
דברי ב את  נקרא  השבוע  פרשת 
טרם  וקריאתם  השוטרים 
לאוכלוסיות  למלחמה  היציאה 
לפטרם  מקום  שיש  העם,  מקרב  שונות 
מיציאה לקרב, כמאמר הפסוקים: “ודברו 
השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר 
בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, 

ומי  יחנכנו.  אחר  ואיש  במלחמה  ימות  פן 
ומי  חללו...  ולא  כרם  נטע  אשר  האיש 
לקחה...”  ולא  אישה  ארש  אשר  האיש 
לנכון  מוצאת  התורה  ה’-ז’(.  כ’,  )דברים 
בנה  אשר  את  לקרב  מהיוצאים  לפטור 
ולא חללו  ולא חנכו, אשר נטע כרם  בית 
ומי שארס אישה ולא לקחה, ועל פי הסדר 
הזה. מתוך סדר עדיפויות זה של התורה 
ארץ,  דרך  התורה  “לימדה  בחז”ל:  מובא 
כך  ואחר  כרם,  וייטע  בית  אדם  שייבנה 

יישא אישה” )בבלי סוטה דף מ”ד ע”א(.

כיצד על האדם הבוגר לבנות 
את חייו ומה סדר הקדימויות 

בהגשמת יעדיו...
האישים  שסדר  משמע,  הגמרא  מדברי 
אקראי,  אינו  זו  בסוגיה  בתורה  המוזכרים 
וכיצד על  ויש בו כדי ללמדנו דרך הנהגה 
סדר  ומה  חייו  את  לבנות  הבוגר  האדם 
הקדימויות בהגשמת יעדיו ובעשייה לביתו. 
הדרך  שזו  למדים,  אנו  הראשונים  מן 
האופטימלית למי שיש לו, אך מי שאין לו 
יפעל בסדר הנחוץ והאפשרי לו יותר, שאם 
מצויה  הפרוטה  שאין  שמי  הרי  כך,  לא 

בכיסו לא יישא אישה.
הי”א  פ”ה  דעות  בהלכות  הרמב”ם  והנה 
דעה  בעלי  “דרך  שונה:  בסדר  פוסק 
אותו  המפרנסת  מלאכה  אדם  לו  שיקבע 

תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך 
נטע  ‘מי האיש אשר  יישא אישה, שנאמר 
בית  בנה  אשר  האיש  מי  חללו,  ולא  כרם 
חדש ולא חנכו מי האיש אשר ארש אישה 
פי  על  הדברים  סדר  כלומר,  לקחה”.  ולא 

הרמב”ם הוא כרם, בית ולבסוף נישואין.
ב”כסף  כמובא  תמוהים,  הרמב”ם  דברי 
משנה”. ראשית, משום שדבריו הם בסדר 
ובגמרא.  התורה  בפסוקי  לנאמר  ההפוך 
על  מסתמך  שהרמב”ם  משום  שנית, 
הפסוקים במקרא, אך מצטט אותם בסדר 
ה”כסף  השבוע.  בפרשת  לכתוב  הפוך 
יש  עיי”ש.  תירץ,  משנה” מתרץ את אשר 
נטיעת  שאכן  המסבירים,  הפרשנים  מן 
הפסוק  אך  הבית,  לבניית  קודמת  הכרם 
להתקיים  העתיד  הכרם  חילול  על  מדבר 
של  ביתו  שחנוכת  כך  הרביעית,  בשנתו 
קודם  תתבצע  הכרונולוגי  בסדר  האדם 
הסוברים,  המפרשים  מן  יש  כרמו.  חילול 
“הפנימי”  לסדר  חשיבות  אין  שלמעשה 
בין כרם לבית, ומה שחשוב הוא ששניהם, 
בסדר זה או אחר, קודמים לנשיאת אישה, 
דרך  תורה  “למדה  במהרש”א:  כמובא 
ארץ, שמי שיש לו יעשה כסדר הזה, לישא 
יסוד שני ההסברים  על  אישה באחרונה”. 
והיעדר  המתמשכת  הפעולה  קרי,  דלעיל, 
כי  לומר  נוכל  “הפנימי”,  לסדר  החשיבות 
“אשר  לבית  בהקשר  להתייחס  בבואנו 
הוא  “חנכו”  לזכור שהלשון  יש  חנכו”,  לא 
מהשורש הפועל “חינוך”, ואשר ניתן להציגו 
כפירוש  מזוזה,  קביעת  של  הפשט  בדרך 
חינוך,  כהקניית  זאת  לפרש  ואפשר  תר”י, 
אינו עצים  בית  כלומר,  ודרך ארץ.  ערכים 
פיזי,  בניין  היותו  לפני  בית,  בלבד.  ואבנים 
מאחר שפעולות  ומוסר.  רוח  הם  יסודותיו 
פעולות  הינן  הערכים  והקניית  החינוך 
ים,  ורחבות מיני  מתמשכות, נטולי גבולות 
אפשר להציגן אחר חילול הכרם, כמאמרו 
נוטע  יאנוש קורצ’אק: “הדואג לשנים  של 
אנשים”,  מחנך  לדורות  הדואג  עצים, 
“אם  בבחינת  להקדימן,  גם  ניתן  ומאידך, 

אין קמח אין תורה”.
*הכותב הוא רב קהילת 
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גיליון מס’ 25
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

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, עורכת לשונית: שרון גרמיזו 
• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

ההפטרה ה היא  השבוע  פטרת 
הפטרות  בסדרת  הרביעית 
מנחם  שבהן  ההפטרות  הנחמה, 
על  ישראל  עם  את  הקדוש-ברוך-הוא 
חורבן בית המקדש ועל הגלות. “אנכי אנכי 
הוא מנחמכם... כי עין בעין יראו בשוב ה’ 
בהפטרה.  הקב”ה  לנו  מבטיח  כך  ציון...” 
הנחמה תהיה גדולה - ירושלים והמקדש 
שכינתו  את  להשרות  ישוב  הקב”ה  ייבנו, 
בתוכנו, והמצב הגשמי והרוחני שלנו יהיה 

טוב מתמיד.
מסופר על כמה מחכמי ישראל, רבן גמליאל, 
ורבי  יהושע  רבי  עזריה,  בן  אלעזר  רבי 
מספר  הבית  הר  באזור  שהלכו   עקיבא, 
כאשר  השני.  הבית  חורבן  לאחר  שנים 
התקרבו למקום המקדש, ראו שועל יוצא 
מהמקום בו עמד קודש הקודשים. הזעזוע 

ושלשה מהחכמים פרצו בבכי.  גדול,  היה 
החל  עקיבא  רבי  הפלא,  למרבה  והנה, 
עקיבא:  רבי  את  החכמים  שאלו  לצחוק. 
“אנחנו בוכים על החורבן  והחילול הנורא 
של מקום קודש הקודשים, ואתה צוחק?” 
בדיוק  זו  “מסיבה  עקיבא:  רבי  להם  ענה 
שנבואת  חששתי  עכשיו  עד  צוחק.  אני 
העוצמה,  במלוא  תתקיים  לא  הגאולה 
אלא תהיה גאולה מינימלית. ואילו עכשיו, 
כאשר אני רואה שהחורבן לא היה מינימלי 
חרב  שהמקדש  רק  ולא  מקסימלי,  אלא 
בכך  מבין  אני  בו’,  הילכו  ‘שועלים  אלא 
זה  ושלמה.  אמיתית  תהיה  הגאולה  שגם 

מה שגרם לי לצחוק”.
תשובתו של רבי עקיבא מבטאת את הרעיון 
המובא בספרי הסוד: “ירידה לצורך עלייה”, 
אשר משמעותו היא שלאחר כל ירידה מגיעה 

עלייה גדולה; אנו רואים כי לפני הבריאה היה 
“תוהו ובוהו וחושך על פני תהום..”, ורק אחר 
כך “ויהי אור” עד לבריאת האדם ביום השישי, 
הדבר  אותו  העולם.  בריאת  הושלמה  שאז 
התורה.  וקבלת  ישראל  עם  בלידת  מצאנו 
תחילה הייתה הירידה למצרים ושעבוד קשה 
מנשוא במשך עשרות שנים, ורק לאחר מכן 
יציאת מצרים בניסים גדולים, מעמד הר סיני 

וקבלת התורה.
כך גם בנוגע לגלות המרה בה אנו נמצאים. 
שתבוא  הגדולה  לעלייה  הכנה  היא  הגלות 
וכשנתבונן  השלמה.  בגאולה  ה’  בעזרת 
רבי  כמו  לחייך  אנו  גם  נוכל  אלו  בדברים 

עקיבא. שבת שלום.

*הכותב הוא רב ביישוב מרכז כפרי עזר 
)סיים שרות צבאי סדיר לפני חודש(

מס ה חוק  את  פסל  בג”ץ  חודש 
גם  וכמוה  העתירה  דירות.  ריבוי 
תקינות  באי  עסקו  הדין,  הכרעת 
ההליך ולא במהות החוק. נדירות הפעמים 
בג”ץ  בהן  המדינה  של  שנותיה  לאורך 
הפעמים  נדירות  יותר  ועוד  חוקים,  פסל 
בימים  הפרוצדורה.  הייתה  הסיבה  בהן 
בהם מתקיים שיח ציבורי ער על האיזונים 
בין  ובפרט  השלטון  רשויות  בין  הראויים 
המחוקקת,  לרשות  השופטת  הרשות 
רלוונטי להעמיק במודל פרשת “שופטים” 

להפרדת רשויות.
ְטִרים  ְוֹשׁ ְפִטים  “ֹשׁ בציווי  פותחת  הפרשה 
אכיפת  גורמי  להלן:  ָעֶריָך”,  ָכל-ְשׁ בְּ ן-ְלָך  ֶתּ ִתּ
השלום  משפט  בתי  משטרה,  בהם  החוק, 
והמחוזיים, ובהמשך, ככל שמאן דהוא חושש 
יכול  הוא  צודקת,  הייתה  לא  שהפסיקה 
לערער לערכאה הגבוהה יותר - “ּוָבאָת ֶאל-
ִמים  ָיּ ר ִיְהֶיה ַבּ ֵפט ֲאֶשׁ ׁ ם ְוֶאל-ַהֹשּ ֲהִנים ַהְלִוִיּ ַהֹכּ

ָהֵהם”. מבנה רשות שופטת הדומה בעיקרו 
למבנה המוכר לנו כיום.

בניגוד לשופטים, אותם יש חובה למנות, מינוי 
מלך תלוי ברצון העם. פרשת המלך רצופה 
נעדרת  אך  למלך,  תעשה  ואל  עשה  כללי 
מעמים  ההיקש  למעט  תפקיד,  הגדרת 
ר ְסִביֹבָתי”.  ָכל-ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ אחרים - “...ֶמֶלְך ְכּ
בהם  אחרים,  בעמים  למלכים  בניגוד  אך 
המלך היה המחוקק, בישראל המחוקק הוא 

ה’, ויש הפרדה ברורה בינו לבין המלך.
בספר  המלך  במשפט  הרשויות  הפרדת 
לאור  דרמטית  תפנית  מקבלת  שמואל 
בקשת העם. העם מבקש למנות עליו “מלך 
סמכות  למלך  להעניק  מתנגד  וה’  שופט”, 
משפט  מערכת  להחליף  לא  כדי  שפיטה 
ולרכז  אלוהית,  משפט  במערכת  אנושית 
בכך כוח רב מדי ב”רשות” אחת. סוף דבר, 
לשפוט,  הוסמך  והמלך  התקבל  העם  רצון 
זאת לצד סמכויות ביצוע בהנהגת הצבא. על 

אף הערבוב הבדיעבדי בין הרשות המבצעת 
הרשות  בין  ההפרדה  השופטת,  לרשות 
מכל  נשמרת  השופטת  לרשות  המחוקקת 

משמר.
חזרה לפסיקת בג”ץ. מי שמכיר הליכי חקיקה 
הליך  של  הטהור  שהמודל  יודע  מקרוב, 
אך  בעבר,  פעמים  מעט  לא  נפגע  החקיקה 
עם פסיקת בג”ץ האחרונה, הוכשר כלי חדש 
לתקיפת חקיקה שלא על בסיס התמודדות 
במתח  מדרגה  בעליית  מדובר  תוכנה.  עם 
לשופטת,  המחוקקת  הרשות  עבודת  בין 
לנו  מציעה  אותו  המודל  את  שמאתגרת 
האתגר  אם  יגידו  ימים  “שופטים”.  פרשת 
עולה בקנה אחד עם המטרה שפותחת את 

ף”. ְרֹדּ הפרשה: “ֶצֶדק ֶצֶדק ִתּ

*הכותבת היא יועצת חקיקה של 
ח”כ רועי פולקמן )כולנו( וחברת הנהלה 
ב”נאמני תורה ועבודה”

הרב שניאור זלמן כהן - מרכז כפרי עזרהפטרת השבת

ירידה לצורך עלייה

איזונים ובלמים בפרשת שופטים

חברה והלכה

המערכת

עו”ד אילה לונדנר - ירושלים



• כיצד נראה ערב שבת בביתך?
27 שנים עם  נתיב העשרה כבר  גר במושב  אני 
משפחתי הקטנה, נשוי לאישה חצי רומנייה וחצי 
תימנייה. בכל ליל שישי ושבת אני מתפלל בבית 
הכנסת המקומי שברובו תימניים, ובסיום התפילה 
הורי  של  בביתם  המשפחה  כל  נפגשים  אנחנו 
אשתי,  של  אימא  שלנו.  במושב  שגרים  אשתי 
הרומנייה, למדה להכין לי את הדג המרוקאי מבית 
אמי עליה השלום, שבלעדיו ערב שבת לא מרגיש 
אותו דבר. אני מקדש בנוסח המרוקאי את קידוש 
מוגש,  כשהדג  ומיד  "המוציא",  ומברך  השבת 

טעמו ממלא את הנשמה... עונג שבת אמיתי.

• איזו פרשה ותפילה אתה אוהב במיוחד?
כשהייתי קטן, אני זוכר איש מבוגר שהיה עובר בשכונה שלי בקריאה 
חזקה להעיר את האנשים לקום לסליחות. הוא היה קורא בשמותיהם 
מתכווץ  הייתי  הדממה.  את  החד  בקולו  מפלח  והיה  האנשים,  של 
במיטתי למשמע הקריאות, משום מה הקול הזה הפחיד אותי. היום 
אני מאוד אוהב את התפילות וניגוני הסליחות, אני מתרגש עד דמעות 
הכיפורים.  יום  לפני  וכפרה  לסליחה  והתחינות  הבקשות  מעומק 
בעשרת ימי תשובה, מי שמעיר אותי לסליחות, הוא השעון המעורר 
שלי, ואני נזכר בחיוך באיש הקטן שאת קולו המעיר לא אשכח אף 

פעם.

• ספר בקצרה על זיכרונות מבית אימא ואבא 
בילדותך.

עליה  פרלה,  אימא  מרוקאי מסורתי.  בבית  וגדלתי בשדרות  נולדתי 
ביתיים  וסלטים  שאפתה  חלה  השבת,  מטעמי  את  הכינה  השלום, 
אדום  ברוטב  משובח  מרוקאי  דג  כיכב  הארוחה  במרכז  מופלאים. 
גן עדן מיוחד  חריף, שהתחמם על הפלטה של שבת, טעמו  טעם 
המרוקאי  הכנסת  בבית  והפיוטים  הניגונים  את  לשבת.  רק  ששמור 
לא אשכח לעולם. החזנים היו זמרי-על עם קול נדיר ויפה, השפיעו 
מאוד על האהבה שלי למוזיקה ובמיוחד לשירה. פעמים רבות באנו 
כילדים, אחיי ואני, לבית הכנסת לבד, והמבוגרים אימצו אותנו ותמיד 
פתחו בשבילנו את סידור התפילה בעמוד הנכון. אבא נעדר כי נאלץ 
לפרנס לפעמים גם בשבת. הקידוש סביב השולחן הגדול, אבא, אימא 
שסבבה  והשמחה  השירה  נשכח.  בלתי  מחזה  היה  ילדים,  ועשרה 
סביב השולחן בשירי שבת הפכו לפסטיבל מלא ברגש. אבא עמרם, 
זיכרונו לברכה, היה מעלה אותי כבר בגיל חמש לשיר בליווי הלהקה 
המרוקאית שניגנה בשמחות המשפחתיות. הוא הראשון שזיהה את 
אהבתי למוזיקה ולשירה, ושמח לתת את חסותו ולטפח אותי עד יום 

מותו.

• כאמן, איזה מסר אתה רוצה 
להעביר למעריציך?

של  מסר  לזולת,  ואהבה  רעות  אחווה  של  מסר 
אני  בשיריי  והבורא.  העם  ואהבת  אופטימיות 
כותב הרבה על הצדדים המוארים שצריך להאיר 
של  וביכולות  בעצמך  באמונה  ובעולם,  באדם 
אנרגיות  סביבו  וליצור  לשנות  מאיתנו  אחד  כל 
צריכים  האדם  בני  הכול,  ולפני  בראשית  טובות. 
לדאוג זה לזה לתרבות של שיחה ולקבלת האחר 
והשונה. העולם מורכב מאלפי גוונים שונים, והיופי 
הוא לראות את השונה ממך כגוון נוסף שמרכיב 

תמונה צבעונית מהודרת ושלמה.

• מה דעתך על המתח בין זהות יהודית 
לדמוקרטיה?

בעיניי לא צריך להיות מתח, אם הוא קיים. אני שמח שכיהודי אני חי 
הנכון את האמונה  ליצור בקצב  לי  במדינה דמוקרטית שמאפשרת 
בנוי  העולם  ודיכוי.  כפייה  בלי  חילונית  בסביבה  שחי  כיהודי  שלי 
מדעות ומזרמים שונים, ואפילו בדת היהודית ישנם זרמים שונים זה 
מזה לחלוטין. החוכמה היא לתת לחיות זה לצד זה מבלי לבטל את 
אמונתו ודרכו של האחר. אלוקים אוהב את כל ילדיו, גם המאמינים 

וגם אלה שלא.

• בסרט "אל עצמי", על פי ספרה של הסופרת 
גלילה רון פדר, אתה שר את שיר הנושא של הסרט. 
ספר בקצרה על הספר והסרט שריגשו מאות אלפי 

ילדים וילדות בארץ.
כשהייתי בן תשע אבי נפטר בפתאומיות, וזה השפיע על המשפחה 
מאוד ובעיקר עליי. הפסקתי ללכת לבית הספר ושוטטתי ברחובות. 
הסוציאלית  העובדת  בעצת  הסכימה  מאוד,  לי  שדאגה  שלי,  אימא 
לשלוח אותי לביתה של הסופרת גלילה רון פדר, שהייתה משפחה 
חיי  את  בגיל עשר מתחיל  עצמי  את  כך מצאתי  בירושלים.  אומנת 
להיות  הפכה  מיד  גלילה  אומנת.  במשפחה  בירושלים  החדשים 
את  כתבה  כשהיא  מדהימה.  אומנת  ואם  קרובה  חברה  בשבילי 
הטיוטה הראשונה של הספר "אל עצמי", אני הייתי הקורא הראשון, 
וכך מצאתי את עצמי משפיע על גלילה ועל גיבור הספר. שנים רבות 
והיה  מאוד  שהצליח  לסרט,  הספר  את  להפוך  החליטו  מכן  לאחר 
אך טבעי שבחרו בי לשיר את שיר הנושא של הסרט. אחד הדברים 
המדהימים שקרו לי במהלך הצילומים של הסרט, זה שהילד ששיחק 
היה  מדהים  והכי  בילדותי,  לי  דומה  מאוד  היה  אוחנה,  אריק  אותי, 
שהתברר לנו שנולדנו באותו יום ובאותו החודש. שום דבר לא סתם 

ולא מקרי.
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מיכה ביטון )52(, זמר, פזמונאי, מלחין, במאי ומחזאי, נשוי ואב לשלוש בנות ובן. מיכה, יליד שדרות, גר כיום 
אותו  והעלה  כישרונו לשירה,  גילה את  בגיל חמש אביו  גבול עזה.  נתיב העשרה על  עם משפחתו במושב 
להופיע עם הלהקות המרוקאיות שניגנו בשמחות המשפחתיות בשדרות, ומאז אהבתו למוזיקה הפכה למרכז 
אלבומי  לעולם שבעה  ומאז שחרר   ,1997 "טאנארא", בשנת  הקים את הלהקה הראשונה שלו,  מיכה  חייו. 
למיכה  הייתה  גלילה  פדר.  רון  גלילה  עצמי", שכתבה  "אל  בעקבות הספר  מיכה התפרסם  לראשונה  סולו. 
משפחה אומנת במשך ארבע שנים בביתה בירושלים. בשנים האחרונות מיכה מופיע עם תוכניתו "בן שדרות 
ביניהם.  וסיפורים שזורים  ואופטימי, המשלב את שיריו של מיכה  ומעצים, מצחיק  לירושלים", מופע מרגש 

לאחרונה הוציא את אלבומו השביעי, אלבום שהוקלט בהופעה חיה.

אחדעל           לשבת יחיאל מלכהאחד
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העיתונים ל כותרות  זועקות  אחרונה 
במערכת  וגוברת  הולכת  הדתה  על 
החינוך. כבר במגילת העצמאות, חרתו 
יהודית  כי  המדינה  של  המייסדים  האבות 
מדינת  של  הראשה  אבני  הן  ודמוקרטית, 
ישראל. כלומר, למרות המורכבות המובנית 
בתפיסה הזאת, גזרו חותמי המגילה גם על 
שבין  המרתק  החיכוך  את  הבאים  הדורות 
מדינת הלאום שאין בה הפרדת דת ממדינה, 
הדמוקרטיה  של  האוניברסלי  הערך  לצד 
בעיקר  זה  ובהקשר  ממנה;  שנגזר  מה  על 
שמירה על שוויון אזרחיה בלי הבדל דת, גזע 

או מין.
עומדות  בהדתה,  הדיון  ברקע  כי  ספק  אין 
להיות  אפילו  העשויות  חברתיות,  שאלות 
אופי  כמו:  מסוימות,  בנסיבות  דרמטיות 
נשים  שילוב  בצבא,  חרדים  שירות  השבת, 
מהמרחב  נשים  הדרת  קרבי,  בשירות 
הציבורי, שאלת הגיור והזרמים ביהדות ועוד. 
באמת מרובות השאלות הללו כחול אשר על 
שפת הים. אולם לאבות המייסדים אפילו של 
האומה ולא רק של המדינה, היה אמון בעם 
הזה, הגם שתמיד העביר את מנהיגיו מבחנים 
יש את מראהו של  עיניי תמיד  לנגד  קשים. 
משה היורד מהר סיני ורואה את עמו, אשר 
וניפוץ  הזהב,  עגל  איתו במדבר, סביב  הלך 

לוחות הברית. והנה, גם אני תוצר של החינוך 
יהדות, אולם  לימודי  הממלכתי, ללא תגבור 
ומנהיגות,  מנהיגים  מפתח,  פסוקי  יודעת 
ומלמדת את ילדי מינקות את סיפורי התנ”ך. 
שנולדה  שרה   - סבתותיי  שתי  זאת  לצד 
במושב נהלל ורשל שנולדה בסלוניקי וברחה 
נישקו  שתיהן  הגואה,  האנטישמיות  מאימת 
חזקים  שורשים  היו  ולשתיהן  המזוזה  את 
ביהדות. ועל כן עולה השאלה, מהי הדתה? 
שהרי על פניו מדובר בקביעה אישית והגדרה 
הדתה  קיימת  האם  קובע  מי  סובייקטיבית. 
או לא? יתירה מכך. במדינה מרובת שבטים 
נשיאנו  פי  על  וגם  היסטורית  מבחינה  גם 
ריבלין, האם חשוב יותר שילדינו ילמדו יהדות 
כלומר  שלה,  המעשיים  האספקטים  על 
שמא  או  והתושב”ע  התנ”ך  מלימודי  יותר 
אינספור  סביבם  גם  אשר  האזרחות  לימודי 
הקריטיים  הם   - ציבוריים  קונפליקטים 

להמשך קיומנו כמדינה וכחברה?

ככמות האנשים, כמות התשובות.
את  ברחוב  באמת  שואלת  הייתי  אילו 
כי  מנחשת  אני  נקל  על  האמורה,  השאלה 
כן  ועל  התשובות.  כמות  האנשים,  ככמות 
לילדינו  ולהקנות  ולאזן  לחתור  עלינו  חובה 
הדמוקרטיה  ערכי  לצד  היהדות  ערכי  את 

מתחדדות  הללו  הדילמות  האוניברסליים. 
על פי מי שמכהן במשרד החינוך כשר, הגם 
השר  היה  האחרונות  הממשלות  שבשתי 
ככל  פעורה  כיפה, תהום  וחובש  אדוק  איש 
הנראה ביניהם באשר לאופי לימודי היהדות 
להקנות.  בישראל  הספר  בתי  צריכים  אשר 
אני נוהגת לומר שאני בוחרת מדי יום להיות 
סבלנית.  יהדות  מהי  לומדים  ילדיי  יהודייה. 
נולדתי יהודייה, אבל אני בוחרת גם ביהדות. 
חשוב לי שילדיי יכירו את המורשת היהודית, 
יותר בהיבט התרבותי מאשר  את המסורת, 
את  לעצמם  יבחרו  לכשיגדלו  דתי.  בהיבט 

האופן שבו יהדותם תבוא לידי ביטוי.
לכן, לא כל תגבור לימודי יהדות בבתי הספר 
הוא הדתה מצד אחד, ומהצד השני לא הגיוני 
שיכפו על משפחות שבחרו חינוך ממלכתי, 
הדתה. לצערי,  כדי  העולים  סמויים  תכנים 
למחלוקת  שוב  במהרה  הפך  ההדתה  עניין 
בין ימין ושמאל, בין חילוניים ודתיים. אמשיך 
מדוע  ידעו  ישראל  שילדי  כך  על  להיאבק 
צמים בכיפור, מה הם עשרת הימים הנוראיים 
במקביל,  וציציות.  טלית  של  ומה משמעותן 
איאבק על זכותם לבחור אם לאמץ את אותם 
המנהגים. מבחננו האמיתי יהיה ביכולת שלנו 
ליצור חברה מכבדת - ישראלית שבבסיסה 

יהדות ודמוקרטיה.

מהי הדתה

פרשת “שופטים”

ח”כ איילת נחמיאס ורבין 
)מפלגת העבודה “המחנה הציוני”(

ההקשר ההיסטורי השבטי
התקיימו  מלוכנית  מערכת  של  לכינונה  עד 
אשר  עצמאיים  שבטים  עשר  שנים 
כיבוש  של  סוגיות  סביב  בעיקר  התאחדו 
הארץ ולאחר מכן הגנה עליה. המלוכה לא 
המצביא  ידי  על  אפילו  נתבעה  ולא  הוצעה 
הגדול של השבטים, יהושע בן נון. כל שבט 
שעסקה  משלו,  משפטית  מערכת  קיים 
זה  באופן  פנימיים.  בקונפליקטים  בעיקר 
משבטים  שונים  היו  לא  העברים  שבטי 
את  מקיימים  חלקם  אשר  במרחב,  אחרים 
של  ההיסטורי  הניסיון  היום.  עד  עצמאותם 
השבטים במצרים לימדם כי כל מלך/שליט 
עליון ישאף לכוח מוחלט על חשבון החירויות 
ההירואי  המאבק  האדם.  בני  של  הטבעיות 
שחירות,  לימדם  פרעה  מעול  להשתחרר 
נמכרים  אבל  בדם  נרכשים  ומשפט  צדק 
בפרשת  הקטגוריים  הציוויים  לכן  בדמים. 
על  חמורות  מגבלות  המטילים  “שופטים”, 
קבוע  אלוקים  לדבר  הפיכתם  ולכן  המלך, 

ונצחי ולא לחוקי האדם הזמניים.

נביאים ומלכים
על  הממונה  כי  קובעת  “שופטים”  פרשת 
כוחו  על  המגבלות  ועל  האל  חוקי  יישום 
המוחלט של המלך הוא הנביא. במידה שאחר 
יוכרז כחוטא  יתיימר לדבר בשם האל, הוא 
שאין לסור למרותו. מדוע זו קביעה חשובה 
כל כך? למלך מצויה העוצמה הנשענת על 
יכולתו להעניש את העם. עוצמה כזו עלולה 
להשחית. בפרשת “שופטים” נאמר בפירוש 
כי הנביא אינו סר למרות המלך. ההיפך מכך. 
המלך צריך וחייב להכפיף עצמו לנביא, לא 
רק משום שהאל הוא הסמכות העליונה, אלא 
העליון;  המוסר  את  מייצג  שהנביא  מאחר 

הדתי, המשפטי והחברתי.
סמכות  את  קיבלו  ודוד  שאול  המלכים 
מול  אולם  בהתאמה.  ונתן  שמואל  הנביאים 
נביאים  עמדו  לא  שלמה  המלך  עוצמת 
כי  נכתב  י”ב(  )א’,  מלכים  בספר  ברמתם. 
מיד לאחר מות שלמה, העם רגם למוות את 
העם  שלמה  בתקופת  האוצר.  שר  אדורם, 
ממעמד  נהנה  הוא  בעוד  ורעב  מעוני  סבל 

ועושר יוצאי דופן. מול שלמה לא עמד נביא 
בעל שיעור קומה שהיה אמור להזכירו את 
כי  )י”ז-י”ט(  “שופטים”  בפרשת  הנאמר 
ירבה  ולא  סוסים...  לו  ירבה  לא  “רק  המלך 
לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה 
שלמה  עבר  שעליהם  איסורים  מאוד”,  לו 

והמחיר היה פילוג בעם.

צדק צדק תרדוף
דומה שבשנים האחרונות המסר של פרשת 
“שופטים” חשוב מאי-פעם לנוכח התרופפות 
מדאיגה של המוסר ברמות הגבוהות ביותר 
המוכיחים  הנביאים  של השלטון. את מקום 
בשער אמורים למלא כיום שומרי הסף. הם 
אמורים למנוע מהשלטון שחיתות, ולהעניק 
כושלים  הם  כי  נראה  ומשפט.  צדק  לעם 

במשימתם החשובה הזו.

*הכותב הוא מרצה להיסטוריה של המזרח 
התיכון באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר 
בפורום לחשיבה אזורית

ד”ר שאול ינאי - רמת השרוןפרשת השבת
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משפט הלכה ומורשת ישראל

ֶצֶדק”  ט  ַפּ ִמְשׁ ָהָעם  ֶאת  ְפטּו  “ְוָשׁ
)ט”ז, י”ח(

משפט  ממערכת  לצפות  מקובל 
שתפעל להגנת הצדק. בתנ”ך מוזכרת 
בסמוך  “משפט”  המילה  אחת  לא 
בפרשתנו.  רק  ולא  “צדק”,  למילה 
ח, ִלְצָדָקה  ה ִמְשָׂפּ ט - ְוִהֵנּ ָפּ “ַוְיַקו ְלִמְשׁ
ְצָעָקה”, אומר הנביא ישעיהו.  ה  ְוִהֵנּ  -
הדין  עורך  מכונה  האמהרית  בשפה 
צדק”.  “עושה  שפירושו  “טבקה”, 
נשבעים  בישראל  חדשים  שופטים 
צדק”.  משפט  “לשפוט  הנשיא  בבית 
שני המושגים שלובים זה בזה, במשפט 
העברי ובמשפט המודרני כאחד. האם 
בהכרח הם גם חופפים? האם עשיית 
גם  הגדרתה,  מעצם  מולידה,  משפט 

עשיית צדק? 
בן שטח,  על שמעון  הגמרא מספרת 
בנחמה  “אראה  לרצח:  עד  שהיה 
חברו  אחר  שרץ  אחד  ראיתי  לא  אם 
לחורבה, ורצתי אחריו וראיתי סייף בידו 

ואמרתי  מפרפר,  והרוג  מטפטף  ודמו 
מה  אבל  לזה?...  הרגו  מי   - רשע  לו 
שהרי  בידי,  מסור  דמך  שאין  אעשה 
אמרה תורה: על פי שניים עדים יומת 
המת”. בן שטח מביע את תסכולו מכך 
שלא נעשה צדק. ברור לו מי הרוצח, 
שני  אלא שכללי המשפט, המחייבים 
עצמו  הרצח  מעשה  את  שראו  עדים 
במו עיניהם, מונעים את הרשעתו של 

הרוצח.

“אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות”, 
אמור  אינו  הוא  הגמרא.  קובעת 
בעיניו,  שצודק  מה  פי  על  לשפוט 
שהובא  הראיות  חומר  פי  על  אלא 
בפניו ועל פי הדין. ביחס שבין משפט 
וכלליו  המשפט  תמיד  יגבר  לצדק 
יכולה  לא  שבלעדיהם  הפורמאליים, 
מסיבה  משפטית.  מערכת  להתקיים 
זו, למשל, קובעים דיני השבת אבידה, 
כי אין חובת השבה לאבידה שבעליה 

מי  כשידוע  גם  ממנה,  התייאשו 
וצווח”.  “עומד  הוא  ואפילו  הבעלים, 
ההשבה,  את  מחייבת  החסד  מידת 
להיות  חייבים  אבידה  השבת  דיני  אך 
אחידים, ועל פיהם ייאושו של בעלים 

הפקיר את אבדתו מידו.
ליצור  מפעל  אינה  אפוא,  המשפט, 
צדק מוחלט. זוהי מערכת הפועלת על 
והם מטבעם מגבילים את  פי כללים, 
איוון  של  במשפטו  השפיטה.  מרחב 
את  קיבל  המשפט  שבית  דמיאניוק, 
ערעורו וזיכה אותו מחמת הספק, ניתן 
העדויות  אף  על  זו.  למוגבלות  ביטוי 
השונות נגדו, לא עמדה התביעה בסף 
בפלילים.  הרשעתו  לצורך  הנדרש 
שמגר  השופט  סיים  הדין  פסק  את 
במילים: “תם - ולא נשלם. השלמות 

אינה נחלתו של שופט בשר ודם”.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

מה בין משפט לצדק

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!

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* 

בן אדרי
ben edri
זמר חופות ואירועים

טלפון 
054-2807272להזמנות:

פייסבוק:

עו״ד ירון קנר - מודיעין
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הציבורי,  במרחב  כבוד  של  ליחס  זכו  בהודו  היהודים 
הבא לביטוי בקריאת אתרים ורחובות על שם יהודים. 
בבומביי נקראו רחובות על שם ראש העיר ד"ר אליהו 
ומייסדי  המלחמות  גיבורי  האחים  ראג'פורקר,  משה 
ורחוב  דיווקר  שמואל  בעיר,  הראשון  הכנסת  בית 
 ISRAEL( ישראל  דיווקר, שכונת  יצחק  נפרד על שם 
שם  על  מזחים  ששון,  פלורה  כיכר   ,)MOHALLA

מכון  ששון,  דוד  ספריית  ששון,  אלברט  הברון 
מחקר על שם ד"ר מרדכי חבקין ועוד. 

בקוצ'ין נקרא רחוב על שם הפעיל 
ברק  אברהם  עו"ד  הפוליטי 

סאלם ותמצאו אף את רחוב 
 JEW TOWN( היהודים 
הנפיקה  הודו   .)ROAD
נושאים  לציון  בולים 
למשל  כמו  יהודים, 
בקוצ'ין,  הכנסת  בית 
מרדכי חבקין, ספריית 
ואלברט  ששון  דוד 

איינשטיין.
השכילו  לא  בישראל 

לתת ביטוי הולם ליהדות 
בגדר  נשארה  היא  הודו. 

ולא  הציבורי,  במרחב  נעלם 
הלימוד.  בספרי  לאזכור  זוכה 

תמוה  מוחלטת.  כמעט  התעלמות 
שם  על  ישראל  בערי  רחובות  שאין 

חיים  ישראל  רחבי  בכל  מהודו.  יהודיות  דמויות 
חיי  שחיים  ומוסדות,  כנסת  בתי  שהקימו  הודו,  יוצאי 
שהמצב  כדי   החיים.   במרקמי  ושהשתלבו  קהילה 
לתרבות  והשרות  והחינוך  הפנים  שרי  על  ישתנה, 
נבחרי  ימשיכו  לא,  ואם  תיקון.  לדרוש  חברתי  ולשוויון 
ציבור להנציח בעיקר את המקורבים למוצאם, כצלמם 

וכדמותם. 
יהדות הודו מהמפוארות בעם ישראל ומאידך מהצנועות 
ילמדו  למען  הלימוד  לספרי  להיכנס  ראויה  ביותר, 
אודותיה. כך יהיה שילוב צודק בין יהודי המערב והמזרח. 
כלל ישראל ראויים לכך. בחיל וברעדה, בנוסף לשמות 
שהזכרתי ומפאת קוצר היריעה, הבאתי דמויות נוספות 
מחנכת,  ראובן,  רבקה  מגוון:  מתוך  להנצחה,  הראויות 
מנהיגת יהדות הודו, פעילה ציונית ומנהלת ביה"ס "אלי 
יחזקאל ראג'פורקר, מגדולי חכמי  כדורי"; פרופ' יוסף 
יהדות הודו, שופט, מנהל ביה"ס "יעקב ששון", מחבר, 

מרצה באוניברסיטת בומביי; ההיסטוריון חיים שמואל 
ובית  כדורי(  )לימים-  ישראל  ביה"ס  מייסד  קהימקר, 
מנהיג  דיפלומט,  רחבי,  יחזקאל  "עץ-חיים";  הכנסת 
הבגדדים,  עדת  מנהיג  ששון,  דוד  הנדבן  קוצ'ין;  יהודי 
גדול  הקים מוסדות רבים; הרב נחמיה מוטא, מקובל, 
רבני קוצ'ין; ניסים יחזקאל, מגדולי משוררי הודו; הרב 
פרופ'  אירנקולם;  יהודי  מחכמי  אברהם,  חי  אברהם 
ביהמ"ש  נשיא  שופט,  טלקר,  משה  יחזקאל 
ששון"  "יעקב  ביה"ס  מנהל  שלום, 
ומרצה באוניברסיטה; ד"ר אברהם 
המועצה  נשיא  ארולקר, 
שמואל  בהודו;  הרפואית 
שבתאי קודר, מנהיג וראש 
מנהלת פורט-קוצ'ין; הרב 
שלמה תווינא, רב קהילת 
קולקטה; המחזאי יוסף 
פנקר, מחלוצי תעשיית 
הרב  ההודי;  הקולנוע 
רב  מדי,  אליה  משה 
אחמדאבד;  קהילת 
הרב אליהו מאיר מוטט, 
רב קהילת פארור; שמשון 
שמשון ויחזקאל אשטמקר, 
ממנהגי עולי הודו וראשי ועד 
הפעולה של בני ישראל; אברהם 
עולי  ממנהיגי  פוליטי,  פעיל  יצחק, 
ביה"ס  מנהלת  סמואל,  ופלורה  קוצ'ין 
עולי  ממנהיגות  בישראל,  מחנכת  כדורי",  "אלי 

הודו.
ראש  כלפי  למחוות  מקום  היה  דעתי  לעניות  כן,  כמו 
כמו  בישראל,  ההיסטורי  בביקורו  ההודי  הממשלה 
וקריאת רחובות על שם דמויות  בולים  למשל הנפקת 
פרס  זוכה  ָטאגֹור  יְנְדָרָנת  ַרִבּ גנדי,  מהאטמה  דוגמת 
נובל לספרות ולוטננט ג'נרל היהודי ג'ייקוב פרג' רפאל, 

שהכניע את צבא פקיסטאן והביא ליסוד בנגלדש. 
*הכותב הוא יליד הודו, 
פעיל חברתי וחוקר עצמאי ליהדות הודו

יהדות הודו אינה נוכחת במרחב הציבורי

ראובן טלקר - ראשל"צ הסיפור לשבת

מתפלל נכבד 
הסיפור המובא ע”י ראובן טלקר חוקר יהדות הודו 

נכתב בעקבות רגע היסטורי על פרחה )פלורה( ששון 
ילידת הודו שהעלון הביא בעלון מס 21 פרשת ”חקת”
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ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ֹמר ַעל  ֶדת אֹוָתנּו ַעל ַהחֹוָבה ִלְשׁ ה ְמַלֶמּ ָרָשׁ ָפּ ְצוֹות ַבּ ַאַחת ַהִמּ
ל  ֹמר ַעל ָכּ יבּות ִלְשׁ ַעת ִמְלָחָמה. ֶאת ַהֲחִשׁ ְשׁ ַבע, ֲאִפּלּו ִבּ ַהֶטּ
י  ַרִבּ ר  ֵפּ ִסּ ֶשׁ ּפּור  ֵמַהִסּ ִלְלֹמד  ם  ַגּ ר  ֶאְפָשׁ ַבע  ֶטּ ַבּ ּוְפָרט  ָרט  ְפּ
יִתי  ִכּנּויֹו “ֲאִבי ָהֲאִסיִרים”(: יֹום ֶאָחד ִהְתַלֵוּ דּוַע ְבּ ַאְרֵיה ֵלִוין )ַהָיּ
ֶׂדה,  ָשּ ַבּ ָלׂשּוַח  ְוָיָצאנּו  קּוק,  ֵהן  ַהֹכּ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ֶאל 

ַרח. י ֵאיֶזה ֵעֶשׂב אֹו ֶפּ ֶרְך ָקַטְפִתּ ּוַבדֶּ

י  ִנְזַהְרִתּ ַמי  יָּ ִמּ ֶשׁ ִלי  “ַהֲאֵמן  ַנַחת:  ְבּ ִלי  ְוָאַמר  נּו  ַרֵבּ ְעֵזַע  ִהְזַדּ
אֹו  ִלְגדֹול  כֹול  ָיּ ֶשׁ ַרח,  ֶפּ אֹו  ֵעֶשׂב  ּתֹוֶעֶלת  ִלי  ְבּ ְקֹטף  י  ְלִבְלִתּ
ַמֲעָלה, ְואֹוֵמר  ל ִמְלּ ֵאין לֹו ַמָזּ ה ֶשׁ ַמָטּ י ֵאין ֵעֶשׂב ִמְלּ ִלְצֹמַח, כִּ
ת ֵאיֶזה סֹוד,  ל ֶאֶבן לֹוֶחֶשׁ ָבר, ָכּ ל ִציץ ֵעֶשׂב אֹוֵמר ָדּ ַדל! ָכּ לֹו ְגּ

יָרה”. ה אֹוֶמֶרת ִשׁ ִרָיּ ל ְבּ ָכּ

י, ּוֵמָאז  ִלִבּ ב ָטהֹור ְוָקדֹוׁש, ֶנְחְקקּו ָעמֹוק ְבּ ְצאּו ִמֵלּ ָיּ ָבִרים ֶשׁ ַהְדּ
ָבר. ל ָדּ ת ַהֶחְמָלה ַעל ָכּ יֹוֵתר ֶאת ִמַדּ יׁש ְבּ י ְלַהְרִגּ ִהְתַחְלִתּ

ת “ׁשֹוְפִטים” ָרַשׁ ָפּ
ה  ָפָרָשׁ ה. ְבּ ל ֹמֶשׁ ְצוֹות ֶשׁ אּום ַהִמּ ת “ׁשֹוְפִטים” ִהיא ֵחֶלק ִמְנּ ָרַשׁ ָפּ

רֹות ִמְצוֹות ַרּבֹות: זֹו ֻמְזָכּ
ַחד. ט ְוָהִאּסּור ָלַקַחת ֹשׁ ָפּ • ֲהָקַמת ַמֲעֶרֶכת ִמְשׁ

• ִאּסּוֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה.
ּיֹוֶרה  ל ָזֵקן )ָחָכם( ֶשׁ ִדְבֵרי ַחְכֵמי ַהּדֹור, ְוִדיָניו ֶשׁ ֹמַע ְבּ • ַהחֹוָבה ִלְשׁ

ְכַרע ַעל ְיֵדי ַחְכֵמי ַהּדֹור )ָזֵקן ַמְמֵרא(. ֻיּ ִנּגּוד ְלַמה ֶשׁ ֲהָלָכה ְבּ
ֶלְך ְוָהִאּסּוִרים ֶהָחִלים ָעָליו. ל ַהֶמּ • ִמּנּוי ֶמֶלְך ּוֵפרּוט ַהחֹובֹות ֶשׁ

ים. ִוִיּ ֲהִנים ְוַהְלּ נֹות ַהֹכּ • ַמְתּ
ִנים ֶנְחְלקּו ִאם ֶזה ָאסּור -  ְרָשׁ ִפים )ַהפַּ ָשׁ • ִאּסּור ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵשׂי ְכּ
ַדְרֵכיֶהם  ְבּ ָלֶלֶכת  ה ֶהֶבל(, ִאּסּור  ֶזּ ֶשׁ ָזָרה, אֹו ִמּׁשּום  י זֹו ֲעבֹוָדה  ִכּ

ֶקר  ׁ יב ִלְנִביֵאי ַהֶשּ ל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִאּסּור ְלַהְקִשׁ ֶשׁ
ֵאָליו הּוא ָיכֹול ִלְבֹרַח  קֹום ֶשׁ ָגָגה, ְוַהָמּ ְשׁ ָרַצח ִבּ ל ָאָדם ֶשׁ • ַמֲעָמדֹו ֶשׁ

- ִעיר ִמְקָלט.
ם  ֹמר ַגּ ׁש ִלְשׁ ֵיּ ים ֶשׁ ִמְלָחָמה ְוֶעְקרֹונֹות מּוָסִרִיּ ׁשּוִרים ְבּ ים ַהְקּ • ִצּוּוִיּ

ֵעת ִמְלָחָמה. ְבּ
ֵאין  ֶשׁ ָהרּוג,  ָלִעיר  ִמחּוץ  ְמָצא  ִנּ ֶשׁ ִמְקֵרה  בְּ  - ֲערּוָפה”  “ֶעְגָלה   •
ְנִהיִגים(,  רֹוָבה )ַהַמּ ִאיׁש יֹוֵדַע ִמי ֲהָרגֹו, ָהיּו ֶנֱאָסִפים ִזְקֵני ָהִעיר ַהְקּ
ֵהם  ְוׁשֹוֲחִטים ֶעְגָלה )ְוָלֵכן ִנְקֵראת ִמְצָוה זֹו “ֶעְגָלה ֲערּוָפה”(, ּתֹוְך ֶשׁ
ה”.  ַהֶזּ ם  ַהָדּ ֶאת  ְפכּו  ָשׁ ֹלא  “ָיֵדינּו  ְואֹוְמִרים:  ְיֵדיֶהם  ֶאת  סֹוְמִכים 
ְוָקא ִזְקֵני ָהִעיר ָהְרגּו ֶאת אֹותֹו ָאָדם, ֵאָלא  ַדּ ד ֶשׁ ֵאין ֲחָשׁ ּמּוָבן ֶשׁ ַכּ
ל  ין ָכּ ֶמת ֵבּ יֶּ ַקּ א ֶאת ָהַעְרבּות ַהֲהָדִדית ְוָהַאְחָריּות ֶשׁ ָבר ְמַבֵטּ ַהָדּ ֶשׁ

ִבים. ל ִזְקֵני ָהִעיר ְלָכל ַהּתֹוָשׁ ר ֶשׁ ֵבי ָהִעיר, ּוְבִעָקּ ּתֹוָשׁ
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

ה: ָרָשׁ סּוק ֵמַהָפּ ְפֵניֶכם, ְוַגּלּו פָּ ִלּ ָתב ַהִחיָדה ֶשׁ ְעְנחּו ֶאת ְכּ ַפּ

 ,5  ,4  ,300  ,5        ,90  ,70        ,40  ,4  ,1  ,5      10  ,20
ֵאיֶזה  ִעם  ְוִכְתבּו  ְזָמֵננּו,  ת  ַבּ ְוַאַחת  קֹוְדִמים,  ִמּדֹורֹות  ֲחָכִמים  ל  ֶשׁ ָהַאַחת  ֶזה:  ְלָפסּוק  ׁשֹונֹות  נּויֹות  ְרָשׁ ַפּ י  ֵתּ ְשׁ ִמְצאּו 

ִהים יֹוֵתר ּוַמּדּוַע.        ם ִמְזָדּ ים ַאֶתּ רּוִשׁ ֵמַהפֵּ



לוף )מיל’( הרב גד נבון ז”ל א
הראשי  הצבאי  הרב  היה 
הוא  צה”ל.  של  השלישי 
במרוקו   )1920( תר”פ  בשנת  נולד 
בבתי  והתחנך  פחימה,  מימון  בשם 
אף  במרוקו  ויהודיים.  כלליים  ספר 
צעירותו  משחר  לרבנות.  הוסמך 
לכל  והצטרף  מנהיגות,  כושר  גילה 
נבון  הרב  ציונית-יהודית.  פעילות 
הספר  בתי  רשת  מקימי  על  נמנה 
שנטעו  מרוקו,  ברחבי  היהודיים 
היהודים  הצעירים  של  בליבותיהם 
את  בתוכם  והשרישו  ציון  אהבת 
שביסס  העברית. לאחר  השפה 
הציוניים  המנהיגים  בין  מעמדו  את 
הצעירים בצפון אפריקה, נטל חלק 
המנדט,  בזמן  ב’”  ב”עלייה  פעיל 
ובמבצעי העלייה. בהמשך לפעילות 
זו נמנה על חבורת “המוסד לעלייה” 
לתפקידים  ל”מוסד  לימים  שהפך 

מיוחדים”.
רכש  האקדמית  השכלתו  את 
שם  בפריז,  סורבון  באוניברסיטת 
והתמחה  ותיאולוגיה  הוסמך בפילוסופיה 
השונים.  ענפיהן  על  האסלאם  בכתות 
ואת  זה  בתחום  המקיפות  ידיעותיו  את 
לימודיו  במהלך  שרקם  האישיים  קשריו 
הימים  ברבות  העמיד  והשתלמויותיו, 
לשירות מדינת ישראל במסגרות שונות. 
במקביל ללימודיו הגבוהים בצרפת פעל 
בשליחות התנועה הציונית, ונטל חלק גם 

בהקמת ואימון קבוצת “ביריה”.

עלייתו ארצה ושירותו הצבאי 
הרב  ארצה  עלה   )1948( תש”ח  בשנת 
נבון במסגרת מח”ל )מתנדבי חוץ לארץ(, 
ושירת כלוחם בפלוגת “הקומנדו הצרפתי” 
הקמת  עם  פלמ”ח.   – הנגב  חטיבת  של 
צה”ל ביקש לשלב בפעילותו הצבאית גם 
והתמנה  הפן ההלכתי שבו התבלט,  את 
עשה  מאז  החטיבה.  של  הדת  כקצין 
הרבנות  תפקידי  בכל  בצה”ל  דרכו  את 
הצבאית. בשנת תש”י )1950( מונה לקצין 
הדת של פיקוד הדרום, וכאשר עבר מרכז 
מונה  לצפון,  צה”ל  הרחבת  של  הכובד 
הצפון.  פיקוד  של  הפיקודי  הצבאי  כרב 
בשנת תשכ”ה )1965( שימש כחבר בית 
דין צבאי בראשותו של הרב שלמה גורן, 
ובמלחמת ששת הימים שימש רב צבאי 

פיקוד הצפון בדרגת סא”ל.

בסיון תשל”א )יוני 1971(, עם פרישתו של 
האלוף הרב שלמה גורן, מונה לסגנו של 
מרדכי  הרב  השני,  הראשי  הצבאי  הרב 
פירון, והוענקה לו דרגת אל”ם. בעקבות 
פירון  הרב  פעל  הכיפורים  יום  מלחמת 
במלחמה,  צה”ל  נעדרי  עגונות  להתרת 
של  בראשותו  דין  בית  כך  לשם  והקים 
הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, שבו ישבו 
המלחמה  לאחר  נבון.  והרב  פירון  הרב 

הועלה הרב נבון לדרגת תא”ל.

 רב צבאי ראשי
מונה   )1977 )פברואר  תשל”ז  בשבט 
השלישי,  הראשי  הצבאי  לרב  נבון  הרב 
והוענקה לו דרגת אלוף. בתקופת כהונתו 
הדת  קצין  מתפקיד  הדרגתי  מעבר  חל 
יסד את  ובמקביל  לתפקיד הרב הצבאי, 
שתיקנן  לאחר  הצבאיים,  הרבנים  קורס 
דת  לסמל  בנוסף  המילואים,  גדודי  בכל 
)שעד אז היווה את הסמכות ההלכתית(, 
הלכתית.  סמכות  שיהווה  צבאי  רב 
בתקופת שירותו במטה הכללי הצעיד את 
הרבנות הצבאית למטלות שמציב בפניה 
מדעיות  שיטות  שיכלול  מודרני,  צבא 
לזיהוי חללים והתאימם לדרישות ההלכה. 
הרב נבון חיבר מאמרים הלכתיים בנושא 
ניתן  ובתקופתו  צה”ל,  חללי  של  זיהוים 
הטכנולוגיים.  הזיהוי  לאמצעי  תוקף  יתר 
כך הגיע לפתרונות בבעיות הסבוכות של 
העגונות שהתעוררו במהלך מלחמת יום 
הכיפורים. דרכי התרתן בעקבות מחקריו 
של  גם  להכרה  זכו  ההלכתיים–מדעיים 

וגם  עולמית  הכלל  המדעית  הקהילה 
מצידם של גדולי פוסקי ההלכה בדורנו. 
החללים  זיהוי  בתחום  הידוע  מחקרו 
אצבעות  טביעות  השוואת  באמצעות 
את  ביסס  עליו  )דאקטילוסקופיה(, 
על-ידי  פורסם  העגונות,  בעיית  פתרון 
בפרסומים  אור  וראה  ת”א,  אוניברסיטת 
תורניים חשובים ומשמש עד היום כחומר 
לימוד יסודי ויישומי לעוסקים בתחום רגיש 
זה. הרב נבון אף התפרסם כשקבע באופן 
בלתי אופייני לו, כי שלושת נעדרי הקרב 
בסולטן יעקב נהרגו בקרב, והכריז עליהם 
בכך  ידוע  שהיה  למרות  זאת  כחללים. 
כהרוגים  חיילים  על  להכריז  נוטה  שאינו 

מבלי שנודע מקום קבורתם.

השפעתו על מערך הרבנות 
הצבאית

מאז שהרב נבון עמד בראש מערך הרבנות 
את  הצבאית  הרבנות  שינתה  הצבאית, 
פניה לבלי הכר והתפתחה בכל התחומים 
של  שילובם  מופקדת.  היא  שעליהם 
הרבנים צבאיים בכל יחידה העניק תנופה 
כפי  היהודי  וההווי  אורח החיים  לשמירת 
שהם מעוגנים בפקודות הצבא, והכל תוך 
של  ברוח  מחיצות  והסרת  לבבות  קירוב 
אהבת ישראל ותחושת השליחות להשגת 
פעילותו  את  המלווה  בעם,  אחדות 
כרב  שירת  השנים. נבון  לאורך  הענפה 
צבאי ראשי במשך 23 שנה, והעמיד דור 
של מנהיגים רוחניים שרכשו התמחותם 
בהם  שהטביע  וברוח  הצבאית,  ברבנות 
בכל  הציבור  לטובת  לשרת  ממשיכים 
תחומי החיים בישראל ובתפוצות. כאשר 
 ,)2000( תש”ס  בשנת  מצה”ל  פרש 
לאחר 52 שנות שירות בצה”ל, אמר עליו 
ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, אהוד 
‘דרכיה  של  בגישה  “בחר  הרב  כי  ברק, 
בדרך  שלום’,  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי 
של  בדרך  ולא  ניגודים  על  גישור  של 
למצוא  ידע  הרב  ההר’.  את  הדין  ‘ייקוב 
את הפתרון לבעיות ההלכה בחיי צה”ל, 
ודרך זו ראויה גם במקומות אחרים והיא 

הדרך הנכונה”. 

תשס”ו  בסיוון  בכ”ט  נפטר  נבון  גד  הרב 
הוא  שביבנה.  בביתו   ,)2006 ביוני   25(
הצבאי  הקברות  בבית  למנוחות  הובא 
אחריו  והותיר  שבירושלים,  הרצל  בהר 

את רעייתו, פרלה, ושלושה ילדים.
צילום: אוסף התצלומים הלאומי
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תר”פ )1920( - כ”ט בסיוון 
ה’תשס”ו )25 ביוני 2006(

הרב גד נבון ז”לרגע היסטורי


