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פרשתנו ב תחילת 
לשיאה  מגיעה 
הדרמות  אחת 
לאחר  במקרא.  הגדולות 
שבסוף הפרשה הקודמת 
באמתחת  הגביע  נמצא 
מציע  ויהודה  בנימין, 
אֶמר  “ַוֹיּ פנים:  בבושת 
ַלאֹדִני  אַמר  ֹנּ ַמה  ְיהּוָדה 
ק  ְצַטָדּ ִנּ ּוַמה  ר  ַדֵבּ ְנּ ַמה 
ֲעֹון  ֶאת  ָמָצא  ָהֱא-ֹלהים 
ּנּו ֲעָבִדים ַלאֹדִני  ֲעָבֶדיָך ִהֶנּ
ִנְמָצא  ר  ֲאֶשׁ ם  ַגּ ֲאַנְחנּו  ם  ַגּ
יוסף:  ָידֹו”, משיב  ְבּ ִביַע  ַהָגּ

ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש  זֹאת  ֵמֲעׂשֹות  י  ִלּ ָחִליָלה  אֶמר  “ַוֹיּ
ם  ְוַאתֶּ ָעֶבד  י  ִלּ ִיְהֶיה  הּוא  ָידֹו  ְבּ ִביַע  ַהָגּ ִנְמָצא 
לֹום ֶאל ֲאִביֶכם” )בראשית מ”ד, ט”ו- ֲעלּו ְלָשׁ
י”ז(. בשלב זה ניגש יהודה ל”נאום של חייו”. 
השליט  בפני  נושא  שהוא  הנרגש  הנאום 
בקשת  ייחודי,  באופן  בתוכו,  משלב  המצרי 
האשמה  של  בקורטוב  מהולה  תחנונים 
ותוכחה מוסתרת. ברם, עיון מדוקדק בנאום 

הדרמטי זה מעלה כמה תמיהות קשות. 
ואמפתיה  אמינות  ליצור  יהודה  חפץ  אכן  אם 
לקבל  שיוכל  מנת  על  המצרי  השליט  בלב 
הרי  בנימין,  תחת  עבד  להיות  הצעתו  את 
עצמו  להציג  שלא  ולהישמר  להיזהר  שעליו 
סוטה  זה  כיצד  כן,  ואם  ורמאי.  כתככן  בעיניו 
נקודות  מעט  בלא  האמת  מן  בנאומו  יהודה 

משמעותיות? 

כיצד יהודה משנה את האמת
ֲעָבָדיו  ַאל ֶאת  ָשׁ “ֲאֹדִני  כבר המשפט הראשון, 
י”ט(,  ָאח” )שם, שם,  אֹו  ָאב  ָלֶכם  ֲהֵיׁש  ֵלאמֹר 
אינו נכון. יוסף מעולם לא שאל זאת, הם אלה 
אֶמר  “ַוֹתּ גם הטענה הבאה:  שסיפרו מרצונם. 
ָעָליו”  ֵעיִני  ְוָאִשׂיָמה  ֵאָלי  הֹוִרֻדהּו  ֲעָבֶדיָך  ֶאל 
)בראשית מ”ד, כ”א(, אינה אמת. יוסף מעולם 
לו  לכשסיפרו  זו.  קפריזית  בקשה  ביקש  לא 
יוסף  ביקש  משפחתם,  על  מרצונם  האחים 
זֹאת  “ְבּ לבדוק את האמת בסיפורם ואזי אמר 
ֲחנּו  ְוִיָבּ ה...  ֵהָנּ ֹטן  ַהָקּ ֲאִחיֶכם  בֹוא  ְבּ ֵחנּו...  ָבּ ִתּ
ט”ו- מ”ב,  )בראשית  ֶכם”  ִאְתּ ַהֱאֶמת  ְבֵריֶכם  ִדּ
יהודה,  דברי  המשך  גם  כן,  על  יתר  ט”ז(. 
ַער ַלֲעֹזב  אֶמר ֶאל ֲאֹדִני ֹלא יּוַכל ַהַנּ המשפט “ַוֹנּ
ָוֵמת” )בראשית מ”ד,  ָאִביו  ֶאת  ְוָעַזב  ָאִביו  ֶאת 

כ”ב(, לא נאמר על ידי האחים מעולם. 
כיצד, אפוא, מעז יהודה לשקר במצח נחושה 
המשפחה  וגורל  גורלו  אשר  המצרי  לשליט 
מנת  על  בידו?  זה  קריטי  ברגע  נתונים  כולה 
כיוון  נציע כאן בזהירות  זו  להשיב על תמיהה 

שעשוי  חדש,  מחשבה 
נראה  להבהיר את הסוגיה. 
שלא  יכלו  לא  האחים  כי 
להתנהגותו  לב  לשים 
המוזרה של השליט המצרי 
הוא  אחד  מצד  כלפיהם. 
אליהם,  ומתאכזר  מתנכל 
הוא  השני  הצד  מן  אך 
פעם  מדי  אותם  מפתיע 
במחוות אנושיות מתמיהות. 
הצעתו  את  למשל,  כך 
את  להשאיר  הראשונה 
אח  ולשלוח  במאסר  כולם 
אחר להביא את בנימין, הוא 
יישאר  שמעון  שרק  בהצעה  לפתע  ממיר 
ובדרך  בנדיבות,  אותם  מצייד  הוא  במצרים. 
כבר  כספם.  הושב  כי  להפתעתם  מגלים  הם 
אז הם תמהים. בשובם בפעם השנייה למצרים 
עם  בפגישתם  יותר.  עוד  התמיהה  מתחדדת 
הוא מביע התעניינות אמיתית  השליט המצרי 
ונוגעת ללב בגורל אביהם, וכמו לא די בכך, הם 

מוזמנים לסעודת מלכים.

החשד שמא האיש המסתורי הוא יוסף
מעבר לכל זאת מספרת לנו התורה כי האחים 
אשמה  תחושת  של  מתמשכת  בתודעה  חיו 
שחלפו  אף  וזאת  יוסף,  אחיהם  מכירת  על 
20 שנה מאז מעשה המכירה. אשר  יותר מ- 
כן נראה, כי לנוכח כל התמיהות שמעלה  על 
התנהגותו של האיש, לא יהיה זה מופרך להניח 
החשד  האחים  בלב  עולה  כלשהו  בשלב  כי 
המצרי.  השליט  של  האמיתית  זהותו  בדבר 
ברצוננו להציע אפוא, כי כאשר ניגש יהודה אל 
בליבו  מקנן  כבר  הנרגש,  בנאומו  ופותח  יוסף 
הרעיון הנועז כי יתכן ועומד הוא בפני אחיו יוסף. 
כיון שכך, הוא בונה נאום מתוחכם ודו-משמעי 
ברובד  הימור.  של  מקורטוב  יותר  בו  שיש 
מדובר  אם  גם  לדברים משמעות  יש  החיצוני 
ההאשמות  למרות  המצרי,  למלך  במשנה 
הבלתי מדויקות המשולבות בהם. אולם ברובד 
הפנימי - והמשמעותי יותר - מכוון הנאום אל 
האפשרות שאכן האיש העומד לפניו הוא יוסף 
אחיו, הוא ולא אחר. ברובד זה דבריו של יהודה 
הם חץ שנון המכוון אל ליבו של האח המתנכר 
כדי לאלצו להסיר את המסכה מעל פניו. ואכן 
דברים היוצאים מלב אח נכנסים לב אח, “ְוֹלא 
אֶמר  ְבִכי... ַוֹיּ ן ֶאת קֹלֹו ִבּ ֵתּ ק... ַוִיּ ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפּ
יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי” )בראשית 

מ”ה, א’-ג’(.
*הכותב הוא ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב 
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פינת הילדים
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משפט הלכה 
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ח”כ נאוה בוקר )הליכוד(
ח”כ שלי יחמוביץ’ 

)המחנה הציוני(

עו”ד ירון קנר
עו”ד אברהם סופר
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אחת על אחת

“מיתרים”

הרב חיים חורי זצוק”ל

חורבן בית המקדש
 - עשרה בטבת

החיבור בין תחילת החורבן הלאומי 
החורבן  לבין  המקדש  בית  של 
הלאומי הגדול של דורנו, השואה, 
רבה  במידה  יותר ממתבקש.  הוא 
שהחלה  הדרך  כי  לומר  ניתן 
קיצה  אל  הגיעה  בטבת  בעשרה 
של  הנוראית  בשואה  הטראגי 
יהודי אירופה, ובחורבן ממנו העם 
היום.  עד  התאושש  לא  היהודי 
תש”ל  שנת  בטבת  עשרה  ביום 
העיר  חומת  ושופצה  הושלמה 
מלחמת  קרבות  לאחר  העתיקה 
ששת הימים. אנו תקווה שיום זה 

יהפוך מיום אבל ליום טוב. אמן.
שבת שלום, יחיאל מלכה



המערכת

יום הקדיש הכלליעשרה בטבת

חברה והלכה

תקופה פ מציירת  “ויגש”  רשת 
בארץ  שגר  מי  כל  בחיי  קשה 
תקופה  ובפרט.  ככלל  ישראל 
מאוד לא פשוטה מבחינה כלכלית עבור 
בניו ובני בניו של ישראל. הבנים עוברים 
)מצאו  משונות  ולעיתים  שונות  חוויות 
למאסר(  נכנס  אח  בשקם,  כספם  את 
ולבני משפחותיהם  בניסיון לצבור להם 
אוכל בתקופה הקשה. במסגרת הניסיון 
הכלכליים,  הקשיים  עם  להתמודד 
ובני ישראל  מתרחשת תפנית בעלילה, 
העל  מעצמת  של  השליט  כי  מגלים 
הדחוי  האח  מאשר  פחות  לא  הוא 
שאותו ביקשו להרוג, והסתפקו בלמכור 
להותיר  מאחיו  מבקש  יוסף  למצרים. 
להם  ומבהיר  החששות,  כל  את  בצד 
בני  האחים,  של  הכלכלי  שהשיקום 
רק  יהיה  הזקן  ואביהם  משפחותיהם 
תמונת  את  מבין  יעקב  מצרים.  מתוך 
הארץ.  מן  לרדת  ומחליט  המציאות, 
הייתה  לא  אז  כבר  הארץ  מן  הירידה 
ההיבט  מן  בו  להתגאות  שנכון  מהלך 
החברתי. אחרת אין דרך אחרת להסביר 
בני  כל  עם  יעקב  של  העצירה  את 
המשפחה בבאר שבע במקום בדיוק בו 

היה אביו, וזאת כדי לקבל את “האישור” 
מהארץ.  לרדת  לו  המתיר  מיצחק 
הפסוקים,  של  בהמשכם  לפתע,  ואז 
אנחנו  למצרים,  הירידה  תיאור  במהלך 
עוצרים לרגע ומתארים את כל היורדים 
היוחסין  ובאילן  המלא  בשמם  למצרים 
ניתן היה להסתפק בציון כמות  שלהם. 
בית  לפי  לפרט  לחילופין  או  היורדים 
אב. אבל לא היא. הפרשה בחרה לציין 
את כל היורדים למצרים במלואם. כולם 
המציאות  למול  עומדים  המלא  בשמם 
לעזוב  צריכים  שהם  ההחלטה  ולמול 
אין  מהארץ.  ולרדת  אביהם  נחלת  את 
מה להתחבא או לייצר מציאות אחרת. 

להכיר במציאות כהווייתה
נכון להכיר במציאות  כי  המסר האומר 
במהותו  גם  אותנו  פוגש  כהווייתה 
עשרה  צום  של  )יחסית(  המתחדשת 
בטבת. פרשת “ויגש” פוגשת את עשרה 
במסר  גם  השנה  בלוח  מלבד  בטבת 
נסביר: עשרה בטבת  דלעיל.  שהזכרנו 
 588 בשנת  כי  המציין  התאריך  הוא 
נבוכדנצאר  של  המצור  החל  לפנה”ס 
כידוע,  המצור,  ירושלים.  על  בבל  מלך 

בחורבן  וחצי  שנה  לאחר  הסתיים 
ירושלים ובית המקדש הראשון. 

בשנת  המדינה,  קום  לאחר  שנתיים 
1950, הוחלט לקבוע יום זה כיום הקדיש 
לא  מותם  שיום  השואה  לחללי  הכללי 
שהוביל  המצור  תחילת  לכאורה,  נודע. 
לחורבן וקדושי השואה שיום מותם לא 
נודע אינם ראויים כל אחד ליום נפרד? 
למציאות,  ומפוקח  נכון  מבט  אלא 
כמבטו של יעקב, מוביל להחלטה שנכון 
לאחד כדי להעצים משמעות לכל אחד 
יום  אינו  בטבת  עשרה  המאורעות.  מן 
החורבן, הוא יום תחילת המצור, והניסיון 
מאוד  היה  חורבן  כמרכיב  אותו  למצב 
השואה  קדושי  חללי  ציבורית.  מורכב 
מאלו  שונים  ידוע  אינו  מותם  שיום 
מסרו  הם  מתי  המשפחה  בני  שיודעים 
נפשם על קידוש השם. צירוף המשמעות 
מצב  יצר  בטבת  עשרה  ליום  הנוספת 
שבו השלם גדול מסך כל מרכיביו תוך, 

כאמור, מבט מפוקח לעבר המציאות. 

*הכותב הוא מנכ”ל קואליציית 
“שבת שוויון”
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פרשת “ויגש” ועשרה בטבת
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גיליון מס’ 10
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

רועי לחמנוביץ’-שהם

לישראל, ה הראשית  רבנות 
זצ"ל  הרצוג  הרב  בראשות 
את  קבעה  זצ"ל,  עוזיאל  והרב 
הכללי  הקדיש  כיום  בטבת  עשרה  יום 
בידו  שאין  מי  כל  על  קדיש  יאמר  בו 
תאריך פטירת יקיריו, וכן על כל מי שאין 
נקבע  בתקנה  קדיש.  אחריו  שיגיד  מי 

שהציבור כולו יגיד קדיש. 
ידי  על  נקבע  בטבת  העשרה  תאריך 
הרבנות, שכן כך ביקשה לקשור בין שני 
אירועים: התחלת החורבן שממנו החלה 
האחרונה  ועד  פורענויות,  שרשרת 

והקשה בהן – השואה.
אחרים,  שיקולים  מתוך  יותר,  מאוחר 
כיום  בניסן  כ"ז  יום  את  הכנסת  קבעה 
הזיכרון לשואה ולגבורה. אין כאן כוונה 

שותפים  ואנו   הציבור,  מן  לפרוש  
מבחינה  אך  הממלכתיים,  לטקסים 
הלכתית אין אפשרות לקבוע יום תענית 
תקנת  לכך,  אי  ניסן.  בחודש  והספד 

עשרה בטבת לא זזה ממקומה. 
דור ראשון לאומרי הקדיש הולך ופוחת. 
וגוברות.  הולכות  וההשכחה   השכחה 
זה הזמן שאנו, בני הדור השני והשלישי, 
שאין  מי  קדיש.  ונאמר  אחריות  ניקח 
אף  צריך  בשואה,  שנספו  קרובים  לו 
לאמירת  אישית  מחויבות  להרגיש  הוא 
ולא  ישראלי  כלל  קדיש  זהו  הקדיש. 

קדיש אישי.
בטבת,  בעשרה  בית  בכל  דולק  נר 
לעדה  קשר  )בלי  רבבות  של  וקדיש 
ומוצא( מכבד ומנציח  את ששת מיליון 

הנספים  מתוך קדושה ותפילה. ילדינו, 
שיענו אמן אחרי קדיש כזה, ייקחו בבוא 
על  הקדיש  אמירת  את  בעז"ה,  היום, 
בשנה  הלאה.  אותו  ויעבירו  כתפיהם, 
שעברה פנה בתקשורת הכתובה, הרב 
הראשי הרב דוד לאו לאמר את הקדיש 

הכללי.

בידינו הדבר, אם קדיש של רבבות לזכר 
הקדושים יישמע בעולם מכאן ובדורות 
"ונתתי להם...  יחדל.  הבאים או חלילה 

יד ושם..."
 - לפיד הקדיש לא יכבה.

* התקבל במערכת “עלון השבת” 
מהגב’ חיה פטרון/בית אל
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כיצד נראה ערב שבת בביתך?
אנו מקבלים את השבת באופן מסורתי יחד עם בנותיי וחתני, יושבים לשולחן 
בערב שישי הכולל קידוש, וסועדים יחד. במהלך הסעודה כל אחד מספר 
איך עבר עליו השבוע. אני טורחת לעדכן את בנותיי ובני הזוג שלהם בשבוע 
וימניים  נושאים חברתיים  החולף בכנסת, ומספרת להם איך אני מקדמת 

שעל סדר היום הציבורי.
איזו פרשה או תפילה את אוהבת במיוחד?

אני מאוד אוהבת את הפיוט “לכה דודי”, שחובר על ידי הרב שלמה אלקבץ. 
בפיוט למעשה קוראים לשבת לבוא ולהיכנס לביתנו, ולהביא עמה את קדושת 

השבת תוך תשומת לב מיוחדת לשמירה על עם ישראל ובניין ירושלים.
איך משלבים קריירה פוליטית עם בית ומשפחה?

גדולות  כבר  בנותיי  למזלי,  האלה.  הנושאים  שני  את  לשלב  מאוד  קשה 
הבית  מעבודות  ניכר  חלק  למעשה,  אמא.  צמוד של  לטיפול  זקוקות  ולא 
סבורה שדחיקת  אני  כך.  על  להן  מודה  ואני  לבד,  מבצעות  הן  ותחזוקתו 
הנושאים האישיים לסוף סדר העדיפויות, מאפיינת כמעט כל אדם שעוסק 
לחיים  להיכנס  שבחרתי  לפני  בחשבון  זאת  ולקחתי  ציבורית,  בשליחות 
הפוליטיים. אך למרות זאת אני זוכה לסיפוק רב בעבודתי כחברת כנסת, 

ושמחה על הזכות שנפלה בחלקי לעזור לאחר.
באילו קשיים נתקלת אישה בתחום הפוליטיקה?

זה לא סוד שהעולם שלנו הוא מאוד פרו-גברי. כדי להצליח צריך לגדל 
זאת  לצד  ואגרסיביות.  כמו מרפקנות  גבריות  תכונות  ולסגל  פיל  עור של 
אני רואה שבשנים האחרונות הנשים מצליחות ליצור לעצמן בתוך העולם 
רכות אהבה  ולהביא עמן  הזה של הפוליטיקה, את המקום שלהן,  הגברי 
כדי  יותר  תקיפה  בדרך  לנהוג  צריכה  הייתי  רבות  פעמים  שכנוע.  ויכולת 
שעמדתי תישמע. המקום הבולט ביותר שבו נהגתי הוא המאבק להעלאת 
נגד  להצביע  לאחר שסירבתי  רק  לצערי,  הנכים שאני מקדמת.  קצבאות 
אותי  לקחת  רלוונטיים  גורמים  החלו  קצבאותיהם,  להעלאת  חוק  הצעת 
ואת דרישותיי קצת יותר ברצינות, ואני מאמינה שעוד אביא שינוי וקצבאות 

הנכות תעלנה ותשתוונה לגובה שכר המינימום בהקדם.
על אילו הצעות חוק ופעילויות את שוקדת בימים אלה בכנסת?

אני יכולה לחלק את הצעות החוק שאני מקדמת לשני סוגים. האחד ימני 
והשני חברתי. בפן הימני, העברתי לא מזמן את חוק הדגל, שבמסגרתו מי 
שיבזה את כבוד הדגל יקבל עונש של שלוש שנות מאסר וקנס של 58000 
₪. בנוסף אני מקדמת שתי הצעות חוק המיטיבות עם חיילים משוחררים. 
האחת מעניקה לחיילים קרביים משוחררים הנחה של 90% מארנונה לדירות 
בגודל של עד 70 מטרים למשך שנה, והשנייה פטור לחיילים משוחררים 
מדמי ביטוח לאומי למשך שנה ולקרביים למשך שנתיים. בתחום החברתי 
שיזמתי  החוק  הצעת  היא  שבהן  הבולטת  אך  רבות  יוזמות  מקדמת  אני 
להעלאת קצבאות הנכות, לפיה יש להעלות לאותם נכים שאין להם כיסוי 
ביטוחי נוסף על ביטוח לאומי, את הקצבה לגובה שכר המינימום, סכום של 

4650 ₪ ובכך להבטיח להם חיים בכבוד.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

התקציב שהעברנו כעת הוא תקציב טוב עבור עם ישראל, אך יחד עם זאת 
אינני רואה עדיין את השינוי המיוחל בשוק הדירות. לצערי, צעירים רבים 
מקווה  אני  לעצמאות.  ולצאת  דירה  לרכוש  מתקשים  עדיין  בנותיי  ובהם 

שנראה בהקדם את פירות השינוי בתקציב גם במציאות שבה אנו חיים.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטית?

ומאפשרים  זה,  את  זה  שני אלה משלימים  אני מאמינה שלמרות המתח 
ושורשינו  תרבותנו  על  שמירה  תוך  ומכילה  מקבלת  בחברה  לחיות  לנו 
קודם  היא  מדינתנו  היהודית.  לזהות  עליונה  חשיבות  רואה  אני  היהודים. 
כל מדינה יהודית, מדינה לעם היהודי, היחידה בעולם, ורק לאחר מכן היא 
גם דמוקרטית. עלינו לשמור על המדינה הזאת שהקמנו בהרבה דם מכל 
היהודי, כמובן לצד קבלת האחר שמסכים  אופייה  לוותר על  ולא  משמר, 

ורוצה בקיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית יחדיו.

כיצד נראה ערב שבת בביתך?
בדרך כלל ארוחה משפחתית הכוללת את המשפחה הגרעינית, החברה 
מוקדם  שישי  יום  בכל  מזדמנים.  וחברים  משפחה  קרובי  ועוד  הבן  של 
בבוקר אני רוכבת על האופנים שלי לשוק הכרמל, שאני מתגוררת בסמוך 

אליו, ואני עושה קניות לארוחת שישי. אני בשלנית מצוינת וגאה בכך.

איזו פרשה או תפילה את אוהבת במיוחד?
דברים,  בספר  “ויתחנן”  פרשת  היא  ספק  ללא  עליי  האהובה  הפרשה 
מחדש  מתפעמת  פעם  כל  אני  כסוציאליסטית,  השבת.  ביום  העוסקת 
ופערים  עבדות  של  בתקופה  שנים  אלפי  שלפני  הזה,  המופלא  מהדבר 
עצומים בין האדון ועבדו, ניתנה הזכות המופלאה ליום מנוחה שבועי שהיא 
את  כולל  הזה שהוא  בציווי  שיפה  מה  במעלה.  ראשונה  סוציאלית  זכות 
כולם, כולל העבד והאמה והגר ואפילו הבהמה. בסטטוס שלי בוואטסאפ 
כתוב “גם חילונים מנסים לנוח בשבת”, ובעיניי זו זכות סוציאלית נאורה 

ומוסרית. 

איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?
שני הדברים האלה לא עומדים בסתירה אלא מעצימים אחד השני. אני 
יותר טובה, בין היתר, כיוון שאני אמא מאוד  בטוחה שאני שליחת ציבור 
ויש לנו  מסורה, ושאני אמא יותר טובה כי אני מעניינת את הילדים שלי, 
תחומי עניין ועולם ערכים משותף. כמובן שכשהם היו קטנים זה היה הרבה 
יותר קשה מבחינת עומס המטלות, אבל למזלי הרב אבא של הילדים שלי 
הוא אבא מאוד מסור, שנטל חלק שווה בגידולם, ואין ספק שהייתה לזה 

משמעות מרחיקת לכת.  

באילו קשיים נתקלת אישה בתחום הפוליטיקה?
באופן כללי אישה נכנסת למערכת הפוליטית, כמו לכל מקום שיש בו כוח 
והשפעה, מתוך עמדת נחיתות ביחס לגברים. רבים מאוד מהפוליטיקאים 
ביטחוני  מאוד  הוא  בארץ  הפוליטי  והשיח  הביטחונית,  מהמערכת  הגיעו 
ואל נשים מתייחסים בו בהתנשאות מסוימת. כמובן שיש פעמים שבהם 
אני מציבה מראה בפני הדובר. זה קרה לי לאחרונה ממש, בוועדת חוץ 
וביטחון )שאני חברה בה(, שנאלצתי לעצור את הדיון הענייני ולתת שיקוף 

של סיטואציה שוביניסטית שהתרחשה.  

על אילו הצעות חוק ופעילויות את שוקדת בימים אלה בכנסת?
שכר  הגבלת  של  ההרחבה  היא  אותי  מעניין  שכרגע  מה  אך  הרבה,  יש 
בכירים, הישג מאוד משמעותי שלי שכרגע חל רק על החברות הפיננסיות, 
ואני רוצה שהוא יחול על כל החברות, כך שבעל השכר הגבוה לא ירוויח 
יותר מ-2.5 מיליון שקלים בשנה או לחלופין פי 35 מבעל השכר הנמוך. 
עוד הצעת חוק - שעובד קבלן שנאלץ להחליף מקומות עבודה, כי הקבלן 
שלו הפסיד או זכה במכרז, יוכל לעזוב ולקבל את מלוא פיצויי הפיטורין 
נוספת היא  אם הוא לא מעוניין להיטלטל כחפץ ממקום למקום. הצעה 
ביטול המטה לביטחון לאומי שהפך להיות גוף מיותר משום שצה”ל וכוחות 

הביטחון עושים עבודה הרבה יותר יסודית ומעמיקה ממנו.

מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?
ישראל  במדינת  מהעובדים  חצי  עניים.  אנשים  עם  עשירה  מדינה  אנחנו 
נסבל. האבטלה אמנם  בלתי  וזה מצב  מרוויחים פחות מ-6000 שקלים 
נמוכה, אבל אנחנו במצב שגם עבודה מאוד קשה לא מחלצת מעוני, וההון 
זורם לידיהם של מעטים. בעיניי זה לא מוסרי ולא כלכלי, ואני עושה הכל 
כדיי לתקן את העיוות הזה. בתקציב האחרון, בוצעו קיצוצים גדולים של 
יותר מחמישה מיליארד שקלים, שפגעו בבריאות, ברווחה ובחינוך. קיצוץ 
ויותר מכל, הופך את  ופוגע בשירותים הבסיסים של האזרח  כזה מקטין 

העניים לעוד יותר עניים.

ח”כ  נאוה בוקר
 )הליכוד(

ח”כ שלי יחימוביץ’
)המחנה הציוני(
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נקודות ציון בחינוך

מתוך ה לקוחה  “ויגש”,  פרשת  פרשתנו,  של  הפטרה 
פרק ל”ז בספר יחזקאל. בפרק זה מובאים דבריו של 
איחודן של  על  הוא מתנבא  יחזקאל, שבהם  הנביא 
ה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכֹתב  ממלכות ישראל ויהודה: “ְוַאָתּ
ָעָליו  ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב  ֲחֵבָריו  ִיְשָׂרֵאל  ְוִלְבֵני  ִליהּוָדה  ָעָליו 
ית ִיְשָׂרֵאל ֲחֵבָריו. ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל  ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל ֵבּ
ה ָאַמר ה’ אלוקים  ָיֶדָך... ֹכּ ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְבּ
ִיְשָׂרֵאל  ְבֵטי  ְוִשׁ ַיד ֶאְפַרִים  ְבּ ר  ה ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶשׁ ִהֵנּ
י אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִשׂיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו  ֲחֵבָריו ְוָנַתִתּ

ָיִדי” )יחזקאל, ל”ז, ט”ז- י”ט(. ֶאָחד ְבּ
מבחינות מסוימות, דבריו של הנביא יחזקאל התגשמו בימינו 
ספרד  ממגורשי  החל  רבים:  יהודים  של  לפעולתם  הודות 
שבחרו לחדש את הישוב היהודי בארץ, ובכלל זה פועלה של 
יהודית בארץ, דרך עליית רבי  ריבונות  גרציה להקמת  דונה 
יהודה החסיד במאה ה-18, עליית תלמידי הגר”א בראשית 
המאה ה-19, העליות מצפון ומתימן, ממזרח וממערב, שקדמו 
להקמת המדינה והניחו את התשתית להקמתה, ועד לעליות 
ההמונים שלאחר הקמת המדינה. אך מבחינות אחרות, נדמה 
כי שני העצים שעומדים כיום נטועים באדמה אחת, באדמתם, 
מסתגרים עץ עץ בערוגתו ואינם קרבים זה אל זה. והחזון של 

הנביא יחזקאל: “ועשיתם לעץ אחד” – עודנו רחוק.
לשמור  הורגלו  בהן  הארוכות,  הגלות  שנות  בשל  כי  נדמה 
זהותם  את  לאבד  שלא  בכדי  וזאת  הכלאיים,  מן  עצמם 
היהודית, גם עתה כשהם נטועים באדמתם חוששים הם מפני 
הכלאים, ואיבוד זהותם הייחודית. ואולי בשל אותה הגלות, בה 
כמעט ולא נלמדו המשניות העוסקות במצוות התלויות בארץ, 
נעלמה גם ההלכה החשובה לפיה: הכלאיים אסורים רק במין 
שאינו במינו, אך מין שבמינו - הם מותרים )כלאים, פרק א(. 
ועל כן, החשש מפני איבוד הזהות האישית או הקהילתית של 
הוא  יהודים אחרים ממנו,  מול  או אחר, אל  כזה  יהודי  אדם 
בבחינת “לא דיך מה שאסרה תורה?!” )ירושלמי, נדרים, פרק 

ט, הלכה א(.
להזכיר  “מיתרים”:  רשת  של  ממטרותיה  אחת  כן  אם  זוהי 
לעצים השונים שמרכיבים כיום את העם היהודי, שמלאכת 
זו  הרכבה  מכך, שמלאכת  יותר  ועוד  היא.  כשרה  ההרכבה 
ישראל  ובהובלתו של עם  היא חלק מהותי בתיקון החברה, 
“ֶאְפַרִים  ויתגשמו בנו דברי הנביא:  אל עבר אחדותו. מי יתן 
א ֶאת ְיהּוָדה, ִויהּוָדה ֹלא ָיֹצר ֶאת ֶאְפָרִים” )ישעיהו, פרק  ֹלא ְיַקֵנּ

י”א, פסוק י”ב(.
*הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

נבואת הנביא יחזקאל-ממלכות ישראל ויהודה

אליסף תל אור-מזכרת בתיה

פרשת השבוע

תי דרמות גדולות מתחוללות בפרשת “ויגש”. האחת, ש
אנושית, היא שיאו של המפגש בין יוסף ואחיו. לאחר 
אחד הנאומים האמיצים במקרא, נאומו של יהודה, 
יוסף המצטיין בשליטה עצמית, עוד מספיק להוציא את כלל 
לעצמו  מרשה  הוא  אז  ורק  החדר,  מן  והיועצים  המשרתים 
להתפרק בבכי ולהתוודע לאחיו. נאומו של יהודה הוא מופת 
הסופית,  ההוכחה  את  בו  רואים  פרשנים  אחריות.  ללקיחת 
יוסף, על מנת לדעת שהאחים אכן השתנו. גם  שהיה צריך 
21 שנים  יכולים לכפר על הדבר הנורא שעשו  אם הם לא 
יהודה מציע את  בניסיון.  עומדים  כן, הרי שהפעם הם  לפני 
לסופו.  יוסף  של  המשחק  את  ומביא  בנימין,  תמורת  עצמו 
באחיו,  רגשות  תערובת  מעורר  שלו  שהווידוי  להניח  אפשר 
מתדהמה ואולי אפילו הקלה, כאשר הם עומדים מול שליט 
כל יכול, מאות קילומטרים מהבית, ועד פחד גדול מתגובתו 

של יוסף, האח האבוד, מקור הסוד המשפחתי הנורא.
הדרמה השנייה היא דרמה כלכלית. יוסף, שליטה בפועל של 
המעצמה האזורית, מנצל את משבר הרעב הגדול על מנת 
לקדם סדר חדש. אם הקשר בין השליטים לנשלטים היה עד 
אז רופף, וכלל בעיקר מיסוי בתבואה, ברכוש ובעבדות, הרי 

יוסף הממלכה הופכת להיות בעלים של אדמות  שבהנהגת 
הייתה  ריכוזיות שלטונית, שלא  מייצר  הזה  מצרים. המהלך 
כדוגמתה. במובנים רבים זו הריכוזיות שיכולה הייתה לאפשר 
את העבדות הקולקטיבית של העברים, משפחתו של יוסף, 
בדור אחריו, הדור “שלא ידע את יוסף”. גלגל סובב בעולם...

עברית.  למנהיגות  הגדולים  המודלים  שני  הם  ויוסף  יהודה 
משיח  המשיחיות.  של  התחנות  בשתי  מדובר  לבוא  לעתיד 
דוד,  בן  הניהולי, הראש. משיח  הוא המשיח המכין,  יוסף  בן 
משבט יהודה, הוא המשיח השלם. הפרשה שלנו יכולה לחדד 
מדוע. יהודה הוא מנהיג רווי אינטליגנציה רגשית. במקום שבו 
הוא יכול לחמוק בקלות מאחריות, הוא לוקח אחריות. במקום 
שבו הוא יכול לבחור שלא להסתכן, מול מנהיג כל יכול, הוא 
הולך קדימה. בכבוד ובנחישות. מדובר בלקח מהדהד לדורות. 
בקהילה,  במשפחה,  מאיתנו,  ואחת  אחד  כל  של  המנהיגות 
ראש  כיפוף  של  מנהיגות  להיות  יכולה  ציבורית,  בהנהגה 
והסתגלות. היא יכולה להיות מנהיגות פורצת דרך ומחוללת 
שינוי ותיקון אמיתיים. בזמנים קשים ומורכבים, אנחנו זקוקים 

למנהיגות כזו. השראה כבר יש לנו...
*הכותב הוא גבאי בית הכנסת בקיבוץ ברור חיל

אבי דבוש-קיבוץ ברור חיל

יהודה ויוסף - המודלים למנהיגות
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כבוד האסיר

יוסף ב שבין  הדרמה  שיא  לנקודת  מגיעה  פרשתנו 
לאחיו. כזכור, בארץ כנען שורר רעב ובעקבותיו יורדים 
אותם  מחשיד  אותם,  מזהה  יוסף  למצרים.  האחים 
בריגול ומודיע להם שבכדי להפריך זאת עליהם להביא אליו 
ימים,  שלושה  למשך  יוסף  אותם  עוצר  בהמשך  בנימין.  את 
משחרר אותם וכולא את שמעון “לעיניהם” )פרק מ”ב, פסוק 
יוסף  של  כליאתו  כי  מתואר  מדוע  השאלה:  ונשאלת  כ”ד(. 
בוצעה לנגד עיניהם של האחים. פרשני המקרא דרשו זאת 
באופנים שונים לחיוב ולשלילה, ואלה דברי רש”י: “לא אסרו 

אלא לעיניהם וכיוון שיצאו, הוציאו והאכילו והשקהו”. 
בימינו החובה לזון ולהשקות אסירים הינה ברורה בכל מדינה 
עוד  העברי  המשפט  כיצד  לראות  מעניין  עוררין.  עליה  ואין 
בחברה  כאשר  זאת  קהל,  בתקנות  זאת  עיגן  דנא,  מקדמת 

הלא יהודית, חובה זו כלל לא הוכרה.
דובנוב,  שמעון  )בעריכת  ליטא  מדינת  קהילות  ועד  בפנקס 
ברלין, תרפ”ה-1925, ע’ 20( מובאת תקנה שהותקנה בשנת 
שצ”ז-1637, הדנה בעניין החובה המוטלת על המלווה לספק 
מזונות ללווה היושב במאסר, וזו לשונה: “אם יושיב אחד את 
בעל חובו )=הכוונה ללווה( בתפיסה, מחויב ליתן לו מזונות כפי 
ויעלה על חובו”. קרי, מלווה שדורש את  דין,  עיני בית  ראות 
מאסרו של הלווה חייב לספק לו מזונות בהתאם לשיקול דעתו 
של ביה”ד, ורשאי לדרוש את הוצאותיו עי ידי הגדלת חובו של 
הלווה. לתקנה זו  חשיבות רבה באותה תקופה שבה שלטונות 
בתי הסוהר, לעתים קרובות, לא סיפקו אוכל לאסירים, והחייב 

עצמו צריך היה לדאוג לפרנסתו.
על חריגותה של תקנה זו, ביחס לאותה תקופה, ניתן ללמוד 
בשנת  בסמוך  שניתן  באנגליה  הלורדים  בית  של  דין  מפסק 
פנה  והוא  חוב,  אי-תשלום  על  אדם  נאסר  במסגרתו   ,1663
הכלא.  כותלי  בתוך  למזונותיו  שידאגו  וביקש  המשפט  לבית 

דא עקא, שבקשתו נדחתה ונקבע שם שאדם שנכלא בגין אי 
תשלום חוב, אין מי שחייב במזונותיו, אף אם יגיע למצב של 
יוצא אפוא, שלא רק כבוד האדם מעוגן בהלכה, אלא  מוות. 

אף וביתר שאת, כבוד האסיר.

המצויות “ קרקעות  הפקעת  כ’(.  )מ”ז,  ְלַפְרֹעה”  ָהָאֶרץ  ִהי  ַוְתּ
העברי  במשפט  מעוגנת  השלטון  ידי  על  פרטית  בבעלות 
בכלל הידוע “מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו” )בבא 
קמא, ס’ ע”ב(. ההפקעה, כפי שעולה מהכלל, הינה לצרכי ציבור 
נועדה להכשיר החרמת  ולא  )סלילת דרכים או צרכים אחרים(, 
רכוש או קרקע הנעשית לצרכיו הפרטיים של המלך, כפי שמתואר 

למשל בספר מלכים בפרשת כרם נבות היזרעאלי.
קרקעות,  הפקעת  מאפשרים  ישראל  במדינת  שונים  חוקים 
הנמצאות בבעלות פרטית, על ידי המדינה. גם כאן, כמו במשפט 
העברי, ההפקעה כשרה רק אם מטרתה ניצול הקרקע המופקעת 
לטובת הציבור – הרחבת ערים, סלילת כבישים, בניית מבני ציבור 
המדינה  על  שאותו  מלא,  או  חלקי  פיצוי,  קובע  החוק  וכדומה. 

לשלם לבעל הקרקע המופקעת.
כשהקרקע  מצומצם,  בהיקף  בהפקעות  מדובר  המקרים  ברוב 
הקמת  או  כביש  סלילת  כגון  ספציפי  לצורך  דרושה  המופקעת 

הפקעות  גם  המדינה  בתולדות  ידועות  זאת,  עם  ציבור.  מבנה 
 ,1976 בשנת  התרחשה  שבהן  שהמפורסמת  היקף,  רחבות 
בתקופת ממשלת רבין הראשונה. במהלך הפקעה נרחב באזור 
כרמיאל הופקעה קרקע פרטית שהייתה בבעלות אזרחים ערבים 
“יום  בהיקף של כעשרים אלף דונמים. המהלך, שכונה בהמשך 
האדמה” עורר זעם במגזר הערבי, הממשיך לציין אותו מדי שנה.

יש  האם  הלגיטימי.  היקפה  את שאלת  מעוררת  הפקעה  זכותת 
גבול לשימוש בכלי זה? האם ניתן להגיע למצב שבו “ותהי הארץ 
המלך  של  ההפקעה  זכות  הוגבלה  העברי  במשפט  לפרעה”? 
במגבלות שונות. הרמב”ם מדגיש את גבולותיה: “ופורץ לעשות 
לו דרך ואין ממחין בידו, ודרך המלך אין לה שיעור, אלא כפי מה 
שהוא צריך, אינו מעקם הדרכים מפני כרמו של זה או מפני שדהו 
רק  כפול:  התנאי  מלחמתו”.  ועושה  בשווה  הולך  אלא  זה,  של 

כש”עושה מלחמתו”, ורק “כפי מה שהוא צריך” ולא מעבר לכך.
*הכותב הוא מנהל מרכז הינם לסובלנות חברתית

הפקעת קרקעות
משפט הלכה ומורשת ישראל

משפט הלכה ומורשת ישראל

עו”ד ירון קנר-מודיעין

עו”ד אברהם סופר ק. שמואל-חיפה
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 / רבקה פולק

ני החרבתי את בית המקדש בירושלים. זו הייתי א
אני, עקרת בית פשוטה במאה ה- 20, שגרמה 
לחורבן בית המקדש, וגזלה מהעולם את מקור 
מהר  קרה  זה  לאלוקים.  שלו  העיקרי  והחיבור  האור 
מאוד ובצורה ממש לא דרמטית. פטפטתי עם המזכירה 
על  התלוצצנו  שלנו.  המשפחה  רופא  של  במשרדו 
העובדה שבת דודתי, שמביאה את ילדיה לאותו רופא, 
התבדחתי.  "כן",  שלה.  התורים  את  מפספסת  תמיד 
"קרוב לוודאי שהיא הייתה מחמיצה את החתונה שלה 

עצמה, אם כולנו לא היינו מוודאים שהיא תגיע 
לכאורה,  קלילות  מילים  ובאותן  לשם!" 

ויצאתי  בעליצות  ממנה  נפרדתי 
לדרכי הביתה.

משהו לא הרגיש נכון. המילים 
שיצאו מפי רגעים ספורים 

קודם לכן הצמיחו כנפיים 
לא  במוחי.  והסתחררו 
מכך  מוטרדת  הייתי 
אם  ידעתי  שלא 
נכונה  שלי  ההאשמה 
ממשהו  אלא  לא,  או 
יותר.  הרבה  קיומי 
הרע,  היו לשון  דבריי 
אדם  על  שלילי  דיבור 

אחר, אשר לפי היהדות 
הוא מעשה אסור, גם אם 

הדברים נכונים.
המקדש  בית  התלמוד,  לפי 

שנה   2,000 לפני  נחרב 
ההערה  האם  חינם.  בגלל שנאת 

המבודחת שלי באמת הייתה דומה למה 
יוצרות  כן, מילים כאלה  שגרם לגלות היהודית? 

אנרגיות שליליות, ומרחיקות את האנושות מהמטרה של 
איחוד וסובלנות.

באמבטיה.  יחד  שיחקו  הקטנים  ילדיי  שני  לאחרונה, 
לעין, בתי החלה להכות את  נראית  לפתע, ללא סיבה 
לעזרה,  מתחננות  בעיניים  צעצוע.  עם  בראשו  אחיה 
כשהמים זורמים במורד פניו, לא היה לילד המסכן לאן 
ידה,  את  והזזתי  להפסיק  לה  שאמרתי  כמובן  לברוח. 
אולם היא המשיכה. זה כבר היה בלתי נסבל! הוצאתי 
שתלמד  עד  ממנו  אותה  והפרדתי  מהאמבטיה  אותה 

איך להתייחס לאחיה כראוי.
ואז זה התבהר לי. זוהי הסיבה בגללה חרב בית המקדש. 
כיוון שכשאנו פוגעים זה בזה, בין אם פיזית או במילים, 
אצל אבינו שבשמיים זה בלתי נסבל. הוא מגלה אותנו, 
ומפיץ אותנו לארבע קצוות תבל עד שנלמד שאנו יכולים 

לחיות בהרמוניה עם אחינו ואחיותינו.

זמן לא רב לאחר תקרית זו, בתי יצאה מהגן ובידה תיק 
יכולתי  השקופה  העטיפה  דרך  יצירה.  בעבודות  מלא 
שלה.  הגננת  שיצרה  מגולל  קטן  תורה"  "ספר  לראות 
המגילה הייתה מורכבת משתי סוכריות מחוברות יחד כך 
שדמו למגילה. כל הדרך הביתה, בתי בכתה והתחננה 
עד  אותה  לעכב  ניסיתי  שלה.  הממתקים  את  לפתוח 
שתאכל לפחות ארוחת צהריים בריאה, סיפרתי לה על 
העוף והאורז הטריים והטעימים שהכנתי ושמחכים לה 

בבית.
קורעת  החלה  הנחושה  בתי  הביתה,  כשהגענו 
את עטיפת הצלופן כדי להגיע לממתק. 
בפעם  אותו מקרוב  בוחנת  בעודה 
שהיא  הבינה  היא  הראשונה, 
מחזיקה לא רק ממתק אחד, 
אלא שניים. זעפה התחלף 
מיד לחיוך בעודה צועקת, 
שתי  כאן  יש  "אמא, 
סוכריות! אחד לי ואחד 

לאחי!"
כל  שירה.  נמלא  לבי 
לארוחה  שאיפותיי 
התנדפו  בריאה 
את  פותחת  בעודי 
הממתקים  עטיפת 
הנדיבה  הילדה  עבור 
ואחיה. כיצד אנו נוהגים? 
עם  חולקים  אנחנו  האם 
אחרים? האם אנו משתדלים 
האם  לחיוב?  אחרים  לשפוט 
של  למצוקתם  אהדה  מגלים  אנו 
יהודים הנמצאים תחת איום מתמיד של 
טרור בישראל או מנסים לעזור לסובלים מרעב 

בסודן?
 - בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא  "דור  אמרו  חכמינו 
מעלין עליו כאילו החריבו". הדבר מלמד אותנו שיש לנו 
וליצור  לגלות  לנו  שגרם  הדפוס  את  לשנות  הכוח  את 
אלוקים  2,000 שנה,  למרות שחלפו  דפוס של אהבה. 
הצום  מימי  אחד  הוא  בטבת  עשרה  עלינו.  ויתר  לא 
היהודים שנועדו להרהור בחורבן בית המקדש. ביום צום 
זה, אני לא מתכוונת רק לחשוב על איך שהחרבתי את 
בית המקדש במילותיי, אלא על הדרך שבה אני עומדת 
לבנות אותו מחדש מעתה והלאה. לאש יש את היכולת 
הרופא,  של  במשרדו  יום  באותו  לחמם.  או  להרוס 
הדלקתי גפרור והשלכתי אותו לתוך הבעירה ששרפה 
את בית המקדש. עכשיו הגיע הזמן להדליק אש אחרת: 

חום של חמלה ואכפתיות, של בנייה, אהבה ותיקון.
www.aish.co.il ,"מתוך אתר "אש ישראל*

להצית את האש
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מאת: אליסף תל אור

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”

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!

ש”  ַגּ ת “ַוִיּ ָרַשׁ ָפּ
ה  ָרָשׁ פָּ ּפּור ַבּ ּה ֶנֱעַצר ַהִסּ ה ָבּ ֻקָדּ יָכה ֵמַהְנּ ש” ַמְמִשׁ ַגּ ת “ַוִיּ ָרַשׁ ָפּ
ל  ֶשׁ ֲחלֹומֹו  ֶאת  ַתר  ָפּ יֹוֵסף  כּור,  ָזּ ַכּ ץ”.  “ִמֵקּ ת  ָרַשׁ פָּ ַהּקֹוֶדֶמת, 
בּוָאה  ַהתְּ ִאּסּוף  ֶאת  ן  ְלַאְרֵגּ ַאְחַראי  ָהָיה  ְך  ָכּ ּוִבְזכּות  ְרֹעה  ַפּ
ל  ֶשׁ ׁשֹות. ְבּ ֶרת ַהָקּ ֹצּ נֹות ַהבַּ ִנים ַהּטֹובֹות ִלְקַראת ְשׁ ׁ ְך ַהשָּ ֶמֶשׁ ְבּ
ֵדי ִלְקנֹות ֹאֶכל,  ם ֲאֵחי יֹוֵסף ְלִמְצָרִים ְכּ יִעים ַגּ ה ַמִגּ ֶשׁ ָהָרָעב ַהקָּ
ָלַדַעת  ִלי  ִמבְּ ִמְצָרִים  ְלֶמֶלך  ֶנה  ְשׁ ַהמִּ מּול  ֶאל  עֹוְמִדים  ְוֵהם 

יֹוֵסף ֲאִחיֶהם. ר ְבּ ֻדָבּ ְמּ ֶשׁ
ִעיר  ַהָצּ ֲאִחיֶהם  ֶאת  ם  ַגּ ַאְרצֹו  ֶאל  ְלָהִביא  ֵמֶהם  ּדֹוֵרׁש  יֹוֵסף 
ֶסף,  ֶכּ ִביַע  ָגּ ְגֵנַבת  ִבּ יֹוֵסף  אֹותֹו  ַמְפִליל  יַע,  ַמִגּ ה  ֶזּ ּוְכֶשׁ ְנָיִמין,  ִבּ
ִעיר  ַהָצּ ֲאִחיֶהם  ֶאת  ּוְלהֹוִתיר  ָנַען  ְכּ ְלֶאֶרץ  ַלֲחֹזר  ֵמֶהם  ְודֹוֵרׁש 
ַמה  ַהְכָרָעה  ל  ְלַקֵבּ ָהַאִחים  ים  ִנְדָרִשׁ ֵעת  ָכּ ַמֲאָסר.  ְבּ ֶאְצלֹו 
ַמְתִחיָלה  ַהּזֹו  ה  ֻקָדּ ּוַבְנּ ּפֹוֲעִלים,  ֵהם  ְוֵכיַצד  ַלֲעׂשֹות  ֲעֵליֶהם 

נּו.  לָּ ה ֶשׁ ָרָשׁ ַהָפּ
ִעם  ר  ְלַדֵבּ ׁש  ְוִנַגּ ַאְחָריּות,  ּלֹוֵקַח  ֶשׁ הּוא  ְיהּוָדה  ָהַאִחים,  ין  ִמבֵּ
ַיֲעֹקב  ל  ֶשׁ ֻיֶחֶדת  ַהְמּ ָחִסים  ַהְיּ ַמֲעֶרֶכת  ַעל  לֹו  יר  ּוַמְסִבּ יֹוֵסף, 

ֱאֹסר אֹותֹו  ֶיּ יַע ְליֹוֵסף ֶשׁ ַנְפׁשֹו”, ּוַמִצּ ְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבּ ”ַנּ ּוִבְנָיִמין, ֶשׁ
ְנָיִמין. ל ִבּ ְמקֹומֹו ֶשׁ בִּ

יר ֵמָהַאִחים ֶאת ְזהּותֹו  ַבר ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְסתִּ ה ַהּזֹו יֹוֵסף ְכּ ֻקָדּ ְנּ בַּ
ַהֶחֶדר,  ִמן  ָלֵצאת  ְרֹעה  ַפּ ַעְבֵדי  ל  ִמָכּ ּדֹוֵרׁש  הּוא  ית.  ָהֲאִמִתּ
ְפֵניֶהם. יֹוֵסף ׁשֹוֵלַח ֶאת ֶאָחיו ִעם  ַע ִבּ ְפֵני ֶאָחיו ּוִמְתַוֵדּ ּובֹוֶכה ִבּ
ׁש  ל טּוב ֲחָזָרה ֶאל ֲאִביֶהם ַיֲעֹקב, ַאְך ְמַבֵקּ ֲעָגלֹות ֲעמּוסֹות ָכּ
”עֹוד יֹוֵסף  ּׁשֹוֵמַע ֶשׁ ּה. ַיֲעֹקב ֶשׁ ֶבת ָבּ ֵמֶהם ָלֶרֶדת ִמְצַרְיָמה ְוָלֶשׁ
ל  נֹו ָהָאהּוב ַאֲחֵרי ָכּ ׁש ִעם ְבּ ִשְׂמָחה ְלִמְצָרִים, ְוִנְפָגּ ַחי”, יֹוֵצא ְבּ

ַבר ֵאיֶנּנּו. הּוא ְכּ ב ֶשׁ ָחַשׁ ִנים ֶשׁ אֹוָתן ָשׁ
ׁשּו  ְפגְּ ִנּ ֶשׁ ָעה  ׁ ָשּ בַּ ְליֹוֵסף,  ַיֲעֹקב  ָלֶזה,  ֶזה  ָאְמרּו  ַמה  ְמְינּו,  ַדּ  •

ִנים? ל אֹוָתן ָשׁ ְלַאַחר ָכּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ְעֵזַע.  ד ִנְזַדּ הּוא ּכֹוֵעס - ִמַיּ ל ְיהּוָדה ֶשׁ ָרָאה יֹוֵסף ִסיָמָניו ֶשׁ יָון ֶשׁ ֵכּ

א ַיַהְרֵגִני!” ָמּ ָאַמר: “אֹוי ִלי, ֶשׁ
ֵנינּו! ֱאֹמר ֶאת ִמּלֹוֶתיָך...” ַח ְשׁ א ְוִנְתַוֵכּ ָאַמר לֹו יֹוֵסף: “ֹבּ

ִמְצָרִים”.  ָוִקים ֵיׁש ְבּ ה ְשׁ ָמּ ִלי: “ֵלְך ּוְרֶאה ַכּ ד ָאַמר ְיהּוָדה ְלַנְפָתּ ִמַיּ
ֵנים ָעָשׂר”. ָקַפץ ְוָחַזר ְוָאַמר לֹו: “ְשׁ

ל ֶאָחד – ה, ּוְטלּו ָכּ ֹלָשׁ ָאַמר ְיהּוָדה ְלֶאָחיו: “ֲאִני ַאְחִריב ֵמֶהם ְשׁ

ֶהם ִאיׁש”. ִאיר ָבּ ֶאָחד, ְוֹלא ַנְשׁ
ה ַמְחִריב  ֶכם. ִאם ַאָתּ ְשׁ ָאְמרּו לֹו ֶאָחיו: “ְיהּוָדה, ִמְצָרִים ֵאיָנּה כִּ

ּלֹו!” ְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ ִמְצָרִים, ַתּ
ֶאל   ַע  ִהְתַודֵּ )ְוהּוא  ק”  ְלִהְתַאֵפּ יֹוֵסף  ָיכֹול  “ְוֹלא  ָעה  ָשׁ אֹוָתּה  ְבּ

ֶאָחיו(.  
ׁש”( גַּ ת “ַוִיּ ָרַשׁ ְנחּוָמא, ָפּ )ִמּתֹוְך ִמְדָרׁש ַתּ

אֹוָתם ְרָגִעים? ל יֹוֵסף ְבּ ם ְמִביִנים ֶאת ֵהֶלְך ָהרּוַח ֶשׁ יַצד ַאֶתּ ְלָבד, ֵכּ סּוֵקי ַהּתֹוָרה ִבּ י ְקִריַאת ְפּ • ַעל ִפּ
ָבִרים?  ְדָרׁש ְלָתֵאר ֶאת ַהְדּ ּה ּבֹוֲחִרים ַחְכֵמי ַהִמּ ָבּ ֶרְך ֶשׁ ֶכם ּדֹוָמה אֹו ׁשֹוָנה ֵמַהֶדּ ָלּ סּוִקים ֶשׁ • ַהִאם ְקִריַאת ַהְפּ

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַעל ַהָפּ
ִמי,  ְשׁ ה ִבּ ָרָשׁ ָפּ ֲאִני מֹוִפיַע ַבּ

י. ֶנֶכד ַיֲעֹקב, ּוְכָנַעִנית ִהיא ִאִמּ
ִמי ֲאִני?
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הרב חיים חורי זצוק”ל

מהבולטים ה היה  חורי  חיים  רב 
במאה  תוניסיה  יהדות  ברבני 
דיג’ת  ברובע  נולד  הוא  ה-20. 
ומבירכה,  לאברהם-זקן  ג’רבה  שבאי 
והיה בן יחיד להוריו. בצעירותו למד אצל 
הרב משה זקן מאזוז ורבי פראג’י עלוש, 
נער  ובמקביל עבד בדפוס. כבר בעודו 
ולמדנותו,  האישיות  בתכונותיו  התבלט 
דוד  ר’  המקובל  הרב  היה  מוריו  ובין 
לרבנות,  הוסמך   18 בגיל  זצ”ל.  הכהן 
בקהילת  ציבור  ושליח  למורה  והתמנה 
חזר  בהמשך  תוניסיה.  בדרום  גאבס, 
בשנת  וכדיין.  כרב  לכהן  והחל  לדיג’ת 
של  רבה  של  עזיבתו  בעקבות   1926
למלא  חורי  הרב  נקרא  גאבס  קהילת 

את מקומו.

פועלו בתוניס
ישיבת  את  בג’רבה  הקים  חורי  הרב 
וחסד. הוא  ומוסדות צדקה  וחיים”  “תורה 
דאג  הצרפתי,  לחינוך  בחריפות  התנגד 
ציבור  מכספי  קופה  ייסד  הקהילה,  לעניי 
למימון הוצאת ספרים לאור, עסק בחינוך 
את  כאשר  ובהפצתם,  ספרים  ובהדפסת 
יהודית.  לערבית  בעצמו  תרגם  חלקם 
על  התורמים  ראשון  תמיד  להיות  הקפיד 
מנת לשמש כדוגמה ונודע כדרשן בחסד 
עליון. במלחמת העולם השנייה, הנהיג את 
קהילתו בגאבס, תחת השלטון הנאצי. הרב 
היה ידוע באהבתו לארץ ישראל, לחכמיה 
ממייסדי  היה   1919 בשנת  ולשליחיה. 
בלימוד  שעסקה  ציון”,  “עטרת  אגודת 
כהכנה  אדמה  ובעבודת  העברית  השפה 

עודד  הוא  ישראל.  לארץ  עלייה  לקראת 
ישראל,  לארץ  תוניסיה  יהודי  עליית  את 
כדי  שונות  מעשיות  בפעולות  נקט  ואף 
ישראל,  לארץ  שעלו  יהודים  בידי  לסייע 
כמו למשל, שימוש בביתו כתחנת מעבר 
לארץ  מטריפולי  בלתי-לגאליים  לעולים 
הרב  התפרסם  השנים  במהלך  ישראל. 
ומחנך  חכם  כתלמיד  תוניס  ברחבי  חורי 
דגול, פייטן ומשורר בחסד. על אף הערצה 
נותר  הרב  בחייו,  עוד  זכה  לה  והערכה 
בהיותו   ,1954 בשנת  חייו.  כל  וצנוע  עניו 
תקופה  התגורר  לישראל,  עלה   ,70 בן 

מכן  ולאחר  ברק,  בבני  בנו  בבית  קצרה 
התיישב בבאר שבע עד לפטירתו בשנת 
רוחני  כמרכז  שימש  הצנוע  ביתו   .1957
יצא  בחייו  עוד  הרבים.  וחסידיו  לתלמידיו 
שמו למרחקים בזכות נסים רבים שהביא 

לאנשים שהגיעו אליו.

חייו האישיים
הרב חיים חורי היה נשוי פעמיים. מאשתו 
ומאשתו  בנות,  שתי  לו  נולדו  הראשונה 
השנייה נולדו לו שבעה בנים וארבע בנות 
שחלקם נפטרו בגיל צעיר מאוד. בין חתניו 
היה הרב פרץ מימון, רב מושב גילת ואזור 
מרחבים, שהתחתן עם בתו הבכורה, נינה, 
ובנו הרב ינון חורי היה מרבני ישיבת “כיסא 

רחמים”.

מורשתו והנצחתו 
רבים  ספרים  תרגם  חורי  חיים  חכם 
ביניהם: “ציפורן שמיר” למרן החיד”א ז”ל, 
וחיבר שלושה ספרים: “דרך חיים” - על 
דרושים   – ואמת”  “חסד  והש”ס;  התורה 
ו”נפלאות  שונים  חכמים  לזכר  וביאורים 
חיים  הרב  להנצחת  העמותה  גדולות”. 
חורי עוסקת בהקמת בתי כנסת על שמו, 
ומסייעת במימון ספרי תורה עבור הרבנות 
הצבאית. בשנת 1981 הוקמה בבאר שבע 
ישיבת “רבנו חיים חורי”. על שמו רחובות 
באשדוד, לוד, אופקים ונתיבות. על קברו 
אוהל,  הוקם  שבע  בבאר  העלמין  בבית 
ומתפללים רבים פוקדים אותו במשך כל 
אז  שלו,  ההילולה  ביום  ובמיוחד  השנה 

מגיעים למקום אלפי אנשים.

תרמ”ה, 1885 - כ”ה באייר 
תשי”ז, 1957

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* 
חדש 
בחנויות 
הספרים

כאן חיים יחד מספר לראשונה את סיפורם 

סיפורי  את  ומתאר  השיתוף,  אנשי  של 

המשברים  את  גם  אך  המוצלחים  השילוב 

האלה. הקהילות  את  שמלווים  והמתחים 

סיפורן של 
מסגרות החינוך המשלב 

והקהילות המשותפות
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ת ו ר ח ב ו מ ה ם  י ר פ ס ה ת  ו י ו נ ח ב ו     
   ֿ בֿֿ  ו  י ש כ ע ג  י ש ה ל
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