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הרב ראם הכהן על דין כיבוי שריפה בשבת בימינו 

כך עונים את המעיקות?
פרשתנו מלאה באתגרים אנושיים ומשפחתיים –יעקב ולאה, 
והכואב  דו-השיח הקשה  ובעיקר  ולבן,  יעקב  הילדים,  לידת 

שבין יעקב ורחל.
מיעקב  רחל  מבקשת  אנוכי",  מתה  אין  ואם  בנים  לי  "הבה 
ויאמר  ברחל  יעקב  אף  "ויחר  בכעס:  מגיב  ויעקב  בכאבה, 

התחת אלוקים אנוכי?"
מתייחס  רבה  ומדרש  וכואבת,  מפתיעה  יעקב  של  תגובתו 

בביקורת לדבריו: 
שבניך  חייך  המעיקות?  את  עונים  כך  הקב"ה:  לו  "אמר 
עתידים לעמוד בפני בנה" – חוסר רגישות מול אשתו העקרה.
פרשנים אחרים חושפים רבדים רוחניים נוספים בכאבם של 

יעקב ורחל, ועיקר דבריהם הוא בנושא התפילה. 
הרמב"ן מפנה את הביקורת כלפי רחל: "ובאמת דעתה לאמר 
עצמה  שתמית  אין  ואם  בנים  לה  שייתן  עד  עליה  שיתפלל 
הצדיקים  תפילת  שאין  בקנאתה...  כהוגן  שלא  דברה  בצער, 
בידם שתענה על כל פנים ובעבור שדיברה דרך געגועי הנשים 

האהובות להפחידו במיתתה חרה אפו".
יעקב ורחל מבינים שפרי בטנם תלוי בבורא עולם, רחל מפנה 
קנאתה   - בכעסה  שיתפלל,  ותובעת  יעקב  כלפי  כאבה  את 
ולהניח שהוא  יעקב  של  בכאבו  להבחין  מצליחה  לא  היא   -
אלא  בידיו  אינה  לתפילה  שההיענות  אלא   – עליה  מתפלל 

בידי הבורא. 

שלא  אפשר  אי  יעקב  "כי 
התפלל עליה אלא שלא נתקבלה 
תפילתו... וייחר אפו שהדבר בידי 

אלוקים ולא בידו".
 – הרמב"ן  מלמדנו  גדול  לימוד 

את  לקבל  כדי  להתפלל  היכולת 
מבוקשנו היא זכות וחובה גדולות שבהן זיכה שומע תפילה 
מצבי  כלל.  ודאית  אינה  לתפילה  ההיענות  אך  ברואיו,  את 
חיים מאתגרים רבים אינם נענים על ידי תפילה. רחל הניחה 

שאם רק היה מתפלל יעקב הייתה נפקדת, ולא היא. 
האתגר להאמין בתפילה כמחוללת שינוי במציאות ועם זאת 
להבין את מגבלותיה נמצא בבסיס כעסו של יעקב. היכולת 
זאת  ועם  החיים  לאתגרי  ממשי  כפתרון  בתפילה  להאמין 
לקבל בענווה את הקושי המתמשך כשהמציאות לא משתנה 

היא לקח מרכזי מאתגר העקרות של רחל. 
ביקורת מועברת על רחל – על שפת ה"איום" מול מציאות 
לא רצויה – "ואם אין מתה אנוכי", וגם על חוסר הרגישות 
לקושי של יעקב העומד אף הוא מתוסכל מול חוסר ההיענות 
רגישותו  חוסר  על  יעקב  על  גם  מועברת  ביקורת  לתפילתו. 

כלפי המועקה של רחל וקשייה. 
לחוסר  סלחנות  שום  אין  ורוחני  אישי  משבר  בשעת  גם 

רגישות כלפי הזולת, כאבו וקשייו. 
דיבור כואב קצר בין איש לאשתו - וכל כך הרבה ללמוד ממנו. 

מעשה אבות סימן לבנים. 
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בשביל מה להעפיל השמימה?
אמת",  ה"אמרי  בעל  גור,  מאדמו"רי  אחד  על  מסופר 
שלמד עם בנו הקטן פרשת שבוע. בהגיעם לסיפור חלומו 
כבר  יעקב  בנו: אם  - שאל האדמו"ר את  אבינו  יעקב  של 
רואה סולם המוצב ארצה וראשו מגיע לשמים - מדוע לא 

ניצל את ההזדמנות לעלות ולטפס גם הוא לשמים?! 
ענה לו בנו הקטן - הרי מיד אחרי כן כתוב "והנה ה' ניצב 

עליו" - ואם ה' כאן, לשם מה 
יעפיל לחפשו במקום אחר?!

תורת חיים
רבות  ואמונות  דתות 
תפיסות  על  מבוססות 

השוללות את החיים ואת העולם הזה. "איש הדת" באותן 
דתות, הוא זה העורג לעולם עליון המשתרע מחוץ לעולמנו 
זה הנבדל כמה שיותר מהעולם הזה. לעומת  הממשי, הוא 
מאבני  אחת  הפוכה.  בדיוק  היא  היהודית  האמונה  זאת, 
היסוד של אמונתנו היא שהדבקות בא-ל נעשית ומתרחשת 

דווקא כאן בעולם הממשי. 
לאמונה  ביטוי  הינו  יעקב  של  בחלומו  הנחזה  הסולם 
בעוד  הזה.  בעולם  נעשית  בה'  שהדבקות  בכך  המכירה 
שבסולם עולים ויורדים מלאכים, הרי שיעקב עצמו נשאר 

למטה בארץ ושם ממש מתגלה ומדבר אליו ה'. 
השמים  אל  להגיע  הדרך  הוא  יעקב  של  משסולמו  יותר 

למעלה, הוא הדרך שבה ה' יתברך יורד ומתגלה למטה.
שער השמים

שאלת השאלות היא איך וכיצד ניתן לגלות ולעבוד את ה' 
בעולם כל כך רחוק מן השמים העליונים? כיצד ניתן להביא 
כאן  ניצב  להיות  בסולם,  הקב"ה  של  כביכול,  ל"ירידתו", 

בתחתיות ארץ? 
כשיעקב מקיץ משנתו, הוא קובע קביעה ברורה: "אכן יש ה' 
במקום הזה... אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים" 
יעקב  יודע  שחווה,  האדירה  ההתגלות  אחר  )כח,טז-יז(. 
הוא  זה  וכי  לארץ  יורד  אלוקים  ה'  אכן  כי  מוחלט  באופן 

"שער השמים". 
השיעור הוא השער

הביטוי "שער השמים" שטובע יעקב, טומן בחובו משמעות 

עמוקה עד מאוד.
ישראל,  כבני  אנו,  שבה  הדרך 

וגילויו  לירידתו  להביא  יכולים 
ה'.  לנו  שקבע  ה"שערים"  דרך  היא  בעולמנו  הקב"ה  של 
שאנו  המדויקים  השיעורים  הם  ה'  שקבע  ה"שערים" 
לומדים ומוצאים בתורתנו הקדושה. אלו הם פרטי ההלכות 

ודקדוקי המצוות שאנו מוצאים בספרי ההלכה.
"שער" לשון "שיעור", שיעור 

פירושו מידה מדויקת. 
כאשר אנו עומדים בשיעורים 
עליהם  ושומרים  ה'  שקבע 
השער  את  אנו  פותחים   -

ל"שמים" - לרבש"ע, שיתגלה ויופיע כאן.
בשיעור  הוא  עומד  בזמנה,  שמע  קריאת  הקורא  אדם 
אדם  לגילויו.  ה"שער"  לפתיחת  ומביא  ה',  שקבע  ובמידה 
המברך ברכת המזון אחר שאכל שיעור "כזית" - אוחז הוא 

בשיעור שקבע ה' ומביא לפתיחת ה"שער" להופעתו.
זה השער לה' צדיקים יבואו בו

השיעורים  ההלכות,  פרטי  בכל  והדקדוק  ההקפדה  לעתים 
אותם  דווקא  כי  נראה  לעתים  ומייגעת.  קשה  והמידות, 
ה'  עבודת  הם   - ועוצמתיים  כגדולים  הנחזים  דברים 
האמתית, בעוד שפרטי ההלכות והשיעורים הרבים נראים 

כאזוטריים ומגוחכים. 
לא כן פני הדברים.

הקב"ה בכבודו ובעצמו קבע, דרך חכמיו, מהם השיעורים 
ומהי המידה הנכונה לכל דבר ועניין. הקב"ה הוא זה שקבע 
דווקא  זה.  בעולמנו  ויתגלה  יופיע  הוא  מהו השער שדרכו 
אמיצי הכוח המצליחים להקפיד ולשמור כמה שיותר על 
יבואו  אשר  ה"צדיקים  אלו  הם   - הקב"ה  של  שיעוריו 

בשערו של ה' ".
היא.  חיים  תורת  שתורתנו  חלקנו  טוב  ומה  אשרינו 
אשרינו שאיננו צריכים לטפס במעלה הסולם הגדול עד 
השמים כי אם לפתוח את השערים הנכונים אשר יביאו 

לכך שהקב"ה, בכבודו ובעצמו, ירד ויחול כאן בקרבנו.
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הסולם הנחזה בחלומו של יעקב הינו 
ביטוי לאמונה המכירה בכך שהדבקות 

בה' נעשית בעולם הזה

atharnoy7@gmail.com :לתגובות
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הסיגד ואנחנו
ליום  האחרונות  בשנים  הפך  שעבר,  בשבוע  שנחגג  הסיגד  חג 
המעלה על נס את הקהילה האתיופית ששבה לארצה לאחר שנות 
התופעה  את  כמה..(.  להעריך  ניתן  ולא  )וכמעט  ארוכות  גלות 
של  בהקשר  לראות  יש  העברי,  השנה  בלוח  לחג  הפיכתו  של 
להחזיר  שמבקשת  ובעולם,  בישראל  שהתפתחה  חיובית  מגמה 
מחדש  חיבור  ומאפשרת  התרבותי  השיח  למרכז  האתניות  את 

נעלמו  שקצת  ומסורות  לשורשים 
העשרים  שנות  של  ההיתוך  בכור 

של המאה הקודמת. 
בראש מורם

מרחב  יש  היום  של  בישראל 
להתחבר  שונות  אתניות  וקבוצות  לעדות  מעודד  ואף  מאפשר 

מחדש לשורשים, בגאווה ובראש מורם. 
ורק  החל מציון ה"נוביגוד" שנחגג ברוסיה כראש השנה האזרחי 
במובן  הוחרם  ולכן  דתית-נוצרית  קונוטציה  בטעות  קיבל  בארץ 
מסוים.. רק בשנתיים האחרונות הרשו לעצם בני הדור השני לטעון 

לחפותו מסממנים נוצריים ועל כן חזרו לציין אותו בחוצות. 
של  והגירוש  היציאה  לציון  יום  של  קביעתו  היא  נוספת  דוגמא 
נבע  כן  שגם  בנובמבר,  ב-30  ומאיראן,  ערב  מארצות  היהודים 
מקריאות של יהודים-ישראלים ששורשיהם בארצות ערב, להכרה 

בתרבות ובהיסטוריה הארוכה של היהדות "המזרחית". 
די בשתי דוגמאות אלו כדי להבין את התאוצה שתפס חג הסיגד של 
יהודי אתיופיה, במרחב הציבורי והחינוכי בישראל. שהרי מרבית 
עולי אתיופיה, לא בהכרח זכרו או גדלו על ברכי החג הנ"ל, בהיותם 
העולים  באתיופיה.  המסורת  שומרי  היהודים  ממנהגי  מרוחקים 
הראשונים שהגיעו ארצה במבצעים המפורסמים "משה" ו"שלמה" 
היו יהודים כפריים ששמרו על המסורת היהודית הקדומה, אך לא 
בהכרח העולים מהשנים האחרונות שהגיעו מרקע תרבותי וזהותי 

בשולי החברה היהודית. 
בכל מקרה, החג הייחודי לבני הקהילה האתיופית, נוצל להזדמנות 
את  להעלות  וכמובן  מסורתם  את  לחגוג  הקהילה  בני  עבור 

מצוקותיהם על סדר היום. 
בשוב ה' את שיבת ציון

ארצה,  שעלו  היהודים  את  לראות  הוא  מאוד  מרגש  מעמד  אכן 
כאשר  לציון,  לשוב  וציפייה  געגועים  של  ארוכות  שנים  לאחר 
יהודית  קהילה  למצוא  יום  בכל  אנו  זוכים  לא  התגשם.  חלומם 
היא  כך הרבה שנים, כאשר  כל  ולאורך  נטועים עמוק  ששורשיה 

מתחברת מחדש לארץ האבות. לראות 
שוב בעיניים שלנו את נס שיבת ציון, 

בצבע מלא ובעדות חיה.
את  שקלטה  בירושלים  בשכונה  האחרונות  בשנים  לחיות  זכיתי 
מספר העולים הגדול ביותר מבין שכונות העיר. סיטואציה זו יכולה 
הייתה להפוך לקשה ולהוות נטל כבד על השכונה ובעיקר על מוסדות 
לעשות  הגדילו  האחרונים  אלו  ודווקא  שזכינו  אלא  שבה,  החינוך 
בקליטה של הילדים ומשפחותיהם. 
ניתן  המפעל  שעיקר  הדבר  נכון 
הממלכתיים  הספר  בתי  שני  בידי 
ומשפחות  מאחר  בשכונה,  דתיים 
העולים עברו גיור ולכן עליהם היה 
לעמוד בתנאי של שליחת הילדים 
למוסדות חינוך מהזרם הדתי, אולם אלו שמחו על שנפל בחלקם 

להיות חלק מקליטת הילדים והתוצאות מדברות בעד עצמן.
מכל  משפחה,  כל  בני  שבו  כללי,  שכונתי  לחג  הפך  הסיגד  חג 
מוצא שהוא, חוגגים יחדיו – ועל הבמה המרכזית עולה המסורת 
תפאורת  המוזיקה,  האוכל,  המלבושים,   - בתפארתה  האתיופית 
כולם  והאינג'רה.  הקפה  של  המיוחדים  והריחות  האתיופי  הכפר 
יושבים תחת האוהל הגדול שנפרש על הדשא, שותים את הקפה 
בילדים  וצופים  האתיופית,  המוזיקה  לקולות  מתנועעים  המיוחד, 
ששרים את השיר על החסידה שמביאה בכנפיה בשורה מירושלים...

להעניק תחושת שייכות
לקהילה חינוכית וחברתית מלוכדת וחזקה יש יתרונות וכוח גדול 
לשינוי פני החברה. חוסנה של קהילה נמדד לא רק ביכולתה לדאוג 
שנמצא  למי  להעניק  ביכולתה  בעיקר  אלא  ולצרכיהם,  לחבריה 
להכניס  שייכות.  תחושת  אותה  את  יותר  מרוחקים  במעגלים 
הביתה פנימה את אלו שאינם חלק מהקהילה וששפתם שונה... 
ויחד עם זאת לסייע להם לשמור על שפתם וזהותם המקורית ולא 

לדחוק בהם או לצפות שייטמעו וישילו מעליהם את העבר.
אני צופה בגאווה בילדיי שגדלים ביחד עם ילדי העולים ויכולים 
לירושלים, את המסע שלהם  הגעגועים  סיפורי  לספוג מהם את 
ושל משפחתם לארץ במסירות כה גדולה, את התרבות האתיופית 
הנעימה שיש בה ענווה וכבוד למבוגר ולאחר, ויודעת שאלו הם 
מרכיבים בחינוך שיוסיפו להם קומה מרהיבה באישיותם ובחלקם 

בארץ הזאת. 

הכל חינוך

 chinuch@toravoda.org.il :לתגובות
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 חוסנה של קהילה נמדד בעיקר 
ביכולתה להעניק למי שנמצא במעגלים 

מרוחקים יותר תחושת שייכות
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בא לידי ביטוי

רואים את הקולות
שובע וחרון אף

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה".
אמנים-מאמינים מבינים יותר ויותר שהם צריכים 

מ'אוהלו  שלהם,  הנוחות  מאזור  לצאת 
האמנות  עם  ה'  את  ולעבוד  יצחק'  של 
את  להשמיע  ושם  אחר,  בשדה  שלהם 

קולם.
נשלטת  בציבור  האמנות  נחלת  כיום 
החידוש  ולכן  מאמין  הלא  הציבור  ע"י 

והאתגרים כאן עצומים:
לאמנות  המוכרים  במוסדות  השתלבות 
ושמירה על עבודת ה' שלי )'עם לבן גרתי 

ואחר עד עתה'(.
ההשתלבות - היצירה שלי, חייבת להיות 
ליצור  כדי  לאחר,  החיבור  נקודת  מתוך 

לקבל  פתיחות  שתהיה  כך  וזך,  נח  אוויר 
)כ'מעשה  ולהשפיע  להתנהל  ואוכל  ממני 

מבעל תפילה' ו'אורח בעל כנפים' )אור וריח של רבי 
נחמן(.

האומן  של  האמתית  ההצלחה   - יתברך  ה'  עבודת 
היא להיות בכנות אמתית. ליצור כדי לעשות נחת 
רוח לה' יתברך ולא ליצור כדי למצוא חן ולהאכיל 

הוקרה,  שמחפש  האגו  את 
הכישרון  על  ומחמאות  כבוד 
אלא  שלי,  לא  הוא  )שבאמת 

להביא  שמים(,  מידי  לי  ניתן 
חלילה  ולא  בעבודות  ושמחה  תקווה 

עצב.
השליחות היא להאיר את החשכה.

מה'  לבקש  היא  שלי  התפילה  עבודת 
יתברך לרדת איתי 'לחרן' ולהוציא אותי 

משם עם רכוש גדול.
חלק מהעבודות שלי הן עבודות שבירות 
ונשברות  משברים  נוצרות  הן  מאוד. 

בשלב מסוים לקונים. זה הכוח שלהן!
לאחר שעבודה לא יצאה כפי שתכננתי, 
'זבל'  חלקים ממנה בונים יצירה חדשה. 
החדשה.  העבודה  את  מדשן  אחת  של 
פינה'.  לראש  היתה  הבונים  מאסו  'אבן 
תשרוד  היא  הרוכש,  אצל  נמצאת  כשהעבודה 
במצבה עד שהרוכש לא יזדקק לקבל ממנה יותר ואז 
היא תתפרק. היא לא תיקח אנרגיה, היא לא תהווה 

עבודת אלילים.
כתיבה ויצירה: האמנית דניאלה אזולאי.
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יש לכם שאלות בענייני לשון? 
yetsion@gmail.com :מוזמנים לפנות

 'עץ גן עדן' פורצלן 
וזכוכית 2015

שתיים דקלים
שאלה:

לעץ הדקל ישנם שני מינים – דקל זכר ודקל נקבה. 
או  זכר  בלשון   – לדקל-נקבה  להתייחס  נכון  איך 
נקבה? האם יש לומר "האבקנים מפרים אותו" או 

"מפרים אותה?"
תשובה:

השאלה מציגה את ההבדל שבין מין דקדוקי ובין מין 
טבעי. בעברית, שלא כבשפות אחרות, לכל שם עצם 
ישנו מין דקדוקי – זכר או נקבה. כך הוא כמובן לגבי 
בני אדם ובעלי חיים - איש או אישה, צבי או צבייה – 
אך גם לגבי חפצים דוממים שאין להם מין טבעי כלל. 
כך, אבן בעברית מינה נקבה, ואילו סלע הוא זכר. ההר 
הגבעה נקבה. היו שניסו למצוא כללים  הוא זכר, אך 
ייקראו  גדולים  עצמים  )למשל:  זו  בחלוקה  כלשהם 
אך   – נקבה(  בלשון  ייקראו  שימוש  כֵלי  זכר;  בלשון 
לכל כלל יש חריגים רבים מאוד, ובסופו של דבר נראה 
הילדים:  סופרת  כלשון  היא  המתאימה  שהתשובה 

ככה זה בעברית.
בלשון  בעברית  לראשונה  מתועדת  דקל  המילה 
"שבעים  הלשון  לתורה,  אונקלוס  )בתרגום  המשנה 
הדקדוקי  ומינה  דקלין"(,  "שבעין  מתורגמת  תמרים" 
מדידה  שיטת  בגמרא  מובאת  למשל  כך  זכר.  הוא 
עתיקה: "הרוצה לידע כמה גובהו של דקל ימדוד צילו 

וצל קומתו ויודע כמה גובהו 
של דקל". הלשון "גובהו של 
דקל" )ולא "גובהה"( מעידה 

כי זכר לפנינו.
אכן  בוטנית  מבחינה  ברם, 

ישנם דקלים שהם זכרים, והם האחראים על ההפריה, 
גדלים  עליהן(  )או  ועליהם  נקבות,  דקלים  וישנם 
מכבדות התמרים. אז איך נקרא לדקל-נקבה – הוא 
בעל   – דומה  ממקרה  ללמוד  שיש  נראה  היא?  או 
חיים ממין נקבה שהמין הדקדוקי של שמו הוא זכר. 
ֻדָּבה, והדוב יכול להיות דוב  למשל הדוב. בתנ"ך אין 
נקבה.  דוב  גם  אך  ג(,  איכה  ִלי",  הּוא  אֵֹרב  )"ּדֹב  זכר 
ִמן  ֻּדִּבים  ְׁשַּתִים  "ַוֵּתֶצאָנה  כך נאמר במעשה אלישע: 
למדנו  והמספר  הפועל  ומצורות  ַוְּתַבַּקְעָנה",  ַהַּיַער 
בדומה,  דובות.  בעצם  הם  כאן  האמורים  שהדובים 
נאמר בתהילים: "ְּכאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵּכן ַנְפִׁשי 
ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱא-ֹלִהים", והאייל כאן הוא כנראה איילה, 

שהרי נאמר "תערוג" ולא "יערוג".
השייך  מובהק  בהקשר  שכשמדובר  נראה  לכך,  אי 
המין  את  לו  להתאים  נכון  הדקל,  של  הטבעי  למינו 
הדקדוקי, ולומר אפוא "האבקנים מפרים את הדקל, 

והיא נותנת פירותיה בעין יפה".

ַ
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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

משו"ת בארץ
ב 

שו
הי

ב 
ור

ל 
א

ני
ת

 ע
ת

יב
ש

ש י
א

 ר
הן

הכ
ם 

א"
 ר

רב
ה

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

כיבוי שריפה בשבת
שאלה: האם מותר לכבות שריפה בשבת?

תשובה: 
מותר  דברים  אילו  לבירור  שלם  פרק  יוחד  שבת  במסכת 
עצמה  השריפה  שאת  ופשיטא  בשבת,  הדלקה  מן  להציל 

אסור לכבות. ואכן כך כותב הרמב"ם )שבת יב,יג(:
ממון  איבוד  מפני  אותה  המכבה   - בשבת  שנפלה  דליקה 
נפשות,  איבוד  אלא  שבת  דוחה  ממון  איבוד  שאין  חייב, 

שלא  כדי  אדם  בני  יצאו  לפיכך 
תלהט,  האש  ויניחו  ימותו 
ואפילו שורפת כל המדינה כולה.

לא  מדוע  א.  לפנינו:  דיונים  שני 
ממונו  את  להציל  לאדם  התירו 

בשבת לדעות שהאיסור אינו אלא מדרבנן? )בעזרת ה' נעסוק 
במציאות  שרפות  של  מציאות  האם  ב.  הבאה(.  בפעם  בזה 
כיבוי  נפש שמחייב  פיקוח  או ספק  איבוד ממון,  הינן  ימינו 

הדלקה?
כיבוי בספק פיקוח נפש 

ספק  של  שבמציאות  ברור  ההלכה  יסודות  ומכל  מהרמב"ם 
פיקוח נפש חלה חובה לכבות את הדלקה. וברור שגם ספק 
רחוק מחייב הצלה, גם אם היא כרוכה בחילול שבת, שהרי 

שנינו במשנה ביומא )ג,ע"א(: 
מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק 
חי ספק מת, ספק נכרי ספק ישראל - מפקחין עליו את הגל. 

וכך נפסק בפוסקים ובשו"ע )שכט,ג( ורואים שגם בספקות 
רחוקים חובה להציל גם תוך כדי חילול שבת. 

אלא  נוהג  אינו  המשנה  שדין  )שלד,כו(  הרמ"א  קבע  לפיכך 
בזמנים כתיקונם, כשישראל בארצם, אך לא בזמן שמצטרף 

לכך חשש פיקוח נפש מצד השכנים הנוכרים: 
חשש  והיה  כוכבים  עובדי  בין  שרויין  שאנו  בזמן  אבל   ..
שמותר  ז"ל  והאחרונים  הראשונים  כתבו  נפשות,  סכנת 
לכבות דליקה בשבת משום דיש בה סכנת נפשות, והזריז 
בטוחים  היו  דאם  הענין,  לפי  הכל  ומ"מ  משובח.  זה  הרי 
אבל  לכבות;  אסור  בדבר,  סכנה  להם  יהיה  שלא  ודאי 

בחשש סכנת ספק מותר לכבות...
)פ"ח(  ביומא  הירושלמי  מן  בברייתא  משתמש  הרמ"א 
האומרת: "תני הזריז משובח והנשאל מגונה והשואל הרי זה 

שופך דמים".
את דברי הרמ"א מבאר המשנה ברורה: 

שכשהדליקה מתגברת אז הם חוטפים ושוללים, וכשאדם 
מעמיד עצמו על ממונו יבואו להרוג אותו. 

אמנם המציאות של הרמ"א אינה שייכת בארץ ישראל, אבל 
העיקרון שלפיו במציאות של ספק פיקוח נפש מכבים דלקה 
עומד בעינו. בספר 'ארחות רבנו הקהלות יעקב' )עמ' קסד( 

מובא בשם החזון-איש: 
מרן החזו"א זצוק"ל התיר לכבות דליקה אף בארץ ישראל 
וכפסק הרמ"א ז"ל בסי' שלד סכ"ו ואף דהרמ"א נתן טעם 
מ"מ  נפשות,  סכנת  בדליקה  ויש  הגוים  בין  שרויים  שאנו 
אמר מרן מאחר שכבר התיר הרמ"א מצד פיקוח נפש אם 

כן פסקו קיים גם בארץ ישראל.

הדלקות  רוב  ימינו,  במציאות 
מכמה  נפש  פיקוח  ספק  הינן 

סיבות:
צפיפות הבנייה האורבנית

בברייתא בגמ' ביומא )פד,ב( מובא: "ומפסיקין מפני הדליקה 
בשבת והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית 
דין". ומבארת הגמ' שמותר לכבות גם כאשר החשש לפיקוח 
רש"י  ומבאר  סמוכה,  בחצר  אלא  חצר  באותה  אינו  נפש 
זו, ונפשות  על אתר: "דאפילו לחצר אחרת - דליקה בחצר 
חולים  והם  אחרת,  בחצר 
יוסף  הבית  קטנים"  או 
דברי  את  מביא  )שכט,א( 
רש"י ומוסיף: "כלומר ואין 
קודם  להבריחם  שהות 
וכך  האש".  להם  שיגיע 

נפסק בשו"ע )שכט( וכך מביא במשנה-ברורה להלכה. 
המשנה-ברורה )ס"ק עג( מביא את דברי האליה-רבה בשם 

'שערי כנסת הגדולה': 
כיון דאפשר  לכבות הדליקה בכל מקום,  יצא ההיתר  ומזה 
אם לא יכבנה אל יחסר מהיות שם בעיר זקן או חולה שאין 

יכול לברוח ותבוא הדליקה עליו. 
צפופה  בצורה  בנויים  שהבתים  ימינו,  במציאות  ממילא 
והדלקה יכולה להתפשט לבתים אחרים, החשש לפיקוח נפש 
גדול, ואין להסס ולהימנע מכיבוי הדלקה אלא אם כן ידוע 
בני  ושאין בקרבתה  יכולה להתפשט  בוודאות שהאש אינה 

אדם, מציאות שכמעט אינה שכיכה.
הימצאות חומרי בעירה מסוכנים

גדולה  סכנה  של  פוטנציאל  הינן  והגז  החשמל  תשתיות 
שתוביל לפיקוח נפש.

הצתות מכוונות - כמלחמה
דלקה  וכל  מלחמה  של  במציאות  מצויים  שאנחנו  כיוון 
מעודדת את אויבינו ומשמחת אותם, יש לזה דין של הגמ' 

בעירובין )מה,א(:
ישראל  עיירות  על  נכרים שצרו  רב:  יהודה אמר  רב  אמר 
את  עליהן  מחללין  ואין  זיינן,  בכלי  עליהם  יוצאין  אין   -
ממון.  עסקי  על  כשבאו   - אמורים  דברים  במה  השבת... 
זיינן,  בכלי  עליהן  יוצאין   - נפשות  עסקי  על  באו  אבל 
אפילו  לספר,  הסמוכה  ובעיר  השבת.  את  עליהן  ומחללין 
לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש - יוצאין 

עליהן בכלי זיינן, ומחללין עליהן את השבת.
וכך נפסק ברמב"ם )שבת ב,כג(. ובשו"ע )שכט, ו-ז(.

סיכום
אותה  לכבות  חייבים  דלקה  ימינו  במציאות  פורצת  כאשר 
בשבת מפני ספק פיקוח נפש. מדברי הרמ"א עולה שהברייתא 
מגונה  והנשאל  משובח  הזריז  "תני  האומרת:  בירושלמי 
בימינו.  דלקה  לכיבוי  דמים" מתאימה  זה שופך  הרי  והשואל 
וכך מפורש בדברי החזו"א. כל האמור לעיל נכון אלא אם כן 
מדובר בוודאות רק בהפסד ממון, מציאות שאינה שכיחה כלל.

במציאות ימינו, שהבתים בנויים בצורה 
צפופה והדלקה יכולה להתפשט לבתים 

אחרים, החשש לפיקוח נפש גדול
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קיבלתי במתנה את החיים! 
את  וזרקתי  הבית  לחלל  קראתי  הגעתי."  "שלום אמא 

הילקוט הכבד בפתח. 
לי  להגיש  והציעה  בשלומי  התעניינה  חייכה,  אמא 
ארוחת צהרים. "אני לא רעב, היה לי יום ארוך וקשה, 

אני הולך למחשב.." אמרתי ונכנסתי לחדרי. 
ככה זה בכל יום. אני מתיישב מול המחשב ומשחק בכל 
מיני משחקים. אחר כך אני נכנס לאתרי ספורט, צופה 
במשחקים ומתעדכן, ושוב משחק ושוב גולש לאתרים 

מעניינים על מדע וחיות. לפעמים 
אני נכנס לסרטונים מצחיקים או 
שאמא  כאלו  )רק  סדרות  רואה 

מרשה לראות..(.
את  שוכח  אני  המחשב  יד  על 
אותי  מאלצת  כשאמא  רק  עצמי. 
לגשת לאכול ולהכין שיעורי בית, 
אני ממהר לאכול, מכין שיעורים 

צ'יק צ'ק וחוזר למחשב. 
אומרת  חברים,"  עם  לשחק  "צא 

אמא. 
יחד  נמצאים  שלי  "החברים 
מסביר  אני  בפייסבוק."  איתי 
ומראה לאמא שלי איך 35 חברים 
יחד  למחשב  כרגע  מחוברים 
איתי. האמת שבמציאות אני לא 

מכיר את רובם, אבל מה זה משנה? 
אופניך,"  על  לרכוב  או  למגרש  הפתוח,  לאוויר  "צא 
היא מבקשת. אולם אני שקוע בתוך המחשב ומתקשה 

להיפרד ממנו. 
המחשב  אל  ניגשתי  משונה.  משהו  קרה  היום  אבל 
לא  המחשב  אבל  ההפעלה  כפתור  על  לחצתי  כרגיל. 
נדלק. "אמא!" צעקתי. "מה קרה למחשב?" אמא נכנסה 

לחדר וניסתה לעזור אבל המחשב סרב לפעול. 
יצאתי מאוכזב מהחדר. מה אעשה? 

ובה  לי צלחת  "אני בעצם רעב," אמרתי. אמא הגישה 
שניצלים וצ'יפס פריך. אכלתי לאט. ממילא אין לי לאן 
למהר. "מממ.. תודה אמא האוכל טעים מאוד." אמרתי 

ופיניתי את הצלחת לכיור הבשרי. 
אחר כך חזרתי לחדרי וניסיתי שוב להפעיל את המחשב 
הילקוט  כעת? פתחתי את  הצלחה. מה אעשה  ללא   -
והוצאתי את שיעורי הבית שלי. שמתי לב שהשאלות 
היו  דוד  אחרי  שאול  רדיפת  על  נביא  במחברת 
מסקרנות. פתחתי ספר עם מפרשים ועניתי ביסודיות 

על כולן. ממילא אין לי לאן למהר. 
המחשב.  את  ולהפעיל  לנסות  שוב  ניגשתי  כשסיימתי 
פגשתי  להפתעתי  למגרש.  יצאתי  בשלו.  המחשב  אך 
אותי  לראות  הופתעו  הם  גם  לכיתה.  מחבריי  הרבה 
כשחזרתי  כיף.  היה  זה  למשחק.  אותי  לצרף  ושמחו 
מנייר  אוניה  בנה  הקטן  אחי  אלעד  בערב,  הביתה 

להשיט  לו  שאעזור  וביקש 
באותה  אז  באמבטיה.  אותה 
הזדמנות הצעתי לו להתקלח. 

כשראתה  כך  כל  שמחה  אמא 
את אלעד רחוץ ולבוש בפיג'מה. "איזו הפתעה נעימה 

עשית לי!" אמרה וחיבקה אותי. 
עם  לאכול  כיף  שזה  לב  שמתי  ערב  ארוחת  כשאכלנו 
לפני  בלילה  ומשעשעים.  מתוקים  שלי  האחים  כולם. 
השינה ניסיתי שוב להפעיל את המחשב. 'בטח קיבלתי 

המון הודעות בפייסבוק ובמייל! מה אעשה?' חשבתי.
וניסה  מהעבודה  הגיע  אבא 
לעזור. "המחשב מת, הוא כבר 
רציני.  בקול  אמר  הוא  זקן.." 
להרשות  נוכל  לא  "לצערי 
חדש,  מחשב  לרכוש  לעצמנו 
כדי  למחשב  תזדקק  אם 
או  עבודותיך  את  להדפיס 
להשתמש  תוכל  מידע  לקרוא 

במחשב הנייד שלי." הוסיף. 
כמו  נכנסתי  שבכיתי.  כמעט 
לא  מזמן  מיטתי.  אל  אבל 

הלכתי לישון מוקדם כל כך.
בצבץ  המדף  על  אעשה?  מה 
אחותי  שדנה  קריאה  ספר 
מהספרייה.  הביאה  הגדולה 
איתי  יחד  אותו  הכנסתי 
מרגשים  קטעים  קראתי  בקריאה.  ושקעתי  לשמיכה 
וקטעים מצחיקים ולמדתי קצת על תקופת המחתרות 

ועל מלחמת תש"ח. זה היה מרתק... 
הספר.  לבית  ומיהרתי  מוקדם  התעוררתי  למחרת 
זו   . היפות  תשובותיי  על  אותי  שיבחה  לנביא  המורה 
הייתה הרגשה נעימה. מעולם לא שיבחו אותי לפני כן 

על הכנת שעורי בית. ההפך...
 בהפסקה דני ושי הכניסו אותי למשחק כדורגל נגד ו'.2 
ואני הרגשתי  "גילינו אתמול שאתה טוב," הם אמרו, 

בעננים כשהבקעתי גול. 
בדרך הביתה תכננתי לעצמי מה אעשה אחר הצהרים, 
ותתפלאו, היו לי שפע של רעיונות והייתי נחוש לבצע 

את כולם.
כך עברו הימים, התקדמתי מאוד בלימודיי והיו לי המון 

חברים, אמתיים. 
ושיחקנו  מדליק  מחנה  בנינו  אופניים,  על  רכבנו  יחד 
עוד ועוד במגרש. גיליתי שיש לי אחים נפלאים ואמא 
אוהבת שמבשלת אוכל טעים ושכיף לעזור לה. גיליתי 
שספרים יכולים לרתק ובעיקר גיליתי שמאז שהמחשב 

מת קיבלתי במתנה את החיים. 
בחיים  עושים  אתם  מה  חביבים  קוראים  אתכם  ומה 

שלכם? 
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והכהנת לא תהיה כפונדקית 
'הגזימו,' אמרה הגברת. 'לגמרי,' ענה האדון. 'כבר 
בפעם הראשונה שראיתי אותו הבנתי שהוא יעשה 

צרות.' 
הורי  את  והאדון  הגברת  כינסו  יותר  מאוחר 
ההסכמה  חירום.  לאֵספת  באולפנה  התלמידות 
בין ההורים הייתה מלאה - נחצו קווים אדומים. 
קבע  ספק  החיים,'  על  לנו  ישתלטו  לא  'הרבנים 
ספק דרש אדון מזרחי וזכה להנהוני הסכמה מצד 
נשמעה  החדר  של  השני  מהצד  היושבים.  כלל 

צעקה, 'למה בכלל ממנים רב 
לתפקיד של רכז חברתי, אני 
אישית הזהרתי את המנהלת 
על  חרד"לית  מהשתלטות 

האולפנה הפתוחה שלנו.'
***

הפגישה בחדר המנהלת הייתה טעונה. 'אני באמת 
החברתי  הרכז  התחנן  רוצים,'  אתם  מה  מבין  לא 
של  דרישה  זאת  שלי,  דרישה  לא  'זאת  נפשו,  על 
המקום.' ההורים לא מצמצו. 'אתם לא תבדקו את 
ועד  יו"ר  קבע  שלנו,'  הבנות  של  החצאיות  אורך 
ההורים. 'לא מעניינות אותי הדרישות שלהם. מה 
השפה  לבושות?  שלנו  הבנות  איך  שלהם  העסק 
הזאת של דרישות ותביעות לא מקובלת עלי. באיזו 

זכות הם נכנסים לנו לוורידים?' 
שישבה  הגברת  אבל  לענות,  ניסה  החברתי  הרכז 
על  מדברים  עוד  'הם  דבריו.  את  שיסעה  לידו 
צניעות? זאת צניעות? להסתכל על בגדים של בנות 
זאת צניעות? אם בית הכנסת הזה דורש שלא נגיע 
לנפשנו.  אותנו  ויעזוב  קצרות, שיתכבד  בחצאיות 
ולא  קצרות  בחצאיות  לא  לשם.  נגיע  לא  אנחנו 
כנסת אחר,  בית  נחפש  אנחנו  ארוכות.  בחצאיות 

שמגלה פחות פטרונות ופחות אטימות.'
דקות ארוכות נמשכו הצעקות. הרכז החברתי ניסה 
רק ארבעים  לשווא.  מילה, אך  מדי פעם להשחיל 
דקות אחרי שהחלה הפגישה הסוערת הצליח הרכז 
אבל  מצטער  ממש  'אני  פיו.  את  לפצות  החיוור 
בירושלים  הסיור  במסגרת  הבנה.  חוסר  כאן  חלה 
אלא  כנסת,  בית  בשום  נבקר  לא  הבא,  בשבוע 

במשכן הכנסת שבגבעת רם...' 
*** 

בכניסה למשכן הכנסת מוצב מזה שנים רבות שלט 
בולט. 'נוהל קוד לבוש' מכריזה הכותרת של השלט 
המבקרים'  לב  'לתשומת  לבנה.  קידוש  באותיות 
קובע השלט, 'הכניסה למשכן הכנסת היא בלבוש 
הולם. לא תותר כניסה בלבוש שאינו הולם: גופיות, 
מכנסים קצרים, מכנסי שלושת רבעי, מכנסים עם 

קרעים, כפכפים... וחולצות בטן'.
בכנסת:  חידוש  על  ה'דהמרקר'  דיווח  שבוע  לפני 
של  הלבוש  קוד  את  באחרונה  ריעננה  'הכנסת 

על  ואסרה  למשכן  הבאים 
הגעה עם חצאיות ושמלות 
כי  הסבירו  בכנסת  מיני... 

ושמלות  לחצאיות  הכוונה 
שמגיעות עד מעל לברך... גורמים בכנסת אמרו כי 
'רענון קוד הלבוש נועד לחדד אי בהירויות, והכל 
מכובדות  על  שמירה  רבה,  רגישות  הפגנת  תוך 
בלבוש מחד, אך ניסיון למנוע ככל האפשר פגיעה 

ברגשות מבקרים ואורחים'.
הכתב צבי זרחיה סיפר שמאז הופעל הנוהל לפני 
במקרים  בכנסת  נתקלו  לא  ספורים,  שבועות 
חריגים למעט אחד שבו העירו 
להחליף  שהתבקשה  למבקרת 
קיבלה  עצמה  האשה  בגד. 

בהבנה את ההערה. 
***

אז למה זה לא עובד אצלנו? למה רק לכנסת יש את 
הזכות לשמור על כבודה? למה לאולפנה ולמדרשה 
אין זכות לשמור על כבוד בית המדרש שלה? למה 
אנחנו לא דורשים בשיעור תורה את אותן דרישות 
למה  ישראל?  כנסת  במשכן  שדורשים  כבוד  של 

כבודה של הכנסת גדול מכבודו של בית הכנסת?
יש לכך שתי סיבות לדעתי. הראשונה היא העיסוק 
בלבוש צנוע במקום בלבוש מכבד. לא צריך לדרוש 
שבין  עניין  היא  צניעות  צנוע.  לבוש  אחד  מאף 
האדם לקונו. עלינו לדרוש לבוש מכבד. כבוד הוא 
של  וחובתו  זכותו  ולכן  לחברו,  אדם  שבין  עניין 
מוסד לדרוש מאנשים הבאים בשעריו לבוש מכבד. 
הבריות.  את  ומכבד  המקום  את  שמכבד  לבוש 
את  מכבד  אינו  מסוימים  איברים  שחושף  לבוש 

האנשים שסביבך, ואת המקום שבו אתה נמצא.
הנוער.  מבני  שלנו  הפחד  היא  השנייה  הסיבה 
דרישות,  הנוער  מבני  לדרוש  מפחדים  אנחנו 
מחמת הפחד שהם לא יאהבו אותנו. יש לי תחושה 
היינו  הדתית,  החינוך  כמערכת  אנחנו,  שאם 
מופקדים על משכן הכנסת, הדבר הראשון שהיינו 
'זה  הלבוש.  קוד  על  להסיר את השלט  זה  עושים 
לאנטגוניזם  להם  ויגרום  מהמשכן  אנשים  ירחיק 
היינו מסבירים  והדמוקרטיה',  כלפי שלטון החוק 

בשכנוע עמוק.
אם  עלינו  יכעסו  שהתלמידים  מפחדים  אנחנו 
נדרוש מהם דרישות. אבל האמת הפוכה. אם לא 
נדרוש מהתלמידים שיכבדו אותנו ואת עצמם, הם 
באמת לא יעשו זאת. הדרך ללבם של התלמידים 
ויתורים  דרך  רק  ולא  דרישות,  דרך  גם  עוברת 
אלברט  מר  הכנסת  שמנכ"ל  מה  והתחשבויות. 
סחרוביץ' דורש מבאי המשכן, יכול לדרוש גם כל 

ראש מוסד חינוכי מתלמידיו.

'לא מעניינות אותי הדרישות 
שלהם. מה העסק שלהם איך 

הבנות שלנו לבושות?'

 לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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סקרנות
את  מניף  לדבר,  פיו  את  אדם  פותח  שבו  הרגע 
עטו לכתוב, הוא רגע דתי, רגע של אמונה. האדם 
מקווה  המדבר  האדם  בעתיד,  מאמין  הכותב 
הימור.  הם  השיר,  הכתיבה,  הדיבור,  להדדיות. 
מי יודע מה ִישמע? מי יודע מה תהיה התוצאה? 
הגוף וכל משמעויותיו, התאווה, הפרנסה, רדיפת 
הדיבור,  את  חוסמים  אלה  כל  והכבוד,  הקיום 

מונעים את התקשורת.
וכך מוצא את עצמו אמיר משנהוף )בספרו "קום"( 

מתפלל על הדיבור: 

ּוְבֵכן ֱא-ֹלִהי ִהְסַּתְקַרְנִּתי
ּוְתֵהא זֹו-ְלָך 

ֵרָדה ֶׁשל ּגּוִפי ַמְנַחת ַהפְּ
ֲאִני ִּביֵדי ָׁשַמִים

ָהעֹוָלם ֲאהּוִבי
המניע לשירה, ַלְּפִנָיה, הוא הסקרנות. אי הידיעה 
מדרבנת.  פותחת,  מעודדת,  אלא  משתקת  אינה 
אל  ויוצא  ממגבלותיו,  מגופו,  נפרד  המשורר 
אותו  מדרבן  נוסף  ודבר  ידוע.  הלא  אל  העולם, 
המפתה,  המשחררת,  העולם,  אהבת  ליציאה: 

המפתחת. 

פרקים מהיכל השירה
מגופו של עולם אל אורו
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חידה לפרשת ויצא
מתוך הארבעה "שיצאו" לקראת המלך הראשון

 נמצאים שניים בפרשתנו, פרשת ויצא, 
בדברי החותן. 

במה מדובר?
תשובה לתולדות

החידה הייתה: 
עש"ר ועוד שבעה שווה ארבע.

הפתרון: הבארות
שטנה,  עשק,  הבארות:  של  התיבות  ראשי   - עש"ר 

 לתגובות: info@hidonim.com רחובות. יחד עם הבאר שבעה קיבלנו ארבע בארות.

יהודה  החידה  לשולח  תודה 
)גורי( פרוידיגר מירושלים

חידותיכם  את  גם  לארח  נשמח 
לכתובת  שלחו  רעיונות  זה.  במדור 

שלושה  עד  מטה  המצורפת  האלקטרוני  הדואר 
שבועות לפני פרסום החידה.

"החידון והחוויה" מפיקה חידון תנ"ך מאתגר 
וייחודי, ביוזמת ובחסות בית טובי העיר, 

למבוגרים מעל גיל 70, תושבי ירושלים והסביבה.
 פרסום בעיתונים ועלוני פרשת השבוע. 

להרשמה 02-5318377.
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נקודת מבט
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 הנושא איננו דתי, 
אלא לאומי-בטחוני

 משרת בצבא קבע? 
בכוחות הבטחון?

 רופא כונן? 
 אחות אחראית? 

איש מימשל חיוני? וכד'

דיבורית בלוטוס לקבלת שיחה ולחיוג סלולארי בשבת * להזמנות: מכון 'צומת' 02-9932111

485 ש״ח
כולל משלוח

לינר
נרות שבת חשמליים לפרטים והזמנות 02-9932111 או באתר ׳צומת׳

₪ 90 ₪ 215

נרות שבת חשמליים
הפתרון ההלכתי

למקומות ציבוריים

מנורת השבת 
החדשה
של צומת

שירות דו-מיני משותף, בפקודה!
מקלות בשרשראות הטנקים

'פקודת השירות המשותף' בצה"ל, שהוכרזה זה עתה, פותחת 
פתח רחב לכניסת בנות לתפקידי לחימה בצה"ל )כולל טנקים( 
ומקדמת את השויון המיגדרי בצה"ל. הפקודה נחתה בסמיכות 
'גורמי  ובין  ומחנכיו  הדתית  הציונות  רבני  שבין  לחיכוכים 
של  כנפיה  במוטת  קיצוץ  סביב  הרמטכ"ל  ובראשם  צה"ל' 
הרבנות הצבאית )גדיעת-גריעת ענף תודעה יהודית מהרבנות 
בעקבותיה  ועוד(.  חינוך,  חיל  בשליטת  ל'מורשת'  והסבתה 
מיהרו ראשי ישיבות הסדר, מכינות צבאיות ומחנכי מדרשות 
לבנות להיפגש עם הרמטכ"ל; חברי/ות כנסת מ'הבית היהודי' 
הביעו פליאה, הזדעקו ומחו; רבנים בעלי השפעה על הנוער 
וחוזק  "שנבנה  השריון  חיל  ב'החרמת'  מאיימים  המתגייס 
ע"י בני"שים )=בני ישיבות ההסדר( שעכשיו יפנו לו עורף"; 
ארגוני רבניים 'יוצאי צה"ל' הכריזו מאבק; הרמטכ"ל – בטקס 
הכתרת הרבצ"ר החדש, תא"ל הרב אייל קרים - שחרר משפט 
משהו כמו "עדין לא גויסה שום לוחמת טנקים והנושא יבדק", 

וזכה במקום לברכות מפי הראשל"צ, הרב יצחק יוסף.
בעיני זו טעות חמורה לכרוך את 'פקודת השירות המשותף' 
ל'משבצת  הנושא  והכנסת  הצבאית,  הרבנות  סוגיית  עם 
הדתית', כמו שירת נשים בטקסי צה"ל. הנושא איננו דתי אלא 
לאומי ובטחוני. עיקרו האלהת דת השויון המיגדרי על חשבון 

הכשירות הצבאית ומשימת צה"ל: לנצח במלחמה! 
המכון  ע"י  נדחפה  המשותף  השירות  פקודת  שפורסם,  כפי 
ב-2013.  בנדון  מסמך  פרסם  אשר  לדמוקרטיה  הישראלי 
האג'נדה של מכון זה מזוהה במידה רבה עם עמדות השמאל 
הפוליטי, כאשר הדמוקרטיה ללא-גבול, משפטולוגיה חובקת-
המוחלטים.  ערכי-העל  הם  המיגדרית  והשיויוניות  עולם 
חלקם   ,2003-2009 בשנים  בצה"ל  שנערכו  מחקרים  שורת 
בשיתוף הצבא האמריקאי, קבעו כי היכולת הפיסית של נשים 
פחותה בהרבה. בתחום האורתופדי ושברי מאמץ נקבע בצה"ל 
כי נשים מועדות לפורענויות אלו פי עשרה מחיילים בני אותו 
נשים אקטיביים שמצאו  ידם של ארגוני  גברה  גיל. אעפי"כ, 
בצה"ל בקעה להת)מ(גדר בה, ובלחצם נוצרה 'פקודת השירות 

מהמובילות  חלק  המשותף'. 
כפעילות  מוכרות  אלו  בארגונים 

שמאל בגזרות נוספות. לא פלא איפוא שהאלוף )מיל.( יפתח 
רון-טל רמז לאחרונה: "אני חרד מהאפשרות שיש נימוקים 
שאינם בשל צורך בשיויון בין גברים לנשים שעומדים בבסיס 
שלא  מקוה  מאד  אני  בטנקים.  נשים  שירות  של  אפשרות 

מדובר בנימוקים שנועדו להחליש את צה"ל".  
מאבק בפקודה במישור הלאומי

זו להתמקד  פקודה  כנגד  למארגני קמפיין  אני מציע איפוא 
בהיבט הלאומי והבטחוני. כאשר מדגישים את הנושא הדתי, 
הופך  המאבק  נקודות;  מפסידים  פיסית,  וקירבה  צניעות 
חפצים  שאינם  פטריוטיים  גורמים  ומרחיק  'דתי'  להיות 

בחבישת כיפה לראשם.
דת  בסוגיות  חמורים  'חידושים'  יש  החדשה  בפקודה  אכן, 
גם למשרתי מקצועות 'תומכי לחימה'. חלה נסיגה בהשוואה 
אשר  הראוי'  'השילוב  בפקודת  מעוגן  שהיה  הקודם  למצב 
המחדל  שברירת  מצהירה  הפקודה  החדשה.  זו  ע"י  נדרסה 
'רוח  את  תואמת  זו  שכן  לכתחילה,  מעורבות  יחידות  הן 
צה"ל'; חיילים יָשאלו בעת גיוסם האם הם "מקיימים אורח 
חיים דתי" והאם רצונם לשרת ביחידה לא מעורבת )עד רמת 
תהיה  כאמור,  המחדל,  ברירת  הימנה(.  למעלה  אין  הפלוגה. 
לא  מעורבת,  כללית,  ליחידה  ששובץ  ומי  בתערובת,  שירות 
בניגוד  צבאיים",  מ"אירועים  פטור  לבקש  למשל,  יורשה, 
למצב כיום, גם אם התוכן התרבותי מנוגד לאורח חייו הדתי. 

* * *
כנראה  זו  )כט,יא(.  ויבך"  קולו  את  וישא  לרחל  יעקב  "וישק 
נשיקת גבר לאשה יחידאית במקרא )לא אם או אחות(. ו"למה 
בכה? שראה האנשים מלחשים אלו לאלו מפני שנשקה; 'מה 
בדור  העולם  שלקה  שמשעה  ערוה',  דבר  לנו  לחדש  זה  בא 
המבול עמדו אומות העולם וגדרו עצמן מן הערוה", ותשובת 
חז״ל: זו היתה נשיקת ׳קירבת משפחה׳ ולא ׳תיפלות׳ )בר״ע( 
)נכתב במוצ"ש תולדות(

ָ


