ֲענּו  ָטּ ֶשׁ ָעִנים  ַמְדּ ְוֶלֱאֹסר  ף  ִלְרֹדּ
ִליֵליי  גָּ ִליֵלאֹו  ָגּ ֶאת  ָתה  ְוִעְנּ ָאְסָרה  ִהיא  ל,  ְלָמָשׁ ך,  כָּ
ְּבָיָדיו(,  ָהיּו  ָאֵכן  )ֶשׁ הֹוָכחֹות  ָיָדיו  ְבּ ׁש  ֵיּ ֶשׁ ַען  טָּ ֶשׁ ַעל 

רִניקּוס. ל קֹוֶפּ יאֹוְרָיה ֶשׁ ׁשֹות ֶאת ַהֵתּ ׁ ַאְשּ ַהְמּ

ין ַהֲהָבָנה  ם ֵבּ ָיּ ַער ַהַקּ ִבים ֶאת ַהַפּ ׁ ם ְמַיְשּ יַצד ַאֶתּ -ֵכּ
ִעּיֹות? ָדּ ְגִלּיֹות ַהַמּ סּוֵקי ַהּתֹוָרה ְלֵבין ַהַתּ ל ְפּ ׁשּוָטה ֶשׁ ַהְפּ
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שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

לפרסום
מודעות
בעלון

טל: 050-3122336
פקס: 153-50-3122336

malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   חוברות ועלונים   פירסום ושיווק

ראש ה היה  עמיטל  יהודה  רב 
הר  ישיבת  של  המייסד  הישיבה 
של  הרעיון  מאבות  אחד  עציון, 
צבאי,  לשירות  תורה  לימוד  בין  שילוב 
ושר  “מימד”  מפלגת  מייסד  דעות,  הוגה 
בממשלת ישראל. הרב עמיטל היה בעל 
ונהג  ומקורית,  עצמאית  רבנית  אישיות 
חברתית  לאחריות  תלמידיו  את  לחנך 

ולפתיחות מחשבתית. 
רומניה,  בטרנסילבניה,  נולד  עמיטל  הרב 
הרב  של  מדרשו  בבית  והתחנך  ב-1924, 
להתוודע  החל  גם  שם  הלוי.  יהודה  חיים 
למשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. 
עמיטל  הרב  נשלח  השואה  בתקופת 
הוא  עבודה.  ומחנות  ריכוז  למחנות 
ביום שמחת תורה בשנת תש”ה  שוחרר 
הצבא  ידי  על   ,)1944 באוקטובר   4(
נספו  הרב  של  משפחתו  בני  הסובייטי. 
העפיל  שחרורו,  לאחר  כחודש  כולם. 
הרב עמיטל לארץ ישראל. לאחר שהות 
קצרה במחנה המעצר בעתלית התיישב 
חברון  בישיבת  שם  ולמד  בירושלים, 
לציונות  הקשר  את  חיזק  הרב  החרדית. 
משה  יעקב  הרב  באמצעות  הדתית 
קוק.  הרב  של  מקורבו  שהיה  חרל”פ, 
במשך תקופה קצרה שירת בהגנה, ואחר 
כך עבר ללמוד בישיבת קלצק ששהתה 
עם  התחתן  גם  ושם  חנה,  בפרדס  אז 
מלצר,  יהודה  צבי  הרב  של  בתו  מרים, 

ונכדתו של הרב איסר זלמן מלצר. 
באייר  בה’  המדינה,  הכרזת  אחרי  יום 
והשתתף  לצה”ל,  התגייס   ,1948 תש”ח 
חטיבה  במסגרת  העצמאות  במלחמת 
את  המערבי.  והגליל  בלטרון  בקרבות   7
במאמר  סיכם  במלחמה  כחייל  חוויותיו 
בשם “לדרכו של החייל הדתי במלחמת 
הקוממיות”. לאחר מכן החל את מסלול 
הרבנות שלו, והוסמך לרבנות על ידי הרב 

איסר זלמן מלצר. 

ישיבת הר עציון
הדרום  בישיבת  כרב  שימש  תחילה 
“ישיבות  רעיון  את  הגה  ושם  ברחובות, 
לאחר  עד  בישיבה  לימד  הוא  ההסדר”. 
קיבל  וב-1968  הימים,  ששת  מלחמת 

חדשה  ישיבה  בראש  לעמוד  עצמו  על 
שנתיים  לאחר  עציון.  בכפר  שהוקמה 
עברה הישיבה לאלון שבות. לאחר הקמת 
הישיבה הזמין את הרב אהרן ליכטנשטיין 
להצטרף אליו בראשות הישיבה, והשניים 
שימשו יחד בראשות הישיבה עד לפרישתו 
את  אימצה  עציון  הר  ישיבת  מהתפקיד. 
אך  גמרא,  בלימוד  הליטאי  הלמדני  הקו 
היא היתה פתוחה לנושאי לימוד שאינם 
ובראשם  החרדיות,  בישיבות  נלמדים 
למדו  תלמידים  של  רבים  אלפים  תנ”ך. 
הישיבות  אחת  גם  שהיתה  עציון,  בהר 
הראשונות שבה נעשה שילוב בין שירות 
צבאי לתקופות של לימוד תורה במסגרת 
ה”הסדר”. הרב עמיטל שימש גם כנשיא 

בית המדרש “תאיר”.

פעילות פוליטית
בשנת  הראשונה  לבנון  למלחמת  סמוך 
בין  עימות  לעתים  שיש  טען  הוא   ,1982
ערך קדושת חיי האדם לבין ערך קדושת 
הארץ, ובעימות זה יש להעדיף את קדושת 
חיי האדם. מאז נהג הרב עמיטל להביע 
תמורת  שטחים  מסירת  בעד  עמדות 
האינתיפאדה  בתקופת  ב-1988,  שלום. 
הקים את  עמיטל  הרב  הקים  הראשונה, 
וטובים,  רבים  בתמיכת  “מימד”  תנועת 
ביניהם הרב ליכטנשטיין. התנועה ניסתה 

אז, ללא הצלחה, להתמודד לכנסת. לאחר 
פרס  שמעון   ,1995 בנובמבר  רבין  רצח 
שהתמנה לראש ממשלה, ראה חשיבות 
כדי  לממשלה  עמיטל  הרב  את  להכניס 
בין חלקי העם.  להעביר מסר של חיבור 
הרב כיהן בממשלה בתפקיד שר בלי תיק, 
ועסק בין היתר בענייני תפוצות. בדצמבר 
1995 מונה לחבר בוועדת שרים לבחינת 
של  והאחרות  המשפטיות  ההשלכות 
פסיקת בג”ץ בנושא הגיור; בינואר 1996 
מונה על ידי הממשלה ליושב ראש ועדת 
והתפוצות.  ישראל  ליחסי  עליונה  היגוי 
ל”ישראל  “מימד”  הצטרפה  ב-1999 
עמיטל  ברק;  אהוד  בראשות  אחת” 
האחרונות  בשנים  למהלך.  שותף  היה 
לחייו פחתה פעילותו הציבורית, אך הוא 
השתתף בלא מעט אירועים של “מימד”, 
ובצמתים החשובים תמיד השתתף ותמך 
בפעילות “מימד” בראשות הרב מלכיאור. 
בכינוס  השתתף   ,2006 בחירות  לקראת 
“העבודה-מימד”.  תנועת  של  בחירות 
לגבי החיבור עם מפלגת “העבודה”, טען 
באותות  יוכיחו  אם  גם  כי  עמיטל  הרב 
תקבל  עצמאית  שבהליכה  ובמופתים 
תנועת “מימד” פי חמישה יותר מנדטים, 
היא  כי  הליכה משותפת,  בעד  יהיה  הוא 
והיא  הישראלית  בחברה  המשמעותית 

השליחות.

שנותיו האחרונות
עמיטל  הרב  פרש  תשס”ח  שנת  בסוף 
הידרדרות   לאחר  הישיבה,  מראשות 
במצבו הבריאותי. הרב עמיטל נפטר ביולי 
2010, בגיל 86, והוא נטמן בהר המנוחות. 
דאז  המדינה  נשיא  נמנה  מספידיו  עם 
שמעון פרס, שכתב למשפחת הרב: “הרב 
שזכה  ומנהיג  העם  בעיני  למופת  היה 
כחייל   - פנה  אשר  בכל  המלא  לאמונו 
בחטיבה 7, כראש ישיבה, כשר בישראל, 
דרכו  ויושר  הגותו  עמקי  מדיני.  כמנהיג 
עשו אותו גם כמאחד גדול בעם מפוצל”. 
במלאת שנה לפטירתו הוציאה ישיבת הר 
עציון ספר לזכרו בשם “לעבדך באמת”, 
דמותו  על  מאמרים  כ-60  קובצו  שבו 

ומשנתו של הרב עמיטל.

הרב יהודה עמיטל

תאריך לידה:
ג’ בחשוון תרפ”ה, 31 באוקטובר 1924

תאריך פטירה:
כ”ז בתמוז תש”ע, 9 ביולי 2010


