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ארץ זבת חלב ודבש
תסכולו  את  הביע  מצוות  שומר  שתייר  מספרים 
שבת  חילולי  שראה  ממה  זצ"ל,  קוק  הרב  בפני 
גלי  בריש  המתבצעות  חמורות  עבירות  ושאר 
שומרי  שהיו  שיהודים  ייתכן  היאך  ותמה  בא"י, 

מצוות בחו"ל, התקלקלו בהגיעם לארץ הקודש. 
ממקום  שבא  לו  וענה  הגיע,  מהיכן  הרב  שאלו 
שאלו  מרפא.  כמקום  ידוע  מקום  אותו  מסוים. 
הרב: 'א"כ איך ייתכן מה ששמעתי שאנשים רבים 
'לא  וענה:  הלה  חייך  שם?'  מסתובבים  חולים 
לפני  חלו  הם  אדרבא,  למחלתם,  גורם  שהמקום 
אמר  להתרפאות.'  כדי  המרפא  למקום  ובאים  כן 
לו הרב: 'א"כ ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אף 
היהודים החולים הנמצאים בארץ, באו לכאן כדי 

להירפא, ולא שהמקום גרם למחלתם.'
בתיקון  הארץ  של  תכונתה  את  הרב  לו  ביאר  אז 
זו כלולה בתואר "ארץ זבת  הקלקולים, ושתכונה 
צבי  מהרב  בזמנו  שמעתי  זה  ודבר  ודבש".  חלב 

יהודה קוק זצ"ל.
חלב".  ונעשה  נעכר  "דם  בגמ':  נאמר  החלב  על 
ונעשה  הלידה  מחמת  נעכר  נידות  "דם  פירש"י: 
חלב, הלכך חידוש הוא, דמעיקרא הוי דם, והאוכלו 
בכרת, והשתא מישתרי". הגמרא שם דנה בשאלה 
איך מותר לשתות חלב, והרי מקורו בדם האסור 

באיסור חמור, ומצאה לזה מקור בתורה.
בדומה לחלב גם הדבש. אמנם בדרך כלל דבש הוא 
זה הבא ממתיקות הפירות, אך מוצאים בנביאים 

שמקורו  דבש  שיש 
במעשה  כמו  בדבורים, 
עדת  "והנה  שמשון. 
האריה  בגווית  דבורים 
יד(.  )שופטים  והדבש" 

שגזר  שאול  על  מסופר  וכן 
תענית, ויהונתן בנו טבל את קצה מטהו "ביערת 
יש  והרי  הדבש".  חלת  "היא  הרד"ק  ופי'  הדבש", 
כלל בתורה שהיוצא מן הטמא – טמא, והדבורה 
היא שרץ טמא, ואעפ"י כן התירה התורה לאכול 

מן הדבש.
נהפך  חמור  שאיסור  דוגמאות  שתי  לנו  הרי 
זבת  "ארץ  שהיא  א"י,  של  מעלתה  זוהי  להיתר. 
חלב ודבש", שיש בכוחה להפוך איסור להיתר ורע 

לטוב.
עפ"י דברי הזוהר, מכריז ראש הישיבה של היכלו 
של משיח, "מי שלא יודע להפוך מר למתוק וחושך 

לאור, לא יבוא הנה" )בראשית ח"א ד(.
ואבירם.  דתן  של  ביותר  הגדול  החטא  היה  זה 
"המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש". לאחר 
שהביטוי "ארץ זבת חלב ודבש", מלמד על גדולתה 
של ארץ ישראל, שאין דומה לה, שבכוחה להפוך 
לטוב,  ורע  למתוק  מר  לאור,  חושך  ללבן,  אדום 
לארץ  זו  תכונה  ומעבירים  ואבירם  דתן  באים 
שהזעזוע  זצ"ל,  יהודה  צבי  הרב  והוסיף  מצרים. 
שהארץ  עד  נורא,  כך  כל  הוא  זו  מהשוואה 
פיה  את  הארץ  "ותפתח   – ומתפוצצת  מזדעזעת 

ותבלע אותם".

קבלת שבת
עלון תורני לכבוד שבת קודש
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האם מותר להיכנס לשמורת טבע בלי לשלם?
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התפר בין האמונה לביטחון
וטוב  שמח  עתיד  לקראת  אותנו  מניעה  האופטימיות 
יותר, אבל אומרים שלפסימיים, חסרי הציפיות, אין גם 
אכזבות. איך מאזנים בנפש בין אמונה שהכול לטובה לבין 

ביטחון שיהיה טוב?
דומים אבל שונים

אמונה וביטחון הם יסודות בריאות הנפש על פי התורה, 
המעניקים לאדם יציבות, שמחת 
וכוח  לפעול  ומרץ  יוזמה  חיים, 
להתמודד עם משברים. בהשקפה 
וביטחון  אמונה  נדמים  ראשונה 
באמת  אך  נרדפות,  למילים 
שונות  תכונות  בשתי  מדובר 

והפוכות:
ולכן  ה' הטוב,  בידי  האמונה מכירה שהמציאות מונהגת 
מקנה  האמונה  זאת.  רואה  איני  אם  גם  לטובה  הכול 
ומאפשרת  שמים",  בידי  "הכול  שהרי  בנפש,  יציבות 
להתמודד בשוויון-נפש עם קשיים וייסורים ואף לקבלם 

בשמחה. 
עתיד  גלוי,  טוב  הטוב-בעיניו,  כי  לאדם  ברור  בביטחון 
כשהוא  הזה,  הטוב  את  יביא  ה'   – במציאות  להתחולל 
לך כח לעשות  'נענה' לביטחון האדם, או ש"הוא הנותן 
חיל" ולממש את החזון הטוב. הביטחון מקנה אופטימיות, 

חשיבה חיובית ומרץ לקום ולעשות.
בכללות, האמונה היא הבסיס לביטחון. מסירת כל המציאות 
אחיזה  נקודת  ונותנת  הנפש  את  מרגיעה  הקב"ה  לידי 
ה'(.  בידי  )ש'מתאיינת'  המציאות  לתלאות  מחוץ  יציבה 
בעקבות זאת, כשהאדם חש שה' שולח אותו לתוך העולם 
ומצפה ממנו ליזום, יש בו כוחות לפעול בשמחה ובתוקף.

עבר, הווה ועתיד
ציר  על  גם  מסתמן  בנפש  לביטחון  אמונה  בין  ההבדל 
להאמין כי "א-ל אמונה ואין עול  הזמן: ביחס לעבר יש 
צדיק וישר הוא" ובוודאי כל מה שקרה הוא לטובה. ביחס 
לעתיד יש להתאזר בביטחון, לחשוב באופן חיובי ולחתור 
בכל הכוח לחולל דברים טובים. לדוגמה, ביחס לעבר של 
כי כל מאורעות הגלות הקשה  עם ישראל אנו מאמינים 
אך  רבת-חסד,  אלקית  כוונה  בהם  ונסתרת  לטובה  הם 
לו  ולצפות  המשיח  בביאת  לבטוח  עלינו  לעתיד  ביחס 

"בכל יום שיבוא".
אנו מאמינים ביחס לעבר, וכך 

הקשיים  את  בשלווה  מקבלים 
שעברו, ובטוחים ביחס לעתיד, וכך מתאזרים בכוח ומרץ 

להתקדם אליו. אך מה קורה בהווה? 
בחיצוניות, ברגע ההווה ישנה 'קריסת גל' – ההווה הוא 
'קורס' והופך לאמונה  הרגע שבו הביטחון ביחס לעתיד 
משאלותיי  כל  את  ימלא  שה'  בטוח  הייתי  לעבר.  ביחס 
לטובה ברגע הבא, אך אם הגיע 
רגע זה והדבר עוד לא קרה אני 
מתאכזב מאוד. כיצד ניתן לחיות 
את המתח בין הציפייה הבטוחה 
למצע  נופל  כשהאדם  לאכזבה? 
מנהיג  ה'  אך  התגשמו,  לא  ציפיותיי  אכן   – אמונה  של 
יפול  "כי  ובוודאי הכול לטובה – נאמר עליו  את העולם 
מהנפילות  לקום  כוח  לו  ויש  ידו"  סומך  ה'  כי  יוטל,  לא 
ולהמשיך הלאה, "שבע יפול צדיק וקם". במבט זה, הזמן 
זורם כביכול 'אחורה' – ההווה הוא הרגע העצוב-משהו 
נחמה  היא  האמונה  ורק  עבר,  להיות  הופך  העתיד  שבו 

פורתא לעצבות זו.
מהעבר  מתקדם  שהזמן  לכך  מודע  יותר  פנימי  מבט  אך 
אל העתיד, מהגלות אל הגאולה, וממילא כל רגע מקדם 
תקתוק  כי  מסופר  )כך  הטוב  לעתיד  אותנו  ומקרב 
שעון  בכל   – שמחה  עורר  מלובלין  החוזה  של  שעונו 
שומעים  הצדיק  של  ובשעונו  מת'  רגע  ש'עוד  שומעים 
הפנימי  המבט  רגע'(.  בעוד  לגאולה  קרובים  ש'אנחנו 
מבין דבר מתוך דבר ומזהה ממש, לא רק באמונה, כיצד 
מימוש  לקראת  צעד  עוד  הוא  במציאות  שמתחולל  מה 
הביטחון. כלומר, ההווה אינו הרגע שבו העתיד המבטיח 
כיצד העבר  הופך לעבר מדכדך, אלא הרגע שבו מתגלה 
מכין את העתיד. עתיד הוא גם מלשון מוכן )כמו "להיות 
עתידים ליום הזה"(, והביטחון הפנימי מגלה את העתיד 

הטוב טמון ברגע ההווה וצומח ממנו.
ביום ב', כ"ח בסיוון יתקיים "ערב לנשמה" ב"המקום" 
חופשית. הכניסה  בתל-אביב.   5 ברנר   ברחוב 

פרטים והרשמה באתר תורת הנפש
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מתוק לנפש

torathanefesh.org :לקריאת גרסה מורחבת
itiel@pnimi.org.il :לתגובות

הזמן מתקדם מהעבר אל העתיד, 
מהגלות אל הגאולה, וממילא כל רגע 

מקדם ומקרב אותנו לעתיד הטוב
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כותים וקדושים בגבע
גבע  וחצירי  בדאן  רימוני  הוזכרו  לא  אומר:  יוסי  "רבי 

אלא שיהיו מתעשרין ודאי בכל מקום". )כלים יז,ה(
חציר של כותים

הקרוב  ירק  לכרישה=כרתי,  המקראי  השם  הוא  ה'חציר' 
)וגם דומה חיצונית( לבצל, כשלעתים הוא מגודל לצורך 
הוא  שניהם.  לצורך  ולעתים  הבצל,  לצורך  לעתים  עליו, 
ויש  הכרש,  שום  הוא  המדעי  ששמו  במין  היום  מזוהה 
'לוף', אף על פי שהשם לוף מתאים  המכנים אותו כיום 

באמת למין אחר, ממשפחה אחרת לגמרי.
מהי הבעיה בחצירי גבע? התשובה לכך ניתנת בתוספתא 
)כלים ב"מ ו,ד( בדברי ר' יהודה, לפיהם הבעיה היא בכך 
הנראה  ככל  כותים.  היו  שיושביהם  במקומות  שמדובר 
גבע התמחתה בגידול כרישה, אולם בגלל היותה עיר של 
כותים הרי שהגידולים המגיעים משם נחשבו כטבל ודאי, 

והייתה חובה לעשר אותם כטבל ודאי.
שנכתבו  מצוות  כי  יודעים  אנו  לשאול:  יש  כאן  אולם 
פה(  שבעל  התורה  בקבלת  באו  )ולא  בתורה  במפורש 
נשמרו על ידי הכותים בדקדקנות. אם כן, הואיל ומצוות 
בתורה  בפירוש  נזכרה  ומעשרות  תרומות  הפרשת 
)בחלקה הגדול בפרשתנו( – מדוע לא נחשבים הגידולים 
הר"ש,  רומז  זו  לשאלה  כדמאי?  לפחות  או  כמעושרים 
האומר שהכותים אינם מעשרים את מה שהם מוכרים, כי 
אינם חוששים לאיסור של "לפני עיוור לא תיתן מכשול", 
בכך שמכשילים את הקונה שקונה טבל. אולם ביחס למה 

שהם משתמשים לעצמם "עישורי קא מעשרי כראוי". 
את  יוצרת  לעצמם,  מעשרים  כן  שהכותים  העובדה 
דעתו של ר' אליעזר )דמאי ה,ט( האוסר לעשר מתבואה 
שמסביר  כפי  החשש,  כותים.  של  תבואה  על  כותים  של 
הרמב"ם, הוא שמא כותי אחד עישר את שלו והאחר לא 
עישר, וייווצר מצב של הפרשה מן הפטור על החייב – דבר 
מעשרים  שהכותים  מבאר  הר"ש  ההלכה.  פי  על  האסור 
שנקנה  מה  זה  ולפי  שמוכרים,  מה  את  לא  אך  לעצמם 
מהם – בוודאות לא עושר, אלא שלעתים קרה שהכותי 
רצה לאכול את הפירות בעצמו ולכן עישרם, אך בהמשך 
פירות  מכר  לכך  שהתכוון  ובלי  אותם  למכור  החליט 
הכותים  של  ההלכתי  הביניים  שמעמד  נציין  מתוקנים. 
כמעולים מן הגויים וכגרועים מישראל, אבד להם אחרי 
שגילו דמות יונה בהר גריזים שלה הם )או חלקם( עובדים, 

מייחדי  היו  באמת  לא  שהם  כך 
ה'. משלב זה ואילך דינם השתנה 

)ואולי  רגילים  גויים  כשל  להיות 
גרוע מהם –  מבחינות מסוימות אף 

ראה דברי הרמב"ם בברכות ח,ח והערת הרב קאפח במקום(.
מהנוצרים  הכותים  שסבלו  הרבות  הרדיפות  עקב 
)כ- מהכותים=שומרונים  רבים  שרדו  לא  ומהמוסלמים, 
700 בסך הכל(, והם מתגוררים בשני ריכוזים – סמוך להר 
ובחולון. אולם בימי חז"ל מספרם עלה לעתים על  גריזים 

מיליון נפש והם ישבו בכל המרחב סביב שכם.
ג'בע

גבע היא שם מקובל לאתרים רבים בארץ ישראל, גם בימי 
קדם וגם היום. גבע שבה גודל ה'חציר' של משנתנו מזוהה 
בכפר הערבי הגדול ג'בע בצפון השומרון, למרגלות שלוחת 
חומש. יישוב זה קיים ברציפות מתקופת הברונזה התיכונה 
)'תקופת האבות'( ואף מוזכר בחרסי שומרון. אחרי חורבן 
זו  ג'בע  יושב בידי הכותים. בעת החדשה מוזכרת  שומרון 
קאוקג'י  פאוזי  על  החביב  כמקום  האחד,  הקשרים.  בשני 
בארץ:  שלו  ה'קדנציות'  בשתי  מפקדתו  את  בכפר  שקבע 
של  חייליו  העצמאות.  ובמלחמת  תרצ"ו-תרצ"ט  בפרעות 
קאוקג'י קשורים לאירוע נוסף שהיה במקום. המדובר הוא 

על הירצחו של ברוך מזרחי הי"ד. 
נמשך  מצעירותו  כבר  אך  בצפת,  כערבי  נולד  מזרחי  ברוך 
בבית  ללמוד  עבר  הוא  בית"ר.  לאנשי  ובייחוד  ליהודים 
והצטרף  התגייר  ובהמשך  בעיר  אליאנס  היהודי  הספר 

לאצ"ל.
מודיעין  לאסוף  כדי  לג'נין  נשלח  העצמאות  במלחמת 
וזוהה  שגרתית  בבדיקה  נעצר  בדרך  מבצעית.  לפעילות 
שבפיו.  הזהב  שן  פי  על  אותו  שהכיר  ערבי  שוטר  ידי  על 
שעמם  ערבים   3 עוד  עם  )יחד  ג'בע  לכפר  הובא  הוא 
התיידד בדרך אך לא היו קשורים לפעילותו( ובית דין של 
הסמוכה  במערה  נקברו  הם  להורג.  אותם  הוציא  קאוקג'י 
לג'בע. אחרי מלחמת ששת הימים גילה העיתונאי הצפתי 
לקבורה  הובא  מזרחי  וברוך  הסיפור  את  המאירי  יחזקאל 
בבית העלמין הצבאי בנתניה בטקס צבאי מלא בהשתתפות 
מפקד האצ"ל לשעבר מנחם בגין והרב הראשי לצה"ל הרב 

שלמה גורן.
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מחלוקת 
לפני כ-200 שנה נסבה מחלוקת ביהדות, בעיקר 
נפוליון.  כיצד להתייחס למלחמות  זו החסידית, 
היו שראו בהן מעין מלחמת גוג ומגוג ותהו האם 
רעיונותיו וכיבושיו הם לטובת היהודים או להפך. 
להתערב  יש  האם  היא  מכך  הנגזרת  השאלה 
כלפי  ובקשות  תפילות  ע"י  זו  במלחמה  רוחנית 

שמיא להצלחתו או להכשלתו.
עיקר המחלוקת היה בין החוזה מלובלין והיהודי 

הקדוש מפשיסחא.
של  פלישתו  לקראת  תאוצה  צברה  המחלוקת 
אז  אלכסנדר,  בצאר  ומלחמתו  לרוסיה  נפוליון 

ניצבו משני צדי המתרס גדולי עולם. 
האדמו"ר הזקן בעל התניא אמר: 

"אם ינצח בונפרט יורם קרן ישראל וירבה העושר 
בישראל, אבל יתנתקו ויתפרדו ליבן של ישראל 
)הצאר(  אדונינו  ינצח  ואם  שבשמים.  מאביהן 
אלכסנדר, אם גם יושפל קרן ישראל וירבה העוני 
בישראל, אבל יתחברו ויתדבקו ליבן של ישראל 

לאביהן שבשמים". 
ורבי  מלובלין,  החוזה  המגיד מקאזניץ,  לעומתו, 

מנחם מנדל מרימנוב, סברו:
לגאולה  הכושר  שעת  היא  הזאת  "המלחמה 
גוג  שלמה, וביקשו והתפללו לה' שיהיה נפוליון 

ומגוג, ושיצליח במלחמתו נגד רוסיה". 
כיוון  בלבד  שמים  לשם  מחלוקת  זו  לכאורה 
ואילו הצאר  פיזית ביהודים  נלחם  שנפוליון לא 

צרר אותם יותר.
עולם  תפיסות  חושף  נפוליון  למלחמות  היחס 
)קהילה(  חצר  יש  החסידית.  ביהדות  שונות 
ולא  ומאוחדת  סגורה  עצמה  לשמר  המעוניינת 
להיפתח לחידושים ושינויים היכולים להביא רוח 
מחשש  רווחתם  על  לוותר  מוכנים  הם  חדשה. 
יתפללו  ולכן  והתבוללות  התורה  מדרך  לסטייה 

למרות  עולמות  וירעישו 
הצרות וסבל הגלות וייחלו 
וניצחון  נפוליון  למפולת 

הצאר.
אפשרית  הקלה  כל  על  המברכים  יש  לעומתם, 
ברמת  שיפור  היהודים.  במצוקות  השלטון  מצד 
הגאולה.  את  לדעתם  יקדם  והמעמד  החיים 
מה  את  יקיים  נפוליון  אכן  שאם  בהאמינם 
לראות  יש  ליהודים  יתר  זכויות  שהבטיח במתן 

בזה פעמי משיח.
עד  נפוליון  עם  ה"קונפליקט"  נשמר  בחב"ד 
ו"פרצת"  בחב"ד  מעמידים  "צרפת"  כנגד  היום. 
)770( ואת גודל טומאת נפוליון רומסים ברגעים 
הכיפורים,  יום  נעילת  בעת  כגון  הקדושים, 
לפיו  מרש  )אותו  נפוליון  מרש  את  מנגנים  אז 
את  להראות  לרוסיה(  בפלישה  הצרפתים  צעדו 

ניצחוננו עליו וכמאמר האדמו"ר "דידן נצח".
מקובל בחסידות )גם אצל ר' נחמן( שכדי לנצח 
)ההמנון(  הניגון  את  ממנו  לוקחים  גוי  של  שרו 
במשפחתנו  גם  בתפילה.  אותו  ומקדשים  שלו 
מרשים  מאותם  אחד  נפוליון,  מרש  נשתמר 
או  לניצחונו  ששרו חסידים באותה תקופה אם 

למפלתו. 
מאז נפוליון אירעו בעולם בכלל ובעולם היהודי 
בפרט, מלחמות בסדר גודל של "גוג ומגוג". עדיין 
אין בינינו הסכמה על משמעותן. האם "הנה זה 
דופק" או שמא  דודי  ו"קול  כתלנו"  אחר  עומד 
קדושת  על  לשמור  או  בחומה  לעלות  לא. האם 

השבועות. והמחלוקת נמשכת שכן - 
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים.
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האזינו למארש נפוליון - שטראוס

מפת שבת
תרומות ומעשרות

ְוָדָגן, ֵראִׁשיָתם  ְוָכל ֵחֶלב ִּתירֹוׁש  ִיְצָהר  "ּכֹל ֵחֶלב 
ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ַלה', ְלָך ְנַתִּתים". )יח,יב(

תרומות  הפרשת  במצוות  העוסקים  הפסוקים 
נקודות  כמה  עם  מפגש  לנו  מזמנים  ומעשרות 

יישוב בארץ.
לשכם,  מערבית  דרומית  שוכן  יצהר  היישוב 
שבחלקו  יצהר,  נחל  את  מכירים  אנו  ובגליל 

העליון ישנה שמורת טבע יפה.
תירוש.  העובדים  מושב  את  נמצא  לכיש  בחבל 
התירוש הוא היין היוצא ראשון מהענבים לאחר 

שוכן  שהוא  כן  אם  ייפלא  ולא  בגת,  דריכתם 
באזור משופע בגפנים.

הארץ,  שבמרכז  דגן  בית  את  לנו  מזכיר  הדגן 
ב'  ודגניה  א'  דגניה  הקיבוצים  את  וכמובן 
דרכם  את  החלו  הקיבוצים  לכנרת.  הסמוכים 
בשנת תר"ע כקיבוץ אחד. סיור ברחבי הקיבוץ 
בשערי  מייסדיו.  של  גבורתם  על  אותנו  ילמד 
דגניה א' נמצא טנק סורי, המלמד על הקרבות 
הקשים שנוהלו במקום  עת בלמו חברי הקיבוץ 
בגבורה את חילות הסורים במלחמת השחרור. 
רצון  תוך  הקיבוץ,  הקמת  לאחר  שנים  מספר 
הוחלט  קטנות,  בקבוצות  החיים  על  לשמור 

לפצל את הקיבוץ לשני קיבוצים. 
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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 דוא"ל באנגלית

 ניתן להירשם באתר מכון "צומת", עריכה: מכון "צומת"
www.zomet.org.il 02-9931889 'אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס

zomet@netvision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,

דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-8908518 יוסי

ניתן להזמין את ספריו של הרב יוסף צבי רימון 
מסדרת הלכה ממקורה 
בטלפון 02-5474542/7

משו"תת בהלכה
כניסה ללא תשלום לשמורות 

טבע וגנים לאומיים
שאלה:

האם מותר להיכנס לגנים לאומיים ללא תשלום? 
האם מותר להיכנס לחוף ללא תשלום? האם מותר 
להיכנס למופע בשלב מאוחר, שבו כבר לא בודקים 

כרטיסים?
תשובה:

בסיסי  שבאופן  ציבורי,  מקום  היא  הרבים  רשות 
מותר לכל אחד להלך בו. לאור זאת, ברור שבאופן 
להלך  אחד  לכל  מותר  להיות  צריך  היה  בסיסי, 
בחופי הים או בכל גן שהוא. אולם, ישנה סמכות 
להחליט  ישראל,  למדינת  הלכתית-משפטית 
קרקע,  בכל  לעשות  שיש  הנכון  השימוש  מהו 
ורשאית המדינה להפקיע כל קרקע, ובוודאי שהיא 
האחראית על כל קרקע ציבורית )דבר זה נכון או 
נד,ב  בתרא  בבא   – דינא"  דמלכותא  "דינא  מדין 
ועוד מקומות; או מדין מיוחד של מלכות ישראל 
הציבור  נציגי  מדין  או  קמד;  כהן  משפט  עיין   –

ופרנסיו – עיין רמ"א חושן משפט ב(.
)חופים,  מסוימים  שטחים  לסגור  רגילה  המדינה 
גנים( ולדרוש תשלום עבור הכניסה אליהם, בכדי 
כל  את  לממן  בכדי  וכן  ופיקוח,  סדר  על  לשמור 
אותו  של  התחזוקה  והוצאות  התשתית  הוצאות 

מקום. 
החליט  בארץ  המשפט  בית  שבהם  מקרים,  ישנם 
זה.  בעניין  הראויה  מהדרך  חרגה  שהמדינה 
אפשר  שאי  בג"ץ  החליט  שנים  כמה  לפני  למשל, 
לפי החלטת  לכל החופים.  בכניסה  לחייב תשלום 
הבג"ץ )תשס"ו( צריך להשאיר מקום סביר לגישה 
החלטות  אולם,  תשלום.  ללא  גם  הים,  לחופי 
עוד  כל  משפט.  בית  ידי  על  לבוא  צריכות  כאלו, 
המדינה קובעת כללים מסוימים, בוודאי בעניינים 
הקשורים לממון, גם אם הם מכעיסים אותנו, אין 

אנו יכולים לנהוג בהם כרצוננו. 
זה נהנה וזה אינו חסר

יש בני נוער הטוענים: בכל מקרה לא הייתי משלם 
יש  כך  אחד.  לאף  הפסד  גורם  אני  אין  וממילא 
לא  מקרה  שבכל  כיוון  למופעים:  ביחס  הטוענים 
הייתי קונה כרטיס, הרי ש"זה נהנה וזה אינו חסר"?
נהנה  "זה  זה של  דין  נכונה.  אינה  זו  אולם, טענה 
)כ,ב(.  קמא  בבא  בגמרא  הובא  חסר"  אינו  וזה 
התוספות שם )ד"ה הא( מדגישים שכל דין זה הוא 
בדיעבד, אם כבר גר בחצרו של חברו בלא ידיעתו. 
אולם, בעל הבית רשאי למנוע לכתחילה מאנשים 
לגור בחצרו, גם אם אין לו שום הפסד מכך. לאור 
זאת פסק השולחן ערוך )חו"מ שסג,ו( שאם אמר 
לו חברו לצאת מן החצר, ובכל זאת הוא לא יצא, 

הרי ש"חייב ליתן לו את כל שכרו"!
למקום  בכניסה  תשלום  חובת  נקבעה  אם  לכן, 
הבעלים  של  דעת  גילוי  בכך  שיש  הרי  מסוים, 
)או של המדינה(, שהם לא מוכנים שאדם ייהנה 
מדבריהם ללא תשלום. ממילא אין היתר להיכנס 

תשלום  ללא  זה  לאתר 
בחוץ,  עובר  אם  )אמנם, 
ושומע את המוסיקה, אין 

אינם  הם  כי  איסור,  בכך 
זה  ודבר  ברחובות,  ללכת  מאנשים  למנוע  יכולים 
נעשה מראש על דעתם, שאנשים ברחוב שומעים 

את ההופעה ברמה מסוימת(.
אומרת  )ה,ב(  בברכות  הגמרא  עוד:  להוסיף  יש 
"בתר גנבא גנוב – וטעמא טעים". כלומר, גם מי 
שגונב מן הגנב מרגיש טעם של גנבה. כך נאמר גם 
לשקר,  מותר  כאשר  שגם  )סג,א(  ביבמות  בגמרא 
צריך להיזהר מכך, כדי שלא להתרגל לשקר. כאשר 
אחרת,  בדרך  מתגנב  או  הגדר  מעל  עובר  אדם 
יש בכך הרגל רע. יש בכך הרגל לטעם של גנבה 
בנפשנו  שפוגע  דבר  ממש(,  לגנבה  אף  )ולעתים 

ובטהרתנו. 
אמנם, לעתים, ישנם מסלולים שבמקום מסוים אין 
גידור וגם אין שלט שמבהיר את חובת התשלום. 
במקרים כאלו, וכשאדם איננו משתמש במתקנים 
מיוחדים, יש מקום לדון שאולי אין איסור כניסה, 
ברור  רישום  בו  ואין  ציבורי,  בשטח  מדובר  כי 
של חובת התשלום, גם אם שטחו שייך עקרונית 
בתנאי  זה  כל  כאמור,  מסוימת.  טבע  לשמורת 
שנכנס בצורה טבעית, ולא בדרך של "התגנבות". 

סיכום
אסור להיכנס לגנים של שמורות הטבע או לחופי 
באמצע  להיכנס  שאסור  בוודאי  תשלום.  ללא  ים 
זה  ולראות חלקים ממנו ללא תשלום. דבר  מופע 
כרטיס.  קונה  היה  לא  מקרה  בכל  אם  גם  אמור, 
אולם, אם נכנס בצד של חוף או באזור טיולים, שבו 
אין גדר, וגם אין שלט המבהיר את חובת התשלום 
)וגם איננו משתמש במתקנים מיוחדים, אלא רק 
באזור הטבעי(, יש לדון להקל )כשמשתמש באותו 
אם  אף  הסגור(,  לאזור  ממנו  'פולש'  ולא  אזור, 
שטח זה הוא חלק מאותה שמורת טבע, אלא אם 
כן תהיה אמירה ברורה של האחראים, שיש חובת 

תשלום גם שם.
שפרט  הרי  אותנו,  מכעיס  זה  דבר  שלעתים  ואף 
לכך שהמקום הוא שטח של המדינה, הרי שבדרך 
מאפשר  זה  דבר  שהרי  הכלל,  טובת  בכך  יש  כלל 
זה,  דבר  כראוי. הרוצה לשנות  לטפח את המקום 
המשפט,  למערכת  יפנה  חוקיות:  בדרכים  יפעל 
שיהיו  מסוימים  שטחים  ליצור  דרכה  וינסה 
פתוחים ללא תשלום, כדרך שהכריעו בתי המשפט 

ביחס לחופי הים. 
הטיולים בימים אלו, מחייבים אותנו לשמור על 
טהרתנו וקדושתנו: להיזהר מגזל, להיזהר מפגיעה 
וכשרות  תפילות  על  להקפיד  לדאוג  בצניעות, 
כראוי וכדומה. טיול שכזה, יוסיף כוחות רוחניים 

וגשמיים, ותהיה ברכת ה' עלינו. 
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ניתן להזמין את ספריו של הרב יוסף צבי רימון 
מסדרת הלכה ממקורה 
בטלפון 02-5474542/7
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דבש 
"ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו 
ַּבִּמְדָּבר 
ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר" )טז,יג(.
 )1602 )מס'  תשע"ו  "מקץ"  פרשת  של  בגיליון 
הצגתי את ההשערה שהדבש ששלח יעקב ליוסף 
היה דבש דבורים. לדבש זה, כשאר מרכיבי המנחה, 
היה ערך רפואי רב ולכן היה ראוי להישלח כדורון 

..." הספורנו:  וכדברי  למלך, 
אבל כאשר יובילוה לנדיב אשר 
שתהיה  ראוי  יחשב,  לא  כסף 
נבחר  דבר  תהיה  אבל  מעט 
המעט  על  הנמצאים  מדברים 
המין  ומזה  המלך  בהיכלי  והם 

הייתה המנחה הזו ליוסף". 
זבת חלב ודבש?

מעורר  פתחנו  שבו  הפסוק 
שהרי  זו,  בהנחה  מסוים  קושי 
דתן  דברי  פי  על  מצרים, 

ואבירם, הייתה ארץ "זבת חלב ודבש", ואם כן מה 
ייחודו של הדבש שנשלח מארץ ישראל? 

ניתן ליישב את הקושי בכך שנניח שהביטוי "ארץ 
ודבש" איננו כפשוטו אלא מתאר שפע  זבת חלב 
אלו.  מוצרים  בקלות  לרכוש  המאפשר  כלכלי 
מצרים  של  שהדבש  להציע  אולי  ניתן  לחילופין 
איננו דבש דבורים אלא דבש תמרים שערכו נמוך 
יותר. שתי תשובות אלו דחוקות ונראים דבריו של 
נחום דרדיק שהציע לזהות את הדבש ששלח יעקב 
עם "דבש הזיפים" האיכותי המוזכר בספרות חז"ל. 

דבש זיפים
במשנה  לראשונה  פוגשים  אנו  הזיפים  דבש  את 
מדבש  חוץ  טהור  הנצוק  "כל  )ה,ט(:  מכשירין 
שאם  לומדים  אנו  זו  ממשנה  והצפחת".  הזיפין 
אומרים  אין  למשנהו  אחד  מכלי  נוזל  יוצק  אדם 
אם  ולכן  הכלים  שני  בין  מחבר  היציקה  שסילון 
העליון  את  גם  מטמא  הוא  טמא  התחתון  הכלי 
זיפין.  דבש  כגון  מאוד  סמיכים  בנוזלים  מלבד 
ממשנה זו לא ניתן ללמוד הרבה על "דבש הזיפים" 
מלבד העובדה שהיה צמיג מאוד. הדבר נלמד מתוך 
אחר,  לכלי  זה  דבש  לצקת  מפסיקים  שכאשר  כך 
חזרה  ומתכנס  חוזר  באוויר  הנותר  הדבש  עמוד 
לאחריה".  סולדת  "שהיא  המשנה  ובלשון  לכלי 
היום  המומלצות  מהבדיקות  שאחת  לציין  מעניין 
מבוססת  זיופים  לבין  אמתי  דבש  בין  לאבחנה 
גבוהה  באיכות  דבש  יוצקים  כאשר  זו.  תכונה  על 
ורציף  ישר  בזרם  לזרום  אמור  הוא  כפית  מתוך 
מבלי "להישבר" לטיפות נפרדות. דבש כזה נערם 
כך  על  ומצביע  במהירות,  הנעלם  שכבתי,  במבנה 
שהדבש צמיג. אם סימנים אלו לא מופיעים ניתן 
)מעל  מדי  גבוהה  בדבש  המים  שתכולת  לשער 
18%( דבר המקצר את אורך "חיי המדף" שלו. כל 
יכול  נמוך מ-18%, הדבש  ריכוז המים בדבש  עוד 
שבריכוז  משום  מאוד  ארוכה  לתקופה  להישמר 
אינם מבצעים תהליך תסיסה  בדבש  זה השמרים 

הגורם לקלקול הדבש.

)מח,ב(  בסוטה  בגמרא 
מחלוקת  מוצאים  אנו 
לגבי משמעותו של הביטוי 

זיפים?  "מאי  זיפים":  "דבש 
לקיש  וריש  בו;  שמזייפין  דבש  יוחנן:  רבי  אמר 
אמר: על שם מקומו, כדכתיב: זיף וטלם ובעלות". 
זה  שדבש  העובדה  בין  קשר  קיים  רש"י  לדעת 
לבין העובדה שמזייפים  וצמיג  איכותי 
שהוא  מתוך   - בו  "שמזייפין  אותו: 
ואין  ויין  מים  בו  מערבין  ועב  טוב 
וריש  יוחנן  שרבי  ייתכן  בו".  נכרות 
איכותו  לגבי  חולקים  אינם  לקיש 
שניהם  ולדעת  זיפים"  "דבש  של 
מדובר בדבש איכותי אלא שאין הם 
"זיפים".  השם  מקור  לגבי  מסכימים 
משיטת ריש לקיש משתמע ששמו של 
דבש עשוי להיגזר משם המקום שבו 
ומכאן  ממאפייניו  רק  ולא  נוצר  הוא 
אימץ הרמב"ם את הסברו למשמעות 
ממיני  צופים,  "נפת  "צופים":  השם 
הדבש שהיה בא ממקום בארץ ישראל שמו ציפיה, 

והיה נפלא מאד במראהו וטעמו וריחו". 
דבש מדרום הר חברון

של  ייחודו  את  למצוא  עלינו  לקיש  ריש  לשיטת 
שהוא  לכך  שהביא  דבש  ייצור  כמקום  זיף  אזור 
לשאלה  תשובה  הזיפין".  "דבש  שמו  על  נקרא 
מצאתי במאמרו של נחום דרדיק "הדבש בתקופת 
בעלון  שפורסם  זיף"  דבש  של  ייחודו   – המקרא 
המועצה המקומית "קרית ארבע" ואביא את דבריו 

בלשונו:
זיף  מהעיר  שהגיע  דבש  הוא  הזיפים  דבש 
שביהודה – כיום בתל שמעל צומת זיף שבאזור 
זיפין?  בדבש  המיוחד  היה  מה  חברון.  הר  דרום 
כגון:  זה  באזור  שגדלים  בר  מפרחי  היה  הדבש 
לאזור  רק  שייחודי  נוסף  וצמח  קורנית,  אזוב, 
קיטרון  עמיר  ד"ר  המדבר.  אזובית   – זיף  מדבר 
כתב על צמחי המרפא של ספר מדבר יהודה כך: 
"ריכוז בולט במיוחד קיים באזור היישובים סוסיא 
בשמן  עשיר  הצמח  חברון,  הר  שבדרום  ומעון 
אתרי בעל ניחוחות המזכירים מנטה, אקליפטוס, 
ועוד".  ובסין(  ביפן  שגדל  מרפא  )צמח  קמפור 
ששמו  ואיכותי  מוצק  דבש  היה  הזיפים  דבש 
כלל  בדרך  העתיק.  העולם  ברחבי  התפרסם 
ממיני  יותר  מהר  מתקשה  בר  מפרחי  הדבש 
זה מובן מדוע שלח  הדבש האחרים. לפי הסבר 
יעקב דבש למצרים שנחשבה מעצמת דבש. יעקב 
שלח דבש הרים משובח ובעל טעם ייחודי שלא 
היה במצרים... גם כיום מיוצר דבש איכות באזור 
חברון והר חברון שגם זכה במבחני טעימה של 

מועצת הדבש במקומות ראשונים.
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לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

אזובית המדבר | צילם: דר בן-נתן
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חמש טעויות של הורים
לפני שאדם מתחיל לנהוג ברכב, החוק דורש ממנו לא 
מעט דברים. לקחת עשרות שיעורי נהיגה, לעבור מבחן 
בתיאוריה, טסט פנימי, טסט חיצוני )ועוד אחד... ועוד 
זוכה  ויקרה, הוא  אחד...(, ורק אחרי הכשרה ממושכת 
לרישיון המיוחל. דבר דומה מתרחש בכמעט כל תחום 
'חינוך   – הכלל אחד  מן  יוצא  מלבד  בחיים.  משמעותי 
ילדים'. כדי להביא ילד לעולם ולגדל אותו בביתך במשך 
הסמכה  לא  כלום.  בעצם  ממך  נדרש  לא  שנה,  עשרים 

ולא תואר אקדמי, לא תעודת 
בגרות ואפילו לא קורס הורים 
שתדע  עליך  סומכים  בסיסי. 
כמו  הכול  לעשות  מעצמך 
מדויק  באופן  שתגיב  שצריך. 
סיטואציה,  כל  על  וחינוכי 
הילד  ולכוון את  לייעץ  שתדע 

בהצלחה  ושתתמודד  החיים,  תהפוכות  בכל  והמתבגר 
עם קשיים, התמרדויות ושאר 'הפתעות' שהוא מכין לך. 
שיש  נכון  עובד.  כל-כך  לא  זה  שבשטח  היא  הבעיה 
מבלי  גם  אינסטינקטיבית  בנו  שמוטבעים  דברים 
חינוך  הצער  למרבה  אך  מושכל,  באופן  שלמדנו 
שרק  ועמוקה,  שלמה  תורה  זוהי  ביניהם.  אינו  ילדים 
לעניין  כשניגשים  שלנו.  בדור  יותר  מורכבת  נעשתה 
בספונטאניות וסומכים על כך ש"יהיה בסדר" עלולים 
לעשות טעויות, שהמחיר שאנחנו והילדים שלנו נשלם 

עליהם – גבוה. הנה דוגמא לחמש טעויות נפוצות:
מסי,  גדולה.  אחת  שטות  הוא  הזה  הכדורגל  "כל   *
שמסי... כולם שם חבורת כלומניקים שהשכל שלהם 
שהילד  הדבר  בעינינו  אם  גם   – בנעליים..."  נמצא 
בו  לזלזל  ראוי  ולא  נכון  לא  חשוב,  אינו  בו  מתעניין 
ללבו  קרוב  מסוים  נושא  אם  יד.  במחי  אותו  ולבטל 
של הילד שלנו, מן הראוי שלא נבזה אותו ונדרוך עליו 
בקושי  הנתקלים  הורים  מזאת,  יתרה  בהפגנתיות. 
אותם  לבטל  נוטים  הילד,  את  המטרידה  בבעיה  או 
שכך  בחושבם  משמעות,  כחסרי  אליהם  ולהתייחס 
יסייעו לילד להתגבר עליהם. זו טעות. נעזור לילד הרבה 
להן  וניתן  הרגשותיו  את  נשקף  אותו,  נכיל  אם  יותר 
ואל  צרכיו  אל  שלו,  המקום  אל  באמת  נתחבר  מילים, 
בסכין  נחתוך  ומשם  שלנו  במקום  נתבצר  ולא  פחדיו, 

חדה את מה שיקר לו.
* "אלף פעמים אמרתי לו לסיים את המשחק במחשב 
ולגשת להתקלח והוא ממשיך לרבוץ מול המסך כאילו 
נבונים  הורים  איך  פלא  באמת   - הקיר"  אל  דיברתי 
דבר  ושוב  שוב  לעשות  ממשיכים  ואינטילגנטיים 
שרואים בעליל שאינו עובד... 'למה, גברתי, הגעת לאלף 
רואה  לא  את  מאה?!  אפילו  או   500 אחרי  עצרת  ולא 

שהשיטה הזו לא עובדת עליו?!'.
העיקרון פשוט: לא אומרים לילד דבר יותר מפעמיים. 
בפעם הראשונה נדון אותו לכף זכות שאולי לא שמע 
שהמסר  אחרי  אך  שוב.  ונאמר  במשחק  שקוע  היה  כי 
עבר אין טעם לחזור על עצמנו כמו תקליט שבור )וגם 
דבר שכדאי  לא  זה  לשאוג  ולהתחיל  הקול  את  להרים 
צורך  יש  פעמיים  אחרי  כן?  מה  אז  כשיטה(.  לאמץ 
ושינוי טקטיקה. למשל, לעבור  בחישוב מסלול מחדש 
אותו  ולכבות  המחשב  אל  לגשת  כמו  מעשי  לאקט 
למחרת  למשל,  המקלחת.  לכיוון  ביד  אותו  ולקחת 
לאפשר לו להיות במחשב רק אחרי מקלחת כיוון ש"אני 

את  לעצור  לך  שקשה  רואה 
להתקלח  חייבים  אז  המשחק, 

קודם" וכן הלאה.
היום... המורה  בבית-ספר  "איזה שטויות מלמדים   *
הזו פשוט לא יודעת ללמד" – הצוות החינוכי של בית 
הספר הוא שליח שלנו. הוא עושה במסירות ובאמונה 
התמודדויות  ותוך  גבוה  לא  בשכר  מלאכתו,  את 
ביטוח  תעודת  לו  שאין  נכון  פשוטות.  לא  יומיומיות 
מפני טעויות, אך שגיאה חמורה תהיה לזלזל בו ולרמוס 
שלנו.  הילדים  בפני  כבודו  את 
מחר  יקשיב  שהבן  נצפה  איך 
במשך שעות לכל מה שמלמדים 
המלומד  שאביו  אחרי  בבי"ס 
מטומטמת"  ש"המורה  אמר 
אנחנו  אידיוט"?!  ו"הרב 
גבוה  לימוד  שכר  משלמים 
נוריד  ידינו  שבמו  חבל  לבי"ס. 
לצוות  ההורים  בין  בסיסי  כבוד  לטמיון.  הכול  את 

החינוכי חיוני להצלחת ילדינו.
* "עד שעה 11 אני רוצה לראות אותך כאן חזרה, אתה 
יוצאת  לא  את  הזו  החצאית  עם  סליחה,   / שומע?! 
מהבית!" – לא מעט שיחות חשובות מתקיימות בעיתוי 
לפני  שנייה  הדלת,  ליד  הוא  הקלאסי  המקום  גרוע. 
שהנער/ה מצליח להתחמק החוצה בלי שנרגיש בו, ואז 
נפתחת שיחה עצבנית באווירה לחוצה שהסיכוי שֵיצא 
כולל  שלום  להסכם  לסיכוי  זהה  חיובי  משהו  ממנה 
במזרח התיכון בחודש הקרוב. גם אם אתם הכי צודקים 
בעולם חשוב לבחור בקפידה את הזמן המתאים לדבר 
עם הילדים, כמו גם את הצורה שבה עושים את זה. אם 
האחרונה  בשנייה  ולא  מראש  זמן  מספיק  זאת  נעשה 
ונצליח ליצור אווירה חיובית של קשב וחיבור, גוברים 

הסיכויים שנשיג את מבוקשנו.
היחס בין הדברים השליליים  עיקרון חשוב נוסף הוא 
סביב  הן  הילד  עם  השיחות  מרבית  כאשר  לחיוביים. 
היא  כלפיו  והנימה  בסדר  לא  הוא  שבהם  המקומות 
ולהפסיק  הדלתות  את  להגיף  מתרגל  הוא  ביקורתית, 
סביב  יהיה  הקשר  שרוב  להקפיד  חייבים  להקשיב. 
הדברים הטובים, החיוביים, המשפחתיים והמשמחים, 
ואז לצד זה אם מידי פעם תבוא גם אמירה ביקורתית, 

יש סיכוי שהיא תתקבל.
הורים  פעם  לא   – האופוזיציה..."  ראש  ובתפקיד   *
בהיר  באופן  לבנם  מסבירים  כשהם  רב  תסכול  חשים 
מתווכח  פשוט  והוא  חינוכית,  עמדה  איזו  מפורט 
בנימוקים  שלהם  טיעון  אחרי  טיעון  ודוחה  בעקשנות 
וגם  שנראים להם קלושים ועלובים. לא צריך להיבהל 
לא להתעצבן! לפעמים זה פשוט חלק מן המשחק. ישנם 
האופוזיציה".  "ראש  בתפקיד  שמתאהבים  נוער  בני 
תגידו 'שחור' הם יגידו 'לבן', תציעו 'חם' – הם יתעקשו 
על 'קר'. זה לא אומר שהם לא הקשיבו ושלפחות חלק 
שתגלו  ייתכן  ללבם.  חלחלו  לא  שלכם  הטיעונים  מן 
אותם מצטטים מילה במילה ממה שאמרתם תוך כדי 
שיחה פרטית שלהם עם חבר. אל תתייאשו ממלאכת 
החינוך גם אם למראית עין נראה שאתם מדברים אל 

הקיר...
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 לתגובות, חומרי העשרה
 והצטרפות לרשימת תפוצה:

milatova.org.il 

..ואז נפתחת שיחה עצבנית באווירה 
לחוצה שהסיכוי שיֵצא ממנה משהו 
חיובי זהה לסיכוי להסכם שלום כולל 

במזרח התיכון בחודש הקרוב
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דוקטורט שכולו תכלת
תכלת  שכולה  קרח: טלית  לו  "אמר 
וארבעה  ]מציצית[  אינה פוטרת עצמה 

חוטין פוטר אותה?" )תנחומא(
ויוזמתו  חלומו  פרי  הוא  שלמה'  'היכל 
יצחק  הרב  לישראל,  הראשי  הרב  של 
אייזיק הלוי הרצוג, להקים מרכז רוחני 
לעם היהודי. לשכתו המקורית, ספרייתו 
במוזיאון.  מוצגים  נוספים  ופריטים 
הפקת  אודות  הסבר  ובו  דף  גם  בהם 

של  קונכייה  שרטוטי  לציצית,  התכלת 
חילזון ופתיל תכלת שנצבע בידי הרב.

הדוקטורט  מעבודת  חלק  הוא  זה  דף 
צבע  של  מקורו  באיתור  שעסקה  שלו 
מן  אלא  כשרה  תכלת  "אין  התכלת. 
שהתכלת  מצא  הרצוג  הרב  החילזון". 

מופקת מחילזון מיוחד, בעל קונכייה.
מחקרו הוביל לחידוש המצווה כהלכתה 
תכלת  פתיל  כיום  השוזרים  הם  ורבים 

בציצית על פי שיטת הרב הרצוג. 
לוח הדינים והמנהגים לכל העדות של 'היכל שלמה' - יצא לאור!

מחיר מוזל למזמינים עד ר"ח אב – 052-2997982
)ניתן לשלוח מסרונים(
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חידה לפרשת קורח
 )1500( בתורה  ביותר  הגבוהה  הגימטריה  עם  המילה 

נמצאת בפרשתנו, פרשת קורח. מהי המילה?
תודה לשולח החידה איאן לוין

תשובה לשלח לך
 החידה הייתה: 

האמת שאנחנו רגילים אליה, חסרה בפרשה.
הפתרון: 

המסתיימת  שמע  קריאת  את  ביום  פעמיים  קוראים  אנחנו 
פרשת  ואילו  אמת,  אלקיכם,  ה'  אני  במילים  ציצית  בפרשת 
והאמת  אלוקיכם.  ה'  אני  במילים  מסתיימת  כאן  ציצית 

 לתגובות: info@hidonim.com שאנחנו רגילים אליה חסרה בפרשה.

תודה לשולח החידה מן מפתח תקווה.
פתרון נוסף:

ט'  מזכיר  הוא  משה  בתפילת 
מזכיר  לא  המידות שהוא  המידות. אחת  י"ג  מתוך 
היא "אמת" )תודה לעזריאל ברגר שהביא בשם הרב 

מ"מ יעקובוביץ׳(.
נשמח לארח את חידותיכם במדור זה עם ציון שמו 
המייל  לכתובת  שלחו  רעיונות  החידה.  כותב  של 
המצורפת מטה עד שלושה שבועות לפני פרסום 

החידה.
בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"
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נקודת מבט
 עתיד המכללות האקדמיות

 הדתיות להכשרת מורים
מכללות אקדמיות

לפני למעלה מ-35 שנה ביצע שר החינוך והתרבות זבולון 
המשמעותיים  והתמורות  השינויים  אחד  את  ז"ל  המר 
הסמינרים  כי  קבע  הוא  המורים.  איכויות  בהשבחת 
וגננות יהפכו למכללות אקדמיות לחינוך  להכשרת מורים 
 B.ED  המכללות(. הן יעניקו תואר אקדמי ראשון בחינוך=(
המועצה  שני( מטעם  תואר  גם  )ולימים    B.A-ל המקביל 
. אולם, בשונה  מיתר המוסדות  להשכלה גבוהה )המל"ג( 
לתכנון  הוועדה  ידי  על  המתוקצבים  גבוהה,  להשכלה 
נשארו  לחינוך  המכללות  המל"ג,  שליד  )הות"ת(  ותקצוב 
בתכנון ובתקצוב משרד החינוך, וזאת כדי לשלוט בכמות 
הסטודנטים לחינוך ובתחומי הדעת שילמדו במכללות. הכל 
היה מכוון לענות על צרכי מערכת החינוך במסגרת האחריות 
ליישום חוק חינוך חובה חינם. בחלק ניכר מתחומי הדעת 
בעלי  הכשרת  אין  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הנלמדים 
לעומתם,  רופאים(.  )למעט  ספציפיים  לתפקידים  מקצוע 
מורים   - מקצוע  בעלי  להכשיר  היא  המכללות  מטרת 
לכל שלבי החינוך,  הנדרש;  ובהיקף  ברמה הראויה  וגננות 
לכל המגזרים, בכל המקצועות הנלמדים ובכל חלקי הארץ.

הכפפה למל"ג-ות"ת
רבות  מקצועיות  וועדות  הוקמו  האלפיים  שנות  מתחילת 
שהמליצו על 'ותתיזציה'; העברת המכללות לחינוך ממשרד 
החינוך לות"ת )תכנון ותקצוב( של המל"ג. המחשבה היתה 
יגדיל תקציבים  יעלה את רמת המרצים,  שתקצוב הות"ת 
וישפר את ההוראה. המהלך חייב איחוד מכללות ו'חיסול' 
מכללות שלומדים בהן פחות מ 2,200 סטודנטים סדירים. 
המחשבה היתה )לדעתי, לעתים מוטעית(  שגודל מבטיח 

איכות בחינוך.
במהלך השנים דברו הרבה ועשו מעט. 'בין הזמנים', מספר 
חודשים שבין התפטרות שר החינוך פירון ותחילת כהונתו 
במשרד  הבכירה  הפקידות  החליטה  בנט,  החינוך  שר  של 
מזורז  לו"ז  והכתיבו  'ותתיזציה'  ליישם  ובמל"ג  החינוך 

למימושה. 
ותתיזציה,  ליישום  הדרוש  כל  את  לפרט  מקום  כאן  אין 
שתי  רק  אזכיר  והדתיות.  הממלכתיות  המכללות  כל  לגבי 
תואר  לימודי  את  לבטל  המל"ג-ות"ת  כוונת  )א(  בעיות; 
ובמכללות  לאוניברסיטאות  שיעבור  במכללות  ראשון 
יכשירו לתואר שני בלבד. )ב( לצמצם את מספר המכללות 
 .)9 )כיום  בלבד  ל...שתים  ואת הדתיות  החילוניות לחמש 

איך יצמחו מורים כך? 
פגיעה במכללות הדתיות

יש להתריע על בעייתיות יחודית לות"תיזציה של המכללות 
וראשי הועד  נשיאי המכללות הדתיות  רוב  הדתיות. דעת 
ורצוי  שאפשר  בכך,  תומכת  העניה  ודעתי  שלהן,  המנהל 

שמירה  עם  יחד  לות"ת  לעבור 
ימשיכו  החינוך  שחוקי  כך  על 

המל"ג- בחוקי  המל"ג.  תקנות  ולא  המכללות  על  לחול 
ולכן  חילוני,  או  דתי  במושג  הכרה  אין  הנוכחיים  ות"ת 
אין הכרה בחינוך הממלכתי דתי כפי שמוגדר בחוק חינוך 
סמכות  למשל  )המעניקים  ממלכתי  חינוך  ובחוק  חובה 
לקבל/לפטר מורים ומנהלים, תכני לימוד ועוד(; אין הכרה 
בהפרדה מיגדרית )כיום כל המכללות הדתיות מופרדות(. 
רציני  פתרון  אין  בלבד  דתיות  מכללות  שתי  במסגרת 

לפריסת מכללות בצפון ובדרום, ולא הפרדת בנים-בנות.
'לעורר  מפחדת  הבכירה  הממשלתית  הפקידות  לצערי, 
דובים' כלשונם, ויראה מחקיקה המתאימה לחינוך הדתי. 
עומדת  שאינה  משפטית  בפרשנות  מסתפקים  במל"ג 
תלוי  יהיה  החמ"ד  שמעמד  להסכים  אין  הבג"צ.   במבחן 
המידה  ומהי  הראויה  התכלית  "מהי  משפטית  בפרשנית 
האדם?  כבוד  יסוד  מחוק  חריגה  המצדיקים  הנדרשת" 
המלך,  בדרך  חקיקה  מחייב  דובים'  'לעורר  החשש  דווקא 
דרך... ולקיצורי  למחטפים  מקום  אין  וממלכתית.  גלויה 

התיקון רק בחקיקה
על  עינם  כבבת  שמרו  לדורותיהם  הדתית  הציונות  ראשי 
המתווה  פי  על  הות"תיזציה,  הדתי.  החינוך  של  מעמדו 
תנתק  הקיים  החוק  פי  על  הפקידות,  ידי  על  המוצע 
המל"ג- חוקי  כאמור,  מהחמ"ד.  המורים  הכשרת  את 
ממלכתי  חינוך  בין  להבחנות  לחלוטין  עיוורים  ות"ת 
למרכז.  פריפריה  ובין  לאישה  גבר  בין  דתי,  לממלכתי 
לאורך 68 שנים נזהרנו והקפדנו שלא להסכים לפתרונות 
מתחת לשולחן, בהסדרים לחמ"ד אד הוק וסוג ב'. דרשנו 
בממלכתיות  יוסדרו  החמ"ד  שענייני  וקבלנו  והתעקשנו 
ובחקיקה גם במחיר 'עוררות דובים'. גישה זו הוכיחה את 
גם  ועצמאותו  מעמדו  על  החמ"ד  שמר  ובזכותה  עצמה 
כשישבנו באופוזיציה, וגם כאשר שרי החינוך היו מהשמאל  

)כמו יוסי שריד  ויולי תמיר( .
כיום  בחמ"ד.  מהותית  פגיעה  למנוע  לפעול  העת  הגיעה 
קיימת דאגה ממשית בחמ"ד, אך יש הקשבה והבנה אצל 

שר החינוך נפתלי בנט.

הגיעה העת לפעול למנוע 
פגיעה מהותית בחמ"ד

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' 40 ₪

 אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 
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לרשימת המאמרים המלאה סרקו את הקוד או חפשו באתר 
www.zomet.org.il  /  02-9932111 :לפרטים והזמנות

// לרגל יציאת הכרך החדש //

סט תחומין שלם ב-1500 ₪
)במקום 2700 ₪(

מחיר הכרך החדש: 75 ₪

תחומין ל"וחדש!

צוותי מדע ותורה


