
ימים מ יותר,  מתאים  ה 
הימים  לפני  ספורים 
הנוראים, מלקרוא את 
ניצבים.  כולם  שלנו.  הפרשה 
הזקנים, הטף, הגברים והנשים, 
מחוטב עציך ועד שואב מימיך. 
כולנו?  נאספנו  מטרה  ולאיזו 
למען הקמת ברית עם ה’, ללכת 
בדרכיו ולשמור מצוותיו. התורה 

נותנת לנו בחירה בהירה וברורה בין עבודת 
ה’ וברכה מחד גיסא, לבין עבודת אלוקים 

אחרים וקללה מאידך גיסא.
ורע  טוב  של  הזאת  הקוטבית  הראייה 
לעולם  נכונה  הייתה  ודאי  מוחלטים 
ברורה  הייתה  באמת  הבחירה  שהיה. 
וחברה  מוסר  חיי  ה’,  עבודת  בין  מאוד 
עבודה  לבין  ומשפט  לצדקה  ששאפה 
זרה שהייתה מזוהה עם שחיתות, רצח, 
שלא  מוסרית  בלתי  מעמדית,  חברה 
השאלה  להתקיים.  זמן  לאורך  יכולה 
הגדולה, כשאנחנו קוראים את הפרשה 
דמוקרטית  בחברה  שלנו,  בתקופה 
עם שבטים שונים גם בתוך עמנו: איך 
עלינו להתייחס לזולתנו? האם הדברים 
אולי  או  שהיו?  כפי  וברורים  בהירים 

מעט מורכבים יותר?
לגבי תקופתנו שבע”ה מתקרבת לימות 
בעקבות  הגדירו,  כבר  חז”ל  המשיח, 
הפסוק בישעיהו: “ותהי האמת נעדרת”, 
שבתקופה של עקבתא דמשיחא האמת 
תיעדר או תיעשה עדרים עדרים. זאת 
הזאת  שבתקופה  ציפו  שהם  אומרת, 
ולהסתכל  לראות  בפשטות  נוכל  לא 
על העולם שלנו בדיכוטומיות של טוב 
בכל  זצ”ל,  קוק  הרב  ולבן.  שחור  ורע, 
הגותו, ובעיקר בספרו “מאורות” פיתח 

הכוחות  שכל  הרעיון  את 
עם  אז  שהיו  המרכזיים 
החילונים  הציונים  החרדים, 
צד  בהם  יש  והליברלים, 
ורק אם לעומק  אלוקי אחר. 
האחר  של  בחשיבות  נכיר 
ובחלקיות של החשיבות של 
עצמנו, נוכל ביחד לבנות את 

השלמות. 
הנפלא  המיזם  של  השאיפה  בדיוק  זו 
הארץ  בכל  ישראלית  התחדשות  של 
בהכרה  “מיתרים”.  של  החינוך  ברשת 
של  המוזיקה  של  והשעמום  בחלקיות 
שואפים  אנו  אחד,  קול  או  אחד  מיתר 
ולהקשיב  המיתרים  כל  על  לנגן 
שמים  יראי  והזהויות:  הקולות  לריבוי 
משפחות  וחמור,  קל  על  המקפידים 
דורות  של  מסורתיות  על  שמקפידות 
איתם  שמביאים  גמורים  ואפיקורסים 
כולם  מוסריים.  אוניברסליים  ערכים 
לומדים תחת אותו גג, לומדים להתחנך 

יחד ולחיות יחד.
היום הצטרפו למעלה משבעים  מוסדות 
ובתי  מכינות  ספר,  בתי  גנים,  חינוך, 
מדרש למיזם כדי להעמיק את החינוך 
היהודי ואת ההכרה שאנו ניצבים כולנו 
נמצאת  האמת  כל  לא  שאולי  ביחד. 
חברי  לבין  ביני  בתפר  אבל  אצלי, 
מהארץ  שתצמח  לאמת  ובשאיפה 
שכולנו חזרנו אליה, נוכל להיות שותפים 
כולנו לדרישת הפרשה “ובחרת בחיים 

למען תחיה אתה וזרעך”.

שבת שלום ושנה טובה 
ומלאת כל טוב ושמחה.
הרב מיכאל מלכיאור

שיחת השבתשיחת השבת
ב”ה    ערב שבת קודש פרשת “ניצבים”    כ”ז באלול התשע”ו   30.9.16   גיליון מס’ 2

פרשת ניצבים

זמני השבוע

מה בעלון?
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מעלת השלום 
בהלכה היהודית

אדם  בין  שלום  לעשות  מצווה 
בין  לאשתו,  איש  בין  לחברו, 
מדינה  ובין  למשפחה  משפחה 
מפני  י”א(.  פ’  למדינה )קדושים 
גדולתה של מעלת מצוות השלום 
לשנות  שמותר  הלכה  נפסקה 
לצד  נזק  לגרום  שלא  )התנאי: 
בשונה  השלום.  למען  כלשהו( 
מצוות  בעבור  אחרות,  ממצוות 
השלום שלא כמו הרבה מצוות, 
 - האדם  ביד  נזדמנו  אם  שרק 
עליו לקיימן, אחר מצוות השלום 
אקטיבי,  באופן  לרדוף  צריך 

לֹום ְוָרְדֵפהּו”  ׁש ָשׁ ֵקּ שנאמר: “בַּ
)תהלים לד, טו(.

פנינת השבת

פינת 
הילדים

רגע
היסטורי
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08

אחד על אחד
יו”ר האופוזיציה 

ח”כ יצחק )בוז’י( הרצוג
יו”ר ש”ס והשר, 
הרב אריה דרעי

משפט 
והלכה

פנינים 
ואוצרות

פרופ’ שמעון שטרית

יונתן שמואל אוחנה

“מיתרים”
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לכל בית ישראל

עלון “שיחת השבת” מאחל

שנה טובה ומבורכת



חברה והלכה

פנינים ואוצרות

המערכת

שמואל שטח

יונתן שמואל אוחנה כפר חב”ד

אנשים א לשכנע  מנסה  אשר  דם 
אל  תחילה  ילך  דבריו,  בצדקת 
מתוך  הגבוה,  המשותף  המכנה 
הנחה שאם יצליח לשכנע את האליטות, 
אם  אחריו.  יבואו  העם  פשוטי  גם  אזי 
יעשה להיפך, כולם יברחו. בכנס הכתרת 
ידאג שיהיו פרופסורים  הרעיון שלו, הוא 
של  ומנכ”לים  במיל’  אלופים  חשובים, 
חברות היי-טק. הוא בוודאי לא יזמין את 

הנהגים, הקופאיות ואת עובדי הניקיון.
התחשב  לא  זאת,  לעומת  רבנו  משה 
אלה  כולל  כולם,  את  והזמין  זה  בטבע 
הברית  מעמד  את  לצבוע  שעלולים 
ִבים  ִנָצּ ם  “ַאֶתּ ונמוך:  עממי  מאוד  באופן 
יֶכם  ֶכם, ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ָראֵשׁ לְּ ַהּיֹום ֻכּ
ִאיׁש  ל,  ֹכּ ְטֵריֶכם,  ְוֹשׁ ִזְקֵניֶכם  ְבֵטיֶכם,  ִשׁ
ֶקֶרב  ר ְבּ יֶכם--ְוֵגְרָך, ֲאֶשׁ ֶכם ְנֵשׁ ִיְשָׂרֵאל. ַטְפּ
ֵמיֶמיָך”.  ֵאב  ֹשׁ ַעד  ֵעֶציָך,  ֵמֹחֵטב  ַמֲחֶניָך: 
משה רבנו מלמד אותנו שקרבה לקב”ה 
ישראל,  כל  עם  יחד  להיעשות  חייבת 

באמת, ולא כסיסמה.
כיום  המונעים  המרכזיים  הגורמים  אחד 
הינם  ב”ברית”  חלק  לקחת  מ”כולכם” 

את  מעמיקים  אלה  ההורים.  תשלומי 
מסנן  גורם  ומהווים  החברתיים,  הפערים 
ומדיר, אשר מביא משפחות רבות לוותר 
הבאות  בפעמים  דתי.  חינוך  על  מראש 
ובינתיים  בנושא,  החוקים  מן  כמה  נציין 
“נאמני  לאתר  להיכנס  מוזמנים  הנכם 
הרב,  המידע  לקרוא את  ועבודה”,  תורה 
ולפנות  התשלומים  במחשבון  לצפות 
בגובה  העיסוק  לפני  אך  בשאלות. 
שהמחשבה  לציין  חובה  התשלומים, 
כאילו רמת החינוך עולה ככל שהתשלום 

עולה, הינה מוטעית.
מוסדות  ריבוי  קיים  הדתי  בחינוך 
גובה  על  המשפיע  מרכזי  קטנים כגורם 
ממוצע  על-יסודי  במוסד  הלימוד.  שכר 
בחינוך הממלכתי לומדים 654 תלמידים 
לעומת 306.2 בלבד בחינוך הדתי. הדבר 
שכן  גבוהות,  כלכליות  לעלויות  גורם 
קבועות  עלויות  הן  מההוצאות  רבות 
שככל שהן נחלקות על פני יותר מוסדות, 
מנהלים ועובדים, התקורה ליחידה עולה. 
וגם  יותר,  לתקצב  נאלץ  החינוך  משרד 
ההורים  יותר.  לשלם  ההורים צריכים 

טוב  חינוך  מקבלים  הם  שכך  חושבים 
עין.  למראית  רק  זה  למעשה  אך  יותר, 
זו  מציאות  כי  טוענים  המוסדות  נציגי 
נכפתה בשל פיזור האוכלוסייה וההפרדה 
חלקיים  הם  אלה  גורמים  אך  המגדרית, 
הקטנים  המוסדות  ותופעת  בלבד, 
מושפעת מאוד מתופעת הפיצולים וחידוד 
ההבדלים הרווחת בציבור הדתי ומהרצון 

בחינוך לא “תעשייתי”.
מוסדות  לבנות  יש  ארוך,  לטווח  כן,  על 
שונות  מסגרות  המכילים  יסודיים  על 
ותפיסות שונות באמצעות מגמות שונות, 
או תגבורים אחרי הצהריים בתוך המוסד. 
גם  בו  טמון  הכלכלי,  לחיסכון  מעבר 
מאוד,  גדול  חברתי-אינטגרטיבי  יתרון 
והוא יוביל מגמה של אחדות בין קבוצות 
ממעמד סוציו-אקונומי שונה ובין קבוצות 
בעלות תפיסות תורניות שאינן זהות. ככל 
יהיה  הוא  כך  יותר,  גדול  יהיה  שהמוסד 
יותר של  רחב  למגוון  מקום  לתת  מחויב 
זה:  עם  זה  שילמדו  שחשוב  תלמידים 

ֵאב ֵמיֶמיָך”. ְבֵטיֶכם... ַעד ֹשׁ יֶכם ִשׁ “ָראֵשׁ

במילים: פ פותחת  השבוע  רשת 
ִלְפֵני  ֶכם  ְלּ ֻכּ ַהּיֹום  ִבים  ִנָצּ ם  “ַאֶתּ
לפני    ניצבים  כולנו  ובאמת  ה”, 
השנה,  ראש  הנשגב  היום  לקראת  ה’ 
למחילה,  ה’  בעזרת  ניכתב  כולנו  שבו 
“די  כולנו:  נזעק  יום שבו  וכפרה.  סליחה 
לצרות, תכלה שנה וקללותיה תחל שנה 
מראש  החל  אלה,  בימים  וברכותיה”. 
כיפור, שערי  יום  ועד מוצאי  חודש אלול 
רגע  כל  לנצל  הזמן  זה  פתוחים.  שמיים 

ולבקש.  
שהתקופה  כתב  קדישא  התניא  בעל 
“בניי  שאומר:  בשדה  למלך  נמשלה 
אהוביי, פיטרתי את כל העוזרים, הסגנים 
הנני  אלי.  לבוא  יכולים  כולכם  והשרים. 

מקשיב לכם ישירות”. מי לא ילך למלך?

על כף הזכות והסניגוריה
הסניגור רבי לוי יצחק מברדיצ’ב מספר: 
השטן  עצומים.  קטרוגים  היו  אחת  שנה 
והמלאך  עבירות,  הרבה  לאסוף  הצליח 

מיכאל, סניגורו של עם ישראל, היה נבוך. 
ביקשתי רשות להיכנס לפני השם. בדרכי 
באוצרות  מלאים  אדירים  היכלות  ראיתי 
עמדתי  וכפרה.  סליחה  מחילה,  של 
של  רבונו  “תגיד,  ושאלתי:  משתומם 
עולם, אין קונה לסחורות האלה? בבקשה 
ממך מכור לי אותן”. “ומה תתן לי כנגדן?” 
שאל השם. “כנגדן אתן לך חטאים, עוונות 
ופשעים”, עניתי. והקדוש ברוך הוא אמר 
לי: “בסדר, רק תשאל את עם ישראל אם 
“ראה,  החליפין”.  לעסקת  מסכימים  הם 
רבונו של עולם, יש פה בעיה”, אמרתי. “זו 
לא עסקה שווה. אני הבאתי לך שלושה 
שהם  מאוד  ועצומים  גדולים  דברים 
חטאים, עוונות ופשעים. ומה אתה הבאת 
לי? בסך הכול מחילה, סליחה וכפרה. זו 
לא עסקה שווה, לכן עליך להוסיף לי עוד: 
בני, חיי ומזוני”. נתרצה הקדוש ברוך הוא 

והסכים.
)מעובד על פי “אגדות אוצרות חסידים”, 

יד גוטמן מנחם(

אחינו בית ישראל, יתן ה’ לכל אחד ואחת 
את כל הברכות הכתובות בתורה עם כל 
הפירושים הטובים. שנזכה תמיד להיטיב 
יהי  מאירים.  יהודים  ולהיות  ולהתקרב, 
ישמח  ושה’  ה’,  את  לשמח  שנזכה  רצון 
אותנו. תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה 

וברכותיה.
ליזמים  העלון,  לצוות  להודות  ברצוני 
לרבות  והמופלאים,  היקרים  ואנשי הרוח 
אלה שמאחורי הפרגוד, שעשו צעד ענק 
להאיר את מסורת ישראל, ולאחד בין כל 
שכבות העם. דומני שזה עוד סממן לאורו 

של המשיח הקרב ובא.
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אתם ניצבים - עד שוֵאב ֵמיֶמיָך

אהבת ישראל

חכמת החסיד
את  חסיד  שאל  רוקד?”  אתה  “למה 
חברו, “הרי יום הדין מתקרב, ואיך לא 

תפחד?”
בדיוק  הבנת?  לא  “מה  חברו:  השיב 
בגלל זה אני רוקד, כי אבא שלי הוא 

השופט...”



כיצד נראה ערב שבת בביתך?
מלך  הוא  היהודי  מלכים.  כולנו  שבת  בערב  יהודי,  בית  בכל  “כמו 
בביתו, יושב בראש השולחן, שר ‘שלום עליכם’, כשכל בני משפחתו 
סביבו. אשתו מלכה כל ערב שבת מחדש כששרים לה ‘אשת חיל’, 
והילדים סביב השולחן מתחברים ביחד למשפחתיות היפה הזו. זוהי 

בעיניי החווייה הכי חזקה של ערב שבת בביתי ובכל בית יהודי”.
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

זה  אם  שבתות.  כמה  מיוחד  באופן  מציינים  מרוקו,  יוצאי  “אצלנו, 
שבת ‘זכור’ והפיוטים המיוחדים או פרשת ‘בשלח’ שנקראת ‘שבת 
שירה’, שבה במהלך התפילה מתווספים קטעי תפילה המציינים את 
יציאת מצרים. כל זה מזכיר את בית אבא, את הימים בהם הרגש 
המשמעותי היה בשבת בבית הכנסת. לצערנו, כיום חלק הצעירים 
מוצאים להם ריגושים אחרים, אבל אנחנו גם רואים בהרבה מקומות 

חזרה למקורות אצל הדור הצעיר, ואני מברך על כך”.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

“לא משלבים, מקריבים! יחד עם זאת, את השבתות אני משתדל 
להקדיש לבני המשפחה. פעם הייתי רק ‘אבא של שבת’, היום ב”ה, 

יש לי לא מעט נכדים ונכדות, אני כבר ‘סבא של שבת”. 
ספר במשפט קצר על בית אבא.

לכך  אין  היום,  אותי  מחזיק  אז  שינקתי  מה  כל  טובים.  “יסודות 
תחליף”. 

ישראל, באיזו פעילות או הצעת חוק אתה  כשר בממשלת 
גאה במיוחד?

שקלים  מיליון   680 העבירה  ש”ס  שסיעת  בעובדה  גאה  “אני 
ומשמעותית  גדולה  הנחה  למימון  שלנו  הקואליציוניים  מהכספים 
ילדים,  ברוכות  ממשפחות  שומע  כשאני  הציבורית.  בתחבורה 
מסייעת  ההנחה  כמה  עד  בכלל  ומאזרחים  מחיילים  מסטודנטים, 

ומקלה עליהם, זה גורם לי אושר גדול”. 
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

לעבוד  הצורך  היא  לפוליטיקה  המרכזיות שחזרתי  הסיבות  “אחת 
ולפעול למען החלשים, ‘השקופים’, ואני פועל כך בשני המשרדים 
שלי: במשרד הפנים אני פועל למען צדק חלוקתי וצמצום פערים 
בין ערי המרכז ליישובי הפריפריה, במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
וליישובים  במצוקה  שכונות  למאות  לסייע  פועלים  אנחנו  והגליל, 
יהודים, דרוזים, ערבים  יישובים   .4 במצב סוציו-אוקונומי מ-1 עד 

וחרדים”. 
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

“זהו מתח מיותר בעיניי ומלובה בידי בעלי עניין. מהות הדמוקרטיה 
היא לאפשר לכל יהודי לחיות על פי זהותו כפי שהוא רואה אותה. 
מדינת ישראל, המוגדרת כמדינה יהודית, בוודאי חייבת לתת דגש 
על הזהות היהודית, הבאה לידי ביטוי בסטטוס קו הקיים ובפרהסיה 

הציבורית”.
מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?

ואי  צבאי,  ובכוח  ברוח  חזקה  בגודל,  קטנה  מדינה  היא  “ישראל 
וארגוני  יציבות לעומת שכנותיה בעיקר השכנה מצפון סוריה,  של 
כלכלית עם שכנינו  אני בעד להקל  ובעזה.  בסיני  טרור שפועלים 
הפלסטינים, אולם בניגוד לעבר אין כעת היתכנות למהלכים מדיניים 
חמאס  את  תכניס  צדדית  חד  נסיגה  וכל  לדבר,  מי  עם  אין  עמם. 
תפנה.  שישראל  לשטחים  הקיצוניים  האיסלמיים  הארגונים  ושאר 
חייבים  אנחנו  שכנינו,  עם  בשלום  ולחיות  לנסות  הצורך  לצד  לכן, 
להיות זהירים בהתנהלות הצבאית והמדינית, ולפעול בשיקול דעת 

ובעוצמה”.
“לסיום, בפרוס עלינו השנה החדשה, אני רוצה לאחל שנה 
טובה ומתוקה לכל קוראי העלון המכובד ולכל עם ישראל, 
ונחת,  ולברכה, מתוך בריאות  שיתמלאו משאלותינו לטובה 

ונזכה לאחדות ישראל ולגאולה שלמה”.  

כיצד נראה ערב שבת בביתך?
“עוד מימי ילדותי זה היה ערב משפחתי מקודש. ערב השבת שמר 
על משפחתנו, משפחה ציבורית שהשכילה ליצור את הגדר המחזקת 
בערבי שבת. הקידוש, ארוחת השבת, השיחה המשפחתית והמפגש 
שלא מוותרים עליו, היו דרכם של אבי ואמי, והיום של מיכל ושלי, 

לשמור על התא המשפחתי”. 
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

חיבר  שאותה  המדינה,  לשלום  התפילה  את  במיוחד  אוהב  “אני 
סבי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ”ל, ותיקן ש”י עגנון. התפילה 
נקראת מדי שבת בבתי הכנסת, ובכל פעם שאני קורא אותה, אני 
מתפעם ממנה, ומשנן את הפסוק “הגן עליה באברת חסדך, ופרוש 

עליה סוכת שלומך”, וזאת אאחל לעם ישראל כולו”.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

רתומה  המשפחה  שכל  משימה  ספק  ללא  היא  הציבורית  “העבודה 
התלבטויות  שדרשו  כבדים,  ויתורים  לעשות  נאלצתי  לעיתים  אליה. 
עמוקות. כדי לשמור על הבית כחוף מבטחים, יש להציב גבולות ברורים 
בין החלקים השונים. אני ומיכל בנינו תא זוגי ומשפחתי שמצליח להגן 
על הגבולות האלה, ולהשאיר את מה שבבית לבני המשפחה בלבד”.

ספר לנו בקצרה על אביך הנשיא חיים הרצוג ועל סבך הרב 
אייזיק הלוי הרצוג.

חייו  וכל  השישי,  כנשיא  שכיהן  אבי,  של  בעורקיו  זרמה  “המדינה 
הוא שירת אותה ואת העם. למדתי ממנו שליחות ציבורית מה היא. 
תחנות חייו היו מרתקות: מלחמה בנאצים, הגנה על ירושלים, פיקוד 
על אגף מודיעין בצה”ל, מרגיע לאומי כפרשן צבאי, שגריר באו”ם, 
הראשי  הרב  היה  סבי  ואהוד.  מאחד  ונשיא  ‘העבודה’  מטעם  ח”כ 
הראשון של מדינת ישראל, בעל דוקטורט מ’סורבון’ ומלונדון, דמות 

רבנית מיוחדת ומצילם של אלפי ילדים יהודים בשואה”. 
על אילו הצעות חוק ופעילויות אתה שוקד בימים אלה בכנסת?

של  ההיערכות  את  מוביל  אני  מפלגה  ויו”ר  אופוזיציה  “כיו”ר 
האופוזיציה כולה ושל סיעת ‘המחנה הציוני’ בפרט למאבק בתקציב 
המדינה שתנסה הממשלה להביא לאישור. אנחנו ניאבק בתקציב 

כי מטרתו אחת: שרידות הקואליציה של נתניהו”.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

“זהו תקציב ללא מנועי צמיחה, שאין בבסיסו שום בשורה לציבור 
עם  ולהתמודד  החודש  את  לגמור  הקושי  תחת  הנאנק  הישראלי, 
יוקר המחייה ומצוקת הדיור. אין בו דאגה לאזרחים, אין בו שיפור 
במצבה של המשפחה העובדת, אין בו פתרונות למצוקת הדיור ואין 

בו תשובות רציניות לעוני ההולך וגדל”.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

משלימים.  ערכים  על  מבוססות  והדמוקרטיה  היהודית  “הזהות 
במסורת היהודית שמירה על כבודו של האדם, על זכויותיו ואמונותיו 
היא יסוד מוסד, וזהו הבסיס העמוק גם של הדמוקרטיה. אם מישהו 
שוגה לחשוב שזהות יהודית היא עניין של כפייה או ביזוי בני אדם, 

הרי שהוא טועה וחוטא ליופיה של המסורת והזהות היהודית”.
מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?

ואנשי  חיילי צה”ל, מפקדיו  ידיהם של  רוצה לחזק את  אני  “ראשית, 
כוחות הביטחון. הם שומרים על ביטחון אזרחינו במשימות מפרכות 
ומאתגרות, ומוכיחים מדי יום את כוחם של צה”ל ושל מדינת ישראל. 
שלמות  ומשפחות  ישראלים  עשרות  נרצחו  שבה  קשה,  שנה  עברנו 
שעדיין  כאלה  מהם  נפצעו,  מאות  שבה  שנה  לב,  קרועות  נותרו 
מחלימים ומנסים לשקם את חייהם. כשעמדתי בהלוויתה של דפנה 
מאיר ז”ל, שנרצחה בדמי ימיה, הבטחתי לעצמי שאעשה כל שביכולתי 
משיגים  ביטחון  כי  להבין  יש  הנורא.  הלוויות  מסע  את  לעצור  כדי 
אזורית  אני מאמין שקיימת הזדמנות  ולא בחוסר מעש.  באקטיביזם 
נדירה, שיש לנצלה לטובת ביטחוננו, תוך הפעלת כוחנו הצבאי בכדי 

לרסק את הטרור הרצחני שמנסה לפגוע ולערער את קיומנו כאן.
בהזדמנות זו אני מאחל לכם מתפללי בתי הכנסת ולכל בית 
ישראל, שנה טובה, שנת שלום וביטחון, תכלה שנה וקללותיה 

ותחל שנה וברכותיה”. 

על          לשבת

ח”כ יצחק בוז’י הרצוגהרב אריה דרעי 

אחדאחד
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)יו”ר האופוזיציה()שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה(

יו”ר המחנה הציוני יו”ר ש”ס



פרשת פ השבוע,  רשת 
במילים  פותחת  “ניצבים”, 
ַהּיֹום  ִבים  ִנָצּ ם  “ַאֶתּ הבאות: 
יֶכם  ָראֵשׁ ֱאֹלֵהיֶכם:  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶכם,  ְלּ ֻכּ
ל, ִאיׁש  ְטֵריֶכם, ֹכּ ְבֵטיֶכם, ִזְקֵניֶכם ְוֹשׁ ִשׁ

ִיְשָׂרֵאל”
בהן  הקודמות  הפרשות  לאחר 
המלחמות  והקללות,  הברכות  נמנו 
בני  עתידים  שאיתם  והמשברים 
לארץ,  בכניסתם  להתמודד  ישראל 
בקריאה  להתייצבות.  הקריאה  באה 
אחת:  שהן  דרישות  שתי  טמונות  הזו 
מחויבות ואחדות. “להיות ניצב” נדרש 
ונקרא, “כולכם”, כל איש ישראל ביחד, 

מאוחדים.
הסמל המרכזי של ראש השנה הבא 
המשנה  השופר.  הוא  לטובה  עלינו 
במסכת ראש השנה )פרק ג’ משנה ב’( 
יכול  אינו  הכשר  השופר  כי  קובעת 
השופרות  “כל  פרה:  של  קרן  להיות 

שהוא  מפני  פרה,  משל  חוץ  כשרין 
מלובלין מביא  הכהן  צדוק  ר’  קרן”. 
הפרה.   שופר  לפסילת  חסידי  פירוש 
על פי פירושו, כל המילים אשר שורשן 
מסמלות  פ.ר.  באותיות  מתחילות 

הפרדות וניתוק מהמקור. 

אדם  פרא –  דוגמאות:  מספר 
אשר  הפרח   – פרג  מגבלות.  חסר 
– פרידה  רבים. פרד  לחלקים  נחלק 
–להתרבות  פרו  ועזיבה. פרה, 
ולהרחיב. פרז – הערים הפרזות ללא 
החומה. פרח – בריחה, יציאה מנקודת 
האמצע. פרט – לפרוט מיחידה אחת 
לחלקים. פרי - יציאה מהשורש והעץ 
את  לפרום  חיצוני. פרם –  לתוצר 
– לפרוש  המחובר. פרס  ואת  התפור 
לפרוע  לפרוסות. פרע –  האחד  את 
– לפרוץ  המסודר. פרץ  השיער  את 
החוצה. פרק  הקיים  מתוך  ולצאת 
לחלקים. פרר  האחיד  את  – לפרק 

בודדים.  פרש  לפירורים  – לפורר 
– לפרוש ולצאת מהכלל.

לאור ניתוח זה, הפרה אף היא כחלק 
ניתוק  ומבטאת  השורש,  מאותו 
הפרה  שופר  לכן   ופיזור.   מהמקור 
אינו יכול להיות השופר של החג, שכן 
העצירה  הוא  השופר  תקיעת  רעיון 

וההתכנסות, החיבור והיחד.

בתוכה  המחבקת  “מיתרים”,  קהילת 
בארץ,  המשלבים  הספר  בתי  את 
השופר  תקיעת  להיות  מבקשת 
מתוך  בישראל  החינוכיות  לקהילות 
קולם  על  שמירה  תוך  באחדות  רצון 
זו  אחדות  בה.  החברים  של  המיוחד 
מחייבת אף היא עמידה יציבה ואחריות 

בהובלת התהליך הכה חשוב. 

בברכת “תחל שנה וברכותיה”
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נקודות ציון בחינוך

ישראל ביחד-מאוחדים

פרשת “ניצבים” ה’ כורת ברית ב
לפני  ממש  ישראל,  עם  עם 
הקים  “למען  לארץ.  כניסתם 
לך  יהיה  והוא  לעם  לו  היום  אותך 
כל  עם  י”ב(,  כ”ט,  )דברים  לאלוקים” 
החשיבות של ארץ ישראל, עם ישראל 
אותו  ומה שהופך  במדבר,  לעם  הפך 
ולא הארץ עליה  זו לא האדמה  לעם 
המוסרית.  מחויבותו  אלא  יושב,  הוא 
רבנו  משה  מבהיר  הפרשה  בהמשך 
בארץ  היאחזותנו  שגם  ישראל,  לעם 
קשורה  אינה  אליה,  והשיבה  ישראל  
למעשים  אלא  ידנו,  ולעוצם  לכוחנו 

שלנו ולרמתנו המוסרית. 

כמה  מופיעים  הפרשה  בהמשך 
חלק  להם  שיש  מיוחדים  פסוקים 
ההלכה  הדת,  בעיצוב  מאוד  חשוב 
והזהות היהודית שלנו לאורך הדורות: 
מצווך  אנכי  אשר  הזאת  המצווה  “כי 
היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה 
יעלה  היא. לא בשמים היא לאמר מי 
לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אותה 

ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמר מי 
יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו... כי 
קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך 

לעשותו” )דברים ל’,י”א-י”ד(,
למצוא  אולי  אפשר  אלה  בפסוקים 
את הנתינה הסופית של התורה לעם 
לא  שהתורה  ברורה  אמירה  ישראל. 
בשמים היא אלא בידים שלנו. בסיפור 
בגמרא,  המובא  עכנאי”,  של  “תנורו 
מסופר על מחלוקת הלכתית כלשהי 
לחכמים.  אליעזר  רבי  בין  שהייתה 
להביא  אליעזר  רבי  ניסה  במהלכה 
הוכחה לצדקתו על ידי שעשה כל מיני 
מופתים. לבסוף הוא גייס לעזרתו את 

ה’ עצמו.
כמותי  הלכה  “אם  להם:  ואמר  חזר 
קול  בת  יצאה  יוכיחו”.  השמים  מן   -
אליעזר  רבי  אצל  לכם  “מה  ואמרה: 
שהלכה כמותו בכל מקום”. עמד רבי 
בשמים  “לא  ואמר:  רגליו  על  יהושע 
היא”.  אמר רבי ירמיה: “שכבר נתנה 
תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת 
בתורה  סיני  בהר  כתבת  שכבר  קול, 

ב’(,  כ”ג  ‘אחרי רבים להטות” )שמות 
בהמשך אף מספרת הגמרא שאליהו 
הנביא נשאל מה אמר הקב”ה באותו 
זמן. סיפר אליהו הנביא, כי האל חייך 

ואמר: “ניצחוני בני, ניצחוני בני”.

בפתחה  עומדים  כשאנו  אלה,  בימים 
של שנה חדשה, נזכור שאיננו יכולים 
להסתפק בקיום מדינת ישראל בכוח 
החרב. אם לא נהיה מחויבים למוסר, 
לצדק חברתי, לדאגה לגר ולמוחלשים 
לנו  ואומרים  כפי שחוזרים  שבחברה, 
נביאי ישראל לאורך הדורות, הרי שאנו 
מאבדים את זכותנו לארץ הזאת. גם 
הבינו  ומקימיה  ישראל  מדינת  חוזי 
שלא מספיק להקים פה מדינה, אלא 

צריך שתתקיים בה חברת מופת. 
הלכתיות  להכרעות  שנידרש  ובעת 
וציבוריות, אל מול קיצוניות שמתיימרת 
את  נזכור  האל,  בשם  לדבר  לעיתים 
דברי חכמי ישראל לאורך כל הדורות 
ובלבבך  בפיך  היא...  בשמים  “לא 

לעשותו”.

הגב’ מיכל צ’רנוביסקיפרשת השבוע

חברת מופת

שגיב אלבז 

*הכותב: מנהל בי”ס על יסודי 
“יחד”, מודיעין



משפט הלכה ומורשת ישראל

רשת “ניצבים” היא אחת מהפרשות האחרונות פ
מן  העולים  החשובים  הרעיונות  אחד  בתורה. 
בין עם  רעיון ההמשכיות. הברית  הוא  הפרשה, 
ֶכם,  ישראל ואלוקיו הוא המשכי לדורות הבאים: “ְוֹלא ִאְתּ
את.  את, ְוֶאת-ָהָאָלה ַהֹזּ ִרית ַהֹזּ ֵרת ֶאת ַהְבּ ֶכם ָאֹנִכי, ֹכּ ְלַבְדּ
ר ֵאיֶנּנּו  נּו ֹעֵמד ַהּיֹום... ְוֵאת ֲאֶשׁ ה, ִעָמּ נֹו ֹפּ ר ֶיְשׁ י ֶאת ֲאֶשׁ ִכּ
נּו ַהּיֹום” )דברים כ”ט, י”ג-י”ד(.הברית, אם כן, היא  ה, ִעָמּ ֹפּ
העם  מבני  אחד  וכל  הדורות,  לכל  ומחייבת  מתמשכת 
כי בספר “דברים” מופיעה  יש לציין  מחויב בברית הזו. 
“ניצבים”  בפרשת  וארץ.  שמיים  עדות  פעמים  מספר 
הברית,  על  בדברו  מציין  שמשה  כך  על  הכתוב  מדבר 
“ואעידה בם את השמים ואת הארץ” )דברים ל”א, כח(, 
וגם בפרשת “האזינו” חוזר הכתוב על ברית זו: “האזינו 
השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי” )שם, ל”ב, א(. 

בכך  גם  “ניצבים”  בפרשת  ביטויה  מוצאת  ההמשכיות 
שמשה מתבקש לקרוא את יהושע לאוהל מועד על מנת 
ֶאת  ְקָרא  ָלמּות  ָיֶמיָך  ָקְרבּו  “ֵהן  במנהיגות,  חלק  לקחת 
ּנּו” )שם, ל”א, י”ד(. זוהי  ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֲאַצֶוּ בּו ְבּ ַע ְוִהְתַיְצּ ְיהֹוֻשׁ

המשכיות בשרשרת המנהיגות.
ביסוד הפרשה עומד רעיון הבחירה בין הטוב והרע, בין 
הברכה והקללה, והכתוב מכוון את עם ישראל לחשיבות 
קיום הברית, והליכה בדרכי האל ובדרכי היושר, ואז ייהנו 

מארץ “זבת חלב ודבש”.

הברית  קיום  אי  של  החלופה  את  מציינת  גם  הפרשה 
חורבן  יתרחשו  ושלום,  חס  אז,  או  המחויבות.  והפרת 
וגלות. הבה נקווה שיחולו עלינו רק הברכות המופיעות 

בפרשת “ניצבים”, ונזכה תמיד לומר דברי שירה.

ם ע רך השוויון בא לביטוי גדול בפרשת ניצבים: “ַאתֶּ
יֶכם  ָראֵשׁ ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵקיֶכם:   ֶכם,  ְלּ ֻכּ ַהּיֹום  ִבים  ִנָצּ
ִיְשָׂרֵאל.  ִאיׁש  ל,  ֹכּ ְטֵריֶכם,  ְוֹשׁ ִזְקֵניֶכם  ְבֵטיֶכם,  ִשׁ
ַמֲחֶניָך”. בישראל  ֶקֶרב  ְבּ ר  ֲאֶשׁ יֶכם--ְוֵגְרָך,  ְנֵשׁ ֶכם  ַטְפּ
השוויון מהווה זכות יסוד. כבר במגילת העצמאות נקבע 
מּור ְלָכל  ָגּ ְויֹון ְזֻכּיֹות ֶחְבָרִתי ּוְמִדיִני  ם ִשׁ ַקֵיּ כי המדינה: “ְתּ

ַזע ּוִמין”. ת, ֶגּ ל ָדּ ִלי ֶהְבֵדּ ֶאְזָרֶחיָה ְבּ
העליון  המשפט  בית  נשיא  ידי  על  הוכר  השוויון  ערך 
בג”צ,  של  דין  פסקי  של  ובשורה  ברק,  אהרון  לשעבר 
האדם  כבוד  יסוד  מחוק  הנגזר  חוקתי  על  כעיקרון 

וחירותו.
ערך השוויון במתן חינוך בא לידי ביטוי ייחודי בסעיף 5 
לחוק זכויות התלמיד התשס”ה – 2004: “... רשות חינוך 
מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו 
חברתי- רקע  של  מטעמים  עדתיים,  מטעמים  תלמיד 
כלכלי, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד 

ובין של הוריו...”
הנושא נדון הן בבג”צ 1067/08 עמותת נוער כהלכה נגד 
משרד החינוך )פרשת “בית יעקב” בעמנואל( שם נקבע 
כי יש להסיר כל סממן של הפליה בין תלמידות ממוצא 
זמני  משחקים,  חצר  נפרדות,  )כניסות  ואשכנזי  ספרדי 
והן  נפרדת(,  תלבושת  נפרדים,  מורים  וחדר  הפסקות 
בבג”צ 7426/08 שהוגש ע”י טבקה משפט וצדק לעולי 
אתיופיה  יוצאי  תלמידים  קבלת  אי  בעקבות  אתיופיה 
לבית ספר בפתח תקווה, ובמסגרתו נקבע כי הפליה באי 
השתייכות  או  מוצא  רקע  על  ספר  לבתי  ילדים  קבלת 
בהשפלה  הגובל  שוויון  באי  כרוכה  עדתית-קבוצתית 
ובביזוי הפוגעים בכבוד האנושי, וכי הזכות לשוויון בחינוך 
רשמי  שאינו  המוכר  לרבות  הספר,  בתי  כל  על  חלה 

ומוסדות הפטור.

שנת  פתיחת  לאחר  מספר  שבועות  כבר  מצויים  אנו 
הלימודים, ועשרות תלמידות ששובצו לסמינרים חרדיים 
טרם התקבלו והחלו ללמוד, בשל מוצאן הספרדי; ובנוסף 
גם השנה אנו עדים לבתי ספר עם ריכוז משמעותי של 
תלמידים יוצאי אתיופיה, הנובע ממדיניות “הסללה” של 

הרשויות, וחרף התחייבויות קודמות למתן פתרונות.
תופעה זו מנוגדת לערכי היסוד החוקתיים של מדינתנו, 

ואף לערכים המוסריים והרוחניים של עמנו.

ולעשות  לפעול  המדינה  מקברניטי  לצפות  חובתנו 
מעשה, וקולם של ראש הממשלה, שר החינוך ואחרים, 
טרם נשמע ברבים וכראוי. אך חובתנו גם כציבור שלא 
ולהשמיע קול מוסרי כנגד כל סממן של  לעמוד מנגד, 

הפליה בזויה מסוג זה.

5

הפתגם השבועי
ְך“ ָלּ ֶשׁ “ְיִהי ָממֹון ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְכּ

כל אדם שומר ואוהב את ממונו והוא יקר מאד 
בעיניו.  הרי הוא עמל והשקיע כוחות רבים כדי 
להשיגו. מן הראוי שהאדם יתייחס באותה מידה 

לממון חברו.
אלא  חברו,  ברכוש  לפגוע  שאין  בלבד  זו  לא 
עלינו  להשתדל לשמור עליו כאילו היה שלנו 
ולשאוף שחברו  יפיק ממנו את מלוא התועלת.
אם ננהג כך, נשפר את היחסים הבין אנושיים, 
נגביר את האחווה בין אדם לחברו ונבנה ערכים 

וחברה טובים יותר. 
)מסכת אבות ב’, י”ז(

פרופ’ שמעון שטרית
שר הדתות לשעבר בממשלות ישראל 

פרשת “ניצבים”

/ עו”ד חנה מלכה חדדבקבלה למוסדות חינוך

“ניצבים”-שוויון ומניעת הפליה



סיפור לשבת
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טובה,  בשעה  התארסה  עקיבא  רבי  של  בתו 
ובביתו של רבי עקיבא הייתה שמחה גדולה על 
מועד החתונה הקרב ובא. בני הבית לא הבחינו 

בדאגתו וחששו של רבי עקיבא.
ומדוע חשש ודאג רבי עקיבא? כיוון שלפני שנים 
שבו  שביום  נכרי,  חכם  ידי  על  לו  נאמר  רבות 
תנשא בתו, יכיש אותה נחש! על כן דאגתו של 
רבי עקיבא גברה ככל שמועד יום הנישואין קרב, 
בתו,  לחיי  מהחשש  הרבה  הדאגה  עם  יחד  אך 

רבי עקיבא שם מבטחו בה'.
מסבים  החלו  כשהאורחים  הנישואין,  ביום 
על  הביט  האולם,  לפתח  עני  הגיע  לשולחנות, 
העני  מהמטעמים.  לאכול  וביקש  המאכלים 

ביקש, אך איש לא הביט לעברו.
הכלה בכבודה ובעצמה, בזריזות ובשקט, קמה 
והחלה להגיש לעני מטעמים לאכול.  ממקומה, 
למצווה  לב  שמו  ולא  טרודים  היו  האורחים 

שהכלה עשתה.

היא  בחדרה.  לנוח  הלכה  הכלה  האירוע  לאחר 
הגדולה,  הזהב  סיכת  את  ראשה  מעל  הסירה 
שתי  בין  אותה  ונעצה  צעיפה,  את  שקישטה 
אבנים שבקיר בחדרה. למחרת, הכלה הוציאה 
הסיכה  בקצה  וגילתה  החריץ,  מן  הסיכה  את 

נחש מת!
שאל רבי עקיבא את בתו: "האם עשית מעשה 

טוב במיוחד?"
"בשעת  אביה:  עקיבא  לרבי  סיפרה  הכלה 
הסעודה הגיע עני לפתח אולם הסעודה, וביקש 
לאכול מהמטעמים. מיד קמתי אליו והגשתי לו 

מנת אוכל מהמטעמים, ואכל לשבעה".
"בזכות מצוות הצדקה  רבי עקיבא לבתו:  אמר 
מהכשת  ה'  הצילך  מאוד,  גדולה  מצווה  שהיא 
טובים  ארוכים  לחיים  נגזר  ודינך  הנחש, 

ולשלום".
                                                                           
)שבת קנ"ו, ב(

050-4200395

נועה מערכות

N

התקנת מצלמות אבטחה 

במעגל סגור, אינטרקום, 

מערכות אזעקה חכמות 

ורשת אינטרנט

המצווה שהצילה את הכלה



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

סיפור לראש השנה: 
זאב  ר’  מתלמידו,  טוב  שם  הבעל  ביקש  אחת  “פעם 
קיצס, שילמד כוונות התקיעות, והוא יהיה בעל התוקע 
עיין  קיצס  זאב  ר’  הכנסת.  בבית  אצלו  השנה  בראש 
דף,  על  סיכום הדבר  וכתב את  וחשב,  בספרים, קרא 

אשר אותו הכניס אל כיסו. 
כאשר הגיעה שעת התקיעות, חפץ ר’ זאב להוציא את 
הפתק מכיסו. אך הפתק איננו! חיפש, בדק, אך הפתק 
נעלם כלא היה! ר’ זאב לא ידע את נפשו. מה יעשה 
ראש  וחפוי  אבל  התקיעות?  בשעת  יכוון  כיצד  כעת? 
עלה אל בימת בית הכנסת כשהשופר בידו. כועס על 
עצמו – שאיבד כך את הפתק. מתבייש – מפני הבעל 

שם טוב, ואובד עצות- מה יכוון בשעת התקיעות. 
הבעל שם טוב שראה את סערת הרגשות בה מצוי ר’ 
זאב, ניגש אליו ולחש על אוזנו: “דע לך, שכל הכוונות 
מפתחות  כמו  הן  חכמים,  של  מדבריהם  למדת  אותן 
בכוחה  כוונה,  כל  אך  שמיים.  שערי  לפתוח  שיכולים 
שיכולה  אחת  כוונה  רק  יש  בלבד.  אחד  שער  לפתוח 
מלב  היוצאת  כוונה  כולם,  השערים  כל  את  לפתוח 

שבור, כמו ליבך בשעה זו. תקע בשופר גדול...”
)מעובד על פי ש”י עגנון, סיפורי הבעל שם טוב, מתוך 

אור ישרים(
הייתם  שאליהן  האישיות  הכוונות  מהן  חשבו,   •  

רוצים לכוון בשעה שנשמע קולו של השופר.

מאת: אליסף תל אור

סדרת הדגל היוקרתית

INface
ר זקי העו נ בכל  ל  לטיפו

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

פרשת ניצבים:
עם  לפני  משה  של  מנאומיו  מורכב  ברובו,  דברים,  ספר 
ישראל בערבות מואב: זמן קצר לפני מותו של משה, ולפני 

שעם ישראל עתיד להיכנס לארץ.
בפרשה הקודמת, פרשת “כי תבוא”, פורטו הברכות שיבואו 
על עם ישראל אם ילך בדרך הישר, וגם הקללות שחלילה 

יבואו עליו אם לא יעשה זאת.
הוא  בדבריו  כי  משה  מדגיש  “ניצבים”  פרשת  בפתיחת 
וגברים,  נשים  ומבוגרים,  ילדים  כולו:  ישראל  לעם  פונה 
בני מעמד כזה או אחר. לאחר מכן הוא מדגיש באוזני כל 
ילכו שלא בדרך הישר, הם תמיד  העם, שגם אם חלילה 

יכולים לשוב בתשובה, ולתקן את דרכיהם.

הגימטרייה  את  פענחו 
כיצד  וחשבו,  שלפניכם 
קשור פסוק זה, והרעיון 
שעומד ביסודו, המהווה 
חלק משמעותי מפרשת 
“ניצבים”, לראש השנה: 

                 
 20    10     5     30     1             5            4     70          400    2     300     6 

 6    30   100    2          400   70   40    300    6  
)דברים, ל’ ב(

• חשבו בינכם לבין עצמכם: מהם הדברים שהייתם רוצים לעשות עליהם תשובה.

,

*הכותב הוא: ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”



היה ה זצ”ל  אליאס  מהרט  קס 
קס )רב( הקהילה של יהדות 
אתיופיה במחוז גונדר, בכפר 
סמיין.  באזור  הנמצא  משחה  דבל 
הוא היה האמצעי מבין שלושה אחים 
נולד  מהרט  הקס  כקסים.  שכיהנו 
בשנת 1931, ולמד לימודי קודש אצל 
אביו אליאס סהלו, שהיה מורה רוחני. 
כאשר מלאו לו עשר שנים, שלח אותו 
“סמיין  שנקרא  בכפר  ללמוד  אביו 
מנת  על  קודש  לימודי  ללמוד  מנטה” 
תשע  במשך  למד  הוא  קס.  להיות 
פנימייה,  בתנאי  מוסד,  באותו  שנים 
בהצלחה  לימודיו  את  שסיים  ולאחר 
חזר לכפר מגוריו. בגיל 24 נשא אישה 
נדוניה  וקיבל  מיוחסת,  למשפחה 

מכובדת ממשפחת הכלה.
מן  קס  לתפקיד  הוסמך  מהרט  הקס 
המניין בגיל 33, ומאז החל את עבודתו 
בקהילה בנאמנות ובמסירות נפש. הוא 
השמחה:  טקסי  כל  על  אחראי  היה 
חתונה, בר מצווה וכו’, ואחראי גם על 
כגון: הלוויה, אזכרה  כל טקסי האבל 
ושבעה. הקס מהרט העביר שיעורים 
מענה  ונתן  הכנסת,  בבית  קבועים 
בתחום השירותים החברתיים, בנושאי 
בין אדם לחברו, שלום  גישור, פשרה 
לנשים  עזרה  לאשתו,  איש  בין  בית 
חד-הוריות, וכמו כן גישר בין הקהילה 
הנוצרית  הקהילה  לבין  היהודית 
בכפר. מעבר לכך, הקס היה גם איכר 
אדמה,  עבודת  עבד  הוא  מקצועי. 
שכללה חרישה, זריעה, קצירה, וגידל 

צאן, בקר, סוסים וחמורים. 

בשנת 1970 הוא התמנה מטעם “אורט 
ישראל” להיות האחראי באזורו בעניין 
בניית בתי כנסת, ובסיוע לקהילה בכל 
בעיה שהיא. בפסח הוא היה אמון על 

חלוקת המצות שהגיעו מישראל.

אסיר ציון באתיופיה
בשנת 1978 כאשר היה בדרך לחלוקת 
לבניית  חומרים  וחלוקת  לפסח  מצות 
בתי כנסת לאנשי קהילתו, נתפס בידי 
גונדר.  אזור  שליט  מנגיסטו,  שלטון 
תמריץ  במתן  אותו  האשים  השליט 
חומרי לאנשי הקהילה על מנת לעודד 
ולעלות  אתיופיה  את  לעזוב  אותם 
לישראל. בעקבות אשמה זו נכלא הקס 
מהרט למשך חצי שנה בתנאים קשים, 
ונשקפה סכנה לחייו. בשל מאסר זה 

הוכר כאסיר ציון. בעקבות התערבותו 
של מנכ”ל “אורט”, והפעלת לחץ על 
השליט, שוחרר הקס מהרט מהכלא, 

ועזב את כפר הולדתו.

המסע לארץ הקודש
המסע  את  הקס  החל   1983 בשנת 
שנמשכו  עיכובים  לאחר  לישראל. 
שנה  שהה  מתוכן  אשר  שנים,  שלוש 
בסודן, עלה הקס בשנת 1987 לארץ. 
בעיר  משפחתו  עם  התיישב  תחילה 
על  והחל לשרת את הקהילה  חדרה, 
הרבנות.  מגבלות  ועם  המסורת  פי 
מאחר שסמכותם של הקסים בתחומי 
אחרים  וקסים  הוא  הוכרה,  לא  הדת 

נתנו שירותים מסורתיים. 
בשנת 1990 החל לעבוד יחד עם הרב 
יהדות.  בירור  בעניין  מנתניה  שלוש 
פעילות זו נמשכה חמש שנים. לאחר 
לגור עם משפחתו בראשון  מכן עבר 
לציון. הוא המשיך את עבודתו הן אל 
הדתית.  במועצה  והן  הקהילה  מול 
 ,2003 בשנת  נפטר  מהרט  הקס 

כשהוא בן 72. 

תפקידו של הקס
קס )או קייס( הוא מנהיג רוחני וחברתי. 
כל  על  אחראי  הקס  הרוחני  בתחום 
הטקסים הדתיים כפי שצוין קודם לכן. 
בעניין  עוסק  הקס  החברתי  בתחום 

גישור פישור ושלום בית.

מאת בנו, ממשיך דרכו, הקס סמאי 
מהרט אליאס

רגע היסטורי
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שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

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

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

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

לפרסום
מודעות
בעלון

טל: 050-3122336
פקס: 153-50-3122336

malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   חוברות ועלונים   פירסום ושיווק

הקס מהרט אליאס זצ”ל  


