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שנודע מ אדם  יעשה  ה 
לו באופן בלעדי שאסון 
יגיע  גדול  מידה  בקנה 
שלו  לברוקר  יתקשר  בקרוב? 
חברת  יפתח  מניות,  למכור  כדי 
ענק שתעשה הון מציוד ההצלה 
אוכל  של  גדולה  כמות  יקנה  או 
צרה.  לשעת  לו  שיישאר  יבש 
בתחילת פרשתנו ניצבת הדילמה 
הזו בפני יוסף, והוא בוחר אחרת. 

הפרות  חלום  את  מפרש  שהוא  לאחר  מיד 
של פרעה, ומנבא לו שעוד מעט יגיעו לארצו 
שבע שנות שובע ולאחריהן שבע שנות רעב, 
ה ֵיֶרא ַפְרֹעה, ִאיׁש ָנבֹון  יוסף מציע פתרון: “ְוַעָתּ
יֵתהּו, ַעל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה,  ְוָחָכם; ִויִשׁ
ֶאת-ֶאֶרץ  ׁש  ְוִחֵמּ ַעל-ָהָאֶרץ;  ִקִדים  ְפּ ְוַיְפֵקד 
ל- ֶאת-ָכּ צּו,  ְוִיְקְבּ ָׂבע.  ַהָשּ ֵני  ְשׁ ַבע  ֶשׁ בְּ ִמְצַרִים, 
רּו- ְוִיְצבְּ ה;  ָהֵאלֶּ ֹאת,  ַהָבּ בֹות,  ַהֹטּ ִנים  ׁ ַהָשּ ֹאֶכל 
ָמרּו.  ָעִרים--ְוָשׁ ֶבּ ֹאֶכל  ְרֹעה,  ַיד-ַפּ ַחת  ַתּ ָבר 
ֵני ָהָרָעב,  ַבע ְשׁ דֹון, ָלָאֶרץ, ְלֶשׁ ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפָקּ
ֵרת ָהָאֶרץ,  ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוֹלא-ִתָכּ ְהֶייָן ְבּ ר ִתּ ֲאֶשׁ

ָרָעב” )בראשית, מ”א, ל”ג – ל”ו(. ָבּ
בכיר,  פקיד  למנות  לפרעה  מציע  יוסף 
בשנות  אוכל  איסוף  על  אחראי  שיהיה 
הרעב.  לימי  לשימוש  ושמירתו  השובע 
פרעה מרוצה מהרעיון החדשני, ממנה את 
והשנים  האחראי,  הפקיד  לתפקיד  יוסף 
מזון,  ואיסוף  רעב  שנות  שבע  רצות. 

ולאחריהן שבע שנות רעב ופיזור המזון. 
כך  כדי  עד  מוצלח  יוסף  של  הפתרון 
שהשמועה עליו מגיעה עד מחוץ למצרים, 
ורעבים רבים נוהרים למצרים כדי לאכול, 
ח  ְפַתּ ַוִיּ ָהָאֶרץ;  ֵני  ל-פְּ ָכּ ַעל  ָהָיה,  “ְוָהָרָעב 
ְלִמְצַרִים,  ר  ֹבּ ְשׁ ַוִיּ ֶהם,  ָבּ ר  ל-ֲאֶשׁ ֶאת-ָכּ יֹוֵסף 
אּו  ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְוָכל-ָהָאֶרץ ָבּ ֱחַזק ָהָרָעב, ְבּ ַוֶיּ
י-ָחַזק ָהָרָעב,  ר ֶאל-יֹוֵסף:  ִכּ ֹבּ ִמְצַרְיָמה, ִלְשׁ
ָכל-ָהָאֶרץ” )בראשית, מ”א, נ”ו – נ”ז(. גם  ְבּ
בני יעקב שומעים את השמועה על הארץ 

בה ניתן להשיג אוכל, ומגיעים למצרים.

להתרחק ממידת האכזריות 
ולאחוז במידת הרחמנות

הסיפור  נכתב  למה  ברור  לא  למפרשים 
תהליכים  אותנו  מעניינים  מדוע  הזה, 
אולי  במצרים?  שהתרחשו  גיאופוליטיים 
מובא הסיפור הזה כדי להנגיד בין התנהגות 
יוסף להתנהגות אחיו. אחיו של יוסף בשל 
בשר  אחיהם,  את  משליכים  בו,  קנאתם 

מבשרם, דם מדמם, לבור על 
יוסף  ימות.  או  שיילכד  מנת 
הצדיק מגיע למלכּה של ארץ 
לכלא  אותו  שהשליכה  זרה, 
ובמקום  בכפו,  עוול  לא  על 
לנצל את ידיעותיו וכוח נבואתו 
לייסד  מחליט  הוא  לעצמו, 
של  מדינית  כלכלית  מערכת 
לדאוג  שתוכל  רווחה,  מדינת 
בשנות  הממלכה  לאזרחי 
הוא  הפרשה  בהמשך  מכך,  יתרה  הרעב. 
אף מלאים את הקרקעות, ומקים מערכת 

מסים כמעט מודרנית.
לומר  לאחים  לגרום  יכול  כזה  ניגוד  רק 
ֲאַנְחנּו  ִמים  ֲאֵשׁ “ֲאָבל  לעצמם:  בתוכחה 
ִהְתַחְננֹו  ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְבּ ַעל ָאִחינּו, ֲאֶשׁ
ָרה  ָאה ֵאֵלינּו ַהָצּ ן ָבּ ָמְענּו, ַעל ֵכּ ֵאֵלינּו ְוֹלא ָשׁ
את” )בראשית, מ”ב, כ”א(. וכדברי הרב  ַהֹזּ
משה כלפון הכהן, רבו של האי ג’רבה, על 
הפסוק, שמדגיש את המחויבות החברתית 
שעל כל אחד מעם ישראל להרגיש כלפי 

מי שהוא בן ברית ומי שאינו בן ברית:
“המידה הג’ רחמנים לרחם את אחינו בית 
ישראל ולכל הנוהג כשורה כמו שכן שריחם 
וכן  והצילם,  סדום  ואנשי  לוט  על  אברהם 
אנשי  על  זכות  וללמד  להתפלל  השתדל 
סדום טרם נהפכו עריהם. וכן שאר אבותינו 
להם  ירשו  והשבטים  ע”ה  ויעקב  יצחק 
קשה  היה  ולכן  האלה.  הנעלות  המידות 
להם מה שלא שמעו תחנוני אחיהם וצרת 
והעבירה  החטא  מעצם  ויותר  יותר  נפשו 
של המכירה. כי כמעט עזבו אז במה שלא 
שמעו תחנוני אחיהם את כל שלוש המידות 
האלה. ומזה יבין המבין ויכיר המכיר להיות 
האכזריות  ממידת  להתרחק  פקוחות  עיניו 
ולאחוז במידת הרחמנות, כי באותה מידה 
שהוא מתנהג בה מתנהגים עמו מן השמים” 

)דרכי משה, מקץ, י”ב(. 
במידות  לדבוק  עלינו  כי  אמונה  מתוך 
האחרים,  כלפי  בערבות  ולנהוג  הטובות 
יצאנו לצעדת השוויון. בצעדה ניסינו לסלול 
כל  על  החברה  לכלל  דאגה  של  נתיב 
הפריפריאליים  לחלקים  ובמיוחד  חלקיה, 
שוויון  של  דרך  להתוות  ניסינו  שלה. 
הזדמנויות לכולם, יהודים וערבים, חילונים 
דתיים וחרדים. שנזכה להתנהג ברחמנות, 

צדק וגמילות חסדים, אנו ומדינתנו.

*הכותב הוא ראש המועצה המקומית ירוחם
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פינת הילדים

משפט הלכה 
ומורשת ישראל

פנינים ואוצרות
חברה והלכה

יונתן שמואל אוחנה

ח”כ דוד ביטן )הליכוד(
ח”כ ד”ר נחמן שי )המחנה הציוני(

עו”ד ירון קנר

אביעד הומינר

03 אחד על אחד

“מיתרים”

ראש חודש טבת 
והארת הנרות

היום, יום השישי, חל ראש חודש 
שהחודש  מובא  במדרש  טבת. 
“הטבה”  מלשון  טבת  נקרא 

ושיפור.
חל  טבת  חודש  שראש  מאחר 
בחנוכה, הוא מקבל את הארת 

הנרות על כל ימי החודש.
יהי רצון שאור הנרות יאיר לכל 

אחת ואחד ולכל עם ישראל.

שבת שלום, 
חודש טוב ואור שמח!

יחיאל מלכה



המערכת

יונתן שמואל אוחנה כפר חב”דפנינים ואוצרות
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חלמתי חלום 
מהיכן  בלילה.  שרק  והלוואי  חולמים  כולנו 
אליהם  להתייחס  והאם  החלומות  באים 
ברצינות? בפרשתנו “מקץ” התורה מספרת 
עלה  ומשם  פתר,  שיוסף  פרעה  חלום  על 
“בחלום  לגדולה. כתב אור החיים הקדוש: 
וכוזבים  מופלאים  דברים  לאדם  יבואו 
)ראה י”ג ו’(. יש חלום שהוא “בלבול הדעת 
)מקץ  בו  יתעללו  ורוחות  השכל.  וערבוב 
מראה  יהיה  שהוא  חלום  ויש  א’(,  מ”א, 
השם  מהמודיעים שלפני  והודעה  הנבואה, 

)וישב ל”ז, ז(.

בענייני  “הרואה”  בתלמוד  שלם  פרק  יש 
כאשר  להתייחס,  מתי  כללים  יש  חלומות. 
החלומות  שכל  לדעת  הוא  החשוב  הדבר 
הולכים אחר הפה של הפותר, וכפי שמובא 
שרבי בנאה הלך ל-24 פותרי חלומות וכל 
אחד פתר אחרת, וכל מה שאמרו קרה לו 

)ברכות נ”ה(. מכאן באה האזהרה לספר 

חלום רק לאוהב, שאתה בטוח שהוא יודע 
לפתור לטובה.

חנוכה
התרחש  שנה  מאלפיים  למעלה  לפני 
הביסו  בודדים  יהודים  שבו  השמימי  הנס 
“מעצמת על”. הם, החשמונאים, האירו לנו 
את  שנה  כל  לנו  שנותנים  והם  הדרך,  את 
לנצח.  והכוחות  ההשראה  את  “החנוכה”, 
נפש  ותעצומות  עוז  שואבים  אנו  בחנוכה 
אומרים  חנוכה?  מסכת  אין  למה  וקדושה. 
עוד  המסכת  כי  הבעש”ט,  תלמידי  בשם 
לא נגמרה והניסים ממשיכים. בחנוכה יורד 
מעלה  של  היכלות  ונפתחים  לעולם שפע, 
פרנסה,  עקרות,  לפקידת  רצון  עת  וזהו 
מיום  גמר החתימה  בחנוכה  ובנים.  רפואה 
הכיפורים, וזה הזמן להתפלל ולבקש בפרט 

ליד הנרות, ובעזרת השם להיוושע.

זאת חנוכה
כך  ונקרא  השמיני,  היום  הוא  חנוכה  זאת 

חנוכת  “זאת  בתורה  קוראים  זה  ביום  כי 
המזבח”. צדיקים מייחסים גובה עצום ליום 
בוטח”.  אני  ב”זאת  שאמרו  עד  השמיני, 
שאיוושע.  בוטח  אני  הזה  הקדוש  ביום 
“מה  אמר:  מרוזין  ישראל  הקדוש  הרבי 
בראש  ישועות  לפעול  יכולים  שהצדיקים 
יהודי פשוט לפעול  יכול  כיפור,  ויום  השנה 

בזאת חנוכה”.

הילולת אברהם אבינו 
אבינו  אברהם  הילולת  יום  הוא  בטבת  א’ 
ע”ה, שעלה השמיימה בשנת 2,124 לבריאה 
לפני כ- 3,652 שנים. הדגל מחנה אפרים, 
נכד הבעש”ט, כתב: “השם יתברך הבטיח 
והיה  בידו מקור הברכות,  לאברהם שיהיה 
ברכה )לך לך דף כ”ה(. לצד הנרות נדליק 
את נרו של אברהם אבינו, ונבקש על הכלל 

ועל הפרט ועל עם ישראל.

החסידות,  פניני  בעתו,  דבר  לוח  )מקורות: 
ציונים יקרים חנוכה(

עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל’: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com,  עורך ראשי: יחיאל מלכה, עורך מטעם “קרן ברל כצנלסון”: יפתח דבוש, 
עורכת לשונית: שרון גרמיזו  • אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

גיליון מס’ 9
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

נראה ב אלה  שורות  כתיבת  עת 
עמונה  המאחז  סביב  שהסאגה 
מתיישבי  עתה.  לעת  הסתיימה 
המקום החליטו לתמוך ברוב קולות בהסדר 
הנדיב שהציעה להם הממשלה. המתיישבים 
יועתק  והמאחז  גבוהים,  בסכומים  יפוצו 
כבר  שלמדנו  כמו  אך  סמוכה.  גבעה  אל 
מהסיפור הזה, שוב דבר לא גמור עד שהוא 

גמור.
בספר  כבר  מתחיל  עמונה  של  סיפורה 
בנימין,  שבט  ערי  מניית  במסגרת  יהושע. 
ֵני  ה ְבּ מוזכרת גם עמונה: “ְוָהיּו ֶהָעִרים, ְלַמֵטּ
ָנה”  חֹוֵתיֶהם... ְוָעְפָרה ּוְכַפר ָהַעֹמּ פְּ ִבְנָיִמן ְלִמְשׁ
)יהושע, י”ח, כ”א - כ”ד(. כפי שניתן לראות, 
עפרה,  השם  מוזכר  עמונה  לשם  בסמוך 
ועל פי זיהויין הוקמו ההתנחלויות הסמוכות 

עפרה ועמונה, הסמוכים אחד לשני.
בשנת 1996 עלו מתיישבים לאזור, והקימו 
רבים,  במאחזים  שקרה  כמו  המאחז.  את 
והמדינה  כלשהו,  בשלב  הולבן  המאחז 

אותו  חיברה  בקיומו,  פקטו  דה  הכירה 
למרות  וכו’.   שמירה  ביוב,  מים,  לחשמל, 
הליכים  מתנהלים  המאחז  סביב  זאת, 
משפטיים לאורך כל השנים בשל העובדה 
כי הקרקע עליה הוקם הישוב היא פרטית 
ואף  בעליה,  מידי  נקנתה  לא  אשר מעולם 
של  הראשון  הפינוי  מדינה.  אדמת  איננה 
 ,2006 חלק מבתי המאחז התרחש בשנת 
כשנה לאחר פינוי גוש קטיף, ולווה באלימות 

קשה. 
סביב  ומתנהל  שהתנהל  הציבורי  הדיון 
המאחז עמונה, מתמקד בשאלה האם בתי 
והאם  פרטית,  קרקע  על  נבנו  אכן  הישוב 
במידה והתשובה לשאלה הזו חיובית, אכן 
שניתן  או  הישוב  בתי  את  להרוס  חייבים 
במידה  הקרקע,  לבעלי  פיצויים  לשלם 
זוהי  לטעמי  מצידם.  תביעות  ויעלו  וימצאו 
כמדיניות  אך  חשובה,  מוסרית  סוגייה  אכן 
צריך  והדיון  לחלוטין,  צדדית  שאלה  זו 

להתמקד בשאלה אחרת לגמרי.

אם היה מדובר בסכסוך קרקע בתוך הקו 
וחוק  יחסית  פשוט  הפתרון  היה  הירוק, 
של  אחר  פתרון  כל  או  המוצע,  ההסדרה 
פיצוי, היה מתקבל על הדעת ועל החוק. אך 
מכיוון שכבר 50 שנים מדינת ישראל בונה 
ישובים ביהודה ושומרון ובכך מראה ריבונות 
השטח  את  מספחת  איננה  אך  פקטו,  דה 
דה יורה, הפתרונות האלה נותרים בעייתים 
מיליוני  נשארים  בינתיים  ומוסרית.  חוקית 
וישראלים בני ערובה של חוסר  פלסטינים 
ממשיכה  בשטח  והמציאות  ההחלטיות, 
וכזו אשר  להיות מציאות מעוולת מוסרית, 
בין  רבים,  התנהלותיים  לכשלים  גורמת 
מדינת  תתכבד  הזה.  במקרה  גם  השאר 
ישראל ותחליט לאן פניה, לנסיגה מיו”ש או 
לסיפוחם ומתן אזרחות לכל תושביהם. כל 
עוד לא תעשה זאת, עמונה הבאה היא רק 

עניין של זמן.
*הכותב הוא מנהיג חברתי, ועוסק 
בסטארטאפ טכנולוגי וזכויות אדם

עמונה
אביעד הומינר-ירושליםחברה והלכה
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כיצד נראה ערב שבת בביתך?
ערבי  הרב,  לצערי  גדולים.  ונדדו במרחבים  הבית,  את  עזבו  נישאו,  ילדיי 
השבת המשותפים והיקרים כל כך נעשו נדירים, למרות שאנחנו נפגשים 
אור  בהן  יש  אותן,  וחסר  השבת  ארוחות  את  אוהב  אני  קרובות.  לעיתים 

ואווירה.
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

וחדש.  נקי  לעולם  הכול מהתחלה,  לפתוח  נהדר  תמיד  בראשית.  פרשת 
אולי אפשר בהזדמנות זו לברוא עולם שוויוני יותר, צודק יותר, מוסרי יותר, 
עולם של שלום בין כל יצורי האנוש. האמת היא שיסודות כאלה אכן טמונים 
בפרשות השבוע השונות. לצערי, אחר כך, בפרשות הבאות הכול מסתבך, 
ומתגלות דרמות אנושיות מסעירות, רגשות אנושיים; אהבה, שנאה, קנאה 

וגם, מה לעשות, חטאים שבני האדם חוטאים במתכוון ושלא במתכוון.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

משפחה,  הקמת  עם  יחד  התפתחה  שלי  הארוכה  הציבורית  הקריירה 
שההיבטים  כך  נכדים,  כך  ואחר  ילדים  תוספת  משפחתיים,  מעברים 
האישיים והציבוריים מצאו את מקומם. בשורה התחתונה המשפחה אכן 
שילמה מחיר מסוים, אבל הם כבר התרגלו. עכשיו כשיש להם משפחות 
משלהם הדברים נראים אחרת. לצעירים ממני אני מייעץ לחפש את נקודת 

האיזון. הזמן חולף במהירות ולעיתים מאוחר לתקן.
ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.

לפני שנים אחדות  נפטרו  ופועם, שניהם  חי  זיכרון  הוא  ואימא  בית אבא 
 .93 בגיל  ז”ל  חוה  ואימא   92 בגיל  ז”ל  אליעזר  אבא  קצרים.  בהפרשים 
ניכר  חלק  ואובדן  ישראל  לארץ  מהמסע  מגוונים,  בניסיונות  התנסו  הם 
בצמתים  עברו  הם  וחזקה.  גדולה  משפחה  להקמת  ועד  ממשפחותיהם 
של  מוחלט  הכמעט  מחורבנה  היהודית,  בהיסטוריה  ביותר  הדרמטיים 
יהדות אירופה ועד לנס הגדול של תקופתנו - הקמת הבית השלישי. הם 
העמידו במקום הראשון את המשפחה וטובתה, השקיעו בה את כל חייהם, 

וראו ברכה בעמלם. אני נזכר בהם בגעגוע גדול.
על איזו הצעת חוק ופעילות הינך שוקד בימים אלו בכנסת?

אני חבר בוועדת חוץ וביטחון ובוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי, מייצג 
הידידות  יושב ראש קבוצת  את הכנסת באיגוד הפרלמנטרי הבין לאומי, 
בשנה  בכנסת.  שונות  שדולות  שש  ומוביל  גרמניה  עם  הפרלמנטרית 
האחרונה הגברתי את פעילותי בשדולת הגמלאיות והגמלאים, ציבור של 
מיליון איש שגדל במהירות. ממשלת ישראל אינה מקדישה את המאמצים 
מעמדו  את  זה  לציבור  להעניק  כדי  הנדרשים  המשאבים  ואת  הראויים 
לקו  מתחת  נמצא  זו  בקבוצה  חמישה  מתוך  אחד  לזכור:  חשוב  הראוי.  

העוני. זהו אתגר שיש להציבו בראש סולם העדיפויות של הממשלה.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה? 

החמצה גדולה. לממשלה ניתנה הזדמנות לצמצם את הפערים החברתיים, 
לסייע לפריפריה, לחזק את הקבוצות המוחלשות, ליצור את האיזון הנכון 
בין תקציבי הביטחון ליתר תקציבי המדינה. תהליכי ההפרטה לצד קהות 
הוא  התקציב  לניכור.  מובילים  הישראלית  החברה  את  שפקדה  חושים 

הזדמנות לחבר אותנו מחדש, והדבר לא קרה.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

ישראל בדרך כלל מצליחה למצוא את נקודת האיזון, אך יש כוחות חזקים 
כוחות  גם  ויש  ביהדות,  ולהגביר  בדמוקרטיה  להקל  שמוכנים  בתוכנו 
הפוכים. רוח היהדות היא רוח של מתינות ופשרה, וכך צריך לנהוג. ישראל 
תאבד את תעודת הזהות היהודית שלה, אם לא תשמור על עקרונותיה ועל 
אין  נעבור,  ואולי  ביטחוניות שעברנו  ערכיה הדמוקרטים. אפילו בנסיבות 
לפגוע בבסיסה הדמוקרטי המוצק של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. 
לבית  מגיע  גם  הוא  בבתי הכנסת בארץ,  מופץ  זה  זו שגיליון  בהזדמנות 
הכנסת שלי, בית המדרש של הקהילה החינוכית במבשרת. בהזדמנות זו 

הנני מודה לחבריי שפתחו לפני את הבית הזה.

כיצד נראה ערב שבת בביתך?
ערב השבת בביתי מוקדש למשפחתי, אני מניח שבדומה לרוב המשפחות 
יושבים  ושנינו  מצוות,  שומרת  רעייתי  קידוש,  על  מקפיד  אני  במדינה. 
ומשוחחים על השבוע שעבר. אנו מנהלים שיחות עם בנותינו, ומשתדלים 
ואנו  כמתנה,  ישראל  לעם  ניתנה  השבת  כמשפחה.  השבת  את  לבלות 

מברכים את בורא עולם על יום המנוחה והרגיעה שניתן לנו. 

כיצד משלבים קריירה ומשפחה ביחד?
אני חייב להודות שאני עובד קשה מאוד במהלך כל השבוע. תפקיד יושב 
ואחריות עצומים. אני מפצה  ראש הקואליציה הנו תפקיד בעל חשיבות 
את משפחתי בעיקר בסופי השבוע. רעייתי חגית, שוקדת על הכנת שולחן 

השבת, ואני יכול להקדיש זמן למשפחתי ולילדיי.

איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד? 
אני מאוד אוהב את ברכת הכוהנים. במילים “יברכך השם וישמרך...” יש 
ואת כל הטוב שהאלוהות מייצגת.  והאור שבדת היהודית,  את כל הטוב 
מהלב  שבאה  טהורה  בקשה  לצאצאיו,  אב  של  ותפילה  כמיהה  בה  יש 
לנו. רצף הפרשות שאני מתחבר אליהן  היקר  כל  ולשמירה על  לאהבה 
דברים  וילך-האזינו-וזאת הברכה, החותמות את ספר  הן פרשות  ביותר 
ואת התורה כולה. הפרשות מתארות את דברי השם למשה כי לא ייכנס 
לארץ המובטחת ולאחרי דברים אלה בהעברת הנהגת העם ממשה רבנו 
ליהושע בן נון. פרשות אלה הנן הייסוד והבסיס לאמירה שכל אדם העוסק 

בהנהגת העם, הנו משרתו של העם ולא ההיפך.

ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.
את  למנהיגות,  אדם,  לאהבת  חינוך  קבלתי  שבו  בית  ואוהב,  חם  בית 
החשיבות של אירוח לבבי. אני זוכר את הביקורים שלי בבית הכנסת עם 
אבי, אשר למד ב “חדר”, והנחיל לי את האהבה לתורת ישראל ולמסורת 

היהודית. 

על איזו הצעת חוק ופעילות אתה שוקד בימים אלו בכנסת?
הבכירים  הפקידים  יחויבו  במסגרתו  זמין”  “ממשל  חוק  את  מקדם  אני 
שלהם  האלקטרוני  הדואר  כתובות  את  לפרסם  הממשלה  במשרדי 
לציבור. חוק זה בא בהמשך לחקיקה שיזמתי והעברתי בתפקידי הקודם 
כיושב ראש ועדת הכנסת במטרה לחזק את מעמדה של הכנסת ולהפוך 
אותה לשקופה יותר עבור הציבור. חוק הלוביסטים מחייב את השתדלנים 
מייצגים  הם  מי  את  ועדה  של  לישיבה  כניסה  כל  לפני  להצהיר  בכנסת 
ומה האינטרסים שהם משרתים. העברתי תיקון לפיו רבע מדיוני כל ועדה 
חבר  כל  שהובלתי,  תיקון  פי  על  הממשלה,  פעילות  על  לפיקוח  יוקדשו 
כנסת רשאי לוותר על תוספת השכר השנתית באופן אישי. אני ויתרתי על 
תוספת השכר גם השנה, כמו שנה שעברה, מאחר שאני חושב שאין זה 
ראוי שכחבר כנסת חדש אזכה לתוספת בעוד העובדים במדינת ישראל 

אינם זוכים לה.

מה דעתך על התקציב והמצב הכלכלי?
תוספת תקציב  ישנה  צמיחה.  מנועי  בו  ויש  הוא חברתי  המדינה  תקציב 
לחינוך, רווחה, תשתיות לבריאות ועוד. כמובן שאפשר לעשות יותר. אני 
הבריאות,  מערכת  שיפור  נושא  את  ניקח  השלטון  כמפלגת  שאנו  רוצה 
ונהפוך אותו לייעד לאומי כפי שעשינו עם תשתיות התחבורה. עלינו גם 
להמשיך ולטפל בסוגיות של יוקר המחייה, שדרוג קצבת הנכות והזקנה, 

וכמובן מחירי הדיור שנמצאים תחת אחריותו של שר האוצר. 

מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטית?
יהודית  שזהות  שטוענים  הישראלי  בשמאל  חלקים  ישנם  הרב  לצערי 
ודמוקרטית לא יכולים להתקיים בכפיפה אחת. הם טועים. מדינת ישראל 
יודע  היהודית  הדת  את  מכיר  שבאמת  מי  מפוארת,  דמוקרטיה  היא 
שיסודותיה הם החברתיים והדמוקרטיים ביותר, כך שאין כל ניגוד בין שני 

הערכים החשובים שהם אבן הייסוד של קיומנו כמדינה.

ח”כ  דוד ביטן
 )יו”ר הקואליציה, הליכוד(

ח”כ ד”ר נחמן שי
)המחנה הציוני(
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אמונתו של המחנך

גבורת החשמונאים

כסיפור א לקרוא  אפשר  יוסף  סיפור  ת 
על חלום והדרך להגשמתו. 

חלומות  חולם  יוסף  בתחילה, 
ובזים  לועגים  אשר  לאחיו,  אותם  ומספר 
נימת  הלזה”,  החלומות  בעל  בא  “הנה  לו- 
וכואבת.  הזלזול בחולם ובחלומותיו בולטת 
כשרואים האחים את החלום הולך ומתגשם 
הם מגיבים. הם בוחרים לגדוע את החלום 
והחולם ולהרוג את יוסף, אך לבסוף כידוע 
ומכירתו  לבור  בהשלכתו  “מסתפקים” 
פוטיפר  לבית  מתגלגל  יוסף  לישמעאלים. 
ונדמה שהנה, החלום  וקרנו מתחילה לרום 
ויוסף  גם שם מתגלים קשיים  אך  מתגשם 
של  רוחו  האסורים.  לבית  שוב  מושלך 
הוא ממשיך  וגם שם  נשברת  אינה  החולם 
לפעול ולפתור חלומות עד שמתמנה משנה 

למלך מצרים. 
החולמים  אלינו,  החולם  יוסף  בין  ומה 

חינוך? 
ראשיתו  החינוכי  המעשה  גם  יוסף  כמו 
להיותו  הלומד  את  להביא  מטרה  במטרה, 
כי  ולדעת  חולם  להיות  המיטבי,  האדם 

להצליח!  והשקעה,  יגיעה  בעזרת  בכוחו, 
המחנך  של  דרכו  גם  יוסף,  בסיפורי  וכמו 
במתנגדים,  בקשיים,  נתקלת  רבות  פעמים 
ורק  אחרת,  הדברים  את  שרואים  באלו 
היא  ובתלמיד  בדרך  המחנך  של  אמונתו 
יכולתו  והחלום.  המטרה  להגשמת  שתביא 
להבין  ירידות,  לעיתים  לחוות  המחנך  של 
שלכל שלב בדרך יש משמעות, לא לוותר, 
לחיות בידיעה שבוא תבוא העלייה, ולהאמין 
החולם  של  וההצלחה  השכר  שבסופה 

והמגשים - אחד הם! 
לא לחינם פרשת “מקץ” כמעט תמיד נקראת 
בחג החנוכה. נראה שגם החשמונאים למדו 
קשיים  בפני  עמדו  הם  ואף  יוסף,  מסיפור 
באל,  בטחו  נואשו,  לא  זאת,  ובכל  מרובים 

והמעטים ניצחו את הרבים.   
לסלק  האורות,  חג  החנוכה,  חג  סגולת 
בדרך  אותנו  להכשיל  העשויים  פחדים, 
“שהדליקו”  האור  חלומותינו.  את  להגשים 

החשמונאים הרחיק את החושך. 
עלייתו של יוסף מבור תחתית אפל לארמונו 
את  לממש  יכול  שאדם  מלמדת  מלך  של 

יכולותיו ועוצמותיו גם אם זה מתחיל באור 
קטן. והמעשה החינוכי, כמוהו כעליית יוסף, 
כמוהו כאור החנוכיה- מוסיף והולך. כאשר 
בתלמידים,  הגלום  האור  את  רואים  אנו 
מחנכים  אותם,  מעצימים  בהם,  מאמינים 
ומלמדים באהבה, אנחנו מגדילים את הניצוץ 

בבחינת אור קטן שהופך לאור איתן.
בשילוב  מאמינים  ז’בוטינסקי  הספר  בבית 
בהתאם  הישגים  וקידום  חברתיים  ערכים 
הפדגוגי  העיקרון  תלמיד.  כל  של  ליכולתו 
הוא  שלנו  החינוכית  העשייה  את  המוביל 
היכולות  למיצוי  הזדמנויות  מגוון  יצירת 
שמאפשרים  התלמידים,  של  והכישורים 
לתת מענה מותאם לכל ילד בתחום הרגשי, 

החברתי והלימודי ולממש את יכולותיו.  
עינינו  לנגד  יאירו  “מקץ”  בשבת  כשנשב 
נרות השבת ונרות החנוכה, מהם ניקח אור 
והפחדים  החושך  את  להרחיק  כדי  וכוח 

בדרך להגשמת חלומותינו.
*הכותבת היא מחנכת כיתה ד’, 
בי”ס ז’בוטינסקי – בית שמש, המלווה 
ע”י רשת “מיתרים”

מה ב את  לבחור  צריך  רק  חנוכה 
חגיגת  היא  אחת  אפשרות  לחגוג. 
בודד  כד  אותו  השמן,  פך  נס 
למשך  המקדש  בית  את  להאיר  שהספיק 
ייאוש  ובכך, גם ברגעים של  ימים,  שמונה 
אמיתי, הפך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 
וזכה למעמד של נס קלאסי – הוא התעלה 
מעל חוקי הטבע, ואדם לא נקף אצבע על 

מנת שהוא יקרה.
חגיגת  המרד,  חגיגת  היא  שנייה  אפשרות 
המכבים  ניצחון  וגבורתו,  האדם  רוח 
מיעוט  אף  על  היוונים  מול  במערכה 
באמצעות  אמצעים,  ודלות  משתתפים 

נחישות רבה והנהגה אמיצה.
אסכולות.  לשתי  נחלק  למרד  היחס  גם 
החשמונאים  במעשה  הרואה  האחת, 
והשנייה,  לניצחון.  המרכזית  הסיבה  את 
המבקשת להעלות את הניצחון למעמד של 
נס בשל הסיכויים הנמוכים להשיגו )למשל 
בתפילת “על הניסים” לחנוכה(. גם הגישה 
של  פרשנות  מציעה  נס,  בניצחון  הרואה 

“נס מרוכך”, זאת בשל כך שמעשה האדם 
מהווה “תנאי בלעדיו אין” להתממשותו.

כמחאה על חגיגת נס פך השמן כאלמנט 
בשנות  נכתב  החנוכה,  חג  של  המרכזי 
לפידים”  נושאים  “אנו  השיר  השלושים 
ברוח החלוצים על ידי אהרון זאב, בו נעשה 
קרה  לא  “נס  המתריסות  במילים  שימוש 
הלכנו,  לעמק  מצאנו,  לא  שמן  פח  לנו, 
ההרה עלינו...” וכו’. במילים “ההרה עלינו” 
להר  העלייה  לאיסור  ניגוד  השיר  מבטא 
להם  אל  כי  לאמור,  תורה.  סיני בעת מתן 
אלא  מהאל,  לסימן  להמתין  ישראל  לבני 
לעלות להר ה’. ואל להם לחלוצים להמתין 
ליישוב  לפעול  מנת  על  משמיים  לסימן 
לידיים  המושכות  את  לקחת  אלא  הארץ, 
לפיכך,  עצמם.  בכוחות  מציאות  ולייצר 
חנוכה צריכה להעמיד במרכזה את גבורת 
ידיהם,  במעשה  ולהתפאר  החשמונאים 

ולא את הנס.
גבורת  בין  איכותי  פער  שישנו  דומה 
בה  שיש  פעולה  דרך  לבין  החשמונאים 

התרסה ואשר נובעת מחוסר אמונה. בעוד 
עצמם  ראו  לפידים”  נושאים  “אנו  כותבי 
היהודי  היישוב  להצלחת  הבלעדי  כגורם 
נבעה  החשמונאים  גבורת  ישראל,  בארץ 
תוך  יוקדת,  דתית  אמונה  מתוך  דווקא 
כוונה לסייע להגשמת רצון האל. כך או כך, 
האדרת ניצחונם של החשמונאים למעמד 
גם  ונעדרת  זה,  משיח  נעדרת  נס  של 
מהשיח של חז”ל במשנה ובתלמוד, בעוד 
יותר  לחיינו  הרלוונטי  מודל  משקפת  היא 
מהאחרים. לרוב, הדעת אינה סובלת ישיבה 
אכזר.  גורל  או  עוולות  למול  בחוסר מעש 
הפעולה  דרך  עדיפה  המקרים,  במרבית 
תלוי  הכול  שלא  ההבנה  לצד  האקטיבית, 
ב”כוחי ועוצם ידי”. דומני, כי עלינו למרקר 
את  דווקא  חנוכה  לחגיגת  החלופות  מבין 
עשייה  כדרך של  דרכם של החשמונאים, 
מתוך רצון לסייע להגשמת רצון האל, תוך 

הבנת מגבלות כוחם. 
*הכותבת היא חברת הנהלת 
“נאמני תורה ועבודה”

עו”ד אילה לונדנר - ירושליםחג החנוכה
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ענישה קולקטיבית 

והולך, ת יום שמתמעט  “לפי שראה אדם הראשון  רבנן:  נו 
אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר 
לתוהו ובוהו, וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, עמד 
וישב ח’ ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום 
שמאריך והולך, אמר: מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים 
טובים, לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים. הוא קבעם 

לשם שמיים, והם קבעום לשם עבודת כוכבים”.
שבת חנוכה מלמדת אותנו שאכן יש מקום לתקווה ולאופטימיות. 
מנר  ומתגבר  הולך  כשהאור  חנוכה,  נרות  את  מדליקים  אנחנו 
יחיד ועד לשמונה נרות בסופו של החג. אנחנו מחזקים את האור 
אדם  על  שעבר  מה  לדמיין  קשה  החג.  ימי  כל  במשך  ליום  מיום 
הימים  הלכו  ולפתע  העדן,  לגן  מחוץ  אל  “נזרק”  כשהוא  הראשון 
והתקצרו. הרי הוא לא הכיר דבר אלא את גן העדן ואת אור שבעת 
הימים, שהיה בו אור שאינו משתנה או מתחלף. והנה כאן, בעולם 
הפחד  והתמעט.  האור  הלך  שחטא,  לאחר  הושלך  אליו  הגשמי 
והתגבר  מפני החשיכה המתקרבת, הפחד מפני עולם אפל, הלך 
ואיתו הפסימיות והחשש. גם אנחנו חווים כך את העולם שסביבנו. 
שנעשה  והעוול  העוני  מימדי  שוב  נחשפים  האחרונים  בשבועות 
ולאדישה  ולחסר הישע בחברה שהופכת לאטומה  סביבנו לחלש 
מיום ליום. החושך סביבנו הולך וגובר, ואיתו הייאוש והחשש שאכן 
העולם שלנו, המדינה שלנו, החברה שבה אנו חיים, נסחפת לתוך 

האפילה.
והנה בעיצומם של הימים הללו מגיע חג החנוכה, ומביא עמו את 
לתקן  גם  יכולים  אנחנו  קלקלנו  שאם  ההבנה  את  האור,  בשורת 
ואנחנו יכולים! אפשר לשנות, אפשר להביא בשורה, אפשר להוביל 
שבו  החג  לנו  מעניק  הללו  האופטימיות  התחושות  את   - שינוי 
יכולים להחזיר  ומתגבר. אנחנו בכוחות משותפים  האור רק הולך 
חמלה, ערבות הדדית, דאגה לעני ולדל, ובכך להאיר את החברה 
הישראלית ומכאן את העולם כולו. אנחנו כיהודים לא יכולים לחיות 
אנחנו  באירופה.  העוני  במדדי  הראשון  במקום  שנמצאת  במדינה 
כחברה לא יכולים לקבל שרבים כל כך סביבנו חיים במחסור קשה 

המופלא  מהחג  ללמוד  צריכים  אנחנו  התיקון  את  מחפיר.  ובעוני 
דווקא  חשוך  שהכי  שנה  אחרי  שנה  אותנו  שמלמד  חנוכה,  הזה, 

לפני עלות השחר.
*הכותבת היא מנכ”לית “קהילות של תשובה”

להאיר את החברה הישראלית
דינה דיין-מצפה רמוןשבת חנוכה

ָידֹו” )בראשית כ”ט, כ”ה(. “ ְבּ ִביַע  ַהָגּ ר-ִנְמָצא  ֲאֶשׁ ם  ַגּ ם-ֲאַנְחנּו  ַגּ
גיאוגרפית  רק בשל קרבה משפחתית,  מי שלא חטא  ענישת 
ואנו  או אחרת לחוטא מעוררת באופן טבעי תחושת אי צדק, 
כל  “השופט  שכזאת;  מענישה  חריפה  הסתייגות  במקרא  מוצאים 
הארץ – לא יעשה משפט?” זועק אברהם מול הכוונה להשמיד את 
סדום על הצדיקים והרשעים שבה כאחד. העיקרון המשפטי הקובע 
כי “איש בחטאו יומתו” חוזר במקומות נוספים, ומהווה בסיס לשיטת 

הענישה במשפט העברי. 
בשיטות משפט רבות מוכר עיקרון זה, אף שבהיסטוריה הקדומה אנו 
עדים לחריגה ממנו, בייחוד בעיתות מלחמה או מרי אזרחי. הרומאים 
מרד,  בהן  צבא שפרץ  יחידות  כנגד  קולקטיבי  בעונש  לנקוט  נהגו 
במסגרתו הוצא להורג כל חייל עשירי. בתקופה פחות קדומה, הטילו 
האנגלים ענישה כלכלית קולקטיבית על תושבי בוסטון באמצעות 
חקיקה מכבידה )“החוקים הבלתי נסבלים”( כתגובה למרד שכונה 

“מסיבת התה של בוסטון”.
נוגעת לשאלה  ומוסריותה,  יעילותה  שאלת הענישה הקולקטיבית, 
רחבה יותר, שעניינה מטרות הענישה באופן כללי. במערכות משפט 

בנות ימינו מקובל להבחין בין ארבע מטרות עיקריות: גמול, המכונה 
הרתעה  העבריין,  שיקום  נקמה(,   – המבקרים  בפי  )או  צדק  גם 
אישית – לעבריין עצמו, והרתעה כללית – למען יראו ויראו. הענישה 

הקולקטיבית רלוונטית בעיקר למטרה האחרונה.
אמנת ז’נבה רואה בענישה קולקטיבית כנגד אוכלוסיית אויב “פשע 
אף  בשלילה,  אליה  מתייחסת  הישראלית  הפסיקה  וגם  מלחמה”, 
תדיר  מתעורר  הוויכוח  אחרות.  דעות  גם  לעת  מעת  שנשמעות 
בסוגייה המשפטית הקשורה להרס בתי מחבלים, והשאלה נבחנת 
בעוד שפגיעה אגבית בחפים מפשע,  פי מבחן המטרה:  על  לרוב 
מבלי שהפוגע חפץ בכך, מוכרת כלגיטימית בתנאים מסוימים )כגון 
מידתיות הפגיעה ומידת הצדקתה(, הרי שפגיעה מכוונת, שבה עצם 
היפגעותם של אנשים בלתי מעורבים רצויה לפוגע, למשל לצרכי 
שלא  במי  פוגעים  אין  פי  שעל  העיקרון  פסולה.  נחשבת  הרתעה, 
עיקרון  בו  רואות  שונות  גישות  אך  אפוא,  מוביל,  עיקרון  הוא  חטא 

מנחה בלבד המאפשר סטייה ממנו במקרים מסוימים.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם לסובלנות חברתית

עו”ד ירון קנר-מודיעיןמשפט הלכה ומורשת ישראל
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בימים ההם... בזמן הזה! - סיפור חנוכה אישי / חיה אילון

וסבתא  סבא  של  הפרטי  החנוכה  נס  על  הסיפור, 
שלי, אותו אהבנו לשמוע בכל שנה מחדש, צף ועלה 

מול עיננו והעלה על פנינו חיוך...

לפטירתה של סבתי.  היום השלושים  חנוכה,  ראשון של  נר 
נרות החנוכייה מרצדים על אדן החלון הגבוה ונר נשמה מטיל 
צללים עצובים על השיש במטבח. סבתי כל כך רצתה לחגוג 
עוד חנוכה נוסף, אך גופה החולה לא עמד במעמסת החיים. 
אנחנו שרים "מעוז צור", הנכדים הקטנים מתחרים ביניהם 
עצובים,  עומדים  והמבוגרים  בסופגניה,  ריבה  יותר  יש  למי 
התיישבנו,  כאן.  חסר  מישהו  נכון  יותר  או  כאן,  חסר  משהו 
הבטנו שוב על חנוכיית הפח העתיקה שעמדה בחלון יציבה, 

חפציו של האדם מאריכים ימים יותר מהאדם עצמו...
שאל  החנוכייה"?  של  הסיפור  את  "זוכרים  נפגשו.  מבטינו 
הסיפור,  מעט.  התרופפה  העצובה  האווירה  הדודים.  אחד 
מול  שוב  צף  בחנוכה,  שנה  כל  לספר  סבתי  אהבה  אותו 
עינינו, והעלה על פנינו חיוך. מישהו כבר הושיט יד לצלחת 
הסופגניות, והסיפור קלח מפיו של דוד אחר, שהרגיש צורך 
לספר את הסיפור שכולנו הכרנו, אך הרגשנו צורך לשמוע 

אותו שוב. 
סטאלין,  רוסיה.  יהודי  של  ביותר  הקשה  התקופה  זו  הייתה 
האיש שהתרגום המילולי של שמו הוא "איש הברזל", הצדיק 
נשמן  "רק בדם  והשליט ברוסיה טרור משטרתי.  כינויו,  את 
את גלגלי המהפכה", הצהירו מנהיגי המפלגה הקומוניסטית. 
די היה בפעולה חשודה, חיוך לא במקום, או אמירה תמימה 
שניתן היה לפרשה באופן נוסף ממה שהמדובר התכוון, כדי 
מחנות  בסיביר.  מחדש"  ל"חינוך  או  מותו  אל  אדם  לשלוח 
הריכוז החדשים שנבנו בסיביר, אף פעם לא היו צרים מלהכיל 
בהם  מתו  שאנשים  כיון  לשם,  שנשלחו  האדם  רבבות  את 
כזבובים, ומהר מאוד התפנו שם מקומות לעצורים חדשים. 
רווחה אז אימרה על מחנות הריכוז: "מי שלא היה שם, יהיה 

שם, ומי שהיה שם לא ישכח זאת לעולם".
על  חיתתו  את  הטיל  הק.ג.ב,  של  הראשון  גלגולו  הנ.ק.וו.ד, 
אזרחי המדינה. מכוניות כהות שייטו בכבישים הריקים, נעצרו 
כל  ריקות.  לא שבו  ואף פעם  או אחר,  זה  בית  בפתחו של 
שכנים,  עם  ושירותים  מטבח  וחלקה  בחדר,  גרה  משפחה 
דברים משכנים שהסתובבו  היה להסתיר  כזה קשה  במצב 
בין הרגליים. אזרחים רבים ששו להלשין על שכניהם, חלקם 
החוק,  על  בעבירה  שיתפסו  למקרה  חסינות  לקבל  כדי 
אובייקט  בתור  יהודית  משפחה  הנאה.  טובות  עבור  וחלקם 
שנוא, הייתה יעד אטרקטיבי להלשנות שכנים אנטישמיים או 
קומוניסטים יהודים, שרצו להגיע לצמרת תוך כדי טיפוס על 
גויות אחיהם. סבי יצחק וסבתי פריידל גרו בתקופה זו בעיר 
חרקוב. הם ניהלו חיים יהודיים במחתרת, והקפידו על שמירת 
שבת. מאחורי ארון הבגדים הכבד, הייתה גומחה קטנה, בה 

הוטמנו ספרי הקודש, נרתיק התפילין והחנוכייה.
סבי  של  בביתו  השולחן  חנוכה.  של  הראשון  בנר  זה  היה 
היה עמוס בספרי קודש, סבי התעמק באותיות הקטנות כדי 
להחליט היכן להדליק את החנוכייה, מאחורי הווילונות הכהים 
שבחדר או ליד הדלת הסגורה. חנוכיית הפח עמדה במרכז 
פריידל עמדה  נרות. סבתא  נעוצים שני  השולחן כשבתוכה 
במטבח ובישלה על פרימוס מרק חם, שהיה מזונם העיקרי 
הבוקר,  בתורות  הארוכה  מעמידה  כאבו  רגליה  אלו.  בימים 

אך היא שמחה שהצליחה להשיג מעט ירקות על סף ריקבון, 
מהם תוכל להכין ארוחה מחיית נפשות.

וזוג  בגסות,  נפרצה  היא  הבית,  בדלת  נשמעה  רמה  דפיקה 
שוטרים פרץ פנימה בחמת זעם. פריידל הרגישה שנשמתה 
המטבח  מחלון  קפצה  היא  אינסטקטיבית  מקרבה,  פורחת 
שבקומה השנייה, עומדת על גגון רחב של הקומה הראשונה, 
בבהלה,  ממקומו  קפץ  יצחק  סבא  עלפון.  סף  על  כשהיא 
את  שוברים  החדר,  למרכז  פנימה  צעדו  הנ.ק.וו.ד  חוקרי 

השקט המפחיד בנעליהם המסומרות.
בשולחן  המונחים  מהספרים  ספר  כל  החזקת  על  העונש 
עמד על חמש שנות מאסר, תוספת של חנוכייה וגלויה מארץ 
העונש  את  להגדיל  יכלה  הספרים,  בין  שהוטמנה  ישראל 
למאסר עולם או אפילו למוות. בקלות יוכלו החוקרים לתפור 
פעילות  המנהל  הריאקציונר,  למהפכן,  ומרשים  שלם  תיק 

אנטי-סובייטית חבלנית.
יצחק,  עליו את  הושיבו  לפינת החדר,  כיסא  גררו  השוטרים 
ואחד מהם הניח את ידו על ליבו. הייתה זו שיטה סובייטית 
ידועה, השוטרים היו מחפשים בבית, וכשהתקרבו למה שרצו 
להם  ומאותת  בפראות,  דופק  החשוד  של  ליבו  היה  לגלות, 
לחפש שם היטב, עד שימצאו את מבוקשם. החיפוש החל. 
לא היה בעצם מה לחפש, הכול היה על השולחן, גלוי ונראה, 
מארץ  ומכתב  להדלקה,  מוכנה  חנוכייה  אסורים,  ספרים 
ישראל מבצבץ מבין דפי אחד הספרים. המשחק נגמר, יצחק 

ראה את המוות פוסע לעברו בצעדים בטוחים.
שם  לחפש  והחלו  העליונים,  הארונות  לעבר  פנו  השוטרים 
מוצגים מפלילים. הם השליכו את תכולת הארון על השולחן. 
ובהירים.  דקים  סדינים  של  דקה  בשכבה  כוסו  הספרים 
הם  שם.  לחטט  והחלו  התחתונים,  לארונות  עברו  הסוכנים 
השליכו בגסות מגבות וכלי בית לכוון השולחן הכבד שעמד 
הלכה  מגובבים,  חפצים  של  גבוהה  ערמה  החדר.  במרכז 
היה  הארון,  בדיקת  בסיום  השולחן.  תכולת  את  וכיסתה 
השולחן עמוס בחפצים רבים, שקברו מתחתם בקבורת בטון, 

את המוצגים המפלילים.
החיפוש המשיך, השוטרים כמו כלבים רעבים התרים אחר 
עצם, עקרו קורות עץ מרצפת החדר, קדחו חורים בקירות 
הבית, פרמו את שמיכות הפוך הכבדות, ודקרו את המזרונים 
מכל הכיוונים. הם הגיעו גם למדף העליון המוסווה מאחורי 
הארון, ששימש כמחבוא לספרי קודש, אך המדף היה ריק. 
לאחר שעות ארוכות של חיפושים, עזבו את הבית בטריקת 

דלת, בלי שמצאו את מאומה.
לאחר שפריידל העיזה לצאת ממחבואה ולהיכנס הביתה, היא 
מצאה בית לאחר פוגרום, ומצאה גם את יצחק בעלה, שכבר 
הייתה בטוחה שהובל למאסר. "הם לא מצאו כלום" הרגיע 
אותה. שניהם צנחו על כסאות העץ משותקים מחרדה, ליבם 
סרב להאמין לנס שהתרחש, שעה ארוכה חלפה עד שהעזו 
הבלהות.  חלום  של  הטוב  לסוף  ולצנוח  ממקומם,  לקום 
החנוכייה הודלקה עוד באותו ערב. יצחק בירך את הברכה 
ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן ה-ז-ה", וחש  "... שעשה 
שהברכה חוברה בדיוק עבורו. הוא פיזם בלחש את הפזמון: 
ומשבח  מודה  כשהוא  לשבח",  נאה  לך  ישועתי  צור  "מעוז 
על הנס שאירע לו. חרקוב האירה בשלל אורות, אך חנוכייה 

קטנה מאחורי תריס מוגף הפיצה את האור הזך ביותר.
www.aish.co.il "מתוך אתר "אש 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”

ץ” ת “ִמֵקּ ָרַשׁ ָפּ
רֹות  ַבע ָפּ ְרֹעה: ֲחלֹומֹו ַעל ֶשׁ ל פַּ ֲחלֹומֹוָתיו ֶשׁ ַחת ַבּ ץ” ִנְפַתּ ת “ִמֵקּ ָרַשׁ פָּ
ׁשֹות, ַוֲחלֹומֹו  ּקֹות ְוַחָלּ רֹות ַדּ ַבע ָפּ יֵדי ֶשׁ ֱאָכלֹות ִבּ ֶנּ דֹולֹות ּוְבִריאֹות, ֶשׁ ְגּ
ִלים  ֳבּ ַבע ִשׁ ֱאָכלֹות ַעל ְיֵדי ֶשׁ ֶנּ ִלים ְמֵלאֹות ּוְבִריאֹות, ֶשׁ ֳבּ ַבע ִשׁ ַעל ֶשׁ
ִאיׁש ֵאינֹו  רֹון ַלֲחלֹומֹוָתיו, ּוְלַאַחר ֶשׁ ָתּ ׂש ִפּ ְרעֹה ְמַחֵפּ דּופֹות. ַפּ ּקֹות ּוְשׁ ַדּ
ְקָרא  נִּ ֶשׁ יֹוֵסף,  ְבּ ִקים  ְשׁ ַהַמּ ַשׂר  ר  ִנְזַכּ ַהֲחלֹומֹות,  ֶאת  ר  ִלְפֹתּ ַמְצִליַח 

ר ֶאת ַהֲחלֹומֹות.    ְכֵדי ְלַנּסֹות ִלְפֹתּ ֶלא ִבּ ית ַהֶכּ ד ִמֵבּ ִמיָּ
יר ְלַפְרֹעה  ם ֶאת ַהֲחלֹומֹות ָהֵאּלּו. הּוא ַמְסִבּ ר ַגּ ְוָאֵכן, יֹוֵסף ַמְצִליַח ִלְפֹתּ
ָלבֹוא  ֲעִתידֹות  ִריאֹות,  ַהְבּ ִלים  ֳבּ ׁ ְוַהִשּ ַהּטֹובֹות  רֹות  ַהָפּ ַבע  ֶשׁ ֶנֶגד  ְכּ ֶשׁ
רֹות  ַהָפּ ַבע  ֶשׁ ֶנֶגד  ְכּ ְלַאֲחֵריֶהם,  ַאְך  ִמְצָרִים.  ַעל  ִנים טֹובֹות  ָשׁ ַבע  ֶשׁ

ֶרת ְוָרָעב. ֹצּ ל ַבּ ִנים ֶשׁ ַבע ָשׁ דּופֹות – ָיבֹואּו ֶשׁ ׁ ּקֹות ְוַהְשּ ִלים ַהַדּ ֳבּ ׁ ְוַהִשּ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ׁ ַהָשּ ַבע  ֶשׁ ְבּ ֶלֱאֹגר  ֲעָצתֹו:  ֶאת  ם  ַגּ יֹוֵסף  מֹוִסיף  ְך  ָכּ ַעל 
ְרֹעה  ַפּ ָהָרעֹות.  ִנים  ׁ ַהָשּ ַבע  ְלֶשׁ ְלִהְתּכֹוֵנן  ֵדי  ְכּ  – ָמזֹון  ּיֹוֵתר  ֶשׁ ה  ָמּ ַכּ
ָידֹו  ְבּ ֶלְך, ְונֹוֵתן  ֶנה ַלֶמּ ה אֹותֹו ְלִמְשׁ ל יֹוֵסף, ּוְמַמֶנּ ָבָריו ֶשׁ ם ִמְדּ ׁ ִמְתַרשֵּ
ִנים  ׁ ַבע ַהָשּ ָחָזה יֹוֵסף, ְלַאַחר ֶשׁ ִפי ֶשׁ ׂם ֶאת ֲעָצתֹו. ְכּ ְמכּות ְלַיֵשּ ֶאת ַהַסּ
ים  ִנים ָקׁשֹות ַעל ִמְצָרִים ּוְסִביָבָתּה, ּוֵבין ָוֵבין ָהֲאָנִשׁ אֹות ָשׁ ַהּטֹובֹות ָבּ
ִמְצָרִים  ְבּ ר יֹוֵסף  ֵצּ ִיּ ֶשׁ יִרים  זֹון ָהַאִדּ ְחָסֵני ַהָמּ ִאים ִלְקנֹות ָמזֹון ִמַמּ ָבּ ֶשׁ

ם ֶאָחיו. ִאים ַגּ – ָבּ
ִעם  אֹוָתם  ׁשֹוֵלַח  ִרּגּול,  ְבּ אֹוָתם  ים  ַמֲאִשׁ ֶאָחיו,  ֶאת  ַזֶהה  ְמּ ֶשׁ יֹוֵסף, 
ְנָיִמין. ַיֲעֹקב,  ה ֲעֵליֶהם ָלׁשּוב ִעם ִבּ ַנַען, ַאְך ְמַצֶוּ בּוָאה ֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ְכּ תְּ
ֹלַח אֹותֹו, ַאְך ְלַבּסֹוף הּוא  ְנָיִמין, ֹלא ָחֵפץ ִלְשׁ ל בִּ ׁש ְלגֹוָרלֹו ֶשׁ חֹוֵשׁ ֶשׁ
הּוא  ְנָיִמין,  ִבּ ֶאת  ֹרֶאה  יֹוֵסף  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ְיהּוָדה.  ל  ֶשׁ ְלַהְפָצרֹוָתיו  ִנְכַנע 

יְך  ַמְמִשׁ הּוא  ַאְך  ִלְבּכֹות.  ְכֵדי  בִּ ְצָדִדי  ְלֶחֶדר  ּופֹוֵרׁש  ְמֹאד,  ׁש  ִמְתַרגֵּ
ל  ַשּׂקֹו ֶשׁ ה ָלֶהם ֶאת ְזהּותֹו. הּוא טֹוֵמן ְבּ ְלַנּסֹות ֶאת ָהַאִחים, ְוֹלא ְמַגֶלּ
ְגֵנָבה ְודֹוֵרׁש ֵמָהַאִחים ַלֲחֹזר ֶאל  ים אֹותֹו ִבּ ֶסף, ּוַמֲאִשׁ ִביַע ֶכּ ְנָיִמין ְגּ בִּ

ְנָיִמין. ַהר ֶאת ִבּ ֵבית ַהֹסּ ִאיִרים ְבּ ֵהם ַמְשׁ ָעה ֶשׁ ַנַען, ָשׁ ֶאֶרץ ְכּ
ַקח ֵמִהְתַנֲהגּוָתם  ֶכם ַיֲעׂשּו ָהַאִחים? ַהִאם ֵהם ָלְמדּו ֶאת ַהֶלּ • ַמה ְלַדְעְתּ

י יֹוֵסף?  ַלֵפּ ְכּ

ה: ִסּפּור ַלֲחֻנָכּ
ל  ָכּ ֹאֶפן ֶשׁ ַאְרמֹון ְבּ ם ָבּ א ֶחֶדר ְמֻסָיּ נֹו ְלַמֵלּ ׁש ִמְבּ ֵקּ ֶמֶלְך ֶאָחד ִבּ
ֵריק  הּוא  ֶשׁ ָרָאה  ַלֶחֶדר  ָהָאב  ְכַנס  ִנּ ֶשׁ ְכּ א.  ִיְתַמֵלּ ּלֹו  ֶשׁ ֶהָחָלל 
ַמה  ָעִשׂיָת  ֹלא  “ַמּדּוַע  זֹו.  ֶמְרָכּ ְבּ ב  ִנָצּ ּדֹוֵלק  ֵנר  ְוַרק  ַלְחלּוִטין 
ן, “ַהֶחֶדר ָמֵלא  ן ָעִשׂיִתי”, ָעָנה ַהֵבּ ֶלְך. “ֵכּ ַאל ַהֶמּ י?” ָשׁ ִתּ ְשׁ ַקּ ִבּ ֶשׁ

אֹור”.
ם: “ֲאִפּלּו ְמַעט ִמן  ְתָגּ ה ַלִפּ ּפּור ַהֶזּ ין ַהִסּ ר ֵבּ ֶשׁ ירּו ֶאת ַהֶקּ • ַהְסִבּ

ְך”. ה ִמן ַהֹחֶשׁ ָהאֹור – ּדֹוֶחה ַהְרֵבּ
קֹורֹות  ַהְמּ ֵני  ׁ ִמְשּ ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֶשׁ ל  ְמָשׁ ַהִנּ ַמה  בּו  ִחְשׁ  •

ָהֵאּלּו.

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!

ה: ִחיָדה ִלְכבֹוד ֲחֻנָכּ
ה  ָיּ ֲחֻנִכּ ַבּ ְלַהְדִליק  ר  ֻמָתּ ַהִאם 

זֹו, ּוַמּדּוַע? ָכּ ֶשׁ

נֹות”: ל ַהָבּ ִחיָדה ִלְכבֹוד ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת–“ֹראׁש ַהֹחֶדׁש ֶשׁ
ֹחֶדׁש  “ֹראׁש  ֶאת  ֶזה  יֹום  ְבּ ַלֲחֹגג  ָנהּוג  ַאְפִריָקה  ְצפֹון  ְקִהּלֹות  ִבּ
תּוב בא”ת  ְפֵניֶכם )ַהָכּ ִלּ ַתב ַהִחיָדה ֶשׁ ְעְנחּו ֶאת ְכּ נֹות”. ַפּ ל ַהָבּ ֶשׁ

ָעִמים ַלֲחִגיָגה זֹו: ב”ש(, ְוַגּלּו ֶאת ַאַחד ַהטְּ
מצפקמא     צהמכצ      תא      זי      מבגתכ        

פתא        מגפבכמי      ימקמ        צפכפוגטח
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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* 

malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   חוברות ועלונים   פירסום ושיווק

הרב מרדכי צמח אליהו זצ”ל

רב מרדכי צמח אליהו היה פוסק, ה
כיהן  הוא  דתי.  ומנהיג  מקובל 
והרב  לציון  הראשון  בתפקיד 

הראשי לישראל בשנים 1983–1993

ראשית דרכו
הרב אליהו נולד בעיר העתיקה בירושלים 
לרב סלמאן אליהו, מקובל שעלה מבגדד 
לפי הוראת רבו ה”בן איש חי”, ולמזל לבית 
צדקה, אחותו של הרב יהודה צדקה ונכדת 
אחותו של הרב יוסף חיים )ה”בן איש חי”(. 
עשרה  אחת  ובגיל  רב,  היה  בביתם  העוני 
נפטר אביו. בצעירותו למד אצל הרב עזרא 
דרכו,  בראשית  חוצין.  צדקה  והרב  עטיה 
ובדומה לאחיו, בחר בשם מרדכי בן אליהו. 
בהקמת  השתתף  השחרור,  במלחמת 
הרובע  המגן של  לכוחות  ביצורים שסייעו 
אחדים,  רבנים  שימש  אליהו  הרב  היהודי. 
ובהם הרב אברהם ישעיה קרליץ )ה”חזון 
איש”( והרב יצחק ניסים, והיה מקורב לרב 
אבוחצירא  ישראל  לרב  שרעבי,  מרדכי 
רבי  מחב”ד,  ולאדמו”ר  סאלי(  )הבבא 

מנחם מנדל שניאורסון.

תפקידיו כדיין וכרב ראשי לישראל
את  אליהו  הרב  השלים   1960 בראשית 
לימודיו בבית המדרש לרבנים ולדיינים של 
ממועצת  דיינות  כושר  וקיבל  ניסים,  הרב 
הרבנות הראשית. הוא התמנה לדיין הצעיר 
ביותר בארץ, בבית הדין הרבני בבאר שבע. 
לאחר ארבע שנים עבר לבית הדין הרבני 
התמנה  תש”ל  ובשנת  בירושלים,  האזורי 

כחבר בית הדין הרבני הגדול.
ב-1983 נבחר לתפקיד הראשון לציון והרב 
הראשי לישראל במקומו של הרב עובדיה 
יוסף, כאשר קיבל 87 קולות וגבר על הרב 
קולות.  ב-49  שזכה  דורון,  בקשי  אליהו 
הרב אליהו כיהן כרב הראשי, יחד עם הרב 
אברהם אלקנה כהנא שפירא שהיה הרב 

הראשי האשכנזי, עד סיום כהונתם בשנת 
ביישובים  לבקר  הרבה  ראשי  כרב   .1993
בקהילות  וכן  דתיים,  שאינם  ספר  ובבתי 
כרב  כהונתו  סיום  לאחר  בעולם.  יהודיות 
ראשי, נודע הרב אליהו כמנהיג הרוחני של 
חלק גדול מן הציבור הדתי לאומי יחד עם 
הרב אברהם אלקנה שפירא, אך גם של מי 
שאינם ציוניים. כמו כן, הרב אליהו היה ידוע 

כמקובל ונחשב לעושה נסים.

פעילותו בעשור האחרון לחייו
התגברה  אליהו  הרב  הרבה של  השפעתו 
בתחילת המאה ה-21 בזכות הקמתם של 
בכל  תורניים  גרעינים  של  רבות  עשרות 
רחבי ישראל, מערי פיתוח ועד לערי המרכז. 
רשת  מורשת”,  “קרן  כנשיא  שימש  הרב 
הגרעינים התורניים הגדולה ביותר בזמנה, 
היה מפרסם מדי  שנסגרה ב-2005. הרב 
השבוע  פרשת  בעלון  קצר  מאמר  שבוע 
הפועלת  הישועה”,  מעייני  “תנועת  של 

היהודית  הדת  והשקפת  יהדות  להפצת 
היה  אליהו  הרב  החילוני.  הציבור  בקרב 
נשיא של הכולל “דרכי הוראה” בירושלים, 
שבראשות בנו הרב יוסף אליהו. הוא העביר 
יום שני  שיעור שבועי בהלכה ואגדה בכל 
קריית  בשכונת  שלו  הכנסת  בבית  בערב 
משה בירושלים. שיעורים אלו היו מועברים 
מהארץ  אנשים  לאלפי  לווין  באמצעות 

ומהעולם הצופים בהם. 
בין תלמידיו ניתן למנות את הרב אליהו בן 
בתי  מנהל  בעבר  הביטחון,  שר  סגן  דהן, 
הדין הרבניים וסגן שר הדתות; הרב מרדכי 
נגארי – רב העיר מעלה אדומים; הרב איל 
בצפת;  ההסדר  ישיבת  ראש   – יעקבוביץ’ 
הרב יצחק שלו – רבה של ירוחם; הרב צבי 
כעדן”  “מדברה  ישיבת  ראש   – קוסטינר 

במצפה רמון. 
ספרי  רבים:  חיבורים  פרסם  חייו  במהלך 
הלכה, ספרי שאלות ותשובות, דברי דרשות, 
וכן סידורים ומחזורים עם  הגות ומחשבה, 

פסקי הלכה על פי פסקיו.

 7 תש”ע,  בסיוון  בכ”ה  נפטר  אליהו  הרב 
כשנתיים  של  תקופה  לאחר   ,2010 ביוני 
שבה חלה הידרדרות במצב בריאותו. מעל 
בהלווייתו.  השתתפו  אנשים  אלף  מאה 
הוא נטמן בהר המנוחות בירושלים בסמוך 
לרב החיד”א, שאת עצמותיו העלה לארץ 
חמישים שנה קודם לכן. על מצבתו נחקק: 
תוקד  מזבח  בערה,  נפשו  עולם  “אהבת 
סתר עליון סתרה. עוצם עיונו חוט השערה, 
שחר  מעפעפי  נהרה,  זרחה  קודשו  לפני 
רוחו שוררה, יושב על מדין באמונה ויושרה. 
מרדכי  מאמר  תורה,  באהבת  קבע  פסקיו 
דרכי טהרה. אשכולות מידותיו על תלמידיו 
השרה, ברגבי ארצינו דבק בגבורה. אומה 
אלה  עיניו  טוהר  קשורה,  באהבתו  שלמה 
בחיי  בסערה,  עלה  בתורה  הרי  אזכרה. 

עולם נפשו תהיה צרורה”.

תאריך לידה:
כ”א באדר א’ ה’תרפ”ט

תאריך פטירה:
כ”ה בסיוון ה’תש”ע

3 במרץ 1929–7 ביוני 2010

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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