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ולאום מלאום יאמץ

ישבו  או  וקסרי  ירושלים  חרבו  אדם  לך  יאמר  אם  חז"ל:  אמרו 
שתיהן, אל תאמין. חרבה קסרי וישבה ירושלים, או חרבה ירושלים 

וישבה קסרי, תאמין. שנאמר "ולאום מלאום יאמץ".
"ביום  כב:  היכן התהפך הגלגל בפעם הראשונה? אמרו בסנהדרין 
ועליו  בים,  קנה  ונעץ  גבריאל  ירד  פרעה,  בת  את  שלמה  שנשא 
גויית,  תרבות  לעבר  ישראל  של  הפזילה  רומי".  של  שרטון  נבנה 
היא שהקימה את רומי נגדה. ומרומי התפשטה הנצרות, המחליפה 

לטענתה את ישראל. 
היו  והאדומים  אדום,  הוא  עשו  מקומות,  בכמה  הרמב"ן  לדברי 
ופשטה  המשיח,  שהוא  שטען  האיש  אחרי  "שטעו  הראשונים 
לכל  הנצרות  התפשטה  ומשם  להם".  הקדושה  רומא  עד  טעותם 

העולם, והתקיים בנו "כשזה קם זה נופל".
אורות  בספרו  מופלאים  דברים  זצ"ל  קוק  הרב  כתב  "הקנה"  על 
הספרותי  בכוחו  המשתמש  קנה,  חיית  של  קנה  "ואותו  הקודש: 
לרועץ, יכרת ממנו חלקו הירוד, המשתפל לאותן התהומות האפלים, 
ויתקדש להראות בכוחו מה שראוי להראות בעולם... ואותו הקנה 
שהעלה שרטון, וכרך גדול שברומי עליו בנוי... גער חיית קנה ויאמר 

הנה, ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן".
מתנות  ליתן  יבקשו  האומות  שכל  מספרת  פסחים  בסוף  הגמ' 
למשיח ויקבל מהן, אך כשתגיע מלכות אדום, יאמר לו הקב"ה "גער 
חיית קנה" )תהלים סח(. ופירשה הגמ': גער בחיה הדרה בין הקנים, 

והוא החזיר-רומי. ועוד דרשו שם: 
עדה- לך  וקנה  בחיה-רומי,  גער 

עולים  ישראל  שמעתה  ישראל. 
ורומי יורדת.

שכל  בחיה  "געור  נוספת:  ודרשה 
העוסקת  הנצרות  וזו  הקנה.  הוא  בקולמוס",  נכתבים  מעשיה 

בכתיבת ספרי הקדש, וטרוניות על ישראל.
רבים המתנגדים  ישנם  בכלל.  לנושא הספרות  הרב משליך מכאן 
להציג  בקנה-הקולמוס  שמשתמשים  משום  ספרותית,  לכתיבה 
הקנה  את  לשבור  צורך  אין  הרב  לדעת  ושליליים.  אפלים  דברים 
לגמרי ולהימנע מלהשתמש בו, אלא רק לתקנו, להסיר ממנו את 

"חלקו הירוד", וממילא תיהפך הספרות לברכה.
רגל  יש  ק'  לאות  הרי  האותיות,  של  הגרפית  בצורה  כשנתבונן 
וכך  לה',  הק'  נחסיר מעט מהרגל, תהפוך  למטה. אם  המשתפלת 
ייהפך ה"קנה" ל"הנה". ו"הנה" הוא שמו של משיח – "ראשון לציון 

הנה הנם".
ממנו את  להוציא  לגמרי, אלא  דבר שלילי  לעקור  זה, שאין  יסוד 
ההתנגדות  למשל  כמו  שונים,  בתחומים  הרב  הזכיר  הרע,  החלק 
שהוא  שכיוון  לספרות,  ביחס  וכך  החילונית.  הציונית  לתנועה 
הכוח השולט היום, "מוכרחים להראות שגם בזה המקצוע יהיה לנו 
משלנו, ולא תהיה עוד ברית כרותה, שכל בעל כשרון ספרותי, וכל 
למפרע. את  ישראל  ופושע  כופר  להיות  מוכרח  מפורסם,  משורר 

מגדל התרמית הזה חייבים להרוס" )אג"ר ח"א עמ' קצה(. 

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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מעשה אבות סימן לבנים
המובהקות  הדוגמאות  אחת  היא  תולדות  פרשת 
בפירושו  הרמב"ן  לראשונה  שטבע  הפרשני  לכלל 
אברם  ויעבֹר  ד"ה  יב:ו,  )בראשית  בראשית  לספר 
מסיפור  החל  לבנים".  סימן  אבות  "מעשה  בארץ(: 
למה  סימן  שמהווה  רבקה,  עם  יצחק  של  החתונה 
בנים,  שני  הולדת  עם  יחד  בנם,  יעקב  עם  שיקרה 
שהאחד הוא הבן הנבחר והשני יוצא מן השושלת, 
כמו אצל אברהם אביו. המשך בסיפור הרעב בארץ, 
ולהעמיד את  לעזוב את מקומו,  יצחק  שמאלץ את 

מול  במצב מסוכן  רבקה אשתו 
אברהם  כמו  בדיוק  גרר,  אנשי 
חפירת  בסיפור  וכלה  ושרה. 
הבארות, והריב עם הפלישתים, 
אביו.  אברהם  בימי  כמו  ממש 
לנו  מובאים  השני  אחרי  אחד 
באותה  שמנוסחים  סיפורים, 
שפה, הן בתוכן והן בצורה, כדי 

להמחיש כי האב, קורותיו ומעשיו הם בעצם הקדמה 
למה שיקרה לבן, ואף יותר מכך – למה שיבחר הבן 

לעשות בעקבות אביו.
ספר  משהוא  יותר  שהתנ"ך  שמאמינים  כמי 
אי  חינוך,  ספר  ובראשונה  בראש  הוא  היסטוריה, 
אפשר להתעלם מן המסר החשוב כל כך היוצא מן 
החזרות האלו של מעשי האבות בדברי ימי בניהם. 
המסרים  אחד  את  לנו  להעביר  אולי  בוחר  הקב"ה 
החשובים ביותר לבני האדם, כהורים לילדיהם – כל 
מעשה שאתם עושים יש לו משמעות מרחיקת לכת 
הרבה מעבר למה שאתם רואים בשלב זה של חייכם. 
לפנות  או  מסוימת,  בדרך  ללכת  בחירה שלכם  לכל 
לצד מסוים, יש השלכות ישירות ממש על הבחירות 

שיעשו ילדיכם, ועל מה שיקרה להם. 
אי אפשר להתעלם או להקל ראש במסר כזה: מרגע 
הורים,  ולהיות  אחריות  לקחת  והחלטנו  שבגרנו 
אנחנו נדרשים להפסיק לחשוב רק במושגים של כאן 
מחויבים  אנו  יחיד,  אדם  של  במושגים  או  ועכשיו, 
גודל  על  שלנו,  המעשים  של  ההשלכות  על  לחשוב 
האחריות של כל צעד שאנחנו עושים. אנחנו נתבעים 

שלנו  שהמעשים  להבין 
על  אצבע  טביעות  ישאירו 
בנינו.  של  וגם  שלנו  העתיד 

בלשון הפוכה, משפט משלים 
"אבות  כן:  אם  יהיה  לבנים",  סימן  אבות  ל"מעשה 
אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה" )ירמיהו לא,כח(. כל 
מעשה שנעשה הוא סימן למעשים של ילדינו, ואם 
עלולים  שלנו  הילדים  רעים,  מעשים  לעשות  נבחר 

לשלם את המחיר על זה.
במחשבה  נתקלת  לא  שאני  שבוע  אין  כמורה, 
על  הזה,  העמוק  המסר  על 
שלפעמים  הגדולה  האחריות 
של  מעיניהם  נסתרת  לצערי 
שומעת  אני  אחת  לא  הורים. 
אמירות מרחיקות לכת וחסרות 
שפעמים  ילדים,  של  אחריות 
של  היוצר  מבית  הן  רבות 
הוריהם. אני ועמיתותיי תוהות 
תמיד האם כולנו כהורים מבינים את גודל האחריות 
מבינים  אנחנו  האם  שלנו?  הילדים  בחינוך  שלנו 
שאמירות נמהרות שאנחנו כבני אדם יחידים יכולים 
להגיד ללא מחשבה וללא השלכות, מקבלות הד חוזר 
ידינו  על  נאמרות  הן  כאשר  מסוכנות  ומשמעויות 
כהורים?! האם אנחנו באמת מבינים שלמילים שלנו, 
למעשים שלנו, ולדוגמא האישית שלנו, יש עקבות 
ברורים וחזקים אצל הילדים שלנו?! האם כשאנחנו 
בוחרים לומר או לעשות דברים מסוימים, בהיותנו 
האחריות  את  לקחנו  שלא  מבינים  אנחנו  הורים, 
משקל  כובד  כל  את  השלכנו  אלא  עצמנו,  על  רק 
שלנו?  הילדים  על  העתיד,  על  גם  שלנו  הבחירה 
האם כשנחשוב ככה על כל דבר שאנחנו מחליטים 
או  באמירות  יותר  זהירים  להיות  נצליח  לעשות, 

במעשים שלנו?
- בשבועות  אני תוהה שוב בחשש  באופן ספציפי 
מונפת  שוב  הפיגועים  כשחרב  ישראל,  לעם  קשים 
הזעם  רגשות  על  לגבור  נוכל  האם  צווארנו,  על 
ואחראים  זהירים  ולהיות  בתוכנו,  שמתלהטים 
באשר לאמירות שנגיד בבית ומחוץ לו, ונדע לנהוג 

באחריות, למען העתיד של כולנו?!

זווית נשית

האם אנחנו באמת מבינים 
שלמילים שלנו, למעשים 

שלנו, ולדוגמא האישית שלנו, 
יש עקבות ברורים וחזקים אצל 

יםהילדים שלנו?!
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ריקוד של קידוש לבנה
אחת הדרשות הידועות בחסידות, המובאת גם משמו של הבעש"ט, 
מתייחסת לפסוק 'כי בשמחה תצאו'. הקריאה החסידית מציגה את 
השמחה שבפסוק לא רק כתיאור היציאה מן הגלות, אלא גם כסיבת 
קראו  כך  'תצאו'.   – כך  רק  ידי השמחה,  על   – 'בשמחה'  היציאה. 

החסידים. הכוח שמעניקה השמחה הוא הדרך לצאת מן הגלות. 
או  גאולה  של  כתוצאה  לא  השמחה  את  כן  אם  מציגה  זו  דרשה 
זוהי שמחה שמתקיימת למרות  פתרון, אלא כשמחה מסוג אחר. 

המאפשרת  והיא  והייאוש,  הגלות 
הגאולה  את  ואף  הנפשי  השחרור  את 

והפתרון הממשי. 
מורי- לעסוק  הרבה  זה  חסידי  ברעיון 
חמי זכרו לברכה, הרב שג"ר. קשה לומר 
כאדם שמח.  נודע  הוא  כי  ז"ל  חמי  על 
להיפך, הרב שג"ר נודע דווקא באישיותו 
וגוף שייסרו  ובייסורי נפש  המלנכולית, 

אותו. כבנם של ניצולי שואה וכמי שקרב השריון בַנַפח במלחמת 
יום הכיפורים הותיר צלקות בגופו ובנפשו, נודע הרב כאדם מעמיק, 
אך נוטה אל הדכדוך הפסימי. דווקא בשל כך תופסת השמחה מקום 
חשוב בהגותו. בשיעוריו ובכתביו חזר הרב שג"ר שוב ושוב אל רעיון 

השמחה, ובפרט בצורתה החסידית. 
'הרפלקסיה של החכם לא מאפשרת לו לשמוח משום שהוא מחפש 
הרב  כותב  אותה',  מוצא  ואיננו  לשמחה  והסיבה  המשמעות  את 
ולא  'רואה את עצמו "מבחוץ"  שג"ר בעסקו בספר קהלת. החכם 
לחכם  קהלת  ספר  מציע  ולכן  הרוקדים'.  למעגל  להיכנס  מסוגל 
החיונית  העצמית  לשכחה  להגיע  להצליח  כדי  מעט',  'סכלות 

לשמחה.
כפי  עצמו,  הבעש"ט  את  גם  פעם  תקפה  כזו  פסימית  רפלקסיה 

שמתאר סיפור ממסורת חסידי הוסיאטין:
לקדשה,  הלבנה  נראתה  לא  הכפורים  יום  במוצאי  אחת  פעם 
דווקא  זו  מצווה  תחסר  אם  כי  קדשו  ברוח  ראה  זי"ע  והבעש"ט 
בלילה זה, סימן לא טוב הוא לישראל, חס ושלום. נתעגם הבעש"ט 
הלבנה.  שתופיע  כדי  דגדלות  במוחין  לעבוד  וניסה  מזה,  מאוד 
שוב ושוב שאל הבעש"ט 'הנראתה הלבנה?' אך השמים התקדרו 
פניה.  את  הלבנה  שתראה  הדבר  היה  סביר  בלתי  כי  עד  בעבים 
אולם חסידי הבעש"ט זי"ע לא ידעו את מחשבות רבם, וככל שנה 
ערכו במוצאי היום הקדוש סעודה ושמחה, על כי יצאו בשלום מן 
הקודש. שמחים היו על עבודת התפילה שלהם ושל רבם, שהיה 

דומה בעיניהם ככהן הגדול שבבית 
היו החסידים שמחים  וכך  המקדש. 

ורקדו בהתלהבות קדושה. 
בתחילה רקדו החסידים בחדר החיצוני, 

הבעש"ט.  של  חדרו  אל  ונכנסו  דחקו  השמחה  משגברה  אולם 
משעלתה עוד השמחה, הרהיבו לבקש מרבם שירקוד עמהם, ויקחו 
את רבם בתוך הריקוד. כך עמד הבעש"ט באמצע הרוקדים, וירקד 
עמהם. בתוך כך, הנה קרא אחד בקול כי נראתה הלבנה בטהרתה, 
פי  )על  הלבנה.  את  בשמחה  ויקדשו 

דברי דוד, עמ' 65-66( 
שמחתם של החסידים, שאינם יודעים 
רבם,  של  הקודרות  ממחשבותיו  דבר 
הלבנה.  של  פניה  את  לגלות  מצליחה 
כך  הם,  הלבנה  את  המכסים  העבים 
המכסים  עצמם  העבים  אותם  נראה, 
הקדרות  הבעש"ט.  של  נפשו  את 
העמוקה  מידיעתו  הנובעת  הנפשית, 
והנסתרת של הרב, אינה מאפשרת את ה'מוחין דגדלות', והשמים 

שמעל לראשו של הרב קודרים ואטומים. 
כאן נכנס לתמונה ריקודם העיקש של החסידים. כמעט בכוח עולה 
השמחה וכובשת את העצבות שבלב רבם. הם מסירים את העננים 
שבלבו, ולבסוף הוא נמצא שמח ורוקד במרכז המעגל והופך בעצמו 

ללבנה מאירה. 
מהם  שרבים  שג"ר,  הרב  של  בתלמידיו  להיזכר  שלא  יכול  אינני 
סייעו לו, ביודעין ובלא יודעין, להימלט מן הרפלקסיה ולהצטרף אל 

הריקוד הפשוט של השמחה. 
חבר קרוב לרב שג"ר, שנשלח יחד אתו במוצאי יום הכפורים של 
שנת תשל"ד אל הקרב בנפח, הוא הרב חיים סבתו. בספריו מתאר 
הרב סבתו כיצד יצא אל המלחמה לאחר שנכח בריקודם העיקש 
זה מלווה את חוויות  של החסידים המקדשים את הלבנה. ריקוד 
בשלום  בשובו  חוזר  הוא  החסידי  הריקוד  ואל  שלו,  המלחמה 
זורמת  גם  לביתו. האמונה העיקשת, הממשיכה למרות הכול, אך 
בטבעיות של חיים ובפשטות – בדיוק כמו ריקודם של החסידים - 
היא החוויה אותה מתאר הרב סבתו כחוויית האמונה בצלה הכבד 
של המלחמה. וכך ממשיכים החסידים לקדש בכוח את הלבנה, עד 

שיפוח היום ונסו הצללים. 
לתגובות והארות:

zeevkitsis@gmail.com
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מאוצר הסיפור החסידי

רבים מתלמידיו של הרב 
שג"ר סייעו לו, ביודעין ובלא 

יודעין, להימלט מן הרפלקסיה 
ולהצטרף אל הריקוד הפשוט 

של השמחה
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בין כתפיו שכן
נחלת בנימין

וירושלים  בנימין בכלל  נחלת  בחינת מיקומה של 
בפרט מגלה כי הן נמצאות במקום נמוך בהשוואה 

בה,  הגובלות  לנחלות 
ויהודה,  אפרים  נחלות 
לערים  ובהשוואה 

אחרות.
גבולה הצפוני של נחלת 

של  הדרומי  גבולה  אל.  בית  איזור  הוא  בנימין 
הנחלה הוא איזור ירושלים. מנחלת בנימין עולים 
לכיוון צפון, לכיוון שילה ושכם, וכן מנחלת בנימין 

עולים דרומה לכיוון חברון.
מצוק  בו  היחידי  הנמוך  המקום  מזרח,  בצד 
ההעתקים אינו יורד בתלילות לכיוון בקעת הירדן 
לא  כן  על  בנימין.  נחלת  איזור  הוא  ים המלח  או 
ההר  איזור  בין  הקדומות  הדרכים  כי  הוא  מקרה 
לאיזור בקעת הירדן עוברות בציר ירושלים-יריחו, 

האיזור הנמוך יותר בנחלת בנימין.
ברצוננו לטעון כי מציאות טופוגרפית וגיאוגרפית 

זו הינה בעלת משמעות רוחנית.
בברכת משה לבנימין נאמר: "לבנימין אמר ידיד ה' 
ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו 

שכן".
בנימין,  בנחלת  כי  להבחין  ניתן  הפסוק,  בפשט 
בתיאור גבולות הנחלה, הכתוב מציין כתפיים. בצד 
צפון כתף לוזה היא בית אל, בצד דרום כתף היבוסי 
וכתף  יערים  הר  כתף  מערב  בצד  ירושלים,  היא 
הערבה  מול  כתף  יריחו,  כתף  מזרח  בצד  עקרון, 
וכתף בית חגלה. זהו חלק מייחודיותה של נחלת 

בנימין בהשוואה לנחלות האחרות.
הביטוי  שמשמעות  היא  הפשוטה  ההבנה  כן  על 
גבולות  הן  הכתפיים  כי  הינה  שכן"  כתפיו  "בין 

נחלת בנימין עצמם והיא נחלת שכינה.
מהו הקשר בין מציאות זו לבין היות בנימין נחלת 

שכינה?
היא  שנחלתו  לכך  נימוקים  מספר  מביאים  חז"ל 
נחלת שכינה- שבנימין נולד בארץ ישראל, שהוא 
לא היה במכירת יוסף, שהוא לא השתחווה לעשיו 

ושהוא הקטן שבאחים.
מענין כי בואו של בנימין למצרים ומציאת הגביע 
באמתחת בנימין היא זו שהביאה את שני הכוחות 
הגדולים של האומה, יוסף ויהודה, ואת כל האחים 
להתאחד. בנימין הינו השבט המאחד את השבטים 
כולם ולכן נחלתו מצויה בין נחלות שני השבטים 

המובילים את עם ישראל, יוסף-אפרים ויהודה.
שני  את  לאחד  מנת  על  כי  כדרשה  להציע  ניתן 
השבטים  כל  ואת  האומה  של  הגדולים  הכוחות 
יחדיו נדרשת ענווה. נחלתו של בנימין היא נחלה 
הצמודות  ויהודה  אפרים  מנחלות  בהרבה  נמוכה 

לה, כדי שבנימין יוכל לחבר אותם ואת כל שבטי 
ישראל כיחידה אחת.

ירושלים
הנמצאת  עצמה  ירושלים  לגבי  מציין  הכתוב 
נחלת  בגבולה הדרומי של 
המעלות  "שיר  בנימין. 
ציון  כהר  בה'  הבוטחים 
יישב.  לעולם  ימוט  לא 
לה,  סביב  הרים  ירושלים 
וה' סביב לעמו מעתה ועד 

עולם" )תהילים קכה,א-ב(.
יוצא כי ירושלים עצמה נמוכה מן ההרים הסובבים 
אותה וכך ניתן לראות במציאות כי עיר דוד נמוכה 
הן מהר הזיתים ממזרח לה, הן מהר המוריה מצפון 
היהודי,  )הרובע  המערבית  הגבעה  מן  והן  לה 

הארמני והר ציון(.
יכולה  זאת  עובדה  של  הרוחנית  המשמעות 

להתפרש בכמה כיוונים.
ניתן לומר כי בדומה להר סיני בו, על פי המדרש 
בחר ה' להתגלות בהר הנמוך יותר מצד ענוותנותו, 
כך גם בירושלים, במקום שה' בחר לשכן שמו שם.

האלילים  לעובדי  שבניגוד  הוא  אחר  פירוש 
על  הרמים  ההרים  על  אלוהיהם  את  העובדים 
מנת להיות קרובים לאלוהיהם שעצמתם מתגלה 
וגם  הגבוהים  במקומות  גם  מתגלה  ה'  בגובהם, 
במקומות הנמוכים כפי שנאמר בתהילים קיג,ד-ו: 
כה'  מי  כבודו  השמים  על  ה'  גויים  כל  על  "רם 
אלוקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים 

ובארץ".
ניתן לומר גם כי ירושלים נמוכה כדי שיהיה ברור 
הקב"ה  ישירה של  בהשגחה  תלוי  קיומה  עצם  כי 
בה  ומהיושבים  מירושלים  מצופה  כן  ועל  עליה 

להיות תלויים באופן ישיר בהשגחה האלוקית.
בית המקדש

שמואל  בחיפוש  עוסקת  נד,ב  בזבחים  הגמרא 
הנביא ודוד המלך את מקום המקדש. מחד כתוב 
גבוה  "ועלית אל המקום"- מלמד שבית המקדש 
מכל ארץ ישראל. מתוך עיונם בספר יהושע הבינו 
כי מדובר בנחלת בנימין. סברו לבנותו בעין עיטם, 
"ובין  שנאמר  יותר  נמוך  במקום  לבנותו  הציעו 

כתפיו שכן".
כלומר הפסוק "בין כתפיו שכן" שראינו כי מקורו 
בזבחים  בגמרא  כאן  נדרש  בנימין  לנחלת  ביחס 
ביחס למיקומו של בית המקדש. על פי דרשה זאת, 
להיות  פי שאמור  על  אף  עצמו,  בית המקדש  גם 
ראוי  אופן  בכל  עולים,  אליו  ונישא  גבוה  במקום 

שיהיה במקום קצת נמוך.
על פי דרשת הגמרא ומיקומו של המקדש-בית ה' 
בהר המוריה, ניתן להציע לזהות את הכתפיים עם 
הר הזיתים במזרח והגבעה המערבית במערב. כך 

גם בית המקדש הינו בין כתפיים. 
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נחלתו של בנימין נמוכה בהרבה מנחלות 
אפרים ויהודה הצמודות לה
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גרימת הפסד לפירות שביעית ושימוש 
בקומפוסטר

הרב רא"ם הכהן הקדיש שניים ממאמריו בגליונות האחרונים 
הפסד  גרימת  לסוגיית  ו-1547(   1545( בשבתו'  'שבת  של 
לפירות שביעית ושימוש בקומפוסטר, והסיק שגרימת הפסד 
הן  עוד  כל  בקומפוסטר  שאריות  להניח  אסור  ולכן  אסורה 
ראויות למאכל אדם. במאמר זה נשוב ונסקור סוגיה זו ונראה 

כיצד דברי חז"ל והפוסקים מובילים למסקנה אחרת.
המתירים גרימת הפסד

שבתוכו  כלי  הוא  הקומפוסטר  המציאות:  מהסבר  נתחיל 
מניחים פסולת אורגנית )עם חומרים נוספים( בתנאי אוויר 
ולהאצת  חיידקים  של  מואצת  להתרבות  שגורמים  ולחות 
בתוך  ישירות  שביעית  פירות  של  הנחה  הריקבון.  תהליך 
ערימת הפסולת הרקובה פוגמת אותם באופן מיידי, אך אם 
מניחים את הפירות על גבי חציצה אין הם נפגמים מיד אלא 
רק תהליך הריקבון הטבעי שלהם מואץ )ועל כך נדון בשורות 

הבאות(.
בירושלמי )שביעית ז,א( יש תיאור דומה מאד לנידון דידן:

והדא קניבתא דירקא מסקין ליה לאיגרא והיא יבשה מן גרמה.
הראוי  ירק  של  חלק  להעלות  מתיר  הירושלמי  בפשטות, 
למאכל אדם לגג ובכך לגרום לכך שיתייבש במהירות ויהפוך 
למאכל בהמה. כך הבין המהרי"ט )א,פג( ולמד מכך שכל הפסד 
פירות שביעית בגרמא מותר. כדברי המהרי"ט פסקו אחרונים 
רבים, ובראשם הרידב"ז )בית רידב"ז ה,א(, הרב טוקצ'ינסקי 
)ספר השמיטה ז,ג( והילקוט יוסף )שביעית טו,כז(. מדבריהם 
עולה שמותר להשתמש בפירות באופן שמאיץ את הפסדם 
אותם  להניח  שיתירו  ומסתבר  בסוכה(,  פירות  תליית  )כגון 

בקומפוסטר.
האוסרים גרימת הפסד

נזק  לגרום  שאסור  כך  על  המצביעים  מקורות  ישנם  אמנם, 
המרכזיים  המקורות  אחד  בעקיפין.  אפילו  שביעית  לפירות 

לכך הוא דברי התוספתא )ה,יג( שנפסקו ברמב"ם )ה,ה(:
אין מחייבין  ואכלה  הלכה הבהמה מאליה לתחת התאנה 
אותו להחזירה שנאמר 'ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה 

כל תבואתה לאכול'.
ברמב"ם מבואר שלולא ההיתר המיוחד שבפסוק היה האדם 
חייב למנוע מן הבהמה לאכול את הפירות ולהזיק להם, ומכך 
עולה לכאורה שיש חובה למנוע מצב של נזק לפירות, ובוודאי 

שאסור לגרום לנזק כזה!
מתוך מקור זה היו מן האחרונים שלמדו שיש איסור לגרום 
וחייבים לשמור אותם מכל הפסד. כך  נזק לפירות שביעית, 
למשל כתב הרב בנימין זילבר )הלכות שביעית ה,ח(, וכן כתב 

הרב רא"ם הכהן במאמריו. 
גרימת  לאסור  הכהן  רא"ם  הרב  הכריע  שבשלו  נוסף  מקור 
הפסד נמצא בדברי הרמב"ם בפירוש המשנה )שביעית ח,ז(, 
שם הסביר הרמב"ם שאסור לבשל ירק של שביעית בשמן של 
תרומה, מחשש שהתרומה תתחייב בשריפה וגם ירק השביעית 
יישרף )אף שההפסד ייגרם לירק השביעית רק בעקיפין(. אך 
המהרי"ט כבר עמד על כך שהרמב"ם בפירוש המשניות )ב,י( 
סבור היה שאסור לגרום הפסד לפירות שביעית, אך במשנה 
תורה )ד,יח( חזר בו. ממילא, אין כל חשיבות לכך שיש מקום 

נוסף בפירוש המשנה שבו אסר הרמב"ם גרימת הפסד.

הגדרת האיסור
בין  המחלוקת  שורש  מהו 
שלדעת  נראה  הפוסקים? 

אל  מתייחס  האיסור  המהרי"ט 
לעשות  עליו  אוסר  והוא  האדם,  מעשי  אל  דהיינו  ה'גברא', 
מעשה של הפסד. ממילא, כאשר האדם לא עושה מעשה של 

הפסד אין בכך איסור.
ה'חפצא',  אל  מתייחס  הציווי  החולקים  לדעת  זאת  לעומת 
דהיינו אל הפירות הקדושים, והוא מחייב לאכול את הפירות 
ולדאוג לכך שלא יקרה דבר שפוגע באכילה באופן לא טבעי. 

לכן, גם אם ההפסד נגרם בעקיפין, הוא אסור. 
כא, הערה 25(  )משפטי ארץ,  אלישיב  הרב  זאת טען  לאור 
שבכל  שבפירות  יודו  לפירות  הפסד  לגרום  האוסרים  שגם 
הפסד,  גרימת  של  איסור  אין  לאכילה  עומדים  אינם  מקרה 
יהיה  זה  לפי  ולא לאכילה.  לכילוי  כיון שהם עצמם עומדים 
מותר לזרוק פירות שאינם עומדים לאכילה לקומפוסטר )על 

גבי חציצה, כנזכר לעיל(.
בגרמא  הפסד  מוחלט  באופן  האוסרות  העמדות  כן,  כמו 
הן דעת מיעוט: כמה מן הפוסקים התייחסו אל התוספתא 
שצוטטה לעיל והסבירו שגרימת הפסד אסורה דווקא כאשר 
ההפסד הוא "על ידי סיבה" )כגון אכילה של בהמה(, אך מותר 
טבעה"  מחמת  "מעצמה  להיפסד  שביעית  לקדושת  להניח 
)כגון בהתייבשות או ריקבון(. כך כתב המקדש דוד )שביעית 
מב(, והרב קנייבסקי )דרך אמונה, ביאור הלכה, שמיטה ה,ה( 
כתב לאור זאת ש"אין איסור להעלותה לגג אף שתתייבש שם 

במהרה". 
מן האמור עולה, שאם נראה את הנחת השאריות בקומפוסט 
כ"גרם הפסד" יש להתיר אותה, משום שפוסקים רבים התירו 
הפסד בגרמא, ואחרים התירו האצה של ריקבון טבעי. כמו 
כן, גם מיעוט הפוסקים שאסר גרם הפסד מודה )לדעת הרב 

אלישיב( שמותר להפסיד שאריות שאינן עומדות לאכילה.
הפסד בידיים או בגרמא?

עם זאת, עדיין ייתכן שיש לאסור הנחת שאריות בקומפוסטר 
יד,י( כתב שהנחת  )שביעית  איש  שהחזון  זאת משום  פעיל. 
פירות במקום שמאיץ את קלקולם נחשבת כהפסד בידיים ולא 
הפסד בגרמא, ולכן אסור להניח שאריות אוכל בשמש )דרך 
אמונה שמיטה ה, סקי"ג(. לפי שיטה זו מסתבר שאסור יהיה 
לשים פירות שביעית בקומפוסטר כאשר כבר יש בו פסולת 
"מבושלת" ותהליך הריקבון מואץ באופן מיידי, וכן פסק הרב 

יעקב אריאל )הובא בשו"ת חבל נחלתו טו,מג(. 
לאור זאת, בקומפוסטר חדש מותר לשים שאריות של קדושת 
הפסולת. כאשר  לבין  בינן  דקה  חציצה  שיש  בתנאי  שביעית 
הקומפוסטר הופך לפעיל ראוי שלא לשים בו שאריות נוספות, 
אולם מי ששם גם במציאות זו )על גבי חציצה( יש לו על מה 
לעיל  המובאים  הפוסקים  מן  גדול  שבחלק  משום  לסמוך, 

)רידב"ז, ילקו"י ועוד( מפורש שגם באופן כזה הדבר מותר. 
כמו כן, יש לדאוג שתחת הקומפוסטר יהיה קרש וכדומה, 

כך שלא יגרום לזיבול של האדמה בשמיטה עצמה.
נכתב בידי הרב אברהם סתיו
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ניתן להזמין את ספרו של הרב יוסף צבי רימון 
שמיטה - הלכה ממקורה 

בטלפון 02-5474542/7

מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
 "שבת בשבתו" באינטרנט: zomet.org.il, למנוי באנגלית בדוא"ל
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דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-6070999 יוסי
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הכי נכבד והכי נחמד
ושתיהן  בתורה,  פעמיים  מופיעה  "הכי"  המילה 
היא  הראשונה  הפעם  אבינו.  ליעקב  בהקשר 
את  קיבל  שיעקב  שגילה  לאחר  עשו  בדברי 
ְעְקֵבִני ֶזה  ַויַּ מֹו ַיֲעקֹב  אֶמר ֲהִכי ָקָרא ְשׁ ברכתו: "ַוֹיּ
ַפֲעַמִים, ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי".
שהיה  להניח  יש  בחומש,  פיסוק  סימני  היו  לו 
מופיע סימן שאלה לאחר המילה "פעמיים". עשו 
הוא  יעקב  שמו  שנקרא  הבגלל  רטורית:  תֵמה 
מעקבני פעמיים? לא רק את בכורתי לקח, עתה 

נטל גם את ברכתי!
השאלה,  מה"א  אפוא  מורכבת  "הכי"  המילה 
המורכבת  "הלא",  המילה  כמו  "כי".  ומהמילה 
מילת  וכמו  "לא",  ומהמילה  השאלה  מה"א 
"אם"  עם  הה"א  את  המצרפת  "האם",  השאלה 
בתוספת  "כי"  המילה  בעצם  היא  "הכי"  כך   -

קידומת השאלה המקראית.
אם כך – היאך הפכה המילה "הכי" למילה העומדת 
בפני עצמה, הבאה לפני תארים ומעצימה אותם 

)"הכי גבוה", "הכי חזק" וכדומה(?
שמואל  בספר  הכתוב  בלשון  נעוצה  התשובה 
לגבי אבישי בן צרויה, גיבור דוד: "ִמן ַהְּׁשֹלָׁשה ֲהִכי 
ִנְכָּבד ַוְיִהי ָלֶהם ְלָׂשר, ְוַעד ַהְּׁשֹלָׁשה ֹלא ָבא" )ש"ב 

"הכי"  המילה  כג,יט(. 
נותנת  אינה  כשלעצמה 
כאן את משמע ההעצמה, 
"מן  נכתב  היה  אם  ואף 

ההבנה  נכבד"  השלושה 
לאמור  )והשוו  שבשלושה  הנכבד  שהוא  הייתה 
במקבילה בדבה"י א, יא על בניהו בן יהוידע: "ִמן 
ַהְּׁשלֹוִׁשים ִהּנֹו ִנְכָּבד הּוא ְוֶאל ַהְּׁשלֹוָׁשה ֹלא ָבא"( 
– אך כיוון שהיא באה בפסוק זה נלוותה למילה 
החדשה  המשמעות  מאוחרת  בתקופה  "הכי" 

כמגבירה את כוחם של תארים.
המקרא  במליצת  הכותבים  השתמשו  תחילה 
"הנכבד  במובן  נכבד"  "הכי  רק  וכתבו  כצורתה, 
ספרים  מוכר  מנדלי  כתב  למשל  כך  ביותר". 
הצבים:  ממיני  מין  על  הטבע"  "תולדות  בספרו 
באירופה,  הנמצאים  הצב  מיני  "משלושה 
הרבים  לצבאותיו  השוכן  הזה,  הצב  נכבד  הכי 
במקומות יערים שבמדינות יוון ואיטליה ובאיי 

הים התיכון".
עם הזמן, כשם שכתבו "הכי נכבד" כך כתבו גם 
המילה  הפכה  וכך   – גבוה"  ו"הכי  נחמד"  "הכי 
ואף  ורווחת,  נפוצה  תארים  למקדימת  "הכי" 
הכי  אינה  היא  הלשון  ממתקני  חלק  שבעיני 

תקנית.

מודה אני
בעת  יהודי  לומר  צריך  שאותן  הראשונות  המילים 
שבה פוקח הוא את עיניו הן: "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך 
ַחי ְוַקָּים. ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה. ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך". 
המילים הללו טומנות בחובן תהליך הדרגתי המתאר 
משינה  המעבר  בעת  בנפשנו  להתחולל  האמור  את 
'עולת  בסידורו  קוק  הרב  של  פירושו  פי  )על  לערות 

ראיה'(:
הראשון  הרגש  היא  לבורא  הטובה  הכרת   – מֹוֶדה 

האמור להתעורר בלב העת היקיצה. 
ֲאִני – הכרת טובה זו אינה נותרת במישור המופשט, 
אלא מחוללת בנו שינוי אישיותי המתחדש מדי יום 
ב"ֲאִניּות",  בוקר  בכל  להתמלא  אמור  אדם  ביומו. 
את  לבצע  לו  שתעזור  אדירה  עצמי  מימוש  תחושת 

תפקידו ביום החדש.
ְלָפֶניָך – ה"ֲאִניּות" איננה עומדת בפני עצמה אלא היא 
מחוברת אל מקורּה. אדם אמור לחוש כל בוקר כי הוא 
ה', עמידה התובעת ממנו התנהגות ברף  עומד בפני 

מוסרי תואם בכל רגע ורגע משעות היום.
לפני  גם את ההבנה  כוללת  ה'  לפני  – העמידה  ֶמֶלְך 
מי אנו מתייצבים; אנו מתייצבים בפני "מלך". העולם 
הזה, למרות הסתירות והכוחות השונים הנאבקים בו, 

בסופו של דבר זורם לכיוון אחד )"מלוכה"(.

ַחי – המלוכה של ה' שאותה 
הקודמת,  במילה  הזכרנו 
הגורמת  מלוכה  איננה 

לאדם שיתוק וסטטיות, אלא 
לגודל  אותו  משייכת  אדרבה, 

מוציאה  הא-לוהית  השלמות  וחיים.  תנועה  המלא 
אותנו מחיסרון וממוות לעולם של שלמות ועשייה. 

ְוַקָּים – השלמות הא-לוהית מתגלה בעולם שביסודו, 
אם רק נרצה לראות זאת, הוא מלא קיימות ויציבות. 
אדם אמור לקחת את חייו במהלך היום ולחבר אותם 

לקיום העוסק ביישובו של עולם. 
ִנְׁשָמִתי – אנו מודים לריבונו של עולם  ִּבי  ֶׁשֶהֱחַזְרָּת 
שהחזיר לנו את נשמתנו המיוחדת לנו. אם התעוררנו 
רק  שכיום  מסוים  תפקיד  שיש  הוא  סימן  בבוקר, 

אנחנו יכולים לממשו.
הייחודית,  שליחותו  האדם,  של  נשמתו   – ְּבֶחְמָלה 
עם  במלואה.  שתופיע  הבורא  מאת  כאמור  נתבעת 
מדורג  באופן  "חמלה",  מתוך  מגיעה  התביעה  זאת, 

ומותאם לכלי הקיבול האנושיים.
בנו.  אמון  מלא  הוא  ברוך  הקדוש   – ֱאמּוָנֶתָך  ַרָּבה 
למרות הכישלונות של היום הקודם ישנה אמונה רבה 
של הבורא כי הבוקר המפציע טומן בחובו הזדמנויות 
את  ולמלא  הטעויות  את  לתקן  ניתן  שבהן  חדשות 

תפקידנו בעולם.

בא לידי ביטוי

ראי"ה בהירה
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במקום לאחל "בקרוב אצלך..."
השיטה  מה  זוג?  בן  למצוא  הנכונה  הדרך  מהי 
המוצלחת לגלות מי המיועד לכם? מסיפורי האבות 
אנחנו לומדים שאין תשובה אחת נכונה לשאלה הזו. 
אין בהם אחד שזכה למצוא את זיווגו בדרך שמצא 
השני. יצחק ורבקה הכירו בדרך הישנה והמוכרת של 
'שידוך' )כל הזכויות שמורות לאליעזר(. אצל יעקב 
הבאר  על  ראשון  ממבט  באהבה  התחיל  זה  ורחל 
חותן  בגלל תרמית של  ולאה התחתנו  יעקב  בחרן. 
את  חוצפתו  ברוב  החליף  הכלולות  שבליל  נכלולי 
הכלה. על ההיכרות של אברהם ושרה איננו יודעים 

העובדה  מלבד  הרבה, 
משפחה.  קרובי  היו  שהם 
לא מן הנמנע שהכירו כבר 
באור  בשכונה  מילדות 

כשדים.
אתם  המסקנה,  מה  אז 

שואלים? ייתכן שאין כזו, או שאולי מגוון האופציות 
מלמד שכל הדרכים כשרות בדרך למטרה המקודשת 
וההתקדמות הטכנולוגית אף  הזמן  )תרתי משמע(. 
פתחו בפנינו אפשרויות נוספות. בשנים האחרונות 
ברשת.  ההיכרויות  אתרי  בזכות  היכולות  שודרגו 
'אהבה ממסך ראשון' הפכה לדרך נפוצה להגיע אל 
בשנה  חתונות  אלפי  נזקפות  כשלזכותה  החופה, 

והמקלדת עוד נטויה.
מה משמח בהלוויה?

היו  לא  מעולם  הרווקות  אחוזי  זאת  כל  ולמרות 
אלפי  עשרות  של  העצומה  הכמות  יותר.  גבוהים 
את  מחייבת  הסרוג  במגזר  רק  ורווקות  רווקים 
אישית  אחריות  ולקיחת  נפש  לחשבון  כולנו 
ידיד  פגשתי  מזמן  לא  האתגר.  עם  להתמודדות 
אי  משותף.  מכר  של  בהלוויה  עתיק  ורווק  ותיק 
אפשר היה להתעלם מן החיוך הקורן שעיטר את 
פניו. במענה לגבותיי המורמות הסביר בפשטות: 
"סוף סוף אני מגיע למקום בו לא מאחלים לי כל 
מאיתנו  שנדרש  מסתבר  אצלך'...".  'בקרוב  הזמן 
חסרי  ערטילאיים  איחולים  מאשר  יותר  קצת 
הזוגי.  במצבו  'פולנית'  התעניינות  או  תוחלת 
אחר  משהו  יש  ומציק.  מעיק  ורק  עוזר  לא  זה 
עוד  הקמת  למען  לעשות  יכול  אחד  ש)כמעט(כל 

בתים בישראל. מה? להציע. פשוט להציע.
יש לך את זה!

אין  אנשים,  כמה  בטעות  שחושבים  ְלַמה  בניגוד 
בחור  בין  להכיר  כדי  מיוחד  כשרון  בשום  צורך 
בדוקטורט  מצויד  להיות  חובה  אין  ובחורה. 
זאת  שבכל  מה  נשוי.  להיות  לא  ואפילו  בזוגיות 
חייבים אלו ארבעה דברים: א. איכפתיות ב. כמה 
להניח  יש  טלפון.  ד.  ונייר.  עט  ג.  פנויות.  דקות 

שאת כולם יש לכם איפשהו בבית.
כמובן, כשמסתערים על המשימה כדאי לעשות את 

זה בצורה נבונה ויעילה. מה זה אומר? 

א. כשאתם מציעים לבחור/ה 
להכיר תנו תיאור כמה שיותר 
כולל  המיועד.  של  מפורט 
תוכניות  צבא,  )לימודים,  רקע 

לעתיד(, קווי אופי בסיסיים ותיאור חיצוני כללי. 
אין  )אם  מתאים  שזה  חשבתם  למה  הסבירו  ב. 
את  לשקול  כדאי  הזו,  לשאלה  טובה  תשובה  לך 
נורא  בחור  הוא  "כי  כמו  אמירה  שנית.  ההצעה 
נחמד ממשפחה טובה. ואת גם", כמנהג הדודות, לא 

תתקבל!(. 
לבירור  אופציה  תנו  ג. 
אנשים  עוד  אצל  נוסף 
המכירים את המועמד/ת 
חבר  שונות.  מזוויות 
שלו  הרב  מהצבא, 

מהישיבה וכדו'. 
דברו בהתלהבות ונסו  ד. 
חשוב  האחרון  הסעיף  מוטיבציה.  אצלו/ה  ליצור 
מעט  לא  עם  שנפגשו  מושבעים  לרווקים  במיוחד 
צפרדעים. תיאור שנשמע בינוני ומשמים כבר בשלב 

ההצעה יתקשה לגרום להם להזיז את עצמם.
אמינות ונחישות

אזהרה חשובה: המטרה הנשגבה של בניית בתים 
גם  לשקר.  האיסור  את  מתירה  אינה  בישראל 
'לעבוד'  אין טעם  כדאי.  לא  ולנפח  להגזים  סתם 
בפרט  להיפגש,  להם  לגרום  כדי  רק  אנשים  על 
של  הראשונה  בדקה  כבר  תתגלה  שהתרמית 

הדייט. 
כמו כן ותרו מראש על 'פנינים' בסגנון "מה איכפת 
עם  "די  או  ערב",  תפסיד  מקסימום  כן,  להגיד  לך 
השאלות שלך. תפסיקי להיות כזו בררנית, עד שלא 
אינם  אדם  בני  לדעת".  אפשר  אי  בפועל  נפגשים 
משקעים  מותירות  כאלו  סרק  פגישות  קרשים. 
וצלקות. מטרת העל שלנו היא 'נישואים בבני אדם', 

בש' ולא בס'.
אל   – האחרון  לסעיף  אותנו  שמוביל  מה  וזה 
וגם  הראשונה.  בפעם  הולך  לא  זה  אם  תתייאשו 
ולהפיק  עמדות  לשפר  נסו  השמינית.  בפעם  לא 
לקחים מהצעה להצעה. אומנם אם אחרי עוד ועוד 
ידידים  מאבדים  רק  שאתם  מגלים  אתם  ניסיונות 
ומסתכסכים עם אנשים - עזבו. כנראה הקב"ה חנן 
לאו  לאנושות,  להועיל  אחרים  בכשרונות  אתכם 

דווקא בתחום השידוכים.
ולסיום - אם כל אחד שקורא עכשיו את הטור הזה 
יקבל על עצמו לעצור חמש דקות ולחשוב על הצעה 
אחת שהוא הולך להציע השבוע )!( אין ספק שייצאו 
מזה כמה וכמה זוגות מאושרים בבניין עדי עד. אז 

קדימה, למה אתם מחכים?

לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות לרשימת 
milatova.org.il :תפוצה

'סוף סוף אני מגיע למקום בו לא 
מאחלים לי כל הזמן בקרוב אצלך'
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לפי שעון ישראל
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הכרזת המולד בבית הכנסת
נהוג בדורות האחרונים ברוב קהילות ישראל להכריז על 

זמן המולד בבית הכנסת לפני ברכת החודש.
)הנקרא  החדש  הירח  את  רואים  בו  הרגע  אינו  המולד 
ידי  על  שנקבע  הזמן  הוא  אלא  הראשונה(,  הראייה 
שניות  ו-3  דקות   44 שעות,   12 יום,   29 בתום  חכמינו 
ושליש אחרי המולד הקודם )מסכת ר"ה כה,א: כ"ט יום 
י"ב שעות ותשצ"ג חלקים, כאשר יש 1080 חלקים בשעה 
בריאת  לפני  תשרי  חודש  של  הראשון  המולד  אחת(. 
העולם, חל בליל שני שעה 23:00 ו-204 חלקים )מולד 

בהר"ד(.
יש  ישראל,  לשעון  המולד  זמני  את  לתרגם  רוצים  אם 
הבינלאומי  הזמן  לפי  נקבעה  השעה  בישראל  כי  לזכור 

אורך  קו  על  נמצאת  ירושלים  בקיץ.  או +3  בחורף   2+
ולכן  גריניץ',  מקו  מזרחה  דקות   21 כ-  ועוד  שעתיים 
חצות אינו בשעה 12 אלא בממוצע בשעה 11:39 בחורף 

ו- 12:39 בקיץ.
אורך  קו  העברי,  הלוח  ומתקני  העיבור  חכמי  בזמן 
גריניץ' לא היה קו ההתחלה ולכן אם רוצים להמיר את 
זמן המולד לשעון ישראל יש להחסיר 21 דקות בחורף 

ולהוסיף 39 דקות בתקופת שעון הקיץ.
למי  מאוד  נחוצה  ישראל  לשעון  המולד  זמן  המרת 
שמקפיד שלא לברך קידוש לבנה עד שיעברו 3 )או 7( 

ימים בדיוק מזמן המולד.
כמובן אין להשתמש בהמרה לשעון ישראל לשם קביעת 

לוח השנה.
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חידה לתולדות
מאה שערים היא שכונה בירושלים, המופיעה בפרשתנו: 
"ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים 

ויברכהו ה' " )בראשית כו,יב(
שאלתנו תעסוק הפעם בשתי שכונות בירושלים שמקור שמן 

מן התנ"ך.
אני הדור השלישי לשמו של יוזם הראשונה מחוץ לחומות.

מהי הראשונה ומהי הדור השלישי?
תשובה לפרשת חיי שרה

החידה היתה: 
מהו שם התואר המשותף לארבע הנשים הללו: 

האחת- בתורה אם אלפי רבבה. 
השנייה- מופיעה בנביאים והיא אם המלכים.

השלישית- בכתובים וקשורה בעל הניסים.
 לתגובות: info@hidonim.com והרביעית - בעצם קדמה לשלישית.

הפתרון: 
כולן נשים טובות מראה. 

האחת - רבקה: "והנערה טובת מראה 
שנתברכה:  כד,טז(,  )בראשית  מאוד..." 

"את היי לאלפי רבבה" )שם,ס(
השנייה - בת שבע אם שלמה: "והאשה טובת מראה מאוד" )שמו"ב 

יא,ב(, שהיא אם מלכי יהודה.
השלישית - אסתר: "והנערה יפת תואר וטובת מראה" )אסתר ב,ז(

הרביעית- ושתי: "להביא את ושתי... להראות העמים והשרים את 
יופיה כי טובת מראה היא" )אסתר א,יא(, שקדמה לאסתר במלכות.
 "החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת מצווה, למשפחה, 

לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה.
לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"
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נקודת מבט

www.zomet.org.il :להזמנות חייגו למכון צומת: 02-993-2111 לרכישה דרך האתר

 מנורת 3W LED חדישה  מפיקה אור עוצמתי לשנים רבות
 צריכת חשמל אפסית  מתקפל ונייד (כ- 500 גרם)

 חזק וגמיש - גוף המנורה ממתכת
 בטיחותי - ללא חלקי זכוכית  המנורה ניתנת לתליה על הקיר

 מתאים למתח החשמל בכל העולם 

חדש!

רק 92x3 ש”ח
סה”כ 276 ש”ח כולל דמי משלוח

תקציב חוסן למדינה
 . כלכליות  זכויות  על  גם  למאבק  זיקה  יש  בעשו  יעקב  במאבקי 
ּוִמְׁשַמֵּני  ַהָּׁשַמִים  "ִמַּטל  ברכת  וכן  בירושה  שנים  פי  מזכה  הבכורה 
ויצחק סבלו  כלכלי. אברהם  ְוִתירֹׁש" מהווה בטחון  ָּדָגן  ְורֹב  אֶרץ  הָָ
אבימלך  תחת  לחסות  או  )אברהם(  למצרים  לרדת  ונאלצו  רעב 

)יצחק(.
כשלי תקציב

זהו פתח ראוי לדון בתקציב המדינה לשנת 2015 שאושר בממשלה 
נקודות  את  הבליטה  התקשורת  בכנסת.  ראשונה  ובקריאה 
התורפה של תקציב החדש: "הנחות התקציב )הכנסות והוצאות( 
אינן מציאותיות", "אין רפורמות למנועי צמיחה", "חינוך, רווחה 
ובטחון קבלו יותר/פחות מדי", "אין בשורות חברתיות", "פשרה 
בתקציב  "אין  ואישיים",  מפלגתיים  ואינטרסים  מגונה  פוליטית 
בחלק  לפחות  ממש  יש  לטעמי,  וכיו"ב.  ומעוף"  יצירתיות  חזון, 
הלאומית,  הכלכלה  לאיתנות  דאגה  המעוררות  אלה  מטענות 

לאבטלה בפריפריה, להעדר צמיחה ולצמצום ההשקעות.
כלכלית- מדיניות  העדר  היא  המרכזית  הבעיה  להשקפתי,  אולם, 
ויהודיים  ציוניים  ערכים  על  המבוססת  כוללת  חברתית-לאומית 
החשובים בעיניי יותר מההיבט הכלכלי הצר. חסרה ראיה לאומית 
עתידנו.  את  המבטיחים  המרכיבים  כל  בין  נכונה  המאזנת  רחבה 
והתחשבנויות  כותרות  רדיפת  קטנה,  פוליטיקה  מדי  יותר  יש 

מפלגתיות. 
נראה שבדיוני התקציב הממשלה הולכת שבי אחרי כלכלני האוצר 
הבוחנים את תקציב המדינה במדדים כלכליים טהורים, ומתעלמת 
ממדדים חברתיים ערכיים כמו שיעור העוני, פערים, איכות החינוך 
ומחוסר  החולה  האלמנה,  בסיכון,  הילד  הזקן,  התלמיד,  והרווחה. 
האמצעים נדחקים הצידה לטובת  הדיונים באחוז הגרעון, במיסים 

ובתקציב הביטחון.
דרוש תקציב חוסן

וההפסד.  הרווח  בשורת  הנמדד  כלכלי  עסק  אינה  ישראל  מדינת 
ישנם  אולם  לקיומה,  מאד  חשוב  אמצעי  אמנם  היא  הכלכלה 
אמצעים חשובים יותר להבטחת עתידה. רבים יסכימו כי החוסן 
יש עוד שני מרכיבי  יותר מהכלכלי. אך  והביטחוני חיוני  המדיני 
חוסן לאומי - חוסן ערכי וחוסן חברתי. החוסן הערכי - יהודי-
לאחדות  הלאומי,  לקיום  הכרחית  ערובה  הוא   - ציוני-דמוקרטי 
בהתרופף  ולעם.  למדינה  ולנאמנות  הגורל  לשותפות  האומה, 
חוסן זה לא תהיה עלייה ויהודים יעזבו לכל פינה הקורצת תנאים 
הנוסף,  החוסן  יותר.  טוב  אישי  ובטחון  יותר  טובים  כלכליים 
לסייע  לתרום,  לנכונות  הדדית,  לערבות  הבסיס  הוא  החברתי, 

ולפעול לקיומה, ביסוסה והתפתחותה. 
בישראל  והפרוגרסיביים  הכנסה(  )מס  הישירים  המיסים  שיעור 
נמוך ביחס לממוצע במדינות המפותחות )oecd(. זו אחת הסיבות 
המרכזיות לפערים החברתיים הגדולים בישראל )מדד ג'יני(. מאידך 

)מע"מ(  העקיפים  המיסים  שיעור 
והרגרסיביים בישראל גבוה ביחס לממוצע במדינות אלה. מצב זה 
מעמיק גם הוא את הפערים החברתיים ומגדיל את שיעורי העוני. 
המיסוי הלא-צודק מתעצם גם בכך שיש פטורי מיסים בהיקף שלא 
פחות מ- 15 מיליארד ₪ למפעלים פרטיים שיש להם אחוזי רווח 
העלאות  ש"אין  העיקרית  התקציב  'בשורת'  לכן,  מאד.  גבוהים 
ממשיך  התקציב  ומכזבת.  מאכזבת  בהרכבם,  שינוי  ואין  מיסים" 
מדינות  לממוצע  ביחס  האזרחיים  התקציבים  הקטנת  מגמת  את 
ה-oecd  היינו שהמדינה נותנות לאזרחיה פחות חינוך, בריאות, 
המדינה  אזרחי  פחות,  נותנת  כשהמדינה  ועוד.  שיכון  רווחה, 
משלמים יותר עבור שירותים אלה )כגון: הצהרונים שאשתקד היו 

חינם  והשנה יעלו כ-600 ₪ לשנה(. 
חינוך מייצר חוסן

התקציב ממשיך את מגמת ההשקעה הממוצעת הנמוכה בכ-25% 
בתלמידי ישראל ביחס ל-  oecd. הפער בינינו מתבטא בחסר של 
כ-13 מיליארד ₪ בבסיס תקציב החינוך! זה הסכום החסר לבית 
היוצר העיקרי לחוסן הערכי שהם מוסדות החינוך, תנועות הנוער, 

ומערכות חינוכיות רבות בלתי פורמליות.
לתת  האם  החסר;  התקציב  את  לנהל  איך  מתלבט  ספר  בית  כל 
נוספים  דעת  תחומי  חשבון  על  לערכים,  חינוך  למשאבי  דגש 
בתרבות, מדע וטכנולוגיה, או להעדיף ללימודים החיוניים לחוסן 
להיות  זכינו  אם  הערכי.  החינוך  חשבון  על  והכלכלי  הביטחוני 
מעצמה ביטחונית וכלכלית בקנה מידה בינלאומי, צריך לומר ביושר 
ששילמנו עבור הישג זה במחסור בחינוך, בבריאות וברווחה. נחוץ 

וחיוני שנהיה מעצמה גם בתחומים ערכיים וחברתיים.
הכנסת היא שתעצב סופית את התקציב החדש. יש לקוות שקריאת 
ההשכמה לתקציב לאומי מאוזן כראוי, ותשומת לב להיבטי החוסן 
הלאומי, יתקבלו בסופו של דבר וינתן מענה נכון ליעדיה הכוללים 

של המדינה.
ָּדָגן   ְורֹב  ָהאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַהָּׁשַמִים  "מַּטל  הכלכלית  הברכה  עם  יחד 
ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו   ַעִּמים  "ַיַעְבדּוָך  הבטחונית  לברכה  גם  נזכה  ְוִתירֹׁש", 
ארּור  אְֹרֶריָך  ִאֶּמָך.  ְּבֵני  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְלאֶחיָך  ְגִביר  ֱהֵוה  ְלֻאִּמים. 

ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך".

כדי להיות מעצמה ביטחונית 
וכלכלית שילמנו במחסור 

בחינוך, בריאות ורווחה

ספרי הרב ישראל רוזן
 בחצוצרות בית ה' - 50 מאמרי הלכה 

 וטכנולוגיה 600 עמ' * 60 ₪
 ואוהב גר - הלכה, אגדה ופולמוס

 ספר שופטים בגובה חז"ל - )מהד' חדשה( 
כל ספר כ-350 עמ' 50 ₪

 אתרי סגולה / נקודת מבט - 40 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 
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