
המצוות ר הן  בות 
ת  ו ר ו מ א ה
בתורה בהתייחס 
למחויבותו של המעסיק 
ניתן  עובדיו.  כלפי 
האיסור  את  להזכיר 
האיסור  שכר,  להלין 
להעביד בפרך, האיסור 
חברו  בממון  לכחש 
דיני  מגוון  מבין  ועוד. 
אחד  מושג  הממונות, 
הצליח מאוד לבלוט גם 
בשיח הציבורי – איסור 

הפסוק  מן  זה  איסור  מקור  ההונאה. 
כ”ה,  )ויקרא  ָאִחיו”  ֶאת  ִאיׁש  ּתֹונּו  “ַאל 
י”ד(, האוסר לעשות כל פעולת הטעייה 

במסחר. 
מרכזיותו של איסור הונאה בדיני ממונות 
שהאיסור  מהעובדה,  היתר  בין  נובעת 
על  הן  חל  האיסור  אדם,  לכל  רלוונטי 
והרשתות.  המוכרים  על  והן  הצרכנים 
מהי בדיוק הבקשה מהלקוח לא להונות 
הצרכן  על  אוסרת  ההלכה  המוכר?  את 
זמנו  את  ולגזול  המוכר,  את  להטריד 
בהתעסקות מיותרת כאשר ידוע ללקוח 
שהוא לא מתכוון לרכוש את המוצר בשום 
שהמוכרים  לנו  שנראה  אף  על  מצב. 
מעוניינים לסייע לנו ותפקידם לשרת את 
הלקוחות, זמנם של המוכרים יקר מאוד 

ולא ניתן להשחיתו לריק. 
את  להונות  לא  מוזהרים  המוכרים  גם 
מידע  מהם  ולהסתיר  שלהם  הלקוחות 
מסגרת  איכותו,  המוצר,  לטיב  ביחס 
צורך  אין  וכדומה.  לסיפוקו  הזמנים 
להרחיב בגודל האיסור להחליף במרמה 
כבר  שהלקוח  לאחר  במשנהו,  מוצר 

שילם במיטב כספו.
מעמדו של “החלש”

העסקה  לנושאי  הנוגעות  ההלכות  כלל 
רק  הרלוונטיות  הלכות  אינן  הוגנת, 
גם  אלא  למקום,  בן-אדם  של  לבחינה 
הלכות החפצות לעצב חברת מופת, שבה 
שומרים על מי שנמצא במעמד “החלש” 

החלש  פעם  הזמני. 
הוא המוכר שמסתירים 
הוא  ופעם  מידע,  ממנו 
הלקוח שמוחלף מוצרו.
להונות  לא  האיסור 
ופרט  פרט  כל  על  חל 
החובה  אולם  מישראל, 
מוטלת גם עלינו כחברה 
של  מעמדו  על  לשמור 
אותו  לאתר  “החלש”, 
שיימצא,  מצב  בכל 
את  להדביק  לו  ולסייע 
והיכולת  הידע  פערי 

בכדי להיות שווה.
ה ַטָנּ ָך ַהְקּ תְּ ָרֵחל ִבּ ְבּ

אחד  עם  נפגשים  אנו  בפרשתנו, 
מהסיפורים הכי מרכזיים של הונאה בין 
שני אנשים – הונאתו של לבן את יעקב 
בדבר בתו רחל. על אף שיעקב סגר עם 
ה”, לבן  ַטָנּ ָך ַהקְּ ְתּ ָרֵחל ִבּ לבן ודיבר עמו “ְבּ
הונה אותו ונתן לו את לאה. כאשר יעקב 
התלונן בפני לבן, הוא קיבל את תשובתו: 
ם ֶאת ֹזאת  ַגּ ָנה ְלָך  ְוִנְתּ ֻבַע ֹזאת  ְשׁ א  “ַמֵלּ
ַבע- ֶשׁ עֹוד  ִדי  ִעָמּ ֲעֹבד  תַּ ר  ֲאֶשׁ ֲעֹבָדה  ַבּ
כ”ז(.  כ”ט,  )בראשית  ֲאֵחרֹות”  ִנים  ָשׁ
ע”ה  בירדוגו  משה  רבי  השלם  החכם 
ָנה” בתשובתו  “ְוִנְתּ דגש על המילה  שם 
של לבן. “והרי היה ראוי לכתוב ‘ואתנה’ 
בלשון יחיד. אלא, ‘לבן בא להסיר התלונה 
מעליו כי בני העיר מעכבין, כמו שכתוב 
ָנה’  ְמקֹוֵמנּו’. לכן אמר ‘ְוִנְתּ ‘ֹלא ֵיָעֶשׂה ֵכן ִבּ
הרשות  ואין  הנותנים  הם  כולם  כאילו 

בידו” )ראש משבי”ר, עמ’ קנא(. 
יושרה הם ערכים המשקפים  או  הונאה 
של  האופי  הציבורית,  התרבות  את 
החברתית  שהתפיסה  במקום  החברה. 
נוכלים  שצומחים  פלא  לא  רקובה, 
על  המושתתת  חברה  מאידך,  ורמאים. 
יסודות היושרה עתידה להצמיח מנהיגות 

ראויה והגונה.

*הכותב הוא חוקר יהדות ספרד,
ומנהל מחוז דרום “ממזרח שמש”

שיחת השבתשיחת השבת
ב”ה    ערב שבת קודש פרשת “ויצא”   ט’ בכסלו התשע”ז    9.12.16     גיליון מס’ 7
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מה בעלון?

זמני השבוע

ירושלים
תל-אביב

חיפה
באר-שבע

16:00
16:16
16:03
16:18

17:16
17:17
17:15
17:18

כניסת
השבת

יציאת
השבת

פנינת השבת

העסקה הוגנת אלעד פורטל

עונג שבת
ת ַרְגֶלָך, ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך  ָבּ ׁ יב ִמַשּ ִשׁ “ִאם ָתּ
ת ֹעֶנג, ִלְקדֹוׁש  ָבּ ׁ י, ְוָקָראָת ַלַשּ יֹום ָקְדִשׁ ְבּ
ָרֶכיָך,  ְדּ ֵמֲעׂשֹות  ְדּתֹו  ְוִכַבּ ד,  ְמֻכָבּ ה’ 
ָבר“ )ישעיהו נ”ח,  ר ָדּ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵבּ ִמְמּ
י”ג(. המצווה כוללת אכילה ושתייה של 

מטעמים בסעודות השבת.
ככינוי  גם  משמש  שבת  עונג  הכינוי 
שבה  שבת,  ליל  סעודת  שלאחר 
מתיקה  דברי  עם  שבת  זמירות  שרים 

ותענוגים. 
אמר ר’ יהודה אמר רב: “כל המענג את 
השבת נותנין לו משאלות לבו שנאמר: 
‘והתענג על ה’ ויתן לך משאלות לבך’” 

)תהילים ל”ז(.
יהי רצון שה’ ימלא כל משאלות ליבכם 

וליבכן. 
שבת שלום, יחיאל מלכה
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פינת הילדים

רגע היסטורי

פנינים 
ואוצרות

סמי אלמגריבי ז”ל

יונתן שמואל אוחנה

03 ח”כ מיקי זוהר )הליכוד(
ח”כ חיליק בר )המחנה הציוני(

אחד על אחד

“מיתרים”



המערכת

יונתן שמואל אוחנה-כפר חב”דפנינים ואוצרות

חברה והלכה
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אימא רחל מחכה לכם
“וישק יעקב לרחל וישא קולו ויבך” )ויצא, כ”ט 
חלקנו,  את  מלחיץ  לבטח  לידה  חדר  י”א(. 
“בבית  ביותר  גם החדר השמח  הוא  זאת  עם 
 ... של  כבן  נכנס  אתה  לשם  שכן  הרפואה”, 
אמנו  רחל  אצל  אולם  מאושר.  כאבא  ויוצא 
לידה”.  בחדר  “במוות  בטרגדיה,  נגמר  זה 
בוכה. הוא  כשיעקב ע”ה פוגש את רחל הוא 
ושלא  המצער,  המוות  את  הכול:  את  רואה 
תיקבר עמו במערת המכפלה. ואכן רחל אמנו 
נקברה בדרך כדי שהגולים יוכלו להכנס אליה. 
ראו  השמימיים   )GPS( הג’י.פי.אס  במערכות 
ברחוב,  שם  יעברו  במסעם  שהגולים  קדימה 
שם  להיות  הסכימה  הרחמנייה,  האימא  והיא, 
שתתפלל,  ממנה  לבקש  יכנסו  שבניה  כדי 
יהודי  כל  אליה.  שנבוא  מחכה  היא  ותמיד 
באשר הוא, ידע שכולנו הבנים של רחל אמנו. 
הקורא.  לך,  גם  מחכה  שהיא  שנה   3,569
כשיוסף נמכר וגלה למצרים, הוא נכנס לאמו 
ובכה וזעק “אמי, אמי, קומי נא, עורי, התעוררי, 
ראי את דמעותי”. והאימא ענתה לו: “בני יוסף, 
ויהי ה’ עמך, ותראה  שמעתי קול בכייתך. לך 
בישועתך”. הכתוב אומר: “מנעי קולך מבכי”. 

אומר  “ואני  אומר:  היה  שמואלביץ’  חיים  רבי 
)זכרונם  מבכי”  קולך  תמנעי  אל  אימא,  לך 
זו  היא  אמנו  רחל  מ”ה(.  דף  טבת  ג’  לברכה 
בהיכל,  צלם  מעמידי  על  זכות  ללמד  שידעה 
והצליחה. בדרכה הלכו כל צדיקי אמת. הרבי 
דומני  יחיד  ישראל,  של  אוהבם  מליובאוויטש, 
שמאז שנכתב בתלמוד )סכה נ”ו( על המקרה 
המבהיל עם מרים בת בילגה, מצא עליה כף 
זכות ונקודת אור במעשיה, וללא ספק בלימוד 
הזה עשה לה תיקון מסויים. עניינו של משיח 
יהא ללמד זכות על הפחות שבפחותים המשיח 
שיודע ערכו של יהודי לא יוותר על אף אחד. 
“יש למסור את הנפש  הבעל שם טוב אומר: 
עבור אהבת ישראל גם ליהודי שלא ראה אותו 

מעולם” )אוצר פתגמי חב”ד, ח”ב עמ’ 18(.

מחכים למשיח
ז’(:  ט”ו  )ראה  הקדוש  החיים  אור  כותב 
בבכי  פרץ  לו,  שמחכים  שמע  “כשהמשיח 
לוי  בן  יהושע  רבי  של  במפגש  מגעגועים. 
על  אותו  שאל  צ”ח(,  )סנהדרין  המשיח  עם 
ישראל שבעולם. אמר לו: ‘ישראל מחכים לך, 
ויושבים ומצפים לבואך. כששמע זאת המשיח 
לגואלם’”.  לבא  מתשוקתו  רבה  בבכייה  געה 

מחשבה,  לכל  מודע  שהמשיח  ידע  יהודי  כל 
יש  למענו.  יהודי  של  ותשוקה  עשייה,  ציפייה, 
אליו  מחובר  יהודי  כל  בהיכלו.  מלא  סינכרון 

בתדר שמימי.

כאשר יבוא המשיח
אישה  לאזרביג’אן,  הגיע  ברוק  הר’  כשידידי 
זקנה שאלה אותו בדמעות “מתי יבוא משיח? 
דע שכל יום אני יוצאת למרפסת ומחכה לו”. 
במעשים  ניטיב  והתשוקה,  הציפיה  את  נגביר 
ונזכה לגאולה לאלתר. מספרים שבזמן מלחמת 
מבעלז  דב  ישכר  הרבי  ראה  ברוסיה,  העולם 
חייל לומד כל השבת. שאל אותו: “איך הגעת 
לזה?” אמר לו, אלוקים עזר לי לקבל בשבת 
השבת”.  כל  שבת  כל  לומד  אני  ומאז  חופש, 
בגלל  אולי  יודע,  “מי  ואמר:  הרבי  התפעל 
כי  הגאולה,  אלוקים מעכב את  כאלה  יהודים 
יש לו תענוג עד לב השמיים מכאלה יהודים...” 
)זכרונם לברכה, חשון דף תרד(. הרבי הרש”ב 
יבוא במהרה  מליובאוויטש אמר: “כשהמשיח 
על  ונכעס  הגלות,  לימי  יתגעגעו  אמן,  בימינו, 
לאלוקות”  הזמן  את  ניצלנו  לא  למה  עצמנו 

)היום יום, ג אב(.

את פ באירועים.  עמוסה  “ויצא”  רשת 
כרווק  פותח  יעקב  השבוע  פרשת 
לדודו  בדרך  מאחיו  מנוסתו  במהלך 
נשוי  משפחה,  בעל  כאיש  אותה  ומסיים  לבן, 
הבסיס  את  שיהוו  לילדים,  ואב  אחיות  לשתי 
העתידי של עם ישראל. בצד גודש האירועים: 
לידות  נישואין,  יעקב,  חלום  יעקב,  בריחת 
ממש  הפרשה  את  עוטפת  משפחה,  ובניית 
מאוד  חלום  רומנטית.  אווירה  מפתיחתה 
ביותר,  הפשוט  הדומם  אפילו  שבו  מיוחד, 
האבן  תהיה  מי  מתחרות  או  רבות  האבנים, 
מגיעה  בפרשה  הרומנטיקה  ואוצרות.  פנינים 
לידי ביטוי עוצמתית באהבה ממבט ראשון ליד 
השידוך  לאחר  )וזאת  לרחל  יעקב  בין  הבאר 
הראשון בסיוע אליעזר בין יצחק לרבקה, שגם 
שיעקב  הוא  ושיאה  הבאר(,  ליד  נעשה  הוא 
אבינו עובד במסירות בביתו של לבן 21 שנים 
שנים,  שבע  לעבוד  הייתה  כוונתו  כל  כאשר 
ויתר המשפחה, שהיא  ולהיות ראוי בעיני לבן 

גם משפחתו שלו, לשאת את רחל. 
סדרת  מתרחשת  הרומנטית  לאווירה  מתחת 
הייתה לפרנס את בתי הדין  אירועים שיכולה 

יעקב  את  מעסיק  לבן  רבות:  שנים  לעבודה 
כאשר ההסכם ברור לשני הצדדים. יעקב יודע 
מהי עבודתו, ולבן יודע מהו השכר שהוא עתיד 
ליתן. בכל מהלך העבודה לבן אינו מביע חוסר 
רגע  יעקב.  של  עבודתו  מטיב  רצון  שביעות 
לפני קבלת שכרו של יעקב, לבן מלין את שכרו 
במקומותינו,  נהוג  )לא  תנאי  לראשונה  ומציג 
אומר לבן, להשיא את הצעירה לפני הבכירה(, 
שנכון היה להציגו עוד בטרם חתימת ההסכם. 
ונאלץ  בהסכם,  כלוא  יעקב  הזו  זמן  בנקודת 
לרצונו הראשוני.  14 שנים מעבר  עוד  לעבוד 
תקופת  לתום  עד  יעקב  את  שהחזיק  מה 
החוזה מול לבן היה כוח האמונה שבו. הבטחה 
“והיה  הפרשה:  בראשית  לו  שניתנה  אלוקית 
זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה 
הזה.  בזמן  לצערנו,  ההם,  בימים  ונגבה”. 
אחד החוקים היחידים המאפיינים את זהותה 
המנוחה  יום  חוק  הוא  המדינה  של  היהודית 
השבועי - יום השבת. בשנים האחרונות הפך 
החוק הזה לאות מתה. במדינת ישראל קיימים 
ביום  הפתוחים  גדולים  מסחריים  מרכזים   35
השבת, ועוד חנויות מסחר רבות ברחבי הארץ. 

לעבוד  נאלצים  עובדים  של  רבים  אלפים 
במסחר בשבת בניגוד לרצונם מהסיבה שלולא 
כן הם עשויים לאבד את עבודתם, ואם מדובר 
כי  לקרוס  עתידים  הם  קטנים  עסקים  בבעלי 
המתחרה  למול  בשבת  העסק  סגירת  עצם 
קונים.  קהל  מרחיקה  בשבת,  שפותח  הגדול 
אותם אלפים מבקשים ביום המנוחה לעשות 
למלא  המשפחה,  עם  לבלות  הנפש:  בשביל 
בהתאם  איש  כל  מחודשים  בכוחות  עצמם 
להפוך  התכוונו  לא  הם  לבטח  חייו.  לאורח 
יום עבודה. גם באותם  יום המנוחה לעוד  את 
האנוסים קיימת אמונה. הם מאמינים שהמדינה 
תתחיל לאכוף את החוק, תטיל קנסות, תגיש 
ובעיקר תגרום לכך שגופי ענק  כתבי אישום, 
ורשתות גדולות יתחילו לכבד את החוק. בסופו 
של תהליך, מקווים אותם העובדים האנוסים, 

יוחזר להם יום המנוחה. 
מה קורה בפועל? כלום. דבר לא נעשה להגן 
על העובדים האנוסים. ממשלת ישראל ויחידת 
ליום  הקשור  בכל  דבר  עושים  לא  האכיפה 

המנוחה. 
*הכותב הוא מנכ”ל קואליציית “שבת שוויון”

העובדים -יום המנוחה
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עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל’: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com,  עורך ראשי: יחיאל מלכה, עורך מטעם “קרן ברל כצנלסון”: יפתח דבוש, 
עורכת לשונית: שרון גרמיזו  • אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.
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כיצד נראה ערב שבת בביתך?
כולם בבית יחד, אווירת שבת המלכה משתלטת על התחושה והצבע של היום, 
ריח הבישולים שרעייתי ואני מבשלים יחד פושט על הבית והילדים לובשים 
לשלום” משפחתית,  “בואכם  שירת  לאחר  הקידוש,  במהלך  חגיגיים.  בגדים 
ארוחה  אוכלים  ואנו  הקידוש,  תפילת  את  מדקלמים  ואני  הבכור  בני  הראל 
משפחתית יחד. פעמים רבות אנו עושים את יום שישי אצל הוריי בצפת או 
יותר  טובים  הריחות  כמובן  שם  באופקים,  זגורי,  פולט  היקרה,  חמותי  אצל 

והזמירות נעימות עוד יותר בשל החברותא הגדולה של שבת. 
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד? 

לֹום ֲעֵליֶכם” הוא הפיוט האהוב עליי ועל בני  “שלום עליכם מלאכי השלום”. “ָשׁ
ביתי, בליל שבת לפני הקידוש, אנו פונים למלאכים שבאו אל הבית מברכים 

אותם ומבקשים את ברכתם.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

וגם אני מתגוררים עם  ועיקר, שכן גם רעייתי  האמת היא שאין זה קל כלל 
שני  לנו  נולדו  ברוך השם,  זאת,  עם  יחד  הורינו.  מבית  רחוק  הקטנים  ילדינו 
ילדים עצמאיים ובוגרים, הראל מאיר בן שש ואוריה שמחה בת שנתיים וחצי. 
שניהם מבינים כי אבא ואימא אינם זמינים תמיד. כמו כן, אנו דואגים להשלים 
ובטיולים משפחתיים  השבוע  סופי  במהלך  יחד  של  זמן  בהרבה  החסר  את 

רבים שאנו עורכים. 
ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.

הנפשי  חוסני  אישיותי,  ילדותי,  את  הבית שעיצב  היה  היקר,  מימון  אבי,  בית 
וכן את שאיפתי לעסוק בחיים ציבוריים למען הכלל. בית מלא בחום ובאהבה 
)כיאה למשפחה מרוקאית שחינכה אותנו גם על אהבת המורשת והתרבות 
המזרחית המופלאה(, חינוך לאהבת הבריות ולעזרה לזולת, העדפת הרוח על 
החומר והמשפחתיות כערך עליון וראשון במעלה. מיותר לציין שכשאני מדבר 

על בית אבי, חלק גדול מהוויתו הוא גם בזכות אמי היקרה טובה. 
על איזו הצעת חוק הנך שוקד בימים אלה?

ורווחתו  לחייו  הנוגעים  חברתיים  נושאים  על  לרוב  מגיש  אני  חוק  הצעות 
למען  המאבק  רקע  על  בעיקר  היו  האחרונים  בימים  ופעילותי  האזרח,  של 
הפריפריה והאזורים המוחלשים במדינת ישראל. בין אם ליווי מאבקה החשוב 
של ויקי קנפו בכנסת ובין אם בסיוע לאחיי תושבי הצפון, שבאו להידפק על 
דלתות הכנסת בבקשה ליישום הבטחות הממשלה לתקצוב הגליל בתקציב 
היא  בכנסת,  הפריפריה  לחיזוק  השדולה  כיו”ר  עושה  גם  אני  זאת  הנוכחי. 

השדולה הראשונה שהקמתי עם בחירתי לכנסת.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

תקציב  ההון.  בעלי  את  בעיקר  המשרת  גרוע,  תקציב  הוא  הנוכחי  התקציב 
שאינו מיטיב עם השכבות החלשות והמונע שיוויון בחינוך, ברווחה, בבריאות 
מתן  מאפשר  שלא  תקציב  זהו  והצפונית.  הדרומית  מהפריפריה  ובתשתיות 
הזדמנות שווה לילד שנולד בתל אביב או גבעתיים למול ילד שנולד באופקים 

או בצפת. בכוונתי להיאבק כנגד התקציב בשל סיבות אלה.
מה דעתך על המתח הקיים שבין זהות יהודית ודמוקרטיה?

לעניות דעתי לא צריך להתקיים מתח בין זהות יהודית ודמוקרטיה, אם ננהל את 
הדמוקרטיה שלנו באופן ראוי ונכון. על מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית 
השומרת על כלל התרבויות והלאומים והמיעוטים החיים בה, ומצד שני, עלינו 
להבטיח כי הזהות היהודית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי 
תהיה חזקה במיוחד בקרב הציבור היהודי בארץ וכי מסורת ישראל תישמר 
ותילמד בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, שכן עם ששוכח את עברו מסורתו 

ומורשתו, עתידו לוטה בערפל.
מה דעתך על המצב המדיני-ביטחוני בארץ?

על  שמירה  של  זה  במובן  טוב,  בסה”כ  הוא  ישראל  של  הביטחוני  מצבה 
גבולותינו וקיומו של צבא חזק. זאת לצד הביקורת על אי היכולת לטפל בטרור 
הפושה בארצנו. באשר למצב המדיני, אני חושב כי הוא רע מאוד, וכי מנהיגינו 
מנהיגים  אפיינו  שלא  מנהיגות,  ובחוסר  קלה  לא  מדינית  בתבוסתנות  לוקים 
אמיתיים בעבר כגון מנחם בגין ויצחק רבין ז”ל, שידעו לקבל החלטות מדיניות 
ישראל  כי על  אני סבור  ועתיד הדורות הבאים.  קשות לטובת העם, האומה 
לקבל הכרעות מדיניות, ולהיפרד ממרבית הפלסטינים לשלום על מנת שלא 
ניגרר חלילה למציאות של מדינה דו לאומית, יהודית-ערבית, אשר תאיים על 
הרוב היהודי במדינת ישראל ותפגע ברעיון הציוני שמאחד את כולנו ומחייב 

רוב יהודי.

כיצד נראה ערב שבת בביתך?
אנחנו  הגשמי.  מהעולם  מוחלט  וניתוק  בשקט  מתאפיין  בביתי  שבת  ערב 
שמירה  תוך  השבת  אורך  לכל  יחדיו  ומבלים  המשפחה  כל  יחד  מתכנסים 
עליה. זה בעצם זמן האיכות שלנו כמשפחה, ואני לא מוותר על זה בעד שום 

הון שבעולם.
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

אני מאוד אוהב את המזמור “אשת חיל” שלפני הקידוש, אני מקדיש אותו 
לאשתי שמקריבה המון למען הצלחתי.

איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?
זה דבר קשה עד בלתי אפשרי,  בין קריירה ציבורית לחיי משפחה  השילוב 
מהבית  נעדר  אני  הציבור.  למען  עבודתי  על  יקר  מחיר  משלמת  המשפחה 
המון ולצערי לא מצליח למלא את החלל. סוף השבוע אומנם מכפר מעט, 

אבל זה לא מספיק.
ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.

אני מגיע מבית מרוקאי מסורתי שדבק מאוד בדרכה ובערכיה של היהדות. 
בבית הוריי תמיד הייתה הקפדה על המסורת היהודית המזרחית, ואני משתדל 

להקפיד עליה גם היום במסגרת המשפחתית שלי.
על איזו הצעת חוק הנך שוקד בימים אלה?

בימים אלה אני פעיל בענייני תקציב המדינה לשנתיים הבאות במסגרת ועדת 
הכספים של הכנסת שבה אני משמש רכז סיעות הקואליציה. במקביל אני 
ולשוויון חברתי בראשותי בנושא  מקיים דיונים רבים בוועדה לצדק חלוקתי 
קיפוח של מגזרים שונים באוכלוסייה: קשישים, חולים, נכים, תושבי הפריפריה 
שהוועדה  מאמין  אני  השם,  בעזרת  הגיאוגרפית.  והפריפריה  החברתית 

בראשותי תתרום משמעותית לצמצום הפערים בחברה הישראלית.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

תקציב המדינה החדש הוא תקציב שייטיב עם הציבור. העבודה שלי כרכז 
במגזרים  קיפוח  לכמה שפחות  ולדאוג  יותר,  לטוב  אותו  להפוך  הקואליציה 

השונים.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

משמעית,  חד  סבור,  אני  לדמוקרטיה,  היהדות  בין  לעתים  שנוצר  בעימות 
שהיהדות קודמת לדמוקרטיה. מיומי הראשון בכנסת אני מקדם ערכים של 
זהות יהודית החיוניים לקיום שלנו כמדינה יהודית, כמו שבת, חינוך לערכים, 

ושמירה על ארץ ישראל השלמה.
מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?

כחבר כנסת מטעם הליכוד אני מאמין שהשליחות שלי היא לשמור על יהודה 
יהודים  וגירוש  ישראל  ארץ  מסירת שטחי  רעיון של  לכל  ולהתנגד  ושומרון, 
מביתם. אני מקווה שממשלת הליכוד בראשותו של ראש הממשלה בנימין 
לפיתחה,  הרובצות  הביטחונית  המדיניות  לסוגיות  גם  פתרון  תמצא  נתניהו 

ותמשיך לשמור על העם והארץ.

ח”כ  מיקי זוהר
 )רכז סיעות הקואליציה-הליכוד(

ח”כ חיליק בר
)סגן יו”ר הכנסת, מזכ”ל מפלגת העבודה המחנה הציוני(

מתפלל נכבד

שבת שלום, באהבה, אחווה, 
שלום ורעות לכל בית ישראל

עלון “שיחת השבת” 
גדול יותר ומעוצב יותר 

עבורך



בי נחמן מברסלב אומר: “כשאדם יודע ר
שכל מאורעותיו הם לטובתו, זו הבחינה 
היא מעין עולם הבא”. בפרשה השבוע 
בית  את  עוזב  הוא  לגלות,  יוצא  אבינו  יעקב 
כעסו  מפני  נפשו  על  בורח  וממש  ואמו  אביו 

של עשיו. 
יציאה לגלות אינה פשוטה בייחוד עבור יעקב 
יושב  תם,  כאיש  אחת  לא  שמתואר  אבינו 
על  מטבעו,  הרפתקן  על  מדובר  לא  אוהלים. 
מחוץ  לבדו  להסתדר  איך  ויודע  שמכיר  מי 
לביתו, ובכל זאת יעקב יוצא אל הגלות ובדרכו 
לו.  קורא  הקדוש  ההר  המוריה.  הר  אל  מגיע 
שם, כשאבן למראשותיו, חולם יעקב אבינו את 
הימים  נבואה לאחרית  ובו  החלום המפורסם, 

ותיאור של מלאכים “עולים ויורדים”. 
מסמל  בשמיים  וראשו  בארץ  שרגליו  הסולם 
לאורך הדורות את הקשר העמוק שבין הגשמי 

ולדתות  לאומות  בניגוד  ישראל.  בעם  לרוחני 
אחרות, אנחנו היהודים מקדשים את החומר. 
למה הכוונה? יהודי לא מנתק את עצמו מחיי 
חגים,  פרנסה,  ילדים,  משפחה,  הזה,  העולם 
שבתות, ועם זאת ראשו “בעננים”. המחשבה, 
מעל  אותנו  לרומם  מצליחות  אלה  התפילה, 
שלנו  היומיום  מעשה  את  ולחבר  החומר, 
מוסף  ערך  לנו  לתת  ובכך  עליונים,  לעולמות 

משמעותי לחיי היומיום. 
יעקב, אם כן, רואה את הדרך שבה יהודי צריך 
גלות מאוד קשה שבה  זמן קצר לפני  לחיות, 
הוא יינשא לשתי נשים, יחיה עם שתי פילגשים 
ויעמיד 12 שבטים. יעקב עומד לחיות עשרים 
מאוד  קשים  ויומיום  מעשה  חיי  של  שנים 
את  לשרוד  לו  יאפשר  מה  הארמי.  לבן  לצד 
השנים הקשות הללו, את העבודה הקשה, את 
היומיום המתסכל? רק היכולת לחיות חיי נפש 

משמעותיים ועמוקים. 
ולכן אדם צריך, כמאמרו של רבי נחמן, לזכור 
גלות  גם  לטובה.  קורה  לו  שקורה  מה  שכל 
ולקדם  אותנו  לחזק  יכולה  מרצון  או  מאונס 
ולזכור  לדעת  צריך  גובר  כשהקושי  אותנו. 
שכל ירידה תכליתה עלייה, וכל זאת אפשרית 
כשמצליחים לחבר את הקושי של היומיום, את 
קשיי הפרנסה, גידול הילדים, העבודה, את כל 
בשלבי  החומר  את  להעלות   - למעלה  אלה 
אבותינו  עשו  וכך  יעקב  עשה  כך  הסולם. 
אהבה  חסד,  שכולו  יומיום  הדורות.  לאורך 
כך  לחלש.  דאגה  תמורה,  ללא  נתינה  לזולת, 
את  לחבר  שנים  אלפי  כבר  מצליחים  אנחנו 

החומר והרוח. 

*הכותבת היא מנכ”לית 
“נטיעות- קהילות של תשובה”

ם ערב ישבתי לקרוא שוב את סיפורו ע
של יעקב. יעקב ההולך בשבילי הארץ, 
העוזב את ביתו ומולדתו ויוצא “לגלות 
לאלוקים,  הנודר  יעקב  החולם,  יעקב  חרן”. 
עבודה  של  לשנים  באהבתו  המתחייב  יעקב 
קשה, וגם – יעקב שהופך מגולה מאונס )שבוי 
לעשות  )המבקש  מרצון  לגולה  במחויבותו( 
יעקב ההופך, בגלות, לאבי השבטים,  לביתו(. 
אויביו- לבבות  את  והופך  המפייס  ויעקב 
וכל  ועשיו. כל פסקה היא סיפור,  קרוביו, לבן 
סיפור – סולם ומבוא לסיפורי סיפורים, אישיים 

ולאומיים.
שלושה  רעיונות,  בשלושה  לגעת  בוחרת  אני 
סיפורים: יציאתו של יעקב מבאר שבע החרנה, 

סולם יעקב המחבר שמיים וארץ והנדר.

יעקב יוצא מבית הוריו
ומארצו.  הוריו  מבית  בסערה  יוצא  יעקב 
מאחוריו,  מעשיו  הברכות  נטילת  מעשה 
רבקה  של  אזהרותיה  אולי  מהדהדות  ובאזניו 
כאשר היא משדלת אותו לברוח ולו לזמן מה. 
יוצא למסע בן מאות ק”מ, שיארך שנים  הוא 
רבות. ואני חושבת – במסע הזה, שהוא כמעט 
– מה משקלו של  לחיים חדשים  תמיד פתח 
של  הבחירות  על  משליך  הוא  כיצד  העבר? 
האדם, על ההחלטות שלו? האם ביציאה שלנו 
למסע משנה חיים, אנחנו יכולים להשאיר את 
העבר מאחורינו? או שמא החששות, הפחדים, 
דינם  והחסר,  ולעתים  הגעגועים  המשקעים  
שלא  או  במודע  אותנו,  ולכוון  ולעלות  לצוף 
במודע. ההורים שלי, של רבים מאתנו, חלמו 
על המסע אל ארץ ישראל. אין ספק שלעבר 
נחלם,  רבים  שדורות  הקולקטיבי,  הלאומי, 
משמעותי  מקום  היה  ודובר,  נלמד  נקרא, 
עלו  אכן  דבר,  של  ובסופו  שלהם.  בחלום 

והגיעו. אלא שבין החלום למימושו עברו שנים 
ואהבו,  שהכירו  העולם  של  וחורבן  הרס  של 
של בית ומשפחה וקהילה. האם הצליחו, האם 
עלה בידם, לשים את העבר מאחוריהם? האם 
ארץ,   – בבנייתו  שותפים  שהיו  החדש  הבניין 
מדינה, משפחה – הצליח לדחוק את זכרונות 
הייתה  אם  וגם  שלא.  יודעת  אני  העבר? 
מחד  הגעגועים  כזאת,  והתכוונות  השתדלות 
נוכחים  היו  גיסא,  מאידך  העבר  ואימי  גיסא, 
בחייהם-חיינו. האם יעקב מצליח להשאיר את 
ממשיך  תאומו,  עשיו,  האם  מאחוריו?  העבר 
הסיפור  בהיעדרו?  גם  מחייו  חלק  להיות 
המקראי לא מספק לנו תשובות, ולא נותר לנו 

אלא להמשיך ולטוות את חוט המחשבה.
הנדר של דוד מפולין

ר ַיֲעֹקב, ֶנֶדר ֵלאֹמר:  ִאם- ַדּ יעקב נודר לה’:  ַוִיּ
ר  ֲאֶשׁ ה  ַהֶזּ ֶרְך  ֶדּ ַבּ ָמַרִני  ּוְשׁ ִדי,  ִעָמּ ֱאֹלִקים  ִיְהֶיה 
ׁש”  ִלְלֹבּ ּוֶבֶגד  ֶלֱאֹכל,  ֶלֶחם  ְוָנַתן-ִלי  הֹוֵלְך,  ָאֹנִכי 
)כ”ח, כ’(. והנדר הזה מזכיר לי סיפור שהולך 
אתי בחיי, וגיבורו הוא איש משפחה ושמו דוד, 
ואהבה.  געגועים  מתוך  אותו  לספר  ומבקשת 
דוד חי עם משפחתו בעיירה קטנה בחבל ווהלין 
מאשתו  ילדים  חמישה  לו  היו  בפולין.  אשר 
הראשונה שנפטרה משחפת בדמי ימיה, ועוד 
איתו  וגידלה  לו,  שנישאה  מאסתר  שלושה 
באהבה את כל שמונת הילדים. כסף לא היה 
ומסירות למשפחה,  מצוי בביתם, אבל אהבה 
בשפע.  שם  היו  שמים  ויראת  קשה  ועבודה 
בשבת אחת עברה שמועה בבית הכנסת שבו 
התפללו דוד ובניו, שיהודי אחד מן העיירה זכה 
היו  השבת  צאת  עד  כמובן(.  )הפולני,  בפייס 
עסוקים הכל בנסיון לנחש את זהות הזוכה, אך 
לא ניתן היה לברר.  כאשר יצאה השבת, גילה 
ר’ דוד שהוא הזוכה, וסיפר לאסתר, תוך שהוא 

משביע אותה לנצור זאת בסוד. אבל הוא סיפר 
נדר למסור מחצית מסכום הזכייה  לה שנדר 
לתלמוד תורה, שאיפשר לבנו אברהם ללמוד 
שם ללא תמורה כספית, מפאת הערכתם של 
ומפאת  והחרוץ,  הישר  לאביו  העיירה  אנשי 
שידעה  אסתר,  נרעשה  המשפחה.  של  עניה 
בו לכלכלת  מה המשמעות של הסכום שזכו 
המשפחה, ושמה פעמיה אל הרב של העיירה, 
אולי...                                                                                                                  היה,  וכך  הנדר.  את  שיתיר  מנת  על 
העיירה  מעל  השמים  שנים,  מספר  עברו 
ביוני  באו על הארץ.  רעים מאד  וימים  חשכו, 
וחושך  הקטנה,  לעיירה  הנאצים  נכנסו   1941
תש”א  אב  בחודש  היקום.  את  כיסה  גדול 
ברחובות  יהודים  גברים   100 הנאצים  אספו 
העיירה, והוליכו אותם אל מותם ביער הסמוך. 
מפני  ופחד  כבד  יגון  ביניהם.  היה  הצדיק  דוד 
הבאות היו מנת חלקם של בני המשפחות ושל 
יהודי העיירה כולה. כשאברהם, הבן של דוד, 
ו”עשה  לקח על עצמו לסייע בכלכלת הבית, 
סכום  עבור  הקבלה  את  מצא  בניירות,  סדר” 
ידי התלמוד  הזכייה בפייס שניתנה לאביו על 

תורה. הנדר קוים, דוד עמד בהבטחתו.
וסולם יעקב, הסולם המחבר בין ארץ לשמיים, 
הגדולה,  ההבטחה  בין  למציאות,  החלום  בין 
השאיפות, האידיאלים, הרעיונות הגדולים לבין 
היומיום, התביעות הגשמיות  החיים הארציים, 
עליו  נעים  שאנחנו  הזה  הסולם  והחמריות. 
הזו  ההבנה  ויורדים.  עולים  חיינו,  כל  משך 
שאי אפשר לו לחלום להתקיים ללא העוגנים 
לאדם  לו  אפשר  שאי  המציאות;  שמייצרת 
לחלום  בלא  יום  היום  בעוגני  ולהאחז  לאחוז 
ולעוף.                                                                                                                                          
שבת שלום.
*הכותבת היא מנהלת ביה”ס היסודי 
שורשים, נטור, רשת מיתרים רמת הגולן 
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בינה פבזנר-קדמת צבי, רמת הגולןנקודות ציון בחינוך

דינה דיין-מצפה רמוןפרשת השבוע

ירידה לצורך עלייה

סיפורו של יעקב



משפט הלכה ומורשת ישראל
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ה- ִהוא ֵלָאה” )כ”ט, כ”ה(. שלא כמקובל “ ֶקר,  ְוִהֵנּ ַויִהי ַבֹבּ
אם  אלא  פה,  בעל  גם  שיערכו  יכול  הסכמים  לחשוב, 
דרישת הכתב מופיעה במפורש בחוק )כגון בעסקאות 
ואם  ועניין,  דבר  לכל  תקפים  שכאלו  הסכמים  מקרקעין(. 
או  אותם  לאכוף  גם  ניתן  עדים,  כגון  לגביהם,  ראיה  ישנה 

לדרוש פיצוי בגין הפרתם.
כך גם דינה של הבטחת נישואים. המשפט הישראלי רואה בה 
הסכם מחייב, שהפרתו ללא סיבה מוצדקת עלולה לחייב את 
הצד המפר בתשלום פיצויים עבור נזקיו של הצד השני מכוח 
דיני החוזים. לעיתים, כגון במקרה של הבטחה במרמה, שבה 
המבטיח מראש לא התכוון לקיים את הבטחתו, יש ותחול על 

המקרה גם מערכת דיני הנזיקין.
והן  זה,  אוהדים תביעות מסוג  אינם  זאת, בתי המשפט  עם 
יפסקו  הם  פיצויים,  יפסקו  אם  נדירות.  לעיתים  מתקבלות 
ברורות  ממוניות  הוצאות  בגין  ורק   – בצמצום  כלל  בדרך 
מתנות  או  אולם  שכירת  כגון  ההבטחה  מהפרת  הנובעות 
ועוגמת נפש גדולה לצד  שניתנו, או כאשר נגרמה השפלה 
המשפט  בתי  של  יחסית  הסלחני  ליחסם  הסיבה  על  השני. 
להפרת הבטחת נישואים ניתן ללמוד מדברים שכתב בנושא 

היא  זוג  בן  בחירת  חופשית,  “בחברה  שיפמן:  פנחס  פרופ’ 
סיבה  ללא  להשתנות  העשויה  אישית-אינטימית  הכרעה 
רציונלית. הכרעה זו היא פועל יוצא של אותו תהליך מורכב 
המכונה ‘אהבה’, ובתור שכזאת עליה להיות נקיה מכל לחץ 
חיצוני וחופשיה מכל התערבות זרה. לשון אחרת: על אדם 

להיות בן-חורין לחזור בו מהבטחת נישואים”.
התחום,  את  להסדיר  ביקשו  העברי  במשפט  רבות  תקנות 
ובחלקן נקבעו סנקציות חמורות על מפר הנישואים – מחרמות 
עד קנסות ואף “רידוי גוף” )מלקות(. בתקופות מסוימות אף 
נקבע מראש, בעת עריכת התנאים בין משפחות הנישאים, 

גובה הפיצוי שישלם הצד המפר. 

סיפורו הידוע של שי עגנון “תהילה” מתאר עד כמה נחשבה 
חמור:  למעשה  נישואים  הבטחת  הפרת  ישראל  בקהילות 
“ולא חש אבא לבקש מחילה משרגא, אף על פי שהיה אבא 
הנעלב.  מן  לבקש מחילה  צריכין  שידוך  יודע שאם מבטלין 
כל כך בזויים היו החסידים בעיני אבא עד שלא השגיח בדבר 

שהכל זהירים בו”.
*הכותב הוא מנכ”ל הינם לסובלנות חברתית

”הכבוד שעלינו לחלוק לכל אדם באשר הוא אדם”
בפרשת “ויצא” נפגש יעקב עם אנשים ונשים רבים: הרועים שעל פי הבאר בחרן, רחל, לבן לאה, ואחרים. חכמים 
לימדו אותנו שבכל מפגש שלנו עם אנשים, עלינו להקדים ולברך אותם לשלום. וכך נאמר על רבן יוחנן בן זכאי: 
ּׁשּוק” )מסכת ברכות דף י”ז, ע”א(.  לֹום ֵמעֹוָלם, ֲאִפּלּו לנכרי ַבּ ֹּלא ִהְקִדימֹו ָאָדם ָשׁ אי, ֶשׁ ן ַזַכּ ן יֹוָחָנן ֶבּ “ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרָבּ

החשיבות להקדים ולברך לשלום, נועדה ללמד אותנו על הכבוד שעלינו לחלוק לכל אדם באשר הוא אדם.

הפתגם השבועי

הפרת הבטחת נישואים

עו”ד ירון קנר-מודיעין



סיפור לשבת

6
מאת: מלכי רוטנר

"כל המציל נפש אחת מישראל 
כאילו הציל עולם מלא"

ייסא גר עני מרוד. ביתו היה ריק ב שכונתו של רבי 
מכול, לא היה לו לחם לאכול, ולא היה לו שום דבר 
במה להחיות את נפשו. האנשים בעירו לא הכירו 
אותו ולא ידעו מה מצבו. לא היה מי שידאג לו וישגיח עליו. 

לבד התגורר בבית, לבד התמודד עם הרעב המציק.
הפתרון ללכת ולחזר על הפתחים לא נראה לאותו עני. בן 
טובים היה, והוא התבייש מאוד ללכת ולעבור מבית לבית 
מלבקש  נמנע  גם  הוא  אוכל.  לקניית  נדבות  לקבץ  כדי 
מתנות בשר ודם. וכך, בגלל הרעב נחלש גופו של העני, 
מי  כשאין  חולה,  במיטתו  שכב  מספר  ימים  שחלה.  עד 

שיודע על כך, עד שכבר התקרבה שעתו למות.
רבי ייסא, שגר בשכונת העני, נכנס אליו לבקרו. הנה הוא 
לפרוח  עומדת  הזה  העני  "נפש  מכריזה:  קול  בת  שומע 
ממנו בטרם הגיע זמנו למות. אוי לבני העיר שלא נמצא מי 

שיחיה את נפשו".
ייסא, והשקה את העני הגוסס במיץ רימונים.  הזדרז רבי 
העני,  של  פיו  תוך  אל  ייסא  רבי  זילף  טיפה  אחר  טיפה 
עד שהעני הזיע ורוחו חזרה אליו. העני הלך והתחזק עד 

ייסא  רבי  אליו  בא  בריא,  היה  כשכבר  לגמרי.  שהחלים 
ושאל אותו: "מה אירע עמך באותה שעה שבאתי לבקר 

אותך?"
ענה לו העני: "באותה שעה שיצאה נפשי מגופי, והגיעה 
לפני כיסא הכבוד, חפצה היא להדבק באור העליון, בעולם 
הבא. אלא שרצה הקב"ה לזכות אותך בהצלת נפשי, ולכן 
שמעת את אותה בת קול. שמעתי שהכריזו עליך שאתה 
עתיד להיות בין עשרת הצדיקים שישתתפו באדרא רבה, 
נשמתך  עתידה  מעמד  באותו  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  עם 
במיתת  מהעולם  להסתלק  מחבריך  שניים  עוד  עם  יחד 

נשיקה.
העני הצדיק לא נותר בודד מבלי שישגיחו בו. מאז אותו 
לו  יחסר  ולא  לו תושבי העיר שיתפרנס בכבוד,  יום דאגו 
דבר. ואכן, לא עבר זמן רב מאז אותו מעשה, ורבי שמעון 

בר יוחאי כינס את חבריו הקדושים לאדרא רבה.

)הסיפור מעובד על פי "רשב"י-תולדות חייו ופעלו", 
מאת א.גפן(

ה " ְוִהנֵּ ָמְיָמה;  ׁ ַהָשּ יַע  ַמִגּ ְוֹראׁשֹו,  ַאְרָצה,  ב  ֻמצָּ ם  ֻסָלּ ה  ְוִהֵנּ ֲחֹלם,  ַוַיּ
ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים, ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו" )ויצא כ"ח, י"ב(. 

עּו-בֹו, ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים" )שם, ל"ב, ב'(.  ְפְגּ "ְוַיֲעֹקב, ָהַלְך ְלַדְרּכֹו; ַוִיּ
נדבך משמעותי בתהליך התהוותו של  היא  "ויצא" מבחינתי  פרשת 
עד  ומעצב  אז,  שעיצב  חשוב  הכי  השורש  הונח  כאן  היהודי.  העם 
ימינו אנו, את כוחו של עם הנצח. הפרשה גוללת את סיפור חייו של 
יעקב. מתחילה במפגשו עם המלאכים העולים ויורדים בסולמו, וכינוי 
המקום ההוא "בית א-ל", ומסתיימת באותו עניין בדיוק - שמירתם של 
המלאכים על משפחתו ביציאתו מחרן, וכינוי המקום הזה "מחניים". 

הולדת   - היהודי  העם  של  סיפורו  נפרש  המלאכים  עטיפת  ובתוך 
השבטים. 12 בנים נולדים ליעקב, וכל אחד נושא את דגל הקדושה 
ועבודת השם. 12 בנים, שונים איש מרעהו אך מאוחדים ומקושרים 
כולו  כל  שרוי  יששכר,  אחד  ישראל.  בני    - הרחבה  הכותרת  תחת 
)ומחזיק  בפרנסתו  יומו  כל  עסוק  זבולון,  ואחד  תורה.  של  באוהלה 
כלכלית את יששכר(. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לוי, שעתידים בניו 
לברך את ישראל ולעבוד במקדש, ויהודה, שממנו תצא מלכות דוד. 

וכך כל שבט ושבט. 
זה מקור הכוח שלנו, אלה המלאכים שעוטפים אותנו ושומרים עלינו 
כל הזמן. מצד אחד, החירות של כל יהודי לעבוד את אלוקים בדרך 

הפרטית שלו, ומצד שני, כח האחדות והערבות ההדדית. 
הגלות, בדרכה הקשה, ציירה עלינו את אותות הזמן, ולפעמים אנחנו 
ישראל,  מדינת  של  ההיתוך  בכור  כאן,  דווקא  לזה.  זה  זרים  נראים 
שונות  דעות  עם  שונים,  להיות  לנו  שמותר  לזכור  צריכים  אנחנו 

והסתכלות אחרת, אבל בסופו של יום - אנשים אחים אנחנו.

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

אלישיב רייכנר מאת 
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כור ההיתוך של מדינת ישראל
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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”

ֵצא”  ת “ַויֵּ ָרַשׁ ָפּ
ָאִחיו.  ֵעָשׂו  ֵני  ִמְפּ ַיֲעֹקב  ל  ֶשׁ ְבִריָחתֹו  ִבּ ַמְתִחיָלה  ֵצא  ַוֵיּ ת  ָרַשׁ ָפּ
ל ִאּמֹו ִרְבָקה.  ּה ֶשׁ ְחָתּ ַפּ ם ִנְמֵצאת ִמְשׁ ַיֲעֹקב ּבֹוֵרַח ֶאל ָחָרן, ָשׁ
ַמְלָאִכים  ם הּוא חֹוֵלם ֲחלֹום ַעל  ָשׁ ֵאל,  ֵבית  ְבּ ן  ָיֵשׁ ֶרְך הּוא  ֶדּ ַבּ
ַמְיָמה.  ׁ יַע ַהָשּ ב ַאְרָצה, ְוֹראׁשֹו ַמִגּ ָצּ ֻמּ ם  ֶשׁ ֻסָלּ ֹעִלים ְויֹוְרִדים ְבּ ֶשׁ
הּוא  ּפֹוֵגׁש  ם  ָשׁ ְלָחָרן.  יַע  ַמִגּ הּוא  ֶשׁ ַעד  ַיֲעֹקב  יְך  ַמְמִשׁ ם  ׁ ִמָשּ
ָלֵשׂאת אֹוָתּה  ׁש  ְמַבֵקּ ד. הּוא  ִמיָּ ּה  ָבּ ּוִמְתַאֵהב  ָלָבן,  ת  ָרֵחל בַּ ְבּ
ִנים  ָשׁ ַבע  ֶשׁ ֲעבּוָרּה    ַבּ ֲעֹבד  ַיּ ֶשׁ ְתָנאי  ִבּ ים  ַמְסִכּ ְוָאִביָה  ה,  ׁ ְלִאָשּ
ל סֹוף עֹוֵמד  ִנים הּוא סֹוף ָכּ ׁ ַבע ַהשָּ ֲחֹלף ֶשׁ רֹוֶעה ֹצאן. ַכּ ֶאְצלֹו ְכּ
ִבּתֹו  ה אֹותֹו, ּוַמֲחִליף ֶאת ָרֵחל ְבּ ָבן ְמַרֶמּ ָלּ ּה, ֵאָלא ֶשׁ ֵשׂא ִאָתּ ְלִהָנּ

כֹוָרה ֵלָאה. ַהְבּ

ֲעֹקב ַלֲעֹבד ֶאְצלֹו  ה ּדֹוֵרׁש ָלָבן ִמַיּ ׁ ְכֵדי ָלֵשׂאת ֶאת ָרֵחל ְלִאָשּ ִבּ
הּוא  ה ְלַאַחר ֶשׁ ׁ ִנים נֹוָספֹות. ַיֲעֹקב נֹוֵשׂא ֶאת ָרֵחל ְלִאָשּ ַבע ָשׁ ֶשׁ

ִנים נֹוָספֹות. ַבע ָשׁ ם ֶאת ַהְבָטָחתֹו – ַלֲעֹבד ֶאת ָלָבן ֶשׁ ְמַקֵיּ
ְפָחָתּה  ם ִשׁ ִנים ְלַיֲעֹקב. ְוָכְך גַּ ה – יֹוְלדֹות בָּ ְפָחָתּה ִזְלָפּ ֵלָאה ְוַגם ִשׁ
ֲעבֹור  ֶרת ְיָלִדים. ַרק ַכּ ְלָהה. ְוַרק ָרֵחל נֹוֶתֶרת ְמֻחֶסּ ל ָרֵחל – ִבּ ֶשׁ
ל יֹוֵסף, ַיֲעֹקב ּבֹוֵרַח  ָנּה יֹוֵסף. ְלַאַחר ֵלָדתֹו ֶשׁ ְזָמן ַרב נֹוַלד ָלּה ְבּ

ַנַען. ָבן, ּוַמְתִחיל ַלֲחֹזר ֶאל ֶאֶרץ ְכּ ִעם ְנׁשֹוָתיו ִויָלָדיו ִמָלּ

ל ַיֲעֹקב, ֵלָאה ְוָרֵחל  ֲאִריכּות ֶאת ַיְלֵדיֶהם ֶשׁ ֵתנּו ְמָתֶאֶרת ַבּ ָרְשׁ ָפּ
ָכל ַאַחת  ר ְבּ ֵתּ ה ּוִבְלָהה. ַנּסּו ְלַגּלֹות  ִמי ִמְסַתּ פחֹוֵתיֶהן ִזְלָפּ ְוִשׁ

רֹות. ֵמַהַהְגָדּ

ֵצא”: ת “ַוֵיּ ִסּפּור ְלָפָרַשׁ
ל  ֶשׁ עּוָרּה  ִכּ ֶאת  ָשׂרֹו  ְבּ ַעל  חֹוֶוה  ַיֲעֹקב  ֵצא”  “ַוֵיּ ת  ָפָרַשׁ ְבּ
ֶרְך  ֶנֶגד ֶדּ ֶנֶגד ָאִחיו ֵעָשׂו. ְכּ ׁש ַאף הּוא ְכּ ֵמּ ַתּ ּה ִהְשׁ אּות, ָבּ ָהַרָמּ
ֱאָמנּות  ְוַהֶנּ ר  ָשׁ ַהָיּ ֶרְך  ֶדּ ץ ֶאת  ְלַאֵמּ ָעֵלינּו  אּות,  ְוָהַרָמּ ֶקר  ׁ ַהֶשּ

ר ִלְלֹמד  ֵמָהָרב סּוִליָמאן מּוָצִפי: ֶאְפָשׁ ִפי ֶשׁ ְכּ
ַעל  נֹוָסף  ל.  ּוְמֻקָבּ ָחָכם  ְלִמיד  ַתּ ָהָיה  ָהָרב סּוִליָמאן מּוָצִפי 
רֹו  יֹוְשׁ יר ְיהּוִדי, ְונֹוַדע ְבּ ל ָעִשׁ ְמַנֵהל ֲעָסָקיו ֶשׁ ְך הּוא ָעַבד ִכּ ָכּ
ל  ייח’ ֻמְסְלִמי ֶאל ִמְשָׂרדֹו ֶשׁ א ֵשׁ ִמים ָבּ ַאַחד ַהיָּ ּוַבֲחִריצּותֹו. ְבּ
ֶכת ְלִאיׁש ָהֲעָסִקים.  יֶּ ָהְיָתה ַשׁ ָהָרב, ְוָרָצה ִלְקנֹות ֲאָדָמה  ֶשׁ

ם  ֵלּ ִשׁ ייח’  ׁ ְוַהֵשּ ִעְסָקה,  ָבּ רּוִכים  ַהְכּ ָירֹות  ַהְנּ ֶאת  ר  ִסֵדּ ָהָרב 
ְשָׂרד. ְוָיָצא ֵמַהמִּ

ם יֹוֵתר  ֵלּ ייח’ ִשׁ ׁ ַהֵשּ ה ֶשׁ ָלּ ִנית, ִגּ ֶסף ֵשׁ ַפר ָהָרב ֶאת ַהֶכּ סָּ ֶשׁ ְכּ
ֶאת  לֹו  יב  ְוֵהִשׁ ייח’,  ׁ ַהֵשּ ַאַחר  ׂש  ִחֵפּ ד  ִמיַּ ְדָרׁש.  ַהִנּ כּום  ֵמַהְסּ
ִנְתַקל  ֵמעֹוָלם ֹלא  א.  ֵלּ ְוִהְתַפּ ִנְדַהם  ייח’  ׁ ַהֵשּ ָהֹעֶדף.  ֶסף  ַהֶכּ
ץ ְלַהְחִזיר  ָטעּות, ְוִהְתַאֵמּ בֹוַה בְּ ֶסף ָגּ ל ְסכּום כֶּ ֵבּ ִקּ ָאָדם ֶשׁ בְּ
ין. ִהְזִמין ֶאת ָהָרב  י ַהִדּ יַע לֹו ַעל פִּ ִגּ ל ַרק ֶאת ַהַמּ אֹותֹו ּוְלַקֵבּ
ל ָהָרב ְלסֹוֲחִרים ֻמְסְלִמים נֹוָסִפים,  רֹו ֶשׁ ר ַעל יֹוְשׁ ְלֵביתֹו ְוִסֵפּ

ים ָרצּו ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ֲעָסִקים. ּוְבִעְקבֹות ֹזאת ַרִבּ

כֹון  נָּ ַגּלּו ֶמֶסר ָחׁשּוב ֶשׁ רּו ָנכֹון, ְתּ ְפְתּ ִאם ִתּ
ין ַאִחים: ָחִסים ֵבּ ְיּ ר ַבּ ִמיד ִלְזֹכּ ָתּ

ל ַיֲעֹקב. ין ְיָלָדיו ֶשׁ ֶרת ֵבּ ְזֶכּ ֻמּ ִחיָדה ֶשׁ ת ַהְיּ ַהבַּ
ל ֵלָאה. י ֶשׁ ִליִשׁ ׁ ן ַהְשּ ַהֵבּ

ה. ִגיַמְטִרָיּ ה ְבּ ְפָחָתּה ִזְלָפּ ל ֵלָאה ְוִשׁ ף ֶשׁ ָתּ ֻשׁ ר ַיְלֵדיֶהם ַהְמּ ִמְסָפּ
ל ַיֲעֹקב.   כֹור ֶשׁ ן ַהְבּ ַהֵבּ

ל ָרֵחל.  ְפָחָתּה ֶשׁ ְלָהה ִשׁ ל ִבּ כֹור ֶשׁ ָנּה ַהְבּ ְבּ
י עֹוד ֹלא נֹוַלד.  ר ִכּ ֵתנּו עֹוד ֹלא ֻמְזָכּ ָפָרְשׁ ְבּ ל ַיֲעֹקב ֶשׁ ָניו ֶשׁ ְצִעיר ָבּ

ֵתנּו.  ָפָרְשׁ ּנֹוַלד ְבּ ן ָהַאֲחרֹון ֶשׁ ַהֵבּ
ין ָהֲאָחיֹות: ָרֵחל ְוֵלָאה. ֵבּ ּבּוִכים ֶשׁ ּתּוִלים ְוַהסִּ ם ַהִפּ ְקָרא ַעל ֵשׁ ִנּ ן ֶשׁ ֵבּ

ין ַאִחים. יָחִסים ֵבּ ר ִבּ כֹון ִלְזֹכּ ָנּ ירּו ַמּדּוַע ֶזהּו ֶמֶסר ָחׁשּוב ֶשׁ ַהְסִבּ
פֹות אֹותֹו. ְקּ ַשׁ ְמּ יֶכם ֶשׁ ְגָמאֹות ֵמַחֵיּ בּו ַעל ֻדּ ִחְשׁ
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malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   חוברות ועלונים   פירסום ושיווק

חזן ס זמר,  היה  אלמגריבי  מי 
ומלחין יהודי מרוקני, שיצר והופיע 
במחצית השנייה של המאה ה-20. 
פעל  אך  בקנדה,  התיישב  ה-70’  בשנות 
אלמגריבי  ובישראל.  במרוקו  בצרפת,  גם 
של  ביותר  הנערצים  ממבצעיה  אחד  היה 
המוזיקה המרוקנית המסורתית והפופולרית 
יהודי מרוקו. מצעירותו שר  חזנות  וכן של 
כך  ומשום  ופרידות,  געגועים  אהבות,  על 

זכה לכינוי “זמר הרגשות”.

הדרך אל הפיוט
סמי אלמגריבי נולד בשנת 1922 בעיר הנמל 
עברה משפחתו  ילד,  כשהיה  במרוקו.  סאפי 
הראה  בילדותו  כבר  רבאט.  הבירה,  לעיר 
לעצמו  בנה  בולטים,  מוזיקליים  כישורים 
לקבוצת  ושירה  בנגינה  והצטרף  מנדולינה 
מוזיקאים במלאח היהודי ברבאט. הוא למד 
השירה  לסגנונות  והתוודע  בעוד  לנגן  לבד 
מות  אחרי  והמרוקנית.  הערבית-האנדלוסית 
אמו, בהיותו בן 14, אביו עבר עם הילדים לעיר 
סאלה, שם למד סמי בבית הספר “אליאנס”. 
השפה  בלימודי  הצטיין  הוא  השאר,  בין 
הערבית, דבר שהיה ניכר גם בדיקציה חסרת 
בחתונות,  וניגן  שר  בהמשך  שבפיו.  הדופי 
השתלם בקונסרבטוריון בקזבלנקה, ובגיל 20 
ויתר על קריירה בתחום המסחר כדי להקדיש 
עם  התחתן   21 בגיל  למוזיקה.  עצמו  את 
ועבר לגור  מסודי לבית כהן מן העיר סאלה 

איתה ברבאט.

פעילותו בתחום המוזיקה 
האנדלוסית והפופולרית 

המרוקנית
שתי  לו  שנולדו  אחרי   ,1949 משנת  החל 
לפריז  משפחתו  עם  אלמגריבי  עבר  בנות, 
בחזרתו  הראשון.  תקליטו  את  הקליט  שם 
וניגן  שר  שם  בקזבלנקה,  התגורר  למרוקו, 
במועדון, ואף אימץ את השם המסחרי “סמי 

אלפי  ולמכור  להקליט  והתחיל  אלמגריבי” 
של  אמנים  הכיר  ה-50’  בשנות  תקליטים. 
שהרחיבו  מאלג’יר,  האנדלוסית  המוזיקה 
אמנותו.  על  מאוד  והשפיעו  אופקיו  את 
הרפרטואר של אלמגריבי נעשה עשיר מאוד: 
החל מסוגות שונות של המוזיקה המרוקנית 
ביצוע  להן  העניק  שאלמגריבי  המסורתית, 
ייחודי ועד לשירים קליטים של מוזיקה קלה. 
אחרי מות אביו לקח לחסותו בקזבלנקה את 
נולדו  בקזבלנקה  להם.  ודאג  הקטנים  אחיו 
1955 התגורר  ילדים. בשנת  עוד ארבעה  לו 
שוב עם המשפחה בפריז, וחזר למרוקו אחרי 
שהוכרזה כמדינה עצמאית בשנת 1956. הוא 
בשנת  לפריז  ועבר  סופית,  מרוקו  את  עזב 

 .1959
בין השנים 1950 - 1965 הלחין בעצמו מוזיקה 
המפורסמים  להיטיו  עם  פופולרית.  עירונית 
לא   - מאמא”  יא  ננסאּך  מא  “עומרי  נמנה: 
געגועים  שיר  אימא.  לעולם,  אותך  אשכח 
ממרוקו  העולים  בין  פופולרי  מאוד  שהפך 
גם לעברית.  ותורגם  לישראל בשנות ה-50’ 
מרוקו,  מלך  לארמון  פעם  לא  הוזמן  הוא 
מוחמד  המלכים  על  אהובה  הייתה  ושירתו 

החמישי וחסן השני.

התמקדותו בחזנות ושנותיו 
האחרונות

לקנדה,  אלמגריבי  סמי  היגר   1967 בשנת 

והתיישב בקוויבק בעיר מונטריאול. שם פתח 
בקריירה של חזן ופייטן במשך 16 שנה בבית 
הכנסת הספרדי-פורטוגזי במונטריאול. בכל 
אותן השנים הוא המשיך להופיע בפני הקהל 
ובישראל.  בצרפת  במרוקו,  בקנדה,  הרחב 
הזמר הרגיש היה קשור מאוד לישראל, שבה 
התגוררו גם חלק ממשפחתו הקרובה. בשנת 
האומה  בבנייני  לראשונה,  בה  הופיע   1962
השנים  בין  אחרים.  ובאולמות  בירושלים 
1984-1996 התגורר ופעל בישראל. בשנות 
ה-90’ אלמגריבי שימש כמרצה ומנהל פדגוגי 
ואף היה  ושירה באשדוד,  של המרכז לפיוט 
האנדלוסית  התזמורת  של  הראשון  המנצח 
ראשי  כאשר  המרכז.  במסגרת  שפעלה 
ומייסדי המרכז לפיוט ושירה ד”ר יחיאל לסרי 
ומוטי  אשדוד(  העיר  כראש  כיום  )המכהן 
מלכא יזמו את הקמת התזמורת האנדלוסית 

הישראלית- אשדוד, הוא תמך ביוזמה.
בשנת 1996 חזר אלמגריבי לגור בקנדה. לרגל 
 2002 הוזמן בסתיו  80 להולדתו הוא  מלאת 
האופרה  בבניין  הצדעה  לקונצרט  לישראל 
התזמורת  בליווי  אביב  בתל  הישראלית 
האנדלוסית הישראלית-אשדוד. בישראל נתן 
בערים  רסיטלים  כעשרים  הזדמנות  באותה 
רבות. שירתו שזכתה להערכה בציבור גדול 
של מוסלמים ויהודים כאחד בצפון אפריקה, 
במרוקו  ורדיו  טלוויזיה  בערוצי  הושמעה 
כדי  למרוקו  הוזמן   2005 בשנת  ובאלג’יריה. 
 2006 בשנת  טלוויזיה.  בתוכנית  להשתתף 
שודרה תוכנית עליו בערוץ הרדיו “אלג’יר 3”. 
גם כשהיה בן 80 המשיך לפעול במונטריאול 
לצד תזמורת אנדלוסית קטנה שליווה אותה 

בזמרה.

 2008 במרץ  לעולמו  הלך  אלמגריבי  סמי 
נכח  ונקבר תחילה במונטריאול בטקס שבו 
יותר  מאוחר  בעיר.  מרוקו  של  הקונסול  גם 
השאיר  הוא  אשדוד.  בעיר  למנוחות  הובא 

אחריו אישה ושישה ילדים.

סמי אלמגריבי )סלומון שלמה אמזלג( 1922 - 9 במרץ 2008 


