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האם מותר לפצל מניין כדי ששני אבלים יוכלו לעבור לפני התיבה?
עמ' 3

עמ' 5

מה בין ה׳פוקימון גו׳ לכניסה המתקרבת לארץ ישראל?

למען ייטב לך
במצוות כיבוד אב ואם שבפרשתנו נאמר "כבד את אביך ואת 
ייטב  ולמען  ימיך  יאריכון  למען  אלקיך,  ה׳  צוך  כאשר  אמך 
שם  יתרו.  בפרשת  שנאמר  ממה  מעט  שונה  זה  ניסוח  לך...". 

נאמר "למען יאריכון ימיך", בלא התוספת "למען ייטב לך".
חכמי התלמוד כבר ישבו על מדוכה זו, וכך אמרו בסוף פרק הפרה: 
שאל ר׳ חנינא בן עגיל את ר׳ חייא בר אבא, מפני מה בדברות 
הראשונות לא נאמר בהן טוב ובדברות האחרונות נאמר בהן 
טוב? א"ל: עד שאתה שואלני למה נאמר בהן טוב, שאלני אם 
נאמר בהן טוב אם לאו, שאיני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאו. 
כלך אצל ר׳ תנחום בר חנילאי שהיה רגיל אצל ר׳ יהושוע בן 
לוי שהיה בקי באגדה. אזל לגביה. א"ל הואיל וסופן להשתבר. 
טובה  ח"ו פסקה  רב אשי:  הוי? אמר  סופן להשתבר מאי  וכי 

מישראל.
ישראל בקיאים  היו חכמי  וכי לא  ביותר.  דברי הגמ׳ תמוהים 

במקראות? )ואכן כך כתבו שם התוס׳( 
ואף אם לא היו בקיאים, מדוע לא אמר לו "נייתי ספר וניחזי", 
כפי שאמרו פעמים רבות בש"ס? וגם תמוה מדוע נזקקו לחכמי 

אגדה לפתור שאלה פשוטה, אם נאמר במצוות כיבוד אב ׳טוב׳?

שפירשו  ישראל  מחכמי  יש 
הדברים כך )ר׳ המקרא והמסורה 
שהם  ואבני  מרגליות  ראובן  לר׳ 

לר׳ לייב שחור(:
לישראל.  ניתנו  ברית  לוחות  שני 

הראשונים ניתנו בעצרת ונשברו בי"ז 
שינויים.  כמה  בהם  ומצינו  הכיפורים,  ביום  והשניים  תמוז. 
חקוק  היה  ובשניהם  שווה,  הלוחות  נוסח  האם  היא  השאלה 
הנוסח שבפרשת יתרו. רק כאשר כתב משה את התורה שינה 
שונה,  הייתה  בלוחות  שהחקיקה  או  תורה.  המשנה  בנוסח 
יתרו,  בפרשת  שנכתב  מה  חקוק  היה  הראשונים  שבלוחות 

ובלוחות השניים היה חקוק מה שנכתב בפרשת ואתחנן. 
טוב,  נאמר  לא  הראשונים  בדברות  מדוע  חנינא  ר׳  כששאל 
ובשניים נאמר טוב, ענה לו ר׳ חייא, שאינו יודע אם בשניים 
היה חקוק כן, שאפשר שרק בספר דברים נאמר "למען ייטב", 
שווים.  והשניים  שהראשונים  כן,  כתוב  היה  לא  בלוחות  אך 
ושלחו לר׳ יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה, והוא פתר לו שאכן 
ולא  רק בפרשיות שבתורה,  ולא  היה שוני בחקיקת הלוחות, 
נכתב "למען ייטב לך" בראשונים, כיוון שעתידין לישבר, וח"ו 

פסקה טובה מישראל.

מדרכי הכרם - ג׳ כרכים בענייני מועדים, תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.
מאת ראש ישיבת כרם ביבנה הרב מרדכי גרינברג שליט"א

זוכה פרס הרב קוק של עיריית ת"א לשנת תשע"ו
לרכישה 08-8562007
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זווית נשית
דרוש תיקון

זה כתוב  היהדות לא מאמינה בעונש מאסר. 
שחור על גבי לבן בין אותיות התורה. 

שרוצח  ברור  כיום  חיים  אנו  שבה  במציאות 
ובריח.  סורג  מאחורי  לשבת  חייב  בשגגה 
וחלילה  הרי אדם שנכנס לצומת באור אדום 
חוסר  באותו  התנהל  רגל  הולכי  למוות  דרס 
אחריות שמאפיין את הרוצח בשגגה המתואר 

בתורה ובגמרא.

אבל היהדות לא מאמינה בעונש מאסר. בית 
סוהר לא נמצא בלקסיקון של הענישה בתורה 
על  ולא  לחברו  אדם  שבין  עברות  על  לא   -

עברות שבין אדם למקום. 

עשרת  שלפני  הפרשייה 
הנקראים  הדברות 
עוסקת  בפרשתנו, 
בשגגה  הרוצח  בסוגיית 
שדינו לגלות לעיר מקלט. 
היא  התורה  של  דרכה 

הרוצח  על  החינוך  ספר  פי  על  ולכן  תיקון 
ללכת לשם בעצמו ולא להגיע למצב שבו בית 

דין שולח אותו. 

בכל  פעם  אחר  פעם  מופיע  התיקון  אלמנט 
גנב  למשל,  לחברו.  אדם  שבין  החטאים 
במעשה  במידותיו  הקלקול  את  לתקן  נדרש 
שביצע - באמצעות תשלומי כפל. ואם "טבח 
יותר.  אף  לשלם  יידרש  גנבתו  את  מכר"  או 
לחברו  אדם  שבין  בעברות  לכך  הדוגמאות 

ולסביבתו רבות והיריעה קצרה מלהכיל. 

שבהם  למקום  אדם  שבין  חטאים  בעניין 
לסמוך  מצווה  הוא  קרבן,  להביא  אדם  נדרש 
אחרות,  במילים   – ולהתוודות  ידיו  את  עליו 
לחזור בתשובה. לבצע תיקון פנימי. גם העונש 
הרגע  עד  כפרה.  היא  מטרתו  ביותר  החמור 
את  מעצמה  לעקור  החליטה  שהסנהדרין 

היכולת להטיל עונש זה, 
טרם  אומר  היה  הנידון 
שיהא   - הדין  גזר  ביצוע 

כפרה על כל עוונותיו.

אפשרות  תשובה,  ללא  לעולמו  שהלך  אדם 
התיקון עודנה קיימת. בעוד שבדתות אחרות 
זו הזדמנות פז לאל לנקום בו על כל מעלליו, 
מסביר  הרמח"ל  אחרת.  ממש  זה  ביהדות 
את  לתקן  נועד  שהגיהינום  ה׳  דרך  בספרו 
למנוחה.  ילכו  שיטהרו  ולאחר  הנשמות 

במילים אחרות – תיקון.

התיקון הוא יסוד מרכזי ביהדות, כך במסכת 
פסחים )נד,ב( כתוב שתשובה וגיהינום נבראו 
הכבוד  כיסא  לצד   – העולם  בריאת  קודם 

ושמו של משיח. 

נושא זה מעלה שאלה 
בעניין  והיא  ברורה 
התיקון  עיקרון  יישום 
הנ"ל בימינו אנו. אבל  
הזמן  הגיע  לא  עדיין 
לשאול שאלה זו. רק השבוע ציינו את תשעה 
באב. ציון של חורבן לאומי ורוחני ובעקבותיו 
גלות ארוכה שנועדה לא כדי שהקב"ה יסגור 
עצמנו.  את  לתקן  כדי  אלא   – חשבון  אתנו 
בה  ומקיים  לארצו  שב  ישראל  עם  אמנם 
חיים ריבוניים. אולם בית המקדש טרם נבנה 
ושכינה אין. ומדוע? כי דור שלא נבנה בו בית 

מקדש, כאילו חרב בימיו. 

תיקון.  הוא  לעיל, שם המשחק  כפי שציינתי 
אלול  לחודש  באב  תשעה  שבין  הזמן  בטווח 
משך  את  לקצר  שאפשר  בבירור  לומר  יש 
ההמתנה לרגע שבו נהיה ראויים למציאות של 
לסיבה  התיקון  את  לבצע  עלינו  מקדש.  בית 
חינם  אהבת  באמצעות  הבית.  חרב  שבגללה 
החנם. שנאת  נזקי  את  ובחברה  בפרט   נתקן 

אל תגידו יום יבוא. הביאו את היום.

בטווח הזמן שבין תשעה באב לחודש 
אלול יש לומר בבירור שאפשר לקצר 

את משך ההמתנה לרגע שבו נהיה 
ראויים למציאות של בית מקדש
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מציאות רבודה
את  הלוקחת  חדשה,  טכנולוגיה  רבודה היא  מציאות 
הסביבה האמתית, הנגלית לעין, כפי שהיא, ומשלבת בה 
אמת.  בזמן  ממש,  בה  המתמזגים  וירטואליים  אלמנטים 
המתייחס  מדומה"  "מציאות  מהמונח  בשונה  דהיינו, 
להחלפה מוחלטת של העולם הנגלה לעין, לכזה דמיוני ולא 
אמתי, ה"מציאות הרבודה" משתמשת בעולם המציאותי 
כפי שהוא ומוסיפה על גביו רובד נוסף, שבעיניים רגילות 

לא ניתן לראותו.
"Pokémon GO"

כדוגמא,  ניקח  הבהרה,  לשם 
לאוויר  שיצא  חדש  משחק 
 "Pokémon GO"-ו העולם 
מן  רבים  כי  מניח,  אני  שמו. 

הקוראים שמעו על המשחק דווקא בשל תוצאותיו הקשות 
והעצובות שהגיעו למבזקי החדשות. 

הפיזית-ממשית,  במציאות  המתנהל  במשחק  מדובר 
שבו מי שמשחק נע עם הטלפון "החכם" שלו, כשמטרתו 
וירטואליות- )דמויות  פוקימונים  ו"לתפוס"  לחשוף 
מצוירות( המופיעים באזור שבו הוא נמצא. המשחק פועל 
הנייד  הולך ברחוב עם המכשיר  כזו שבה השחקן  בצורה 
שמתחבא.  "פוקימון"  בסביבתו  יש  כי  התראה  ומקבל 
בעזרת רמזים הוא מחפש את אותה דמות מסתורית ועם 
מציאתה עליו "ללוכדה" באמצעות זריקת כדור, וירטואלי 
כמובן. המשחק מתנהל דרך מסך הטלפון והמצלמה שבו, 
כך שהשחקן המביט דרך המסך - רואה את העולם הממשי 
וירטואליות  דמויות  אותן  לפתע  מתגלות  ובתוכו  שלנו 

המתחבאות ממש ברחוב, בחדר המדרגות ואפילו בים.
ב"עיניו  שמסתכל  שמי  הוא,  במשחק  הגדול  החידוש 
"פוקימונים"  אותם  את  לראות  ומנסה  הרגילות" 
על  שיסתכל  מי  רק  בכלום.  יבחין  לא   - שמתחבאים 
העולם דרך מסך הטלפון הוא זה שיראה את הרובד הנוסף 
שבפינת  נדיר  פוקימון  אותו  את  וימצא  שם,  שמתחבא 

הרחוב.
בתים מלאים כל טוב

טעות  מפני  ישראל  בני  את  מזהיר משה  בפרשת השבוע, 
חמורה העלולה לקרות עם כניסתם לארץ ישראל: "והיה כי 
יביאך ה׳ אלקיך אל הארץ... לתת לך ערים גדולות וטובות 

מלאים  ובתים  בנית;  לא  אשר 
חצובים...  ובורות  טוב...  כל 
ואכלת  וזיתים...  כרמים 

תשכח  פן  לך-  השמר  ושבעת... 
את ה׳ אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" )ו,י-יב(.

חייהם של בני ישראל עומדים להשתנות. מעם של עבדים 
להתיישב  הם  עומדים  במדבר,  ללכת  הרגיל  משוחררים 
בארץ ישראל וליהנות מחיים גשמיים, פוריים ומוצלחים.

כידוע,  עלולה,  בשפע,  המלאה  כזאת  חמרית  מציאות 
לשכוח  ישראל  בני  את  להוביל 
 - השפע  אותו  לכל  המקור  את 

את ה׳ אלקים.
משה חושש מטעות שכזו, על כן 
דורש הוא מבני ישראל שלא יפנו 

רק אחר הטוב החיצוני המקיף אותם.
לפתוח את העיניים

ייתכן שאותו משחק שהזכרנו קודם, יכול לתת לנו כיוון 
אלפי  אלף  )להבדיל  דורש  הנכון שמשה  למבט  מחשבה, 

הבדלות( מבני ישראל, ערב כניסתם לארץ ישראל.
משחק כזה, המבוסס על אותה "מציאות רבודה" שאינה 
נצמדת למציאות החומרית כפי שהיא נגלית ונראית לעין, 
אלא לרובד נוסף שמתחבא בה, ממחיש לנו כי ישנם רבדים 
נוספים מעבר למציאות שאנו רואים בראייתנו הפשוטה. 
אכן במשחק מדובר בדמויות דמיוניות שאינן קיימות, אך 
יש בו, כמשל כמובן, כדי ללמדנו שלא להיתלות במציאות 

הגשמית כפי שהיא, כי אם לחפש רובד עמוק יותר.
משה איננו מתנגד לאותו שפע גשמי המיועד לבני ישראל. 
גשמית,  מציאות  לאותה  להיתפס  שלא  היא  דרישתו  כל 
רבדים  אותם  את  לראות  להשכיל  אם  כי  שהיא,  כפי 

עמוקים, מהותיים וחשובים הנמצאים בתוכה.
של  העמוק  ברובד  להביט  ישראל  מבני  מבקש  משה 
המציאות הגשמית ולראות מי העומד בראשה, מי מחיה 
עיניהם  את  לפתוח  ישראל  מבני  מבקש  הוא  כולה.  את 
ולראות כי בתוך אותם בתים מפוארים, שדות וכרמים, 

נמצא ה׳ אלקים. 

הארה בפרשה

atharnoy7@gmail.com :לתגובות

 רק מי שיסתכל על העולם
 דרך מסך הטלפון הוא זה שיראה 

את הרובד הנוסף
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מפת שבת
ערי מקלט

"אז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשֹלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש" 
)ד,מא(.

"ַוַּיְקִּדׁשּו ֶאת ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְּבַהר ַנְפָּתִלי ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבַהר 
ֶאְפָרִים ְוֶאת ִקְרַית אְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון ְּבַהר 

ְיהּוָדה" )יהושע כ,ז(.

שהיו  המקלט  ערי  שלוש  מבין 
שקידש  מהעברי,  הירדן  בעבר 
יהושע, הצפונית והמוכרת פחות 

היא "קדש בגליל בהר נפתלי".
ליישוב  סמוך  העליון,  בגליל 
גדול  תל  נמצא  נפתלי,  רמות 

הרבים  הממצאים  קדש.  תל  הנקרא  מאוד 
יישוב  בו  שהיה  מעידים  במקום  הנמצאים 
פורח ויש המשערים שהוא הוא עיר המקלט.
סמוך  קדש  את  ממקמות  אחרות  מסורות 
לחצור, ועל פי מסורות אלו 
וברק  דבורה  במקום  נקברו 

בן אבינועם.
לגליל  יותר  המדרימים  יש 
את  וממקמים  התחתון, 
הערבי  הכפר  באזור  קדש 
סמוך  כדיש,  אל  חברת 

לפוריה.
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לפרוש שעל למרום
"ַׁשַעל"  ההגדרה  את  נפגוש  בתשבץ  אם 
 – אותיות  שלוש  בת  מילה  היא  והתשובה 
"ַצַעד".  מיד את התשובה  יכתוב  הזריז  הפותר 
כיום ברור לכול כי "שעל" הוא "צעד", והצירוף 
עניין  אותו  על  חזרה  פשוט  הוא  ושעל"  "צעד 
במילים שונות, כמו בצירופים המקראיים "עני 

ואביון" או "ששון ושמחה".
המילה  נזכרה  שבהם  במקראות  מעיון  ברם, 
"שעל" כלל לא ברור שהכוונה היא לצעד, ויש 
למשל  כך  היד.  כף  דווקא  שפירושה  שהבינו 
פייט המשורר ר׳ לוי אבן אלתאבן בספרד לפני 

כ-800 שנה )וחתם שמו בראשי הטורים(:
ִלִּבי, ְׁשאל ִאם ָרם ְלַמְעָלה ַמֲעָלְך / ֶאל ַרֲחֵמי ַּדר 

ַהְּכרּוִבים, ָמה ָּלְך,
ּוְבִלי ְנתֹן ּפּוָגה ְלִדְמָעָתְך ֲעמֹד / ַעל ַרְגְלָך, ּוְפרֹוׂש 

ְלָפָניו ָׁשֳעָלְך,
ִיְׁשַמע ְּתִפָּלָתְך ֱא-ֹלֶהיָך, ְוָלְך / יֹאַמר: ֲאִני ִמַּיד 

ֲעֹוָנְך ּגֹוֲאָלך.
אם  גם  לבי,  לו:  ואומר  לבו,  אל  פונה  הפייטן 
ה׳, בכה  עלה לשמים חטאך – שאל אל רחמי 
והתחנן אליו, והוא יענך. באמרו "פרוש לפניו 
שעלך" – כמובן אין כוונתו לפשיטת רגל בפני 

המקום, אלא לפרישת הכפיים בתפילה. 
בהפטרת השבת אנו קוראים את דברי ישעיהו, 
בורא  לעומת  האדם  קטנות  את  המבטאים 
העולם ומנהיגו: "ִמי ָמַדד ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים, ְוָׁשַמִים 
ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן, ְוָכל ַּבָּׁשִלׁש ֲעַפר ָהאֶרץ, ְוָׁשַקל ַּבֶּפֶלס 
אמצעי  חמישה  ְּבמֹאְזָנִים".  ּוְגָבעֹות  ָהִרים, 
השליש,  הזרת,  השעל,  כאן:  נזכרים  מדידה 
היד  כף  רוחב  היא  הזרת  והמאזניים.  הפלס 

)׳שיבר׳  מתוחה  כשהיא 
הקטנה  האצבע  בלעז. 
"זרת"  בפינו  נקראת 

הנזכרת(,  המידה  בעקבות 
כף  הנראה  ככל  הוא  והשעל 

היד כשהיא קעורה, ומשמשת מידת נפח.
מקום נוסף שבו נזכר השעל הוא  בדברי יחזקאל 
הנביא על בנות העם המתנבאות לשקר, ועליהן 
ְּבַׁשֲעֵלי  ַעִּמי  ֶאל  אִֹתי  "ַוְּתַחֶּלְלָנה  אומר:  הוא 
שכר  תמורת  כלומר,  ֶלֶחם".  ּוִבְפתֹוֵתי  ְׂשעִֹרים 
שעורים  או  לחם  פתיתי  מקבלות,  שהן  זעום 

כמלוא כף יד, הן מחללות את שם ה'.
אם אפוא השעל הוא כף היד, היאך עבר מן היד 
אירע  שכך  נראה  לצעד?  נרדף  והפך  הרגל  אל 
בעקבות פסוק נוסף בספר מלכים: "ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו 
ֶּבן ֲהַדד ַוֹּיאֶמר: ּכֹה ַיֲעׂשּון ִלי ֱאלֹוִהים ְוכֹה יֹוִספּו 
ִאם ִיְׂשּפֹק ֲעַפר ׁשְֹמרֹון ִלְׁשָעִלים ְלָכל ָהָעם ֲאֶׁשר 
ְּבַרְגָלי". בן הדד מלך ארם מתפאר ומזהיר את 
יספיק  כי עפר שומרון לא  אחאב מלך ישראל 
לחיילים  הרבים אשר אתו. אולי בשל המילה 
"ברגליי" שבפסוק ואולי בשל העובדה שמדובר 
בעפר הארץ, שעליו הולכים החיילים ברגליהם 
– התקבל הפירוש שהשעלים הנזכרים כאן הם 
כפות הרגליים. כך למשל תרגם יונתן, וכן פירש 
רש"י: "לשעלים – עפר הנדבק בכפות הרגליים 
משעול  המילה  גם  לכך  )וסייעה  בהילוכן" 
למשל  רד"ק  ברם,  רגל(.  להולכי  צר  שביל   –
מסביר שאף כאן השעל הוא מלוא אגרוף, ואין 
לו כל עניין לרגליים: "לשעלים - ענין ׳מי מדד 
כל  ופירושו: אם  בשעלו מים׳, שהוא האגרוף, 
מן  יקח מלא אגרופו  מן העם אשר אתי  אחד 

העפר אשר בשמרון - לא יספיק".

בא לידי ביטוי
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

פיצול מניין עבור אבל
אבלים,  שני  הכנסת  בבית  יש  כאשר  שאלה: 
מנת  על  לשניים  המניין  בפיצול  ערך  יש  האם 
ולומר  ציבור  כשליח  להתפלל  יוכל  אחד  שכל 

קדישים?
תשובה:

מניין שאבל עובר לפני התיבה?

התיבה  לפני  עוברים  שאבלים  המנהג  מקור 
הוא במסכת כלה רבתי )ב,ט( ובו מסופר שרבי 
עקיבא הציל מת מן הפורענות שלאחר המיתה 
על ידי שלימד את בנו "לברך בקהל".  סיפור זה 
הובא גם במחזור ויטרי )א,קמד( ושם מוסבר כי 
הבן היה שליח ציבור ואמר "ברכו" באו"ז )ב,נ( 
נוספה לסיפור גם אמירת קדיש על ידי החזן. 
במחזור ויטרי, וגם בכלבו, נראה כי המנהג היה 
לעבור לפני התיבה דווקא במוצאי שבת, שאז 
חוזרות הנשמות לגיהנום, וכך פסק הבית יוסף 

)אחרי  חדש  בזוהר  )שעו(. 
שרבי  נאמר  פא,א(  מות 
עקיבא לימד את הבן לקרוא 
חשיבות  ההפטרה.  את 
נזכרת גם באורחות  הקדיש 
אבל,  )הלכות  מלוניל  חיים 

)קטו(  הריב"ש  בתשובות  מצוטט  והוא  לא( 
)שעו,ח(.  משה  בדרכי  הרמ"א  ידי  על  ונפסק 
בהגהות על השולחן ערוך )שעו,ד( כתב הרמ"א 
שבימות החול הטוב ביותר הוא שהאבל יעבור 
לפני התיבה או לפחות בחצי השני של תפילת 
הביא  וכן  והלאה(,  דסדרא  )מקדושה  שחרית 

המשנ"ב )נג,נט(.
תפילה בציבור

לתפילה בציבור יש שני מקורות חיוב. א. חובת 
ה׳  במלחמות  )רמב"ן  המניין  לקיום  הציבור 
מגילה כג,ב ושיטת הרמב"ם(. ב. חובת היחיד 
להתפלל בציבור )רש"י פסחים מו,א וכך פסק 
להתייחס  צריך  שלהלכה  ברור  צ,טז(.  השו"ע 
לחיוב  השונים  המקורות  הפנים.  לשני 
מתבטאים באופי השונה של מקומות תפילה – 
ישנם "שטיבלים" שבהם אין ציבור קבוע אלא 
חובת  את  למלא  כדי  המתאגדים  יחידים  רק 
התפילה בציבור וישנם בתי כנסיות שבהם יש 
כקרבן  ממש  והוא  המניין  של  ברורה  קביעות 

התמיד במקדש מעט.
תפקיד הש"ץ

ראינו  לעיל,  המובאים  הראשונים,  אצל 
הקדיש  לאמירת  )בניגוד  חזן  להיות  שהמנהג 
כל השנה( הוא רק במוצאי שבת. לעומת זאת, 
אצל האחרונים ראינו את המצווה לעבור לפני 
התיבה בקביעות. אולם, צריך להבחין בין שני 
התחומים: אמירת קדיש יתום היא זכותם של 
משרת  הציבור  שליח  זאת,  לעומת  האבלים; 
)נג,כ(  בשו"ע  מרן  פוסק  לכן  הציבור.  את 

זכות לקבוע  יש  שלקהל 
ושליח  החזן  יהיה  מי 
הציבור לא יכול "לתפוס 

כורחם.  בעל  העמוד"  את 
המשנ"ב מרחיב בביאור דעת 

השו"ע: 
הטעם  דדוקא קדיש יכול לומר בשביל אביו 
יכול  ואין רשות ביד הקהל לדחותו אבל לא 
כרחם...  על  להתפלל  הקהל  שליח  להיות 
שאין  בבהכ"נ  תקנה  להם  שיש  מקומות  יש 
לפני  השבוע  כל  להתפלל  לאבל  מניחין 
התיבה כ"א להש"ץ הקבוע שלהם אין לדחות 
ומנהג  תקנה  דליכא  במקום  אכן  התקנה...  
להתפלל  לאבל  להניח  לקהל  מצוה  קבוע 
שהוא נחת רוח למת ומצילו מדינו של גהינם 
האותיות  לחתוך  יכול  כשאין  ודאי   ומיהו 

וכדומה אין לו להתפלל לפני העמוד. 
הציבור  את  לכפות  זכות  לאבל  שאין  כך  על 
הרב  בבהירות  כתב 
עובדיה יוסף זצ"ל )יחוה 

דעת ה,נט(:
שלא  ברור  הדבר  והנה 
כל הבא ליטול את השם 
ציבור  שליח  להיות 
ויטול אף אם הוא  יבוא  לעבור לפני התיבה 
מתכוין לעלוי נשמת הוריו ביום פטירתם. כי 
ראשית כל צריך שיהיו לו כל המעלות שאמרו 
חכמים... וראה בספר חסד לאלפים )קלה,ה( 
וקוראים  בראש  הקופצים  אנשים  שיש 
הפטרה למנוחת הוריהם ומדלגים חציין של 
תיבות... אבל אלו הבולעים גורמים להוריהם 

נגע במקום עונג.
פיצול מניינים ונזקו

נשוב לשאלה שבראש – מה הדין של שני אבלים 
ששניהם רוצים לעבור לפני התיבה? ברור שעל 
פי מה שכתבנו אין לפצל את המניין. בפיצול 
מניין קבוע יש פגיעה בהבנה היסודית ששליח 
שהציבור  ולא  הציבור  של  שליח  הינו  ציבור 
שכך  ברור  כן,  כמו  הציבור.  שליח  את  משרת 
אי אפשר למלא את חובת הציבור לקיים מניין 
שהוא בבחינת קרבן ציבור. ממילא ברור שאין 
בסיסי  הבנה  חוסר  וישנו  לחלוקה  מקום  כל 
ובפרט  מניינים.  לשני  הקבוע  המניין  בחלוקת 
במסדרונות  לתפילה  גורם  הדבר  שלעתים 
והציבור.  התפילה  כבוד  זה  שאין  ובמעברים, 
מצאתי שכך הביא בשו"ת מקור חיים )ג( בשם 
הגרש"כ מוילנא זצ"ל. אם כך, בוודאי שהפיצול 
הוא הנהגה שאינה ראויה ואין בהתנהגות כזו 
של האבל כל עילוי לנשמת הנפטר, אלא להפך 

חס וחלילה, והאמת והשלום אהבו. 

 בפיצול מניין קבוע יש פגיעה 
 בהבנה היסודית ששליח ציבור 
הינו שליח של הציבור ולא להפך
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הסיפור של רויטל
החדשה  המנהלת  תהיה  מי  תאמיני  לא  "את 
בשנת הלימודים הבאה.."  לחשה לי רויטל בזמן 

שהשתזפנו לנו בדשא שבבריכה.
הלימודים?!  את  לי  מזכירה  את  פעם  "שוב 
את  הכנת  כתיבה?  כלי  קנית  ספרים?  קנית 
עבודת החופש? למדת למבחן הקבצות? די! אני 

בחופש..." נזפתי בה. 
רויטל לקחה נשימה ארוכה וענתה בלי להיעלב. 
"בסדר בסדר, אז לא אגיד לך מי תהיה המנהלת 

שלנו..."
נשמתי גם אני נשימה 
וניסיתי  עמוקה 
החופש.  על  להתענג 
העיקר לא לחשוב על 
הספר,  ובית  הכיתה 
שנייה  במחשבה  אבל 
מי  לדעת  הסתקרנתי 

תהיה המנהלת.
בכלל  את  "איך 

יודעת?" שאלתי.
חיוך  חייכה  רויטל 
מסתורי אך לא ענתה. 
ביקשתי.  ספרי,"  "נו 
רוצה  אני  "עכשיו 
נחמדה?  היא  לדעת. 

היא כעסנית? היא נותנת הרבה עונשים? עושה 
מבחני פתע? ובכלל איך את יודעת לפני כולן?"

היא  שלי  השאלות  כל  את  שמעה  כשרויטל 
הפסיקה לחייך.

"מזה בדיוק אני חוששת," היא אמרה. "הולכת 
להיות לי שנה איומה..."

"מה? המנהלת כל כך, כל כך, נוראית? מי זאת?" 
קפצתי   – הבשורה  את  כששמעתי  "בהתחלה 
אני  זה  על  חושבת  שאני  ככל  אבל  משמחה. 
רויטל.  "את  וחוששת," אמרה  נעשית מתוחה 
הוסיפה  לך."  מספרת  אני  ולכן  טובה  חברה 

בשקט. 
"מה?? מה קורה לך? אני לא מבינה כלום. למה 
וחוששת?   מתוחה  את  ולמה  משמחה  קפצת 

ולמה את לא מספרת כבר מי זאת?" 
והמשיכה  דבריי  את  שמעה  לא  כאילו  רויטל 
בשלה: "את זוכרת מה עשינו כשמלכי המנהלת 

החרימה לגלית את הכדור?"
"כן, כעסנו כל כך ושלחנו משלחת לשוחח עם 
מלכי. אבל מה זה קשור? לא רצית לומר לי מי 

המנהלת החדשה?"
את  ביטלה  כשמלכי  עשינו  מה  זוכרת  "ואת 

היא  השנתי?"  הטיול 
התעלמה  ושוב  שאלה 

מדבריי. 
עשינו  זוכרת,  שאני  "בטח 

'אם  וצעקנו:  פינה  בכל  שלטים  תלינו  הפגנה. 
הייתה  זאת  בכלל'.  נלמד  לא  מבוטל  הטיול 
לי  נראה  למים,  בואי  ועכשיו  כיפית.  הפגנה 
ממש  את  המוח..  את  לך  חיממה  שהשמש 
מבולבלת. אני לא מבינה מה את רוצה להגיד."

הבאה  הלימודים  שבשנת  להגיד  רוצה  "אני 
אמא שלי תהיה המנהלת!" 

לך!  כיף  איזה  "מה? 
עכשיו  כלומר... 
הכול."  מבינה  אני 

גמגמתי.
ואילו  שתקה  רויטל 
למצוא  ניסיתי  אני 
שירגיעו:  מילים 
לא  היא  שלך  "אמא 

כמו מלכי..."
אמרה  "שטויות.." 
המנהלות  "כל  רויטל. 
ורוצות  נהדרות  הן 
התלמידות.  בטובת 
רק  שלי  אמא  אם 
תהיה נחמדה כל הזמן 
להוכיח  וכשצריך 
ולהעניש היא תמשיך 

להיות נחמדה יהיה כזה בלגן בבית הספר." 
איך  לחשוב  ניסיתי  צודקת,  שרויטל  ידעתי 
המנהלת  הייתה  שלי  אמא  אם  מרגישה  הייתי 
והייתי צריכה לראות איך שהתלמידות מדברות 
עליה מאחורי הגב ומשתתקות פתאום כשאני 

נכנסת. 
לפתע הבנתי שכל מורה ומנהלת היא גם אמא 
שכך   ומתביישים  במקומה  שנפגעים  לילדים 

נוהגים כלפי אמא שלהם. 
"את יודעת מה? אני בטוחה שאם נספר לשאר 
יתחשבו  הן  שלך  החששות  על  בכיתה  הבנות 
ויהיו רגישות יותר. ואולי נספר לכל התלמידים 

והתלמידות בארץ את הסיפור שלך?"
לבנות הכיתה!" התעודדה  נספר  נהדר!  "רעיון 

רויטל.
והתלמידות  התלמידים  לכל  נספר  איך  "אבל 

בארץ?" היא צחקה. 
בעלון  לילדים  סיפורים  כותבת  שלי  "אמא 
בטוחה  אני  הסיפור.  כל  את  לה  אספר  השבת 

שהיא תשמח לעזור..."  

ילדים פותחים את הלב
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maggeni@gmail.com :אשמח לתגובתכם
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למה שונאים אותנו?
׳יד  של  החינוכי  המערך  בחשיבות  להגזים  ניתן  לא 
ושם׳. המקצועיות, המסירות והיעילות של בית הספר 
מרשימות  ושם׳  שב׳יד  השואה  להוראת  הבינלאומי 
מערכת  גם  הכול  ולמרות  אליהם.  שנחשף  אדם  כל 
ולטעות.  לפספס  יכולה  כך  כל  וחשובה  מוצלחת 
ידידי  בגיליון הקודם  נקודה שהעלה  ברשותכם אחדד 

הרב יוני לביא.
הספר  ׳בית  את  היום  שמעסיקות  השאלות  אחת 
להוראת השואה שביד ושם׳ היא כיצד אנשים שגדלו 
בחברה הומניסטית הפכו לרוצחים מתועבים. במערך 
שכותרתו ׳הם בהחלט היו בני אדם׳, מסביר בית הספר 

שמדובר בתהליך שיכול לקרות לכל אחד. 
סטנפורד  באוניברסיטת  שנערך  ניסוי  מובא  במערך 
לשחק  אקראי  באופן  סטודנטים  חולקו  ובמסגרתו 
בכלא  אסיר  או  שומר  של  תפקיד  שבועיים  במשך 
מדומה. תוך זמן קצר הפכה התנהגותם של השומרים 
פרופסור  הניסוי,  שמנהל  עד  כך  כל  לברוטאלית 

את  להפסיק  החליט  זימברדו, 
הניסוי לאחר ששה ימים. 

הייתה  מהניסוי  המסקנה 
הוא  לרע  טוב  שבין  שהקו 
לפתות  ניתן  וחדיר.  גמיש 
אנשים טובים לחצות את הקו 

מסבירים  ופסיכולוגיים,  חברתיים  תהליכים  ידי  על 
לכך  ילדים  לחנך  ממליצים  הם  לכן  המערך.  כותבי 
משמעותי  החלטה  צומת  מול  יעמדו  שהם  שייתכן 
ויצטרכו לבחור האם להפוך לשותף ומבצע של מעשי 
עקרונות  על  לעמוד  או  אדיש  להיות  ואכזריות,  רשע 
מזהירים  מובן  לא  דרמטיות  של  בפרץ  שלנו.  המוסר 
פעם  רק  להתרחש  עלול  "זה   – המערך  בסיום  אותנו 
אחת בחיים; מי שיחמיץ את ההזדמנות יחיה בידיעה 

שיכולתי להיות גיבור אבל נתתי לרגע הזה לחלוף."
***

ילדים  לחנך  צריך  ולפיו  ושם׳  ׳יד  המסר מהמערך של 
מעשי  מלבצע  להימנע  ההזדמנות  את  יפספסו  שלא 
מוחלט  פרופורציות  אובדן  על  מעיד  ואכזריות  רשע 
בדברים  ולא  המעניינים  בדברים  מהתעסקות  שנובע 
בצורה  שחונכו  אנשים  מדוע  השאלה  החשובים. 
מעניינת  היא  שפלים  רוצחים  להיות  הפכו  הומאנית 

ומטרידה, אבל אינה השאלה המרכזית.
בשואה השתתפו גם אלפי רוצחים ברברים שלא גדלו 
בגרמניה המשכילה. אחד מהם היה השותף הלאטבי של 
סבא רבא שלי, שרצח אותו בשביל לזכות בסוסה שלו. 
כמותו היו רבים. רבים מאוד. אם היטלר היה משתמש 
יהודים, הכול  רק בכפריים הנבערים הללו כדי לרצוח 
היה בסדר? כל הבעיה היא רק עם האנשים המשכילים 

שרצחו? 
אדולף  כיצד  אינה  אותנו  להטריד  שצריכה  השאלה 
אייכמן הפך למפלצת, אלא כיצד אומה שלמה תמכה 
ועודדה רצח של יהודים. כיצד פרופסור חשוב ומוערך 
בנאצים  תמך  ימ"ש  היידגר  מרטין  כמו  לפילוסופיה 
אוטמר  כמו  משכיל  פרופסור  כיצד  בהתלהבות? 

ימ"ש,  פרשוהר  פון  פרייהר 
ותמך  באושוויץ  במחקר  עבד 
יהודים?  ברצח  בהתלהבות 

מינסטר  אוניברסיטת  וכיצד 
אחרי  המניין  מן  כפרופסור  לעבודה  אותו  קיבלה 

המלחמה?
ב-1930.  לא  וגם  ב-1940  מתחילות  לא  השאלות 
ההשכלה.  תקופת  לשורשי  יורדות  הללו  השאלות 
שנלחם  הנאורות  תקופת  של  בולט  רוח  איש  כיצד 
במרץ נגד חוסר סובלנות כמו וולטר, יכול היה להיות 
לכתוב  וולטר  ההין  כיצד  מובהק?  יהודים  שונא 
היא  היהודית  שהאומה  שהוציא  באנציקלופדיה 
הארץ׳?  כדור  את  מילאה  פעם  שאי  ביותר  ׳הבזויה 
כיצד לא רעדה ידו כשסיים וכתב בנדיבות לב – ׳ובכל 

זאת לא צריך לשרוף אותם׳? 
הרוצחים  כלפי  מכוונות  להיות  צריכות  לא  השאלות 
הרבה  כך  כל  איך  ומעודדיהם.  שולחיהם  כלפי  אלא 
אנשים משכילים והומאנים שנאו ותיעבו אותנו? איך 
ולמה אומה שלמה יצרה מכונת השמדה? האנטישמיות 
ולא התהליכים  גרמה לשואה 
אלו  על  שעברו  החברתיים 

שלחצו על ההדק. 
***

את השאלה ׳מדוע הם שונאים 
וטובים  רבים  שאלו  אותנו?׳ 
במהלך ההיסטוריה. עם מתן שוויון הזכויות ליהודים 
חשבו היהודים שכשנתנהג כמו הגויים יפסיקו לשנוא 
אותנו. כך חשב י.ל. פינסקר עד הפוגרומים ברוסיה, כך 

חשב תאודור הרצל עד משפט דרייפוס.
הציונית,  התנועה  מראשי  הרצל,  וגם  פינסקר  גם 
לא  אותנו  שונאים  שהגויים  והבינו  לבסוף  התפקחו 
שורשיות  מסיבות  אלא  מהם,  שונים  שאנחנו  מפני 
לא  שהשואה  נפנים  אנחנו  שגם  מאוד  כדאי  יותר. 
על  שעברו  ותרבותיים  חברתיים  בתהליכים  התחילה 
גרמניה בשנות השלושים של המאה העשרים. השואה 
הפוגרום  לפני  ועוד  נולד  שהיטלר  לפני  עוד  התחילה 

בקישינב, עוד לפני חמלניצקי ועוד לפני מסעי הצלב. 
של  עמוק  היסטורי  בהקשר  ללמוד  יש  השואה  את 
מאות שנות שנאת יהודים. השאלה שצריכה לנקר לנו 
אלא  רוצח,  להיות  הפך  נאור  אדם  למה  אינה  בראש 
בצורה  יהודים  שונאת  ונאורה  שלמה  תרבות  למה 
אותנו  להטריד  שצריכה  השאלה  זאת  אובססיבית. 
העשרים  במאה  גם  רלוונטית  היא  הצער  ולמרבה 

ואחת.
***

נדגיש שוב את המובן מאליו. המערכת החינוכית של 
ומעבר  מעל  עושה  היא  שבח.  לכל  ראויה  ושם׳  ׳יד 
אסור  אבל  הבאים.  לדורות  השואה  זיכרון  בהנחלת 
שהשבחים הרבים יסנוורו אותנו מלראות את הפגמים 

שקיימים בכל מערכת אנושית.

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com

השאלה המרכזית היא איך כל כך 
הרבה אנשים משכילים והומאנים 

שנאו ותיעבו אותנו?
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בבתיהם  החג  אווירת  האחרונות,  השנים  במהלך 
הכר.  מבלי  השתנתה  איש  אלף  ממאה  למעלה  של 
ובישולים  הפלטה  על  שמתחמם  אוכל  עוד  לא 
המתבשל  טרי,  אוכל  אלא  החג,  לפני  קדחתניים 
בחג עצמו ומגביר את שמחת החג. הסיבה לכך היא 
החג"ז, מכשיר השולט על זרימת הגז, ובכך מאפשר 
כיבוי של האש במהלך החג.  החג"ז שפותח על ידי 
פי  על  בחג  בישול  שמאפשר  רק  לא  צומת,  מכון 

ההלכה, אלא גם דואג לבטיחות.
בימים הקרובים ֵיצא דגם חדש של החג"ז, המאפשר 
תזמון של הבישול. הדגם החדש מצויד בברז גז עם 
לחג  לבישול  לשמש  ויכול  דליפות,  למניעת  חיישן 
התקנים,  מכון  של  אישור  יש  לחג"ז  השנה.  וכל 

אותו  להשיג  יהיה  וניתן 
ובחנויות  צומת  במכון 

הארץ.  ברחבי  רבות 
  zomet.org.il באתר  למצוא  ניתן  נוספים   פרטים 

או בטלפון 029932111
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חידה לפרשת ואתחנן
 באיזה פסוק בפרשת השבוע נמצא 

את כל אותיות הא"ב?
תשובה לפרשת דברים

החידה הייתה: 
מהי המילה המופיעה גם בפרשה וגם בהפטרה וקשורה 

גם למגילה?
הפתרון:  איכה ומגילת איכה.

ֲאֶכם ְוִריְבֶכם"  ׂ י ָטְרֲחֶכם ּוַמשַּ ׂא ְלַבדִּ בפרשה - "ֵאיָכה ֶאשָּ
)דברים א,יב(.

ְמֵלֲאִתי  ֶנֱאָמָנה  ִקְרָיה  ְלזֹוָנה  ָהְיָתה  "ֵאיָכה   –  לתגובות: info@hidonim.com בהפטרה 

ה  ְוַעתָּ ּה  בָּ ָיִלין  ֶצֶדק  ט  פָּ ִמְשׁ
ִחים" )ישעיהו א,כא(. ְמַרצְּ

ָבה  ָיְשׁ "ֵאיָכה   – איכה  מגילת 
ָרִתי  ָשׂ ַבּגֹוִים  ִתי  ַרבָּ ַאְלָמָנה  כְּ ָהְיָתה  ָעם  ִתי  ַרבָּ ָהִעיר  ָבָדד 

ִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס" )איכה א,א( ועוד. מְּ בַּ
נשמח לארח את חידותיכם במדור זה עם ציון שמו של 
כותב החידה. רעיונות שלחו לכתובת המייל המצורפת 

מטה עד שלושה שבועות לפני פרסום החידה.
"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת מצווה, 

למשפחה, לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה.
בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"



11



12

"תנו עיניכם ב)ערכי(משפחה"
"לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיוהכ"פ 
שבהן בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. 
ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך... 
אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה" )משנה סוף תענית(
"יפיפיות שבהן מה היו אומרות ? תנו עיניכם ליופי
שאין האשה אלא ליופי. מיוחסות שבהן מה היו אומרות?
 תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האשה אלא לבנים" 
)תענית לא,א(
יום  שהוא   - )ששי(  אתמול  שחל  באב  ט"ו  יום-טוב  לרגל 
המשפחה,  אל  עינינו  נפנה   - והנישואין  האירוסין  השידוכין, 
זו  המלצה  במשפחה".  עיניך  "תן  )שצוטטה(:  המשנה  כציווי 
להבדיל  שבהן",  "מיוחסות  בפי  שצוטטה(  )בגמרא  מובעת 
ושוטחות  המשפחה,  לערכי  אלטרנטיבה  המציעות  מ"יפיפיות" 
מטרה מוחצנת: "תנו עיניכם ליופי". המעיינים יבחינו כי מעלתן 
של  המיוחסות – המתחרות מול מעלת היופי החיצוני – איננה 
)"גזע  המיוחס  והגזעי  המשפחתי  העבר  על  המצביע  ה'ייחוס' 
"לפי  ה...עתיד;  היא  המיוחסות  של  ה'נדוניה'  תרשישים"(. 
דהיינו המשך השושלת והצאצאות  לבנים",  שאין האשה אלא 
המשפחתית החמימה. חדי עין יבחינו כי לשון המשנה שצוטטה 
היא "תן עיניך במשפחה", ואילו לשון הגמרא היא בשינוי אות: 
"תנו עיניכם למשפחה". חדי לשון יבארו כי ההבדל הוא בין מבט 
מבט אל העתיד הנושא  אל העבר והתפארות 'במשפחה', לבין 

עין 'למשפחה', להקמת משפחה.
ערכי משפחה

מערער  במחוזותינו  משמע(  )תרתי  הגואה  הלהט"בי  השיח 
הבסיס  את  תחילה,  בכוונה  אף  ואולי  מלאה  בהכרה  ביודעין, 
ש'ערכי  בהדגשה,  לומר  יש  אכן,  משפחה'.  'ערכי  שמכונה  למה 
והנסיגה  גם מכח ההתפתחות הרפואית  המשפחה' מתערערים 
החברתית המאפשרות בעצה אחת חד-הוריות מרצון, באמצעות 
*. איפשור טכנו- ופונדקאית )+תורמת( לגברים  'תורם' לנשים 

כל  את  המנפצת  פוסט-מודרניזם  באוירת  המגובה  זה,  רפואי 
ערכי העבר, וחבירתו לאידאולוגיה )'קהילה', 'גאוה'( הלהט"בית 
מנביט  זה  צירוף   – ותקשורתית(  פוליטית  )מבחינה  האלימה 
התרבות  ערכי  כל  את  תמחץ  אשר  חברתית  אטום  פצצת 

המוכרים לנו בציויליזציה המערבית. ולואי שאתבדה...
נעזוב את המילים הגבוהות, ואת עולם האידאולוגיה אשר רוב 
בני האדם אינם שקועים בהם, ובודאי לא בדור ה'פוסט'. נשוב 
בפוקוס,  שנמצא  זה  שהוא  הפרטי,  לאדם  לאינדוידואל,  דוקא 
ועמו צרכיו ורצונותיו ומאווייו, וכן, גם יצריו. הפעם מבטי מופנה 
לגיל הביניים פלוס, לאלו שדם הנעורים שקט מעט בעורקיהם, 

והם כמהים, או לפחות זקוקים, למעט נחת ורגיעה. 
חד-הורית,  או  חד-מינית  החדשה',  ב'משפחה  כי  מאמין  אינני 
ניתן למצוא סיפוק משפחתי ולהתרווח על ספת התא המשפחתי 

לייצר  ניתן  כי  מאמין  אינני  הצולע. 
במסגרת חד-מינית תחליף למשפחה 

בגיל מבוגר. אינני מאמין במחקרים סוציולוגיים )אם יש כאלו?( 
שמצביעים על יחסי משפחה חד-מיניים הדוקים בגיל מתקדם, 
כי  כי הפירוד היא האופציה הרווחת. אינני מאמין  ואני משער 
תא חד-מיני, וכמוהו חד-הורי, מסוגלים להצמיח קשרי משפחה 
נח  ימי  מאז  האנושית,  התרבות  בכל  שמצוי  כפי   מסועפים 
ובניו. ואכן, לצערי, דומה כי האג'נדה הפוסט משפחתית איננה 
מחשיבה כלל את קשרי המשפחה של סבים וסבות לדורותיהם, 
דודים ודודות ושלוחותיהם, בני דודים והסתעפויותיהם, נכדים 
ונינים שפרחו מן הקן לאויר החפשי ואין עיניהם ולבם ל'יחוסם'. 

איש לדרכו העצמאית, האינדוידואלית. ביי! 
עט  ולאנשי  ומשוררים  לסופרים  רוח,  לאנשי  בזאת  קורא  אני 
ומקלדת, לבמאים וליוצרי 'מדיה חיובית'; התגייסו לפאר ולרומם 
את 'ערכי המשפחה', ואת התרבות ההיסטורית של משפחולוגיה 
רוח  למשבי  המגוייסת  מהתקשורת  התעלמו  וחמימה.  חיובית 
חדשניים ומרוחות הרפאים המשוטטות בחלל החברתי. בעצם 

לחמו בהן בעוז!  
טעם החיים

ונשוב לגיל המעבר: ללא משפחולוגיה, ללא אילן יוחסין לשעבר 
ולשעתיד – מה יתרון לו לאדם בכל עמלו שעמל תחת השמש? 
את  מייעדות  הללו  הפוסטיות  והאופנות  האלטרנטיבות  כל 
המבוגרים והמבוגרות, חסרי המשפחה הנורמטיבית, לסיים את 
חייהם כגלמודים מרצון. גם אם הם יתגוררו בבית אבות, יוקרתי 
ופעלתן ככל שיהיה, טעם החיים מהם והלאה, ללא קרוב ומודע 

של ממש, ללא משפחה אמיתית שהיא לשד החיים.
קיומי  כאינטרס  משפחה'  'ערכי  על  חשבו  הצעיר;  לגיל  ונשוב 
הדוחה לעתים ערכים או אתגרים אחרים. תנו עיניכם  שלכם 

למשפחה!
מאודם  בכל  שניסו  ולגברים  לנשים  הנוכחית  ברשימתי  מתייחס  אינני   *[
להעמיד  יכולים  שאינם  או  בידם,  עלתה  ולא  ה'תקני'  זיווגם  את  למצוא 

צאצאים 'כדרך כל הארץ' מסיבות רפואיות או פסיכולוגיות.[ 

)נכתב במוצאי ת"ב(

נקודת מבט
'משפחה חדשה' - פצצת 
אטום חברתית ותרבותית
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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 

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


