
בפרשת השבוע “כי תצא” כתוב: “לא 
תתעב ֲאֹדִמי, כי אחיך הוא; לא תתעב 
מצרי, כי גר היית בארצו” )דברים כ”ג, 
תרחיק  לא  אומר:  לפסוק  ח(הפירוש 
ורש”י  אותו.  תקרב  אלא  ממך,  אותו 

מצרי  תתעב  “לא  פירש: 
מכל וכל, אף על פי שזרקו 
בניכם ליאור! מה הטעם? 
שהיו לכם אכסניה בשעת 
כשהיה  כלומר,  הדחק”. 
הצדיק,  יוסף  בימי  רעב, 
אתכם  קלטו  המצרים 
זאת  את  עימכם.  והיטיבו 
שבני  אפילו  נשכח.  לא 

פרך,  שעבוד  שנות   210 עברו  ישראל 
“לא  אותנו  מצווה  התורה  זאת  בכל 

תתעב מצרי”.

את  שמה  שהתורה  למדים  אנו  מכאן 
גבוה  עדיפות  בסדר  הטוב”  “הכרת 
מאוד. אם אדם עשה לך טובה, ולאחר 
לו  תשכח  אל  רעה,  לך  עשה  מכן 
למצרים  ירד  ישראל  עם  הטובה.  את 
בעקבות הרעב בארץ, והמצרים קיבלו 
עבד  ישב,  ישראל  עם  בטוב.  אותו 
תקופת  שהתחילה  עד  במצרים  וצמח 

השעבוד.

מהעם  מבקשת  שהתורה  רואים  אנו 
בכלל ומאיתנו בפרט, שלא נשכח את 
ישראל  עם  כלפי  מצרים  של  הטובה 

לפני שעבוד מצרים.

ואהבת לרעך כמוך 
מֹוָך  אמר רבי עקיבא: “ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ
- זה כלל גדול בתורה” )ויקרא י”ט, י”ח, 
ומן  ד(.  ט,  נדרים  ירושלמי  ספרא שם, 
עקיבא  רבי  בחר  מדוע  לשאול,  הראוי 
מכל  זו  במצווה  דווקא 
שאר המצוות שבתורה עד 
שרק עליה אמר: “זה כלל 
מצוות  וכי  בתורה”.  גדול 
שבת אינה חשובה ממנה? 
והאם מצוות טלית ותפילין 
אינן חשובות כמותה? מהו 
המקופל  הגדול  הכלל 
ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָתּ  במצוות 
מֹוָך”, שמתוך כל המצוות בחר אותה  ָכּ
רבי עקיבא ואמר עליה שהיא כלל גדול 

בתורה? 
אדם  שבין  המצוות  שכל  ההסבר: 
המצווה  תחת  למעשה  נכללות  לחברו 
שרוב  ומאחר  מֹוָך”.  ָכּ ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָתּ 
בחייו  בהן  נפגש  שהאדם  המצוות 
לחברו,  אדם  שבין  בעניינים  עוסקות 
הוא  מֹוָך”  ָכּ ְלֵרֲעָך  ש”ְוָאַהְבָתּ  נמצא 
היסוד  שהוא  בתורה,  הגדול  הכלל 
לקיומן )רש”י שבת ל”א, א(. מהותו של 
עצמי,  חיפוש  בעיקר  הוא  אלול  חודש 
בדיקה עצמית, וממילא גם הכנה נכונה 
לתשובה ותיקון המידות. ועל כך מציע 
ָשׂה  “ַנְחְפּ מ(:  ג,  )איכה  ירמיה  הנביא 
ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה, ְוָנׁשּוָבה ַעד-ְי-ה-ָו-ה”. 

עד כסא הכבוד.

שיחת השבתשיחת השבת
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הכרת הטוב בסדר עדיפות גבוה מאוד
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דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן “
ובודק, מרחיק ומקרב, ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש 
שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר 

לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את נפש הדור המחדש”.
דברים אלה נכתבו על ידי ברל כצנלסון ז”ל, ממחדשי היישוב העברי ומנהיגי 
 ,1934 תרצ”ד,  באב  י”ד  בתאריך  “דבר”  בעיתון  הפועלים,  ותנועת  הציונות 
במסגרת מאמרו “מקורות לא אכזב”, אשר עסק בחשיבות הקיימת בציון ט’ 
ישראל למהפכה  בין מסורת  והם מבטאים את הקשר העמוק שקיים  באב, 

הציונית.
“שיחת  של  הראשון  הגיליון  את  גדולה  ובגאווה  קודש  בחרדת  משיקים  אנו 
השבת”, ומבקשים במסגרתו ליתן ביטוי של אמת לחיבור הרוחני והערכי שיש 
במקורותינו עם ערכים מופלאים של אחדות ישראל, ציונות, צדק חברתי, בניית 
חברת מופת, סבלנות, דמוקרטיה, מתינות, דרך ארץ וכבוד האדם - ערכים 

שהם בנשמת אפה של האומה ושל חיינו בעבר בהווה ובעתיד.

השבת אבידה 
בהלכה היהודית

פי ההלכה היהודית, השבת  על 
שבין  עשה  מצוות  היא  אבידה 
להחזיר  המחייבת  לחברו  אדם 
אבידה לבעליה. במצווה זו מחויב 
כל זמן שהאבידה אצלו, גם אם 
מהאבידה  התייאש  הבעלים 
)לאחר שמצאה(, וכל זמן שלא 
רוצה להשיב את האבידה מבטל 
מצוות  יש  כן  כמו  עשה.  מצוות 
לא תעשה האוסרת על המוצא 
להתעלם מהאבידה שמצא. וגם 
מי שלקח שלא על מנת להחזיר, 

עבר באיסור זה.
)שולחן ערוך, חושן משפט, 
סימן רנ”ט סעיף א’(

פנינת השבת
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עד היכן “לא תוכל להתעלם”? 
על פרויקט השאלת ספרים

פרטי המצווה
ָך,  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ מקור המצווה: “ַכּ
ָיֶמיָך,  ַיֲאִריֻכן  ְלַמַען  ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך,  ִצְוּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ
ה’  ר  ֲאֶשׁ ָהֲאָדָמה,  ַעל  ָלְך,  ִייַטב  ּוְלַמַען 

ֱאֹלֶהיָך, ֹנֵתן ָלְך” )דברים, ה’, ט”ו(.
החלק  את  הן  כוללות  אב  כיבוד  מצוות 
החיובי של כבודם, כלומר לעשות פעולות 
חובה  מטילה  המצווה  אותם:  המכבדות 
הוריו  או בת( לכבד את  )בן  על הצאצא 
אותם,  לזון   - זקנה  לעת  בהם  ולטפל 
במידת  אותם  לסעוד  לרווחתם,  לדאוג 
לקבר  להביאם  פטירתם  ולאחר  הצורך, 
והן החלק השלילי של הימנעות  ישראל. 
דעת  לפי  בכבודם.  שפוגעות  מפעולות 
מחייב  ההורים  כיבוד  אין  הפוסקים,  רוב 
שאינם  בעניינים  להם  לציית  הילד  את 

קשורים לכבודם.
קיימת חובה של קימה לכבוד אביו ואמו, 

בדומה למצווה והדרת פני זקן ]1[.
למצווה  המשלימה  נוספת  עשה  מצוות 
הדורשת  ואם,  אב  מורא  מצוות  היא  זו 
להתייחס אליהם ביראת כבוד ולא לעבור 
יָראּו, ְוֶאת  על דבריהם: “ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתּ
ֹמרּו, ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם” )ויקרא,  ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ ַשׁ
י”ט, ג’(. לא לבזות אותם, לא לזלזל בהם, 
ולא  בפומבי  דבריהם  את  לסתור  לא 

לגרום להם צער.
הן  אף  כרוכות  תעשה  לא  מצוות  שתי 
ואם,  אב  איסור קללת   .1 להורים:  ביחס 

2. איסור הכאת אב ואם. 

טעם המצווה
שורשי המצווה הם, לפי הרמב”ם, בהכרת 
התודה שכל ילד צריך להרגיש כלפי הוריו 
על הבאתו לעולם )על פי היהדות בתהליך 
הלידה שותפים האב, האם והקב”ה( ועל 

גידולו.

על פי חז”ל, חובת כיבוד ההורים הוסמכה 
לחובת כיבוד האלוקים - “הוקש כבוד אב 

לכבוד המקום”.

השכר
הורים  כיבוד  מצוות  ימים  אריכות  שכר 
היא אחת המצוות היחידות ששכרן כתוב 
ימים. עם זאת, התלמוד  וידוע - אריכות 
“למען  הכתוב:  של  פשטו  את  משנה 
יאריכון ימיך - בעולם שכולו ארוך”, דהיינו 

בעולם הבא.
ציווי זה מתפרש בשני אופנים:

• כבד את הוריך וחייך יתארכו; מי שכיבד 
את הוריו חייו יתארכו.

ארוכים  ימים  לך  ויהיו  הוריך  את  כבד   •
כלומר תספיק יותר.

)מקורות: דברים, ה’, ט”ו. 
קיצור שולחן ערוך(

“כבד את אביך ואת אימך...”

חברה והלכה

פינת ההלכה

המערכת

שמואל שטח, מנכ”ל נאמני תורה ועבודה

הרב  שמואל דהאן

שלנו ע האחריות  מגיעה  היכן  ד 
לממונו של אדם אחר? עד כמה 
למנוע  בכדי  “להשתגע”  עלי 

הפסד כספי של חבר?
פרק  ואבדה  גזילה  בהלכות  הרמב”ם 
י”א מושך את חובת ההלכה עד למקום 
של מניעת נזק עתידי. וכך כתוב בהלכה 
להשחית  ובאין  שוטפין  מים  “הרואה  כ’: 
חייב  שדהו,  להשחית  או  חבירו  בניין 
‘לכל  שנאמר  ולמנעם,  בפניהם  לגדור 
קרקעו”.  אבדת  לרבות   – אחיך’  אבדת  
ההתעלמות  אי  חובת  אחרות,  במילים 
תועה  שור  נמצא  כשלפניך  רק  איננה 
השייך לחבריך, אלא עליך לשים לב גם 
העלולים  עתידיים  כספיים  להפסדים 
אפילו  אותם,  ולמנוע  חבריך  את  למצוא 
דבר  אינה  שהיא  גדר,  בניית  של  במחיר 

קל בימי טרום הטרקטור. 
של  הכספי  ההפסד  מניעת  כן,  אם 

ורבות ההלכות  החבר הינה מצוות עשה 
יכול  זו  למצווה  חינוך  בה.  עוסקות  אשר 
להשבת  לדאוג  ילדינו  בעידוד  להיעשות 
בטעות  שנזנח  קלמר  או  תועה  כדורגל 
בבית  הגדול”  “הכסף  ואולם,  במסדרון. 
בספרי  רבות  לעיתים  נמצא  הספר 
הלימוד שכל אחד מאיתנו יודע עד כמה 

הם יקרים.

החל משנת הלימודים שנפתחה כעת, כל 
לתלמידים  לאפשר  מחויבים  הספר  בתי 
ספרי  השאלת  בפרויקט  חלק  לקחת 
לימוד. זהו פרויקט המקיים במובן הפשוט 
ביותר את מניעת הפסד ממונו של החבר 
ושלנו. אך יותר מכך, הוא מחנך את ילדינו 
שבשנה  מנת  על  ספריהם  על  לשמור 

הבאה יוכל ילד אחר ליהנות מהם.
עלות התוכנית שיש בה מצווה של ממש 
כל  את  כוללת  והיא  ש”ח,   280 הינה 

)למעט  העבודה  חוברות  וכל  הספרים 
ההוראות  לפי  ואטלס(.  מילון  תנ”ך, 
שנקבעו בעניין, אסור לבית הספר לדרוש 
בהוצאה  חוברות  עבור  נפרד  תשלום 
פנימית, חוברות של הרשת, וכל ציוד אחר. 
כלומר, אסור להורים לשלם על ספרים, 
חוברות או כל חומר לימודי אחר, מעבר 

ל-280 ש”ח עבור פרויקט ההשאלה.

מנהל/ת או נציג ועד הורים יקר/ה: אם לא 
בפרויקט  להשתתף  להורים  אפשרתם 
בהורים  שפגעתם  ייתכן  ההשאלה, 
אחרים שאין ידם משגת לקניית ספרים, 
בעניין.  לפנות  נעים  לא  מרגישים  והם 
מקיים  לא  עדיין  שלכם  ספר  בית  אם 
זה,  מסכום  יותר  גובה  או  הפרויקט  את 
לכם  יש  אם  זאת.  ודרשו  כך  על  עמדו 
עוד שאלות, נשמח אם תפנו אלינו לייעוץ 

ועזרה בתחום זה. “לא תוכל להתעלם”.
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כיצד נראה ערב שבת בביתך?
“המשפחה מתאספת אחרי התארגנות לכבוד שבת, ומדליקים נרות. 
כולנו הולכים לבית הכנסת ביחד. אני אוהבת את ההליכה המשותפת 
לבית הכנסת, זה זמן של חסד. אחרי קבלת שבת וערבית חוזרים 
ואוכלים  עליכם’,  ‘שלום  שרים  ומיד  ערוך,  כבר  השולחן  הביתה, 
ארוחת ערב משפחתית וכיפית. בחורף אנחנו מזמינים חברים, אבל 
והילדים הקטנים  בקיץ זה פחות מסתדר, כי שבת נכנסת מאוחר 

מתעייפים”.
איזו פרשה את אוהבת ומדוע?

“יש המון פרשות שאני אוהבת, אבל פרשת שמות עלתה על כולנה. 
בפרשת שמות מסופר סיפור הלידה של משה, שאני מרגישה זכות 
להיות בעם שזהו מנהיגו. בתקופת לידתו של משה פרעה קבע ש’כל 
הבן הילוד היאורה תשליכוהו’, ונשים רבות, החל מהמיילדות, דרך 
יוכבד ולבסוף בת פרעה, כולן עושות הכול מתוך הכרה שאת הילד 
הזה צריך להציל. וזו אחת מהעוצמות של משה, שסיפור לידתו מעיד 

שגם כשהכול נראה אבוד, הבלתי אפשרי הוא אפשרי תמיד”. 
איך משלבים קריירה תובענית ועשייה למען הציבור עם בית 

ומשפחה?
להיות  כדי  לעשות  חשוב  הכי  מה  שלוי  אליס  את  פעם  “שאלו 
ליכולת  קריטי  זה  פמיניסט.  עם  להתחתן  והיא אמרה  פמיניסטית, 
לשלב. יש עוד כמה נקודות, זה לא קל בכלל, ויתרתי על המון דברים 
שאני אוהבת ואהבתי לעשות, ואני ישנה מעט בלילה. צריך לעשות 
ולקנות עזרה. מה שהכרחי זה  מיקור חוץ להרבה ממטלות הבית 
שהילדים ידעו שאני שם. לתמיכה רגשית אי אפשר לעשות מיקור 
יודעים שאני שם  והם  הצרכים שלהם,  ואת  אותם  רואה  אני  חוץ. 
וצריך  אפשר  השאר  כל  את  מזה  חוץ  אבל  אותי.  צריכים  כשהם 

לקנות”.
בתחום  הוא  עיסוקה  שעיקר  אישה  נתקלת  קשיים  באילו 

הפוליטיקה, והיא גם שומרת מצוות?
“כדתיה, יש עניינים רבים בצד הטכני על מנת להתאים את התנאים 
מפתח  עם  במלון  צורך  יש  בשבתות  לחו”ל,  למשלחות  בנסיעות 
ולא עם כרטיס אלקטרוני, או למצוא אפשרות להתארח בבית של 
משפחה, וכמו כן לדאוג לארוחות כשרות ולהצטייד במזון מהבית. 
כנשים דתיות, אנחנו חיות במן מורכבות פנימית. חינכו אותנו להיות 
צנועות ולא לדבר על הישגים, אך מצד שני העבודה הפוליטית דורשת 
להפגין הישגים, וזה אתגר. צריך להפסיק עם זה, בחינוך הדור הבא, 
הצניעות הפיזית שלנו בלבוש לא צריכה לבוא יחד עם חינוך בנות 
שלא להפגין את היכולות שלהן. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו 
סביב  דתיות  נשים  צריך  הנהגה,  בעמדות  דתיות  נשים  על  לוותר 
שולחן מקבלי ומקבלות ההחלטות, אפשר לראות דוגמא אקטואלית 
ממושב הקיץ האחרון בנושא המקוואות. אם החוק היה עובר ככתבו, 
ציבור הנשים הטובלות היה נפגע. כמי שישבה סביב השולחן דאגתי 

לכך שכל אישה תוכל להמשיך לטבול כמנהגה”.

אלה  בימים  שוקדת  את  ופעילויות  חוק  הצעות  אילו  על 
בכנסת?

את  ומעלה  שחוקקתי,  החופשות  חוק  לתוקף  נכנס  אלה  “בימים 
ועובדת  עובד  לכל  בשנה  ימים  ל-12  מ-10  חופשה  ימי  מינימום 
עיוות  שמתקן  חוק  על  עובדת  אני  בנוסף,  המעסיק.  חשבון  על 
‘עקרות הבית’ בחוק הביטוח הלאומי,  היסטורי, ומבטל את מעמד 
לאומי,  ביטוח  דמי  לשלם  עובדות  שאינן  לנשים  מאפשר  ובעצם 
על  הפיקוח  חוק  על  עובדת  אני  עוד  בסיסיות.  בקצבאות  ולזכות 
איכות המזון בצהרונים על מנת לוודא שילדי ישראל שאוכלים את 
במלח,  מלא  שאינו  מזון  יאכלו  בצהרון  שלהם  המרכזית  הארוחה 

שמן וסוכר”.

כיצד נראה ערב שבת בביתך?
“ערב שישי, הדלקת נרות שבת, זה הרגע שאני מייחלת ומצפה לו 
כל השבוע. איני יודעת איך לשרטט במילים את האווירה הקסומה 
והמיוחדת ששוררת בבית כאשר שבת המלכה נכנסת. הבית כמו 
הבית  התבשילים,  ניחוחות  השלווה,  השקט,  יקרות,  באור  מואר 
לתפארת.  ערוך  והשולחן  טבעיים  פרחים  זרי  יש  ותמיד  מצוחצח, 
בו אני מניחה מעבר למפתן הדלת את כל ענייני החול,  זה הרגע 
העבודה וטרדות היום יום ונכנסת לבועה, לקן המשפחתי שלי. על 
הרגע הזה, שאני מחכה לו כל השבוע, איני מוותרת. הוא נותן לי כוח 
והשראה לכל השבוע. שולחן השבת אצלנו משתנה משבת לשבת. 
של  הנכדות  שתי  ועם  במספר  שבעה  ילדנו,  כל  עם  אנו  לעיתים 
הקטנים. בשבת מתאספת המשפחה  שני  עם  רק  ולעיתים  בעלי, 
אחרת  זמן  מנקודת  מגיע  מילדנו  אחד  וכל  השבת,  שולחן  סביב 
ושונה בחייו. אחד מהמכינה, שניים מהצבא, הזוג הנשוי עם הנכדות, 
ועבודה בחו”ל.  או שניים בטיול  יש אחד  ובשנים האחרונות תמיד 
הרכב שולחן השבת שלנו משתנה בכל שבת, וכך גם נושאי העניין 
והשיח. התמודדות של מ”מ בשכם, מט”ק טירונים בשיזפון, הורים 
צעירים לשתי פעוטות, ואיך אפשר בלי... פוליטיקה בבחינת דרכנו 
באותה  השולחן,  אותו  סביב  והנכדות  כלתי  הילדים,  כשכל  לאן. 

השבת, זו שמחה אמיתית וחגיגה של ממש”.
איזו פרשה או תפילה את אוהבת במיוחד ומדוע?

“קבלת שבת היא התפילה האהובה עלי. במהלך מבצע ‘צוק איתן’, 
ירין ובנו של בעלי, יהורן, קיבלה תפילת  שבו השתתפו בני הבכור 
היום,  עד  עבורי.  ומיוחדת  נוספת  משמעות  וערבית  שבת  קבלת 
למרות שחלפו שנתיים ממבצע ‘צוק איתן’, בכל פעם שאנו שרים 
ימים,  לאותם  חוזרת  אני  ים’,  משברי  אדירים  רבים  מים  ‘מקולות 
ובמיוחד לשבת ההיא שבה חשבנו שהדר גולדין נחטף, והוא עדיין 
בין החיים. לנצח ‘מקולות, מים רבים--אדירים משברי-ים’ יזכירו לי 

את הדר גולדין ז”ל”.
איך משלבים קריירה תובענית ועשייה למען הציבור עם בית 

ומשפחה?
מוליד  והשילוב  הורות,  עם  תובענית  קריירה  לשלב  פשוט  “לא 
נמצאת  אני  תמיד  שתמיד  יודעים  ילדיי  לילדים.  בעיקר  קשיים, 
שם עבורם. הם רואים אמא חזקה, מובילה, שמגשימה את עצמה 
בכל  נמצאת  ובמקביל  הציבור,  למען  בעשייתה  ומצליחה  מובילה 
רובד בחייהם. אני מקפידה על שיחת הטלפון כשהם חוזרים מבית 
הספר, שיעורי בית בשלט רחוק ולימוד למבחנים יחד. אני נעזרת 
מאוד בהוריי. אין ספק שהערך המוסף שלהם בבית בהחלט עושה 

את ההבדל”.
בתחום  הוא  עיסוקה  שעיקר  אישה  נתקלת  קשיים  באילו 

הפוליטיקה, והיא גם שומרת מצוות?
“לא נתקלתי בקושי כלל בגלל שמירת שבת. נהפוך הוא, אני רואה 
בשבת כערך מוסף בעשייה הציבורית שלי. לדוגמא, בוועדה למינוי 
דיינים בה אני חברה, אני פועלת למינוי דיינים ראויים, אוהבי אדם, 
צדק,  מידת  פי  על  שידונו  לגברים,  נשים  בין  בשוויון  דוגלים  אשר 
יתירו עגונות ויסייעו למסורבות גט. בשנה האחרונה הצלחנו למנות 
האזוריים.  הדין  לבתי  דיינים  ו-22  הגדול  הדין  לבית  דיינים  עשרה 
אני רואה בעשייה שלי שליחות של ממש ומתפללת להיות שליחה 

נאמנה”.
אלה  בימים  שוקדת  את  ופעילויות  חוק  הצעות  אילו  על 

בכנסת?
“הצעת חוק תקדימית שלי, עברה לאחרונה בקריאה טרומית. היא 
מחייבת את בעלי הרשתות החברתיות לנטר ולהסיר פרסום דבר 
300 אלף  ייקנסו בסכום של   - ולא  48 שעות,  תוך  הסתה לטרור 
ש”ח. בנוסף, אני מקדמת הצעות חוק שתערוכנה שינוי בהתנהלות 
חריגים  ועדת  הקמת  שתחייב  חוק  הצעת  לאומי.  לביטוח  המוסד 
במוסד שתאפשר הכרעות גם על בסיס שיקול דעת, ולא רק על 
בסיס עמידה בקריטריונים יבשים. הצעת חוק נוספת תאפשר מתן 

כפל קצבאות כאשר מדובר בקצבאות נכות וקצבת זקנה”.

על          לשבת

ח”כ עו”ד רויטל סוידח”כ רחל עזריה 

אחתאחת
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נקודות ציון בחינוך

פרשת השבוע

הדסה, ב שבצור  “קרוב”  ספר  ית 
ברוח  משלב  ספר  בית  הוא 
אכן  כן  כן,  אנתרופוסופית*, 
הרבה  שיש  מצאנו  אבל  מוזר  נשמע 
והתפיסה  היהודי  העולם  בין  משותף 
הוא  המרכזי  המשותף  האנתרופוסופית. 
יום.  היום  לחיי  הרוח   את  להביא  הרצון 
לקדושה,  למיוחדת,  השגרה  את  להפוך 
הקטנים.  לפרטים  האלוהים  את  להביא 
היום-יום  את  שמקדשים  טקסים  לקיים 
המורים  צוות  משמעות.  לכולנו  ונותנים 
חש שהשילוב מאפשר לנו להיות זמן רב 
וזה  ובטכני,  בגשמי   ולא  ברוח  במהות, 
החינוכית.  לעשייה  משמעות  הרבה  נותן 
הבניית  על  מאוד  קשה  עובדים  אנחנו 
שפה חדשה שתשלב בין העולם היהודי 
דוגמאות  האנתרופוסופית.  לתפיסה 
במחנה  לראות  ניתן  החדשה  לשפה 
במדבר שנערך כל שנה לילדי כיתות ד’, 

ובמהלכו הם יוצאים לארבעה ימי למידה 
לשבטים,  מתחלקים  כשהם  בשטח 
של  התנועה  בסדר  מסתדרים  למחנות, 
בני ישראל, מכינים דגל לכל שבט, המנון 
המורכבות  את  להבין  ומתחילים  וסמל 
שנת  במדבר.  שלם  עם  של  בתנועה 
כיתה ג’ היא שנת בעלי המלאכות על פי 
ספר  ובבית  האנתרופוסופית,  התפיסה 
“קרוב” זוהי ההזדמנות ללמוד לא רק על 
בעלי המלאכות כי אם גם על ל”ט אבות 
המלאכה האסורות בשבת. ללמוד מובנו 
גם להתנסות. לבנות עם הילדים תנורים 
ולצבוע  לנפץ  לגזוז,  פסח,  לפני  למצות 
צמר, ללמוד על עבודתו של סופר הסת”ם. 
בז’ מרחשוון כל בית הספר מקיים טקס 
גשם. דוגמא נוספת לשילוב בין התפיסות 
היא פתיחת הבוקר שמורכבת מדקלומים 
מורכבת  אלול  בתקופת  ואשר  ושירים 

בעיקר משירי סליחות.

למרות השילוב המקסים אנו מתמודדים 
היא  היהדות  הוראת  דילמות:  עם מספר 
מסיימים  הילדים  ואצלנו  אוריינית,  מאוד 
במהלך  והקריאה  הכתיבה  רכישת  את 
כיתה ב’. איך לומדים תורה בלי לקרוא את 
ומתי מתחילים ללמוד? בחינוך  החומש? 
ג’  בכיתה  רק  מתחילים  האנתרופוסופי 
אבל אנחנו מתחילים כבר במהלך כיתה 
על  לשמירה  הנכונים  המינונים  מהם  א’. 
היקף חומר אל מול חווית למידה והעמקה 
בו? מתי ובאיזה היקף לפצל את הכיתות 
לקבוצות זהות נבדלות, ומתי לשמור על 
שפה  שמבנה  משותפת  לימודית  חוויה 

משותפת? 

את  המלוות  מהשאלות  חלק  רק  אלה 
קרוב.  הספר  בבית  החינוכית  העשייה 
מרגישים שרב  אנחנו  השאלות  לצד  אך 
המשותף על המבדיל, וכי הערך בשילוב 
שתי הגישות הופך את בית הספר למקום 
מיוחד עם הרבה קדושה בחיי היום. כך אנו 
משותפת  יהודית־ישראלית  שפה  יוצרים 
קהילה  ומגבשים  מהאזור  קהלים  למגוון 
שתהיה  הספר.  בית  למשפחות  ייחודית 
לכולנו שנה מופלאה של עשייה חינוכית 

ברוכה ובעיקר של קירוב לבבות.

מצווים ב אנחנו  תצא”  “כי  פרשת 
שעוסקות  והליכות  מצוות  על 
אדם  בין  של  במצוות  ברובן 
להיות  אותנו  שמלמדות  מצוות  לחברו. 
אנשים טובים יותר, ערכיים יותר, להביט 
אם  גם  ואחד,  אחד  בכל  לזהות  סביבנו, 

חטא ועווה - את הניצוץ הא-לוקי.

אותנו להתנהג כך?  ולמה התורה מצווה 
זהו סיפורו של  היית במצרים”.  “עבד  כי 
שנולד  עם  לחירות.  מעבדות  שיצא  עם 
תינוקותיו  בתנאי עבדות מחפירים, שדם 
שנועדו  אדירים,  למבנים  כטיט  שימש 
שבשיא  עם  מלכם.  את  ולפאר  להגדיל 
השפל שמר על שמותיו, מלבושיו ולשונו, 

שמר על צלמו ועל הנהגותיו.

להעלים  רוצה  הייתה  אחרת  אומה  כל 
אך  שלה,  מההיסטוריה  הזה  החלק  את 
לזכור  אותנו  מצווה  הזה  העם  אלוקי 
מספר פעמים ביום, כי עבדים היינו בארץ 

מצרים.
בספר דברים חוזרת התורה חמש פעמים 
ִמְצָרִים”,  י ֶעֶבד ָהִייָת ְבּ על המילים “ְוָזַכְרָתּ ִכּ
פעם  אחרת.  להלכה  בהקשר  פעם  כל 
להזכיר לנו לדורות לאפשר לעבד ולאמה 
מֹוָך” )ה(; פעם להזכיר לנו  לנוח בשבת “ָכּ
להעניק חיטים ויין לעבדים בעת השחרור 
בחגים  לשמח  לנו  להזכיר  פעם  )ט”ו(; 
ָעֶריָך,  ְשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ ִוי  ְוַהלֵּ ַוֲאָמֶתָך,  ָך  את “ַעְבדְּ
ָך”  ִקְרֶבּ ְבּ ר  ֲאֶשׁ ְוָהַאְלָמָנה  תֹום  ְוַהָיּ ר  ְוַהֵגּ
ה  )ט”ז(; פעם נוספת להזכיר לנו “ֹלא ַתֶטּ
ֶגד ַאְלָמָנה”  ר ָיתֹום ְוֹלא ַתֲחֹבל ֶבּ ט ֵגּ ַפּ ִמְשׁ

)כ”ד, י”ח(; ובפעם האחרונה להזכיר לנו 
והקציר  הקטיף  בעת  לעניים  להשאיר 
אוכל  להם  שיהיה   – ופאה  שכחה  לקט, 

לקחת לביתם )כ”ד, כ”ב(.
שעלתה  כמו  אדם,  כל  מציל  הקב”ה 
אתכם,  והצלתי  השמיים  אל  צעקתכם 
למרות שלא הייתם ראויים מצד הזכויות 
הגר,  כך אשמע את צעקתו של  שבכם, 

לכן אל תענו אותו. 

גרים  היינו  “אנו  הראב”ע:  שאומר  כמו 
יודעים מה המשמעות להיות  כמותו, אנו 
חסרי שייכות וחסרי מעמד, כמו היתומים 
אנו  ולכן  דואג.  להם  שאין  והאלמנות 
ולעזור  מצווים להתייחס אל הגר בכבוד 

לו ככל שידנו משגת”.
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חינוך משלב בבית ספר “קרוב”

ליאת ברשישת מנהלת בית ספר “קרוב”

הגב’ מלכי רוטנר

“וזכרת כי עבד היית במצרים... על כן
)דברים כ”ד( אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה”

* אנתרופוסופית:
מבשיל  הילד  כי  הטוענת  חינוכית  גישה 
בשלבים קבועים, החלים בזמנים קבועים. 
תפקיד החינוך הוא לספק לו את האמצעים 

המתאימים למיצוי צמיחתו בזמן הנכון.

רשת “מיתרים” הוקמה בשנת 2002 ושמה לה למטרה לאפשר למגוון רחב של 
אוכלוסיות בישראל ללמוד בצוותא, מתוך שימת דגש על חינוך יהודי פלורליסטי, 
המאפשר ריבוי קולות וביטויים למורשת היהודית. מוסדות החינוך כוללים את כל 
והם  וכלה במסגרות העל-תיכוניות,  רצף השדרה החינוכית, החל בגני הילדים 
פזורים בכל רחבי הארץ, מנטור שברמת הגולן ועד באר שבע שבנגב. כל אחד 
ממוסדות החינוך מהווה קהילה יהודית לומדת, וכל קהילה מרכיבה ומנסחת לה 
את החזון הייחודי שלה. המשותף לכולם הוא חינוך המאפשר חיים בצוותא לצד 

מתן מקום לזהויות מזהויות שונות.
עם  הממשק  בליווי  החינוכיות,  המסגרות  בהקמת  מסייעת  “מיתרים”  רשת 
תכנית  בכתיבת  ההורים,  בליווי  ובהעשרתו,  החינוכי  הצוות  בהנחיית  הרשויות, 

הלימודים הבית ספרית, ובכתיבת תכניות לימודים המותאמות לחינוך המשלב.



משפט הלכה ומורשת ישראל

עיונים בפרשת “כי תצא” 
“שיחת א עלון  של  לצאתו לאור  בברכה  פתח 

השבת״, בצירוף תפילה שיתרום להצגת הקשר 
עם  העבודה  תנועת  של  רבים  דורות  האיתן 
כוח  יישר  ישראל.  מורשת  ערכי  ברוח  ישראל  מסורת 

לעורכים ולעושים במלאכה.
האחד  זו:  בפינה  לדון  אבקש  נושאים  שני  על 
המדינה  של  היהודית  הזהות  לכיבוד  הוא המחויבות 
 1947 בשנת  המייסדים  האבות  עוד בהסכם  שגובשה 
לסוגיות  התייחסות  הוא  והשני  היום.  עד  ונמשכת 

מרכזיות בפרשת “כי תצא”.
הסכם האבות המייסדים

הסטטוס  “מכתב  המכונה  המייסדים  האבות  הסכם 
קוו” נשלח להנהלת אגודת ישראל על ידי דוד בן גוריון, 
המנהיגים  היו  הם  גרינבוים.  ויצחק  מימון  פישמן  הרב 
הציונית:  ההסתדרות  הנהלת  של  המרכיבים  כל  של 
תנועת  גוריון,  בן   – סוציאליסטית  הציונית  התנועה 
המזרחי הציונות הדתית - הרב מימון, והתנועה הציונית 
שהתקבלה  לאחר  נשלח  המכתב  גרינבוים.   - כללית 
היהודית  הסוכנות  הנהלת  ידי  על  זו  ברוח  החלטה 
וההסתדרות הציונית. במכתב צוינה במבוא המחויבות 
לחופש המצפון והדת. בהמשכו ניתנה התחייבות לכבד 
נישואין  עקרונות:  ארבעה  שתקום  היהודית  במדינה 
וגירושין של יהודים יהיו כך שלא יחולק עם ישראל, וזה 
ימי  וגירושין,  נישואין  על  תורה  דין  ידי החלת  על  יושם 
תינתן  ישראל,  ומועדי  בשבת  יהיו  יהודים  של  המנוחה 
הזכות לחינוך דתי למי שירצה בכך, ותישמר הכשרות 

במוסדות הממלכתיים.
הסכם האבות המייסדים איפשר לבן גוריון, שהנהיג את 
היישוב  של  אחידה  חזית  ליצור  בארץ,  היהודי  היישוב 
היהודי, ולהופיע בקול אחד בפני הקהילה הבינלאומית 
והוועדות על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ולייצג 

עמדה אחידה לכל היישוב.
אותה גישה של שמירת יסודות הזהות של ישראל באה 
לידי ביטוי במגילת העצמאות ובסדרת חוקים, ואחר כך 
בחוקי היסוד המדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית.  

את  המפנה  המשפט,  יסודות  בחוק  לביטוי  בא  גם  זה 
השופטים לעקרונות היושר והצדק של מורשת ישראל.

הנה כי כן, האבות המייסדים בראשות בן גוריון התחייבו 
על יסודות מרכזיים של זהות המדינה היהודית, וקיימו את 

ההתחייבויות בכל הנושאים. חשוב לציין, כי המחויבות 
היא בנוסח גמיש המשאיר מרווח של גמישות, ומאפשר 

התאמות במשך השנים.
פרשת “כי תצא”

ומורשת  לאנושות,  בסיסיים  ערכים  הנחיל  ישראל  עם 
ישראל היא מקור השראה למשפט בישראל. תורת משה 
מצטיינת בהומניות ובצדק חברתי, והפרשה שלנו נותנת 
הרבה דוגמאות לכך. פרשת “כי תצא” עוסקת בנושאים 
רבים עם ערך יסוד. הפרשה מצווה על יחס של כבוד 
לאשה יפת תואר שנפלה בשבי. השובה מישראל יכול 
“לא  בה:  להתעמר  לא  מצווה  אך  לאשה,  לשאתה 
משפט  על  להקפיד  יש  כי  קובעת  תמכרנה”. הפרשה 
שאינה  האשה  של  בנה  הוא  הבכור  אם  גם  הבכורה, 
אובד  שה  או  שור  השבת  של  חובה  ומטילה  אהובה, 
“כי תצא”  של השכן: “השב תשיבם לאחיך”. בפרשת 
מצווים ישראל על מצוות שילוח הקן: “שלח תשלח את 
האם והבנים תיקח לך”. השכר הוא הארכת ימים. בדיני 
מלחמה קובעת הפרשה פטור מיציאה למלחמה לאיש 
שלקח אישה חדשה. בדיני עבודה קובעת הפרשה, שאין 
להלין שכר עובדים: “ביומו תיתן שכרו”. עקרונות צדק 
אחרים שבהם עוסקת הפרשה הם עיקרי יסוד במשפט. 
עקרון האחריות האישית, איש בחטאו יומת: “לא יומתו 

אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות”.

5

הפתגם השבועי
ּבֹור? – ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו ֵאיֶזהּו ִגּ
הפתגם מכיל כישורי חיים בתחומים של: 

צמצום אלימות, הצבת גבולות, תרבות ושיח.
לפתגם שאלה ותשובה.

ּבֹור?” שאלה: “ֵאיֶזהּו ִגּ
תשובה: “הגיבור הוא זה הכובש את יצרו”.

פירוש המילים:
כובש = גובר, מנצח, משתלט, מתגבר.

מתאפק, עוצר.
יצר = דחף, רגש. 

)מסכת אבות, ד’ פסוק א’(

דיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין )קניה ומכירה-דירות, קרקע, נחלות(    
מעמד אישי )גירושים, משמרות, מזונות, צוואות, ירושות(    דיני עבודה     

הוצאה לפועל פשיטת רגל    משפט אזרחי-מסחרי     משרד הביטחון )קצין תגמולים(    
משפט מנהלי     דיני לשון הרע    קניון רוחני-זכויות יוצרים    דיני תאגדים

מישל דראי
משרד עורכי דין

רח’ הרצל 40 אופקים, טל: 077-5345087  פקס: 077-2033152
mishelmdadv@gmail.com

פרופ’ שמעון שטרית
שר הדתות לשעבר בממשלות ישראל 



סיפור לשבת
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גשמי הברכה של ה"בבא סאלי" זצוק"ל 
הגיע האדמו"ר  במרוקו, שאליה  באזור תאפיללת  בעיירה 
הבבא סאלי, לא היה מקווה טהרה. עד עתה שימש הנהר 
מקום,  בקרבת  הצרפתי  הצבא  של  ושהייתו  כתחליף, 
סאלי  הבבא  החליט  המקום.  תושבי  עבור  הפרעה  היווה 
ביתו, שיתמלא ממי הגשמים,  לבנות מקווה טהרה בחצר 
זאת למורת רוחם של שאר תושבי המקום ורבני העיירה, 
שטענו שבחודש זה לא יורדים גשמים כלל וכלל בעיירה. 
התעלה  ובקצה  המקווה,  לבניית  הבנאים  עמלו  חודשים 
מי הגשמים  יישפכו  כעין מרזב קטן מברזל, שדרכו  הונח 

לתוך המקווה. 

הבנייה הסתיימה בחודש תמוז. במחוז תאפיללת במרוקו, 
בימי  אפילו  נדירה  הגשמים  ירידת  הסהרה,  מדבר  אזור 
זאת,  עם  יחד  אך  הלוהט,  תמוז  בחודש  שכן  וכל  החורף, 
גדול לה' החל  יצא הבבא סאלי אל פתח הבית. בביטחון 
נושא תפילה, ואמר: "ריבונו של עולם! עשינו מה שמוטל 
שעלינו, עשה אתה למען קדושת עם ישראל וטהרתו, והורד 

לנו גשמי ברכה, עד אשר יתמלא המקווה". 
אברהם  רבי  תלמידו  את  ושלח  לביתו,  סאלי  הבבא  חזר 
אמויאל לראות אם הכל מוכן כראוי, ואין דבר שיעצור את 
מי הגשמים לזרום לתוך המקווה. כשחזר התלמיד והודיע, 
שהכל תקין, אמר הבבא סאלי לסובבים אותו: "כעת בע"ה 
ירדו גשמים". ברגע שנכנס הבבא סאלי בחזרה אל ביתו, 
החלו עננים לכסות את השמיים, וגשמים החלו לרדת. גשמי 

ברכה... עד שהתמלא המקווה.
המחזה  את  לראות  הגיעו  העיירה  ורבני  המקום  תושבי 
והחלו בצהלה ושמחה. אך הנה, עננה כיסתה את  הנדיר, 
פני הבבא סאלי בראותו את המרזב העשוי מברזל, אשר 
ורבני  דרכו עברו המים מהתעלה למקווה. תושבי המקום 
להם:  ענה  קרה?"  "מה  סאלי:  הבבא  את  שאלו  העיירה 
"המקווה פסול לדעת ה'נודע ביהודה' בגלל המרזב הקטן 

הזה העשוי מברזל, ולכן עלינו לרוקן את המקווה". דממה 
שררה במקום לרגע קט, ומיד החלו הרבנים שנכחו במקום, 
להתנגד לדעת רבנו בטענה, כי יחיד ורבים, הלכה כרבים. 
של  ליבו  על  מדברים  החלו  העיירה  ורבני  המקום  תושבי 
הבבא סאלי, שדעתם רבה מה"נודע ביהודה", שהיא דעת 
יחיד, ומדוע כבוד תורתו יחמיר כדעתו ויפסול את המקווה 

ובפרט בשעת דוחק כזאת?
להפצרותיהם.  שעה  ולא  השתכנע,  לא  סאלי  הבבא 
זצוק"ל, נכד אביר  יחיא דהאן  והחסיד רבי  בראות הצדיק 
עמד  המקווה,  את  לרוקן  דעתו  על  עומד  שרבנו  יעקב, 
בהתרגשות רבה ואמר: "רבנו הבבא סאלי, מקבל אני את 
לפסול  ואסור  כשר  זה  שמקווה  בשמיים,  האחריות  מלוא 
את המקווה!" אך גם מדבריו הנרגשים של הצדיק החסיד 
רבי יחיא דהאן לא התפעל הבבא סאלי, וציווה לרוקן את 
המקווה, ולהחליף את מרזב הברזל במרזב עץ חדש על פי 
ההלכה. למרות בקשת אנשי המקום, רבני העיירה והצדיק 
החסיד רבי יחיא דהאן, רוקנו את המקווה ממימיו, והחליפו 

את המרזב כהוראת הבבא סאלי.
בתום החלפת המרזב יצא הבבא סאלי שוב לפתח הבית 
ואמר: "מר"ן 'הנודע ביהודה', עשינו כהוראתך ופסלנו את 
עליך  החיוב  מוטל  כעת  המרזב.  את  והחלפנו  המקווה, 
תפילה  שא  גשמים.  במי  שוב  החדש  המרזב  את  למלא 
לנו גשמי ברכה,  ויוריד  לפני בורא עולם, שיחזור על הנס 
למען טהרת עם ישראל". לא הספיק האדמו"ר הבבא סאלי 
כיסו  והשמיים החלו סוערים, עננים  להיכנס חזרה לביתו, 
את השמיים וירדו גשמי ברכה עד שנתמלא המקווה במים. 
יחיא  כל תושבי המקום, רבני העיירה והצדיק החסיד רבי 
דהאן עמדו ונשאו שירת תודה לבורא עולם על גודל הנס 

שהיה גדול יותר מהנס הראשון.
מיד התכנסו כולם בראשות האדמו"ר הבבא סאלי, וערכו 
סעודה ותפילת הודי'ה לה' לחנוכת מקווה הטהרה בעיירה, 

והודו לה' בשירה ובזמרה על קדושת עם ישראל.
)סיפורי צדיקים, הבבא סאלי(

מוכר או קונה נכס?
2286*רק עם המקצוענים של רי\מקס

08-9229302



הפינה לילדים
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חלק מרכזי מהמצוות המוזכרות 
בפרשתנו עוסקות ביחסים שבין אדם 

וסביבבתו: החל מבני ביתו, דרך כל בני 
האדם ועד לבעלי החיים.  

פתרו את התשבץ שלפניכם-ותגלו 
בשורה המודגשת ערך חשוב העומד 

בבסיס היחסים האלו.

את הפתרונות ניתן לשלוח ל”מיתרים”, רשת לחינוך יהודי משלב, 
רח’ גנרל פייר קניג 32, ירושלים, ולציין שם פרטי, שם משפחה, 

www.meytarim.org.ilגיל, כתובת וכתובת דוא”ל' אם יש.

פרשת “כי תצא” בספר דברים היא חלק מ”נאום המצוות” – בו חוזר 
משה ומפרט מצוות רבות שנאמרו ואף מוסיף ומפרט את דיני המצוות 

או מבאר אותן באופן מיוחד. 

כך מכונה המצווה להחזיר דבר שאבד לבעליו. )2 מילים(
כך מכונה האיסור לקחת את הציפור ואת ביציה יחד, והחובה לגרש את 

האם קודם שלוקחים את הביצים. )2 מילים(
האיסור על המלווה לדרוש סכום כסף נוסף מהלווה, מלבד סכום הכסף 

שבהלוואה עצמה. איסור:
כך מכונה המצווה לעזור לאדם שהמשא שלו נפל מעל הבהמה שלו 

)מעל החמור או הפרה(. מצוות:
שם כולל למצוות: לקט, שכחה ופאה- שנועדו לתת לעניים מתבואת 

השדה. )2 מילים(
כך מכונה מצב שבו עובד אינו מקבל את שכרו בזמן – דבר 

שהתורה אוסרת:                             )2 מילים(

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.1

.2

.3

.4

.5

.6

מאת: אליסף תל אור, 
ראש תחום כתיבה 

ב”מיתרים”. 

סיפור: השבת אבידה
פעם אחת מצא רבי חנינא בן דוסא 
הכניס  ביתו.  פתח  ליד  תרנגולות 
אותן לביתו- עד שיבוא אדם וידרוש 
לא  ואיש  חלפו-  הימים  אך  אותם. 
בא. בכל אותה עת הוא גידל אותן, 
והדבר כבר היה עליו לטורח, והוא 
התרנגולות,  את  למכור  החליט, 

ובמקומם לקנות עיזים.
על  שחולף  אדם  שמע  אחד,  יום 
ידי ביתו אומר לחברו: “כאן הנחתי 
התרנגולות”. שמע זאת רבי חנינא 
ושאלו: “יש לך סימן כהוכחה שהן 
שלך?” אמר לו: “כן”, והוכיח לו כי 
אכן כך הדבר. השיב לו רבי חנינא 

את אבידתו ונתן לו את העיזים.
מסכת  בבלי,  תלמוד  פי  על  )מעובד 

תענית דף כ”ה ע”א(

סדרת הדגל היוקרתית

INface
ר זקי העו נ בכל  ל  לטיפו

ליעוץ חינם ולפגישה:  אדם: 054-2623263  גד: 054-4943582



הרצוג ה הלוי  אייזיק  יצחק  רב 
זצ”ל היה הרב הראשי האשכנזי 
הראשון של מדינת ישראל. הוא 
נולד בכ”ח בכסלו ה’ תרמ”ט, 3 בדצמבר 
בן  כשהיה  פולין.  מזרח  בצפון   ,1888
הלוי  לייב  יואל  הרב  אביו,  התמנה   ,11
שבאנגליה,  בלידס  כרב  לשמש  הרצוג, 
והמשפחה עברה להתגורר שם. בהמשך 

עברו לצרפת, שם כיהן אביו ברבנות.
לרבנות  הוסמך  הרצוג  הלוי  יצחק  הרב 
מעבר  שנים.  עשרים  לו  כשמלאו 
חול  לימודי  הרב  למד  הקודש  ללימודי 
ובצרפת,  באנגליה  באוניברסיטאות 
לספרות  ד”ר  תואר  קיבל   26 ובגיל 

מאוניברסיטת לונדון. 

ממשיכו של הרב קוק
לכהן  החל   ,27 בן  כשהוא   ,1915 בשנת 
כרב באירלנד. ב-1925 הוא נבחר לרבה 
למנוע  הצליח  ואף  אירלנד,  של  הראשי 
את הכרזת השחיטה היהודית כלא חוקית. 
בהשפעת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 
ישראל,  לארץ  משפחתו  עם  עלה  הוא 
ונבחר להיות כרב ראשי לישראל לאחר 

פטירת הרב קוק בשנת 1936.
יצא  תרצ”ו-תרצ”ט  מאורעות  בעת 
ההבלגה  מדיניות  על  להקפיד  בקריאה 
כאשר  ב-1939  נקם.  ממעשי  ולהימנע 
את  שהגביל  השלישי,  ָבן  ַהָלּ הספר  יצא 
ואת  ישראל  לארץ  היהודית  ההגירה 
רכישת הקרקעות בידי יהודים, קרע אותו 
הרב  הקים  ב-1940  פומבית.  בהפגנה 
של  הגג  ארגון  הישיבות,  ועד  את  הרצוג 
ונבחר  ישראל  בארץ  הגבוהות  הישיבות 

לעמוד בראשו.

הצלת הילדים ממנזרים
בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה 
פעל הרב הרצוג להצלת יהודים. ב-1941 
דרך  הברית  לארצות  הצלה  למסע  יצא 
אפריקה  דרום  דרך  ובחזרה  אנגליה 
1946 יצא למסע ברחבי  ומצרים. בשנת 
השואה  ניצולי  את  לשכנע  כדי  אירופה 
באופן  פעל  הוא  ישראל.  לארץ  לעלות 
היהודים  הילדים  את  להחזיר  אישי 

מהמנזרים שבהם הוסתרו.
הרב הרצוג היה המייסד של מכון יד הרב 
מותו(.  לאחר  שמו  על  )שנקרא  הרצוג 
מכון זה אחראי להוצאת האנציקלופדיה 
תלמוד  של  מדעית  והוצאה  התלמודית 

“היכל  הקמת  את  יזם  כן  כמו  בבלי. 
הרבנות  של  החדש  הבניין  שלמה”, 
הראשית. בשנת 1958 זכה בפרס ישראל 

לספרות תורנית.

מורשת ומשפחה
“שו”ת  הספרים  את  חיבר  הרצוג  הרב 
“תורת  ופסקים”,  “כתבים  יצחק”,  היכל 
האהל”, ”ותחוקה לישראל על פי התורה”. 
מהחוקרים  היה  הרצוג  הרב  כן  כמו 
נוסח התפילה  הגדולים בתחום התכלת. 
נעזר  והוא  בידו,  חובר  המדינה  לשלום 
בן  ברב הראשי הספרדי בתקופתו, הרב 

ציון מאיר חי עוזיאל. 
הרב יצחק הלוי הרצוג נפטר בי”ט בתמוז 
עובדיה  הרב   .1959 ביולי   25 תשי”ט, 
מנהיגם  “היה  בהספדו:  עליו  אמר  יוסף 
של ישראל, אהב צדק ושנא רשע, ותמיד 
נפשו  מסר  ישראל...  על  סנגוריה  לימד 

להצלת ילדי ישראל”. 

יצחק,  על שמו נקראים היישוב משואות 
רחוב  ברק,  בבני  הרצוג  קריית  שכונת 
ראשי בירושלים ורחובות בערים נוספות; 
“נווה  התיכונית  הישיבה  הרצוג;  הרב  יד 
בממ”ד  הספר  ובית  גלים  בניר  הרצוג” 

“ימין הרצוג” באילת.
הרב הרצוג היה נשוי לשרה, בתו של הרב 
נולדו  לזוג  מלונדון.  הילמן  יצחק  שמואל 
של  השישי  נשיאה  לימים  הרצוג,  חיים 
יעקב הרצוג, שכיהן  וד”ר  ישראל  מדינת 
כמנכ”ל משרד ראש הממשלה. נכדו, בנו 
האופוזיציה,  יו”ר  הוא  הרצוג,  חיים  של 
יצחק  הציוני”,  “המחנה  סיעת  ויו”ר  ח”כ 

)ּבּוִז’י( הרצוג.

רגע היסטורי
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יצחק אייזיק הלוי הרצוג

תאריך לידה:
כ”ח בכסלו התרמ”ט

תאריך פטירה:
י”ט בתמוז תשי”ט

)בגיל 70(

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


