
ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ה  ַהֶזּ ָבר  “ָמה-ַהדָּ
ֹעֶשׂה” )י”ח, י”ד(

משה  את  לבקר  בא  יתרו 
נחשף  כשהוא  במדבר.  חתנו 
הריכוזית  המשפט  לשיטת 
שהנהיג, הוא מתמלא תמיהה: 
אתה  אשר  הזה  הדבר  “מה 
וכשמשה  שואל,  הוא  עושה”, 
תוקף את שיטת  -הוא  מסביר 

המשפט הקיימת, צופה שאחריתה קריסה 
גם העם  גם אתה,   - תיבול  )“נבול  כוללת 
אשר עמך”(, ומציע שיטה יעילה יותר, של 
האצלת סמכויות שיפוט, מדרג משתנה של 
שופטים והקמת בית משפט עליון בדמותו 
של משה שיתרכז במקרים הקשים, ב”כל 

הדבר הגדול”.
יתרו הוא אורח. אין הדבר מונע ממנו להטיל 
סדרי  ביעילות  ביקורו,  למחרת  כבר  ספק, 
המשפט המקומיים. אין הדבר מונע ממשה 
הספק  הטלת  לביקורתו.  קשוב  להיות 
מחדש  אותו  לבחון  והרצון  הקיים  בנוהג 
זוכים בפרשה למעמד של כבוד. יתרו מוצג 
את  מקבל  שאינו  נבון,  איש  כרפורמטור, 
מצב הדברים ללא תהיות וספקות. שאלתו 
עושה”  אתה  אשר  הדבר  “מה  הפשוטה 
מהדהדת הלאה לדורות הבאים כציווי: מה 
עושים. מה הדבר אשר  הדבר אשר אתם 
אנחנו עושים. האם כך נכון? האם כך ראוי? 
מדוע כך ולא אחרת? לא בכל מקום אוהבים 
תדרוש”,  אל  ממך  “במופלא  שאלות. 
יש  מסוימות.  חינוכיות  שיטות  גורסות 
שאלות מותרות, ויש שאלות שאין לשאול. 
יש תהיות לגיטימיות, אך יש נושאים שמעל 

גישה  זוהי  ותהייה.  דיון  לכל 
רואה  היא  מתגוננת.  חינוכית 
ובשאילת  איום,  הספק  בהטלת 
לערעור  וחשש  סכנה  שאלות 
למעשה  אך  בראשית.  סדרי 
המונח “שאלה לגיטימית” מהווה 
שנולדה  מרגע  פנימית.  סתירה 
אי  שאלה,  התלמיד  של  במוחו 
לקיומה.  להתכחש  יותר  אפשר 
הוצאתה אל מחוץ למתחם הלגיטימיות לא 
כן, אין שאלה לא  תגרום לה להיעלם. על 
לגיטימית. לשאול מותר, וצריך, ולעיתים אף 
חובה. מחנך המעודד את תלמידיו לשאול 
באופן  המציאות  על   להתבונן  שאלות, 
בהגיונות  תמידי  ספק  ולהטיל  ביקורתי 
ייעודו,  את  הממלא  זה  הוא   – הדברים 
בעלי  אנשים  להיות  תלמידיו  את  ומכשיר 

חשיבה עצמאית.
סנהדרין שאמרו כולם: חייב, הרי זה פטור, 
קובעת הגמרא. אם לאיש מהיושבים בדין 
כולם  שנישבו  סכנה  יש  שונה,  דעה  אין 
יכולת  את  ואיבדו  דוגמטית,  בחשיבה 
ינאי  של  משפטו  בפרשת  הספק.  העלאת 
עלולה  הדיין  של  עצמאית  חשיבה  המלך 
הייתה להיות מסוכנת לבעליה, אך אחידות 
כשחיל  פחות.  לא  מסוכנת  מחשבתית 
מלחמת  לפני  בקונספציה  לקה  המודיעין 
יום הכיפורים, הדבר הביא להקמת מחלקת 
שתפקידה  מסתברא”,  ה”איפכא  הבקרה, 
אשרי  ראוי.  כך  תמיד-האמנם?  לשאול 

אדם שואל תמיד.
*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

שיחת השבתשיחת השבת
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רגע היסטורי

חברה והלכה

משפט הלכה 
ומורשת ישראל

נקודות ציון 
בחינוך

עו”ד ערן חרמוני 
מזכ”ל מפלגת העבודה 

)המחנה הציוני(

אברהם הרן מוטהדה

ד”ר רנית בודאי-היימן

ד”ר מרדכי ניסן

אחד על אחד

מתפלל נכבד
עלון “שיחת השבת” 
הבא יופיע בפרשת 

״תצווה״

שבת שלום, באהבה, 
אחווה, שלום ורעות 

לכל בית ישראל

הרב אליהו פרדס זצ”ל



המערכת

חברה והלכה

2

עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
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גיליון מס’ 13
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

בנוי ה חותנו  ויתרו  משה  בין  קשר 
הערכה  שוררת  ואהבה.  אמון  על 
יציאת  אחרי  השניים.  בין  הדדית 
מצרים מבקש משה שיתרו יתלווה אל העם 
הקיני,  יתרו  במדבר.  ומדריך  סייר  וישמש 
שהוא כהן מדין, מחליט לשוב לארצו לאחר 

שיעץ למשה על ניהול מערכת המשפט.
ִנים, מתרחש הסיפור ביחס לחבר הקיני  ְלָשׁ
נוסף לחותן משה.  מבני חובב, שהוא שם 
חבר  אשת  שיעל  מציין  בפירושו  הרלב”ג 
הקיני פועלת מנהג חבר כמנהג חובב ביחס 
לדת ישראל, והורגת את סיסרא שר צבא 
יבין. בני קיני התיישבו ביריחו עיר התמרים, 
לאורך  ישראל.  בני  עם  וישבו  תורה  למדו 
הדרך הטיבו לישראל בני קיני כמו אביהם 

יתרו.
לימים הגיע גמול הוגן מצד ישראל. שאול 

ְרדּו  רּו  ֻסּ “ְלכּו  הקיני:  לבני  הורה  המלך 
ן-ֹאִסְפָך ִעּמֹו” )שמואל א’,  ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקי, ֶפּ
ו’( – כי עשיתם חסד עם בני ישראל  ט”ו, 
נלחם  ישראל  לעולם.  לכם  שמור  והחסד 
נגד עמלק, וחלילה שייפגע זרעו של יתרו 

במערבולת המלחמה.
כמו כן, יהונדב בן רכב היה אהוב ונכבד בין 
ישראל, ובימי ירמיהו היו בית הרכבים בתוך 
אחד  לב  היה  יהוא  מלך  בימי  ישראל.  בני 
אכן  מסתבר,  הרכבים,  יהונדב.  לבין  בינו 
בסנהדרין  ישבו  מצוות,  ושמרו  יתרו  מבני 
בין  מוסכם  כך  המזבח.  גבי  על  והקריבו 

מפרשי הנביאים.
היסטורית  נקודה  להבליט  בא  זה  כל 
הדרוזית  שהעדה  זמננו:  ובת  משמעותית 
נביאם הגדול  הייחודית, הרואה ביתרו את 
ביותר, מתייחסת לישראל כאל ידיד ושותף, 

מתייחסים  גם  כך  דודים.  כבני  אף  ואולי 
כבעלי  הדרוזים  כלפי  בישראל  היהודים 

בריתנו היקרים.
יתרו  של  תרומתו  כמוקד  למשפט  בקשר 
לבני ישראל, עולם חסד נבנה דרך דין. חברה 
יכולה להצליח להגשים את מטרותיה ככל 
שבסיס של משפט מסדיר את היחסים בין 
אנשים. אפילו עינוי דין קטן ראוי לגינוי. בא 
אדם לדין, ואם הדיין בינתיים גומע כוס או 
נועל סנדל, זהו עינוי מפני שצריך להימנע 
שחש  באדם  פגיעה  בו  שיש  עיכוב  מכל 
שנעשה לו עוול. כך היא דרכה של תורה 
כדי להיטיב עם הבריות, וכפי שעשה יתרו, 

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

ד”ר מרדכי ניסן - ירושלים

בני יתרו אז והיום

אירוע ב מתרחש  “יתרו”  פרשת 
 - לתאר  שקשה  גודל  בסדר 
מרכזי  אירוע  זהו  סיני.  הר  מעמד 
ודרמטי בהפיכת ישראל לעם, ובו שותפות 
וגברים  נשים  ישראל,  עם  כלל  ושותפים 
של  מתרבות  ממצרים,  יצאו  אשר  כאחד, 
עבדים ושפחות. במעמד הר סיני מתרחשת 
אני  התורה.  וקבלת  האלוהים  התגלות 
על  הרבה  לחשוב  לי  יוצא  שלא  מודה 
וקריאת  יום,  היום  במהלך  סיני  הר  מעמד 
הפרשה מזמנת לנו את האפשרות לדמיין 
שנדרשה  ההכנה  את  המעמד,  עצם  את 
לקראתו, את השותפות והשותפים בו, את 
המניעים ללקיחת החלק בו, ולחשוב לרגע 
הרלוונטיות  ועל  שבמעמד  העוצמה  על 
שלו עבורנו כחברה ואיפה הוא פוגש אותנו 
במהלך היום יום. בעיניי, הגדולה העיקרית 
וכולן  כולם  כי  העובדה  היא  המעמד  של 
במעמד  חלק  לקחו  הכלל  מן  יוצא  ללא 
באופן אישי, ולא קיבלו את התורה על ידי 

שליחים או בתיווך.
לקיומה  בסיסיים  עקרונות  קיימים 
והתנהלותה של כל חברה. במעמד זה נטבע 

שכשחושבים  ונשמע”,  “נעשה  הפסוק: 
רבות.  תהיות  מעלה  הוא  לעומק  עליו 
והכללים  החוקים  את  מבטא   - ה”נעשה” 
המובנים  והם  מתקיימת  חברה  פיהם  על 
מאליהם. ולצידו, ה”נשמע”, המקום האישי 
ועמוק של כל אחד ואחת בתוך המסגרת 
החברתית להתפתח בה ולהעמיק, ולכולנו 
מקום שווה. במעמד הר סיני אמנם נשמע 
שמעו  ואחת  אחד  כל  אולם  אחד,  קול 

משהו אחר.
בין המצב בו היה  נדמה כי השוני העיקרי 
בו  המצב  ובין  סיני  הר  מעמד  בזמן  העם 
החברה הישראלית נמצאת היום הוא בעיקר 
עם  היותנו  לעומת  עבדים  עם של  בהיותו 
שיש לו מדינה, שלטון דמוקרטי ואפשרויות 
היה  ישראל  עם  שבו  במצב  אולי  בחירה. 
מצוי, אך טבעי כי הקדים בנעשה, ולאחר 
המציאות  על  במחשבה  אולם  שמע.  מכן 
של  היכולת  על  הישראלית,  החברה  של 
כל העם ללא הבדל וללא היררכיות להיות 
באופן  כזה  גודל  מסדר  במעמד  נוכחים 
זו אחת  שווה וללא פערי מעמדות – אולי 
ישראל  עם  נדרשו  אליה  להכנה  הסיבות 

לקראת המעמד.
מגוונת  חברה  היא  הישראלית  החברה 
מזמן  סיני  הר  מעמד  ופוליטית.  חברתית 
לחברה הישראלית נקודת מפגש המחברת 
בין חלקי החברה: אשכנזים ומזרחיים, ימניים 
ושמאלנים, נשים וגברים, דתיים, מסורתיים 
הבסיסיים,  החוקים  לצד  ועוד.  וחילוניים 
ישנו  הישראלית,  החברה  את  המקיימים 
ולהתפתח  לפתח  ואחת  אחד  לכל  מקום 
בה באופן שווה. כל חברה צריכה מסגרת, 
יש  למסגרת  משמעות  ליצוק  כדי  אולם 
לאפשר בה מגוון קולות ואפשרויות. כשם 
שהחברה הישראלית מגוונת, כך גם מגוון 
הדעות בה. כאן המקום להאיר כי במעמד 
בסיסיים  ועקרונות  כלים  קיבלנו  סיני  הר 
וסולידרית  תקינה  חברה  של  להתנהלותה 
יש  שלנו  בחברה  וכי  חיים,  דרך  המהווים 
צריכה  שלנו  והחברה  רחב,  למגוון  מקום 
לדעת להכיל בה את אלו. כל זאת בבחינת 

נעשה ונשמע.
 *הכותבת היא מנהלת תיכון “דרור” 
בירושלים, חברת הנהלה 
ב”נאמני תורה ועבודה” 

מעמד הר סיני 
רני חזון-וייס - ירושלים פרשת השבוע
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יחיאל מלכה

• איזו תפילה אתה אוהב במיוחד?
"התפילה לשלום המדינה. דורות על גבי דורות של בני עמנו התפללו 
וייחלו למה שלנו נראה לעיתים כבר כדבר הכי טבעי בעולם: מדינה 

ירושלים.  ובירתה  היהודי  לעם  בית  שהיא 
היא  המדינה  והקמת  מעצמו,  קרה  לא  זה 
מה  את  שעשו  טובים  יהודים  של  תולדה 
הציונות:  של  הבולט  ההיכר  לסימן  שהפך 
שניתן  והאמינו  יזמו  הובילו,  מאין,  יש  יצרו 
מכל  לשמור  חובתנו  המציאות.  את  לשנות 
עוד  ובע"ה  שהקמנו  המדינה  על  משמר 
תשגשג ותפרח. לצערי, אנו עדים לא אחת 
כגון:  מתוכנו  שבאות  מסוכנות  לתופעות 
כנגד  אלימות  והפעלת  לסרבנות  קריאה 
ואלו דברים  בני עמנו,  כוחות הביטחון מצד 
המחברת  העדינה  ברקמה  קשות  הפוגעים 

בין כולנו".

• כיצד אתה משלב בין קריירה 
ציבורית לחיי משפחה?

לא  והתעייה...  הניסוי  בשלב  עוד  "אנחנו 
מחייבת  ציבורית  שליחות  בכלל.  פשוט 
שלא  לב  לשים  וצריך  מאוד,  רבה  השקעה 

להזניח את הבית ואת החיים האישיים בכלל. אשתי טדלה מקריבה 
מעצמה לא מעט, ומעניקה את כל הרוח הגבית לפעילות. אני חורש 
לרוב  הביתה  מגיע  הדברים  ומטבע  ולרוחבה,  לאורכה  הארץ  את 
לארגן את  הזכות  את  לי  יש  בבוקר  לפחות  אך  בשעות מאוחרות, 
ה'  לגן". ברוך  אותה  ולקחת  ייאובמרט,  אלינור  השנתיים,  בת  בתנו 
שניתנה השבת לעם ישראל ובערב שבת היא מוקדשת למשפחה .

• איך אתה רואה את הקשר בין תנועת העבודה ומסורת 
ישראל?

מתוך  עצמם  יונקים  העבודה  תנועת  של  מאוד  רבים  יסוד  "ערכי 
המוחלשים,  לצד  העמידה  כגון:  עמה,  ומתכתבים  ישראל  מסורת 
הגנת  מתינות,  צדק,  עשיית  חברתיות,  יסוד  זכויות  עובדים,  זכויות 
העם והארץ, שלום, היחס לגר ועוד. בכל הכבוד, קצת התבלבלנו, 
שקיים  היחידי  המדרש  בית  איננו  אמונים'  'גוש  של  המדרש  בית 

בערכים  המאמין  מאוד  גדול  ומסורתי  דתי  ציבור  יש  הלגיטימי.  או 
שמיוצגים על ידי תנועת העבודה ומעוניין להיות שותף להם, וכמזכ"ל 
עוד  של  בהשתלבות  עצומה  חשיבות  רואה  אני  העבודה  מפלגת 
ועוד דתיים ומסורתיים במפלגה. דלתנו פתוחה ומשוועת לכך. ברל 
כצנלסון ז"ל, שהיה מורה הדרך של תנועת 
ביותר  אולי על הצד הטוב  העבודה, מבטא 
את החיבור החשוב בין ערכי תנועת העבודה 
והציונות בכלל למסורת ישראל, ואני ממליץ 
לכולם לקרוא את מאמריו המכוננים הנוגעים 
בכך: 'חורבן ותלישות' ו'מקורות לא אכזב'".

• כיצד ניתן ליישב את המתח בין 
מדינה יהודית לדמוקרטית?

היהודי  העם  של  ביתו  היא  ישראל  "מדינת 
לראות  צריך  לא  דמוקרטית.  מדינה  וגם 
שלמה  תזמורת  אלא  מתח  הזה  בשילוב 
התזמורת  על  שמאיים  מה  יחדיו.  המנגנת 
הוא חוסר היכולת של ישראל לייצר גבולות 
מדינות  לשתי  מהפלסטינים  ולהיפרד  קבע 
שיבטיחו את אופייה היהודי והדמוקרטי של 
להיות  האתגר  עלינו  מוטל  בנוסף,  ישראל. 
בית ואבן שואבת ליהדות התפוצות על כלל 
גווניה ומרכיביה, ומבלי לתת כתף קרה לאף גורם, שכן זה תפקידה 

ההיסטורי של הציונות - להיות בית ליהודים כולם".

• באילו נושאים אתה עוסק במסגרת תפקידך?
"כמזכ"ל טרי של מפלגת העבודה אעסוק, כמובן, בארגון המפלגה 
באמצעות  ומהשטח  צעירה  מנהיגות  קידום  לבחירות,  והכנתה 
לנוכח  שכן  כל  משמעותית,  אופוזיציה  פעילות  והתנעת  המחוזות, 
העובדה כי לפנינו שלטון ארוך שנים של ה'ליכוד', אשר כשל כישלון 
חרוץ כמעט בכל תחום אפשרי. בנוסף אעסוק בנושאים ציבוריים 
אתיופיה  יוצאי  כלפי  ובאפליה  בכלל  בגזענות  מאבק  כגון:  רחבים 
בפרט, ביטול חוק ההסדרים וקידום בנייתה מחדש של רשת הביטחון 
החברתית. אתגרים רבים עוד בפנינו. יחד עם זאת, אין לי ספק כי 
מבקש  אני  ונצליח.  נעשה   - השם  ובעזרת  הרחב  הציבור  בעזרת 
לברך את קוראי עלון 'שיחת השבת' ובני משפחותיהם וכל העושים 

במלאכת הקודש, בברכת שבת שלום ומבורכת".

ערן חרמוני )37(, המזכ"ל החדש של מפלגת העבודה הוא עורך דין בהכשרתו, פעיל ויזם חברתי. 
גבעת  סניף  ומזכיר  נוער העבודה הארצי  יו"ר  הצעירה הארצית,  כיו"ר המשמרת  בעבר שימש 
שמואל. כיום הוא משמש כמזכיר סניף מודיעין-מכבים-רעות של מפלגת העבודה, ועד בחירתו 
לתפקיד המזכ"ל שימש כמנהל המרכז הרעיוני של קרן ברל כצנלסון. במסגרת תפקידו בקרן 
הקים בין היתר את המכינה הקדם צבאית על שם ברל כצנלסון, והיוזם המרכזי להפקת עלוני 
'שיחת השבת'. ערן חרמוני נשוי לטדלה,עורכת דין במקצועה דתיה ושומרת מצוות בת קהילת 
יוצאי אתיופיה, והשניים הורים לאלינור ייאובמרט בת השנתיים.  כמו כן, ערן מזוהה עם המאבק 
יוצאי אתיופיה, השתתף לאורך השנים במאבקים ובהפגנות השונות  לשוויון זכויות של קהילת 
של יוצאי אתיופיה וייצג בהתנדבות עשרות מבני העדה בעניינים שונים מול הרשויות. תפקידו 
החדש כמזכ"ל מבטיח לחרמוני את המקום ה-7 ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. לרגל היבחרו 

לתפקיד, קיימנו אתו ראיון קצר.
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ד״ר רנית בודאי היימן - מודיעין

יחיאל מלכה - אשדודפנינת השבת

הופץ ב האחרונים  שבועות 
ברשתות החברתיות סרטון של 
בסוגיית  הנוגע  “חותם”,  ארגון 
שירות הבנות הדתיות בצה”ל. הסרטון 
באחת  נגע  שהוא  כיוון  סערה  עורר 
סדר  על  שנמצאת  הנפיצות  הסוגיות 
יומה של הציונות הדתית. הסרטון נועד 
השוקלת  הדתייה  הבת  את  להזהיר 
שירות צבאי מפני המציאות הצה”לית. 
שאינה  כמי  בו  מוצגת  הסרטון  גיבורת 
מצליחה להתמודד עם הסביבה הגברית 
והחילונית הדומיננטית בצה”ל ובהדרגה 

מאבדת את  זהותה הדתית. 
“דת- בנושא  שלי  הדוקטור  עבודת 
וצבא  דת  בין  נשיות  זהויות  מגדר-צבא: 
כהן  אשר  פרופ’  בהנחיית  בישראל” 
אושרה  רוסמן-סטולמן,  אלישבע  וד”ר 
לאחרונה באוניברסיטת בר אילן. העבודה 
הבנות  של  הזהות  בסוגיית  מתמקדת 
גם  עניין  ועוררה  המתגייסות  הדתיות 
הממצאים  אחד  הסרטון.  הפצת  סביב 
המרכזיים בעבודה הוא שהטעם העיקרי 
בזהותן  טמון  לצה”ל  להתגייס  לבחירתן 
הדתית והלאומית. חלקן הגדול מממשות 

בהחלטתן את האידאולוגיה שעליה חונכו, 
ולפיה מדינת ישראל קדושה, ושיש חובה 
שלעתים  דתית  זהות  אותה  עליה.  להגן 
מן  להתבדל  בה  האוחזים  את  מביאה 
ערכיהם,  על  לשמור  כדי  הכללי  הציבור 
של  רצונן  בבסיס  עומדת  היא  דווקא 

הצעירות הדתיות להתגייס לצה”ל.
חשיבות  מייחסות  הדתיות  החיילות 
רוצות  הן  למעורבות בחברה הישראלית. 
ולקחת  הישראלי  בשיח  שותפות  להיות 
חלק בחוויה שנתפסת כמשמעותית בחיי 
שהחיילות  העובדה  הישראלי.  הצעיר 
תיארו את תפיסתן החברתית באמצעות 
מונחים דתיים כגון “כלל ישראל” ו”קידוש 
שזהותן  מוכיחה  ברבים”  שמיים  שם 
על  מסוימת  במידה  נשענת  החברתית 
תפיסתן הדתית. חלק ניכר מהן דיווח על 
כך שדווקא בסביבה החדשה והמאתגרת 
הן הקפידו יותר על ההתנהגות בפרהסיה, 

במיוחד זו הקשורה למחויבויות הדתיות.
אנו  ישראלי  היהודי-ישראלי  במרחב 
וחילוניות,  דתיות  שונות,  קבוצות  מוצאים 
אמותיהן,  בד’  להסתגר  המבקשות 
בעלות  אחרות,  קבוצות  עם  והמפגש 

די  לא  אחרות  עולם  ותפיסות  אמונות 
גם  שהוא  אלא  מתחרש,  ולא  שכמעט 
בעקבות  שמא  ורתיעה,  חשש  מעורר 
מפגש זה עלולים בני הקבוצה לאבד את 
והחינוך המשלב  “מיתרים”  זהותם. רשת 
מציעים דרך אחרת, שמשתקפת במידה 
רבה גם בבחירתן של אותן צעירות דתיות 

להתגייס לצבא:
של  אמותיה  בד’  ההסתגרות  מול  אל 
מעמידה  אחרת,  או  כזו  קבוצתית,  זהות 
דרך זו את המכנה המשותף הרחב שלנו 
הרתיעה  מול  ואל  וישראלים.  כיהודים 
זו  דרך  מעמידה  הזהות,  מאיבוד  וחשש 
בהפריה  והאמונה  הסבלנות  הכבוד,  את 
הזהות  העמקת  ואת  מחד,  הדדית 
הייחודית של כל אחד ואחת מאידך. וכך 
לומדים לחיות ביחד ילדים וילדות, נערים 
זהויות  ממגוון  וצעירות  צעירים  ונערות, 
הזהויות  מן  אחת  כל  בו  באופן  יהודיות, 
זה  ולצד  חינוכי,  ומקבלת מענה  מובחנת 
יהודי ישראלי  מתאפשרת התוויית נרטיב 

ציוני משותף. 
*הכותבת היא מנכ”לית רשת “מיתרים”, 
רשת לחינוך יהודי משלב

סוגיית שירות הבנות הדתיות בצה”ל

ומסירתה י ההיסטוריה  היא  המסורת  של  סודה 
ברצון  קבלתה  לצד  האבות  מידי  לבנים  הנאמנה 
בידי הבנים מידי האבות. על כן לא נתקיימו לאורך 
- אלא  בישראל  ה’  הגדול שייסד  הבניין  יסודות  ימים 
על המשמעת העיונית והמעשית של בנים כלפי אבות 
ואימהות, וכבוד אב ואם הוא התנאי היסודי לנצחיותה 
של האומה הישראלית. על ידי האב והאם נותן ה’ לילד 
לא רק את הווייתו הפיזית, אלא הם למעשה גם החוליה 
אותו  העושה  היהודי,  העבר  אל  הילד  את  המקשרת 
לבן ישראל ולבת ישראל. מידי ההורים מקבל הילד את 

המסורת המעוצבת בדעת, בהליכות ובדרכי חינוך, והם 
מוסרים לו את דבר ההיסטוריה ואת דבר התורה כדי 
שינחילם גם הוא לבניו אחריו בבוא הזמן. כשם שעיני 
הזמן.  בבוא  אליו  ילדיו  עיני  תהיינה  כן  הוריו,  אל  הבן 
הדורות,  שרשרת  את  משמר  ובנים  אבות  בין  הקשר 
והאומה  העתיד  לגבי  היהודי  העבר  תקוות  ומשכך 
הישראלית תישמר לדורות. אכן גדולה חשיבותם של 
מקום  התורה  להם  ייחדה  ולפיכך  בישראל,  ההורים 

נכבד בעשרת הדיברות.
שבת שלום, יחיאל מלכה.

“כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך
 על האדמה אשר ה’ אלוהיך נותן לך” )שמות כ’, י”א(
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בשיאה ב ההתרגשות  קהל 
רגע  הקדוש.  היום  לקראת 
לפני קול התרועה שיכריז על 
בני  של  ביותר  החשובה  ההתגלות 
סביב  מאוגד  שהעם  בזמן  ישראל, 
הר סיני. ההוראות כבר ניתנו, ומשה 
כדי  טוב מחלצותיו  מיהר לכבס את 

לעלות ההרה לפני האל. 
לפני  מופיע  וקטן  שולי  סיפור  והנה 
בתו  עם  מגיע  יתרו,  משה,  חותן  כן. 
וחובר אל משה. תוך  ונכדיו,  ציפורה 
משה  של  במעשיו  מביט  הוא  כך 
בו  לבדו,ומתריע  העם  את  השופט 
״ֹלא-טֹוב,  מסמכויותיו:  להאציל 
ל- ֹבּ ִתּ ה, ֹעֶשׂה. ָנֹבל  ר ַאָתּ ָבר, ֲאֶשׁ ַהָדּ
ְך:  ר ִעָמּ ה ֲאֶשׁ ַהֶזּ ם-ָהָעם  ַגּ ה,  ם-ַאָתּ ַגּ
ָבר, ֹלא-תּוַכל ֲעֹשׂהּו  ָך ַהָדּ י-ָכֵבד ִמְמּ ִכּ

ָך״. ְלַבדֶּ

למנות  שעליו  למשה  מסביר  יתרו 
תחתיו,  העם  את  שישפטו  דיינים 

רק  וגם העם.  הוא  גם  יסבול  אחרת 
במקרים קשים יבואהעם בפני משה, 
אל  ומביט  מקשיב  משה  יתרו.  לפי 
המדבר. שממה מולו. רק חול. אותו 
שנים  כמה  המצרי  את  טמן  בו  חול 
חלפו  שנים  מצרים.  נסיך  בהיותו 
מאז נהיה למנהיגם של העם העברי, 
והפך לאדם הקרוב ביותר לאלוהים. 
המוסר  נס  אחר  ללכת  שבחר  הוא 
להיות  מכולם  הואשנבחר  והחירות, 
הגואל. כמה שיחות דיבר עמו האל, 
כמה ניסים ראו עיניו ונשמתו.וברגליו 
את  הצעיד  צעדים  כמה  המותשות, 
ברגע  והנה  הזה.  העורף  קשי  עם 
חותנו  מגיע  כמנהיג,  שלו  השיא 
הערלי הזה, ומטקס לו עצה בענייני 

מנהיגות ומשפט. 
רועה נאמן

ההתגלות  לפני  זה,  ברגע  גם  אולם, 
העילאית, מוכיח משה מנהיגות מהי. 

לחותנו,  להקשיב  חושש  אינו  הוא 
מפני שהוא זוכר כי יתרו מנהיג מדיין 
הוא  דיחוי  ללא  בעצמו.  ושופט  הוא, 
תחתיו,  לדיינים  חיל  אנשי  ממנה 
ומוכיח שתפקידו כמנהיג הוא לשמש 
את העם, ולא להשתמש בהם. עליו 
יעשה  אם  גם  דרכיהם,  את  להאיר 
נוספים  ידי עזרה במאורות  זאת על 
הכבוד  את  מבקש  הוא  אין  תחתיו. 
והסמכות לעצמו. הרועה הנאמן של 
כזה  הוא  דגול  שמנהיג  מבין  האל 
מהדרכים  נכונה  לבחור  שתפקידו 
לבו  מהרהורי  רק  ולא  לו,  המוצעות 
לצורכי  הקשבה  דרך  להוביל  שלו. 
מקשיב  שמשה  לאחר  והנה  העם. 
מוכנה,  המשפטית  התשתית  ליתרו, 
והחוקים  הדיברות   עשרת  וניתנים 

לעם ישראל.
*הכותב הוא סופר, מורה למקרא 
וחוקר יהדות איראן.

התשתית המשפטית-חוקים לעם ישראל

אברהם הרן מוטהדה - יוקנעם משפט הלכה ומורשת ישראל

דוקטור לפילוסופיה 
חוג למדעי המדינה 

באוניברסיטת בר אילן

החברים

לד״ר רנית בודאי-היימן

מזל טוב 
ובשעה טובה ומוצלחת

לקבלת התואר
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יש עסקים עשיר אהב מאוד סוסים. בכל פעם א
ששמע על יריד למכירת סוסים, נסע ובחר את 
הסוסים המשובחים ביותר. בוקר אחד שמע 
העשיר על יריד בעיר הקרובה, רתם שני סוסים ויצא 

החל  הדרך  באמצע  ליריד. 
את  ששטף  עז  גשם 
לבוצית.  והפכה  הדרך 
הרתומים  הסוסים 
לעגלה משכו כל אחד 

ששקעו  עד  לכיוונו, 
הצליחו  ולא  בבוץ 
עצמם  את  להרים 
ירד  העגלה.  עם 
מהעגלה  העשיר 
וחיפש מישהו שיוכל 
הוא  בו.  להיעזר 
עגלה  מרחוק  ראה 
ככל  מתקרבת, 

שזו  ראה  שהתקרבה 
עגלה פשוטה הרתומה 

לשני סוסים זקנים.
העגלה עברה לידו כשהיא 

ביצת  את  בקלילות  עוברת 
הבוץ. רדף העשיר אחרי העגלה 

עד שנעצרה ושאל את בעל העגלה: 
הזקנים  סוסיך  הצליחו  איך  לי,  נא  "הסבר 

לעבור את הביצה הזו, ואילו סוסיי החזקים לא?" השיב 
בעל העגלה בשאלה: "מהיכן שני הסוסים?" ענה לו 
העשיר: "הסוס האפור הוא זן מיוחד מהודו, והשני סוס 

מיוחס ממצרים".
אמר לו בעל העגלה: "זו התשובה! הסוסים שלי הם 
מקום  באותו  גדלו  אורווה,  באותה  נולדו  הם  אחים, 

ואכלו מאותה הקערה. לכן, כשיש לאחד קושי חברו 
הסוסים שלך  כל מכשול.  עוברים  הם  כך  לו,  מסייע 
הגיעו כל אחד ממקום אחר, כל אחד רוצה להראות 
את כוחו, כל אחד מושך לכיוונו, לא אכפת לו מצערו 

של השני, לכן הם שקעו בבוץ".
כל אחד מאיתנו מחובר וקשור אל 
בורא עולם, בין עושה רצונו בין 
אם לא. את הקשר הזה לא 
ישראל  עם  לפרק.  ניתן 
קשור כולו לבורא עולם 
אם  אך  ולתורתו, 
מאוחדים,  לא  הם 
אחד  עוזרים  לא 
שמחים  לא  לשני, 
חבריהם  בשמחת 
בצערם,  וכואבים 
ביניהם  הקשר 
וגאולתם  מתרופף 

נדחית.
כל אחד יכול להצליח 
בלי  אך  בעצמו, 
מחברו,  עזרה 
ומהעם  ממשפחתו 
לוקה  הצלחתו  שלו, 
יוכל  לא  הוא  בחסר. 

למה  תרצה להגיע  אם  לו.  יועד  שבאמת 
לנגן סימפוניה, לא תוכל לעשות זאת לבד, אתה חייב 
ולא  כעם  להצליח  רוצים  אנו  אם  שלמה.  מקהלה 
ולתמוך  לעזור  ולהעריך,  לכבד  חייבים  אנו  כבודדים, 
בחבר שליד. היום אתה עוזר וסומך, מחר יעזרו ויתמכו 
בך! כך נצא כולנו יחד מכל ביצה אפשרית שחלילה 

לא תבוא...

אחדות
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מאת: אליסף תל אור

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!

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”

ת ִיְתרֹו” ָרַשׁ “ָפּ
ה, ִיְתרֹו  ת ֹמֶשׁ ל ִצּפֹוָרה ֵאֶשׁ ָעָתם ֶשׁ ַהָגּ ת ִיְתרֹו” ּפֹוַתַחת ְבּ ָרַשׁ “ָפּ
חֹוִנים  ֵני ִיְשָׂרֵאל, ֶשׁ ם ְוֶאְלָעָזר, ֶאל ַמֲחֶנה ְבּ ֵני ְיָלָדיו, ֵגְרֹשׁ ֹחְתנֹו ּוְשׁ

ר ִסיַני. ִמְדָבּ ְבּ
ּׁשֹוֵפט  ה, ֶשׁ צּוי ּבֹו ֹמֶשׁ ָמּ ׁש ֶזה ֹרֶאה ִיְתרֹו ֶאת ָהֹעֶמס ָהָרב ֶשׁ ִמְפָגּ ְבּ
יַע לֹו ְלַמּנֹות ְלִצּדֹו ׁשֹוְפִטים נֹוָסִפים: ָשֵׂרי  ֶאת ָהָעם ְלַבּדֹו, ּוַמִצּ
ְקִרים ַהֲחׁשּוִבים  ַרק ַהִמּ ְך ֶשׁ ֲעָשׂרֹות, ָשֵׂרי ֵמאֹות ְוָשֵׂרי ֲאָלִפים, ָכּ

ה. ל ֹמֶשׁ יעּו ְלִפְתחֹו ֶשׁ יֹוֵתר ַיִגּ בְּ
ל ֶאת ִאּׁשּורֹו  הּוא ְמַקבֵּ ל ִיְתרֹו ְלַאַחר ֶשׁ ל ֶאת ֲעָצתֹו ֶשׁ ה ְמַקֵבּ ֹמֶשׁ

ל ה’ ְלָכְך. ֶשׁ
ְוחֹוִנים  ר,  ְדָבּ ִמּ ַבּ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ִמים  ִמְתַקְדּ ה  ָרָשׁ ַהָפּ ְך  ֶהְמֵשׁ ְבּ
ַמֲעַמד  ה ֶאת  ָרָשׁ ַהָפּ ְמָתֶאֶרת  ְוֵאיָלְך  אן  ִמָכּ ִסיַני.  ַהר  לֹות  ְלַמְרְגּ
ֶאל  ה  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ תֹו  ֲעִלָיּ ֶאת  לֹו,  ְדמּו  ָקּ ֶשׁ ַהֲהָכנֹות  ֶאת  ִסיַני:  ַהר 
עֹוְטִפים  יִדים ְוקֹול ַהּׁשֹוָפר, ֶשׁ ִפּ ן, ַהַלּ ֹראׁש ַהַהר, ֶאת ָהֵאׁש, ֶהָעָשׁ
ֵני  ְבּ ל  רֹות ִלְפֵני ָכּ ְבּ ֶאת ַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ְוֶאת ְנִתיַנת ֲעֶשֶׂרת ַהִדּ

ִיְשָׂרֵאל.

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
תּוָבה  ים, ּוָבֶהן ְכּ ִשׁ ְמּ ַתּ ֶהן ָאנּו ִמְשׁ בָּ ָהאֹוִתּיֹות ָהִעְבִרּיֹות ֶשׁ
ֵהן  ּדֹורֹות,  ִמּדֹוֵרי  אֹוָתּה  יִרים  ַמִכּ ָאנּו  ֶשׁ ִפי  ְכּ ַהּתֹוָרה  ם  ַגּ
ָהָיה  ָהִעְבִרית  ָׂפה  ַלָשּ קֹור,  ָמּ בַּ ַהָאׁשּוִרי.  ָתב  ַהְכּ אֹוִתּיֹות 
ל  מּוָנה ֶשׁ ְתּ ִלְפֵניֶכם  יק.  ָתב ָהִעְבִרי ָהַעִתּ ַהְכּ ָתב ַאֵחר,  ְכּ

ַעּכו. ית ָהָעם בְּ ְרָחָבת בֵּ ח בִּ ָנּ ֻמּ ֶסל ְסִביָבִתי, ֶשׁ ֶפּ
ֶסל: פֶּ תּוב ַבּ ְעְנחּו ֶאת ַהָכּ ַפּ

ה: ִסּפּור ַלָּפָרָשׁ
ִיְשָׂרֵאל,  ְלָעם  ּתֹוָרה  ָלֵתת  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָרָצה  ר  ֲאֶשׁ “ַכּ
בֹור:  ַהתָּ ַהר  ָאַמר  ְלָפָניו.  ְוהֹוִפיעּו  בֹור  ְוַהָתּ ְרֶמל  ַהַכּ ָהֵרי  אּו  ָבּ
ֶהָהִרים!  ל  ִמָכּ יֹוֵתר  בֹוַה  ָגּ ֲאִני  י  ִכּ ַהּתֹוָרה,  ֵתן  ָנּ ִתּ ֶשׁ ָנֶאה  ‘ָעַלי 

ּסּו אֹוִתי!’ ּבּול ֹלא כִּ ֲאִפּלּו ֵמי ַהַמּ
ֵתן ָעַלי ַהּתֹוָרה,  ָנּ תִּ ָכְך ֶשׁ כּות ְבּ ְרֶמל: ‘ֲאִני ָראּוי ַלְזּ ָאַמר ַהר ַהַכּ
ִיְשָׂרֵאל ֶאת  ֵני  ְבּ ָעְברּו  ְוָעַלי  ָים סּוף,  י ֶאל   ִנְכַנְסִתּ ֲאִני  ֶשׁ ְלִפי 

יִציַאת ִמְצָרִים!’ ַנִים ִבּ הּוא ִנְבַקע ִלְשׁ ֶשׁ ם כְּ ַהָיּ
ֶכם  ֲאָוְתֶכם ְוַגְבהּות ִלְבּ ל ַגּ ֶשׁ רּוְך הּוא: ‘ְבּ דֹוׁש ָבּ ָאַמר ָלֶהם ַהָקּ
ָפל  הּוא ָשׁ ִסיַני ֶשׁ ֵתן ַהּתֹוָרה ֲעֵליֶכם. ֵאין ְרצֹוִני ֵאָלא ְבּ נָּ - ֹלא ִתּ
ֶכם”.                   )מעובד על פי מדרש תהילים רבה, ס”ח( ְלּ ִמֻכּ

• חשבו, מה המסר שרצו חכמים ללמד אותנו במדרש זה?
מידת  לבין  בכלל,  לימוד  או  תורה  לימוד  בין  • מה הקשר 

הענווה? 

ָבִרים ִנְראּו? ְך ַהדְּ ָכּ ה ֶשׁ ֹאֶפן ַהֶזּ ם ָבּ ְמַיְנֶתּ •ַהִאם ִדּ
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בירושלים ה נולד  פרדס  אליהו  רב 
בשבת, י’’ז בתמוז תרנ’’ג )1 ביולי 
1893(, בן למזל אורו ולרב בן ציון 
נסים פרדס, נצר לאבות קדושים וגאונים 
לחאלב  לצפת,  שהגיעו  ספרד  ממגורשי 
פרדס  אליהו  הרב  לירושלים.  כך  ואחר 
אהבת  חסדים,  גמילות  רווי  בבית  גדל 
לתקומת  ותפילה  תקווה  אמונה,  ישראל, 
עליו  שהשפיעו  אלה  בין  וירושלים.  ציון 
מרוחם ומתורתם והטביעו בו את חותמם 
שבתאי,  חזקיה  הרב  זצ’’ל:  הרבנים  היו 
הרב  לציון,  הראשון  ירושלים;  של  רבה 
בן-ציון  הרב  לציון,  והראשון  מאיר;  יעקב 
מאיר חי עוזיאל. בימי הפרעות בירושלים, 
נפשות  בסכנת  והלך  מנגד  נפשו  השליך 
מביתו שמחוץ לחומות לבית הספר בעיר 
תורה  תלמוד  מצוות  לקיים  העתיקה, 

ולמנוע ביטול תורה מילדי ישראל.
ולמענה הקדיש  חייו  ירושלים הייתה משוש 
בה  כיהן  הוא  וכישרונותיו.  מרצו  כל  את 
העיר  בוועד  ושונים:  רבים  בתפקידים 
היה  המורים,  בהסתדרות  ירושלים,  ליהודי 
יו”ר  הספרדית,  העדה  ועד  של  כבוד  נשיא 
המועצה  חבר  המשמר”,  “על  הסתדרות 
העליונה לחינוך ממלכתי דתי, חבר המועצה 
הדתית, נשיא מכון הרמב’’ם, חבר בהנהלה 
הארצית של “המזרחי”, יו”ר אגודת הרבנים 
העולמית  ובפדרציה  בישראל  הספרדים 
נשיא ה”מתיבתא  של הקהילות הספרדיות, 
הגדולה” – בית הראשון לציון, חבר בי-דינא 
רבא לעדת הספרדים ובי-דינא רבא לאיסור 
מועצת  וחבר  ירושלים  הקודש  בעיר  והיתר 
הרבנות הראשית לישראל. הוא זכה בתואר 
יקיר ירושלים, ייסד והיה נשיאן של הקרנות 
“חונן ומלוה” ו”תומכי תורה” למתן הלוואות 

לנזקקים. 

הרב פרדס – רב ומורה
את  שסיים  לאחר   ,)1910( תר’’ע  בשנת 
לרבנות,  והוסמך  לרבנים  המדרש  בית 
עברי  לחינוך  עצמו  את  להקדיש  החליט 

התורנית  להשכלתו  נוסף  בחיתוליו.  שהיה 
רחבה.  כללית  השכלה  בעל  היה  העמוקה 
קרוב לארבעים שנות חיים הקדיש להוראה 
המאה  של  השלושים  בשנות  ולחינוך. 
ותורניות  חינוכיות  בשליחויות  יצא  העשרים 
בית-הספר  את  ניהל  הוא  ולבנון.  למצרים 
לבנות בשכונת אוהל משה בירושלים, והיה 
ממייסדי אגודת “על המשמר”, אגודה דתית-
 )1953( תשי”ג  בשנת  לאומית-ספרדית. 
התמנה לרבה הספרדי הראשי של רמת גן. 
בעת כהונתו זו יצא לצפון אפריקה, אירופה 

ואמריקה. 
פרדס  הרב  נבחר   )1961( תשכ’’א  בשנת 
לרבה הראשי של ירושלים, בה כיהן למעלה 
הייתה  דלתו  יחיד.  ראשי  כרב  שנים  מעשר 

ואוזנו קשובה. ביתו היה פתוח לכל  פתוחה 
שואל לדבר ה’, לדבר הלכה, לעצה ולעזרה. 
היה  ונאומיו  דרשותיו  בכל  המרכזי  המוטיב 
הארץ,  ואהבת  ישראל  אהבת  ה’,  אהבת 
ביטחון ודבקות בקב’’ה, שלום ואחדות. מאז 
שחרור ירושלים היה הרב פרדס מקבל בחג 
“הקהל’’  במעמד  המערבי  בכותל  הסוכות 

את העולים לרגל בשמחה ובמאור פנים. 
כדיין  יוסף  עובדיה  מר”ן  כיהן  בהן  בשנים 
בפתח תקוה ומר”ן אליהו פרדס כרב ראשי 
לרמת-גן נהגו ללמוד אחת לשבוע בביתם. 
כאשר נבחר הרב פרדס לרבה הראשי של 
ירושלים נהגו ללמוד בחברותא כל שבוע עד 
שעות הלילה המאוחרות. הרב אליהו פרדס 
הכתיר את הרב עובדיה יוסף לרבה הראשי 

של תל אביב. 

משנתו של הרב פרדס
אדם  כל  ומוקיר  מכבד  היה  פרדס  הרב 
ומעל  כגדול  קטן  כולם  את  אהב  מישראל. 
ביד  “כחיצים  צה’’ל,  חיילי  את  אהב  כולם 
הרב  של  משנתו  הנעורים”.  בני  כן  גיבור 
הייתה קב ונקי. הביטוי “יהודי חילוני” לא היה 
קיים אצלו, כולם יהודים בני אברהם, יצחק 
ויעקב, שיש לקרבם למסורת ישראל. דתיים 
ולא דתיים היו ממהרים לשמוע את דרשותיו, 
באומרם: ‘’אנו באים למלא את מצברי הנפש 

והאמונה’’.

י”א  בתאריך  בירושלים  נפטר  פרדס  הרב 
ונקבר   ,)1972 במארס   26( תשל”ב  בניסן 
בבית הקברות בהר הזיתים. על שמו נקראו 
לקירוב  המדרשה  בית-כנסת,  בית-ספר, 
רחובות  בבת-ים,  ישראל  ולאהבת  לבבות 
בירושלים, רמת-גן ובאר-שבע וגנים בבת-
ים ובאשדוד. הקרן הקיימת לישראל קראה 
על שמו יער והוצא בול לזכרו. כן הוצא לזכרו 
קובץ. הרב פרדס חינך בדרך חייו ובאישיותו 
ותרבות, לאהבת הבריות  רוח, מוסר  לערכי 
ולאהבת העם והארץ. הציבור ראה בו איש 

לאום, טהור נפש, ענו ומצניע לכת.

י’’ז בתמוז תרנ’’ג 
)1 ביולי 1893(

 י”א בניסן תשל”ב 
)26 במארס 1972(

הרב אליהו פרדס זצ”ל

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

טל: 050-3122336  לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
קוביה זו יכולה

 להיות שלך


