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שלח את עמי ויעבדוני
בתחילת הפרשה אנו קוראים על שליחותו של 
משה "והצלתי אתכם מעבודתם". לעומת זאת, 
משה מתבקש לומר לפרעה בהמשך "שלח את 
חוזרת  ה'  עבודת  של  זו  מגמה  ויעבדוני".  עמי 
על עצמה כמה וכמה פעמים. האם יצאנו מבית 

עבדים כדי לשוב ולהיות עבדים?!
עמ'  ב,  ראיה  )עולת  פסח  להגדה של  בהקדמה 
בין עבד  זצ"ל שההבדל  רמה( מסביר הרב קוק 
שזה  מה  מעמדי,  הבדל  רק  אינו  חורין  לבן 

במקרה משועבד וזה אינו משועבד. 
עבד,  הוא  רשמי  שבאופן  אדם,  למצוא  אפשר 
אך ברוחו הוא בן חורין. ויש להפך, אדם שהוא 
שהוא  משום  עבד,  הינו  במהותו  אך  חורין,  בן 
משועבד לגורמים חיצוניים. למשל, ייתכן למצוא 
אדם שיש לו הרבה יכולות ואמצעים, ובאפשרותו 
לעשות ככל העולה על רוחו, ואיש לא יאמר לו 
מה תעשה, ומ"מ אינו חש שהוא חופשי לעשות 
חברתי,  לחץ  עליו  שיש  משום  באמת,  כרצונו 
בתקשורת,  עליו  שיאמרו  מה  מפני  חושש  הוא 
או שמבקש למצוא חן בעיני הציבור, וכל מעשיו 
נגזרים מהשאלה "מה יאמרו". ויש מי שמשועבד 
לתאוותיו ואינו מסוגל להשתחרר מהן. לעומתו 
יש מי שמשועבד באופן רשמי, והוא עבד לאדון 
ואעפי"כ  למשל,  ציון,  אסירי  כמו  לשלטון,  או 
נגד  לפעול  ולאלצו  רוחו  את  לשבור  אפשר  אי 

מצפונו.
ההגדרה של בן חורין היא אפוא:

בכלל  העם  וכן  שהאדם  הנישאה  הרוח 

ידה  על  מתרומם 
להעצמיות  נאמן  להיות 
מה  שלו...  הפנימית 
הרוח  בבעל  כן  שאין 
שלעולם  העבדות,  של 
והרגשתו  חייו  תוכן  אין 

מאירים בתכונתו הנפשית 
שהוא  במה  אם  כי  העצמית, 

איזו  עליו  השולט  האחר,  אצל  ויפה  טוב 
שהיא  בין  רשמית,  שהיא  בין  שהיא,  שליטה 
טוב  שהוא  מוצא  שהאחר  במה   – מוסרית 

ויפה.
"עבדי  ריה"ל:  של  הנפלאים  לדבריו  ומכאן 
לבדו  הוא  ה'  עבד  עבדים,  עבדי  הם  הזמן 
חורין אלא  בן  לך  "אין  חז"ל:  ובלשון  חופשי". 
מי שעוסק בתורה". משום שהתורה היא ביטוי 
לצורת הנשמה הישראלית, והעוסק בה חי עפ"י 

עצמיותו, ואז הוא בן חורין. 
בפלפול  באגדה,  בהלכה,  התורה  "לימוד 
שבחיי  המאור  את  מכניס  תורה,  דבר  ובכל 
התורה  )אורות  נפשותינו"  בתוך  הישראליות 
ו,יא(. "שקידת התורה מציירת יפה בנשמה את 
)שם  המיוחדת"  וצורתה  הישראלית  התכונה 
יב(. כשאדם לומד תורה ומקיים תורה, הוא חי 
בן  הוא  ובזה  הישראליות שבו,  עפ"י התכונות 
ונאמן  עצמיותו  עפ"י  חי  שהוא  משום  חורין, 
לה. וע"כ יציאת מצרים היא ניתוק מן העבדות 
החיצונה של פרעה, אל העבדות הטבעית לה'. 
ולכן הבטיח ה' שיוציא אותם מבית עבדים של 

פרעה, כדי שיעבדו את הא-להים על ההר.
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אהבה מקלקלת את השורה
בפרשתנו עומד הרבי מהוסיאטין על תופעה מיוחדת המופיעה רק 
אצל הגדולים המיוחדים של עם ישראל שאהבת עם ישראל הייתה 
תקועה עמוק בלבם. אלו הצדיקים שלא מוכנים לשתוק למראה 
גם עם  דין  יעשו  יש צורך  ואם  והסבל של עם ישראל,  הייסורים 

הקב"ה. 
ולא  הגיונית  לא  היא  זו  תופעה  והרי 
את  לקחת  אפשר  איך  אפשרית. 

"השופט כל הארץ" לדין?
מסביר הרבי:

על  כלל  קשה  לא  הפשט  לפי  אכן, 
ידעו  הם  כאלה,  קשות  במלים  לפעמים  שהשתמשו  הנביאים 
והאמינו כי ה' הצדיק, אך אהבתם לישראל היתה כה עזה, כאבם 
בגלל צרות עמם כה גדול, שבטנם הציקתם לדבר קשות, האהבה 

מקלקלת את השורה, ואין אדם נתפס על צערו.
אכן אין זה פשוט לצעוק על ה' – אך האהבה הגדולה של צדיקים 
מיוחדים אלו לעם ישראל גרמה להם לעבור על מידתם ולצעוק אף 

על ה' )כדרשת הגמרא בברכות לב,א(.
איה נוראותיו?

המדרש מספר שלמראה החורבן ירמיהו ודניאל לא יכלו להמשיך 
להתפלל כרגיל, והפסיקו להגיד "הגבור והנורא" באמרם: "נכרים 
 – בבניו  משתעבדים  נכרים  נוראותיו?  איה   - בהיכלו  מקרקרין 
איה גבורותיו?". אך אנשי כנסת הגדולה החזירו את התפילה, כפי 

הנוסח שלנו היום )יומא סט(.
שואל הרבי: מה ההבדל בין ירמיהו לבין אנשי כנסת הגדולה? האם 

הנביא לא ידע שה' הוא גיבור ונורא, על אף החורבן?
עונה הרבי:

אבל אנשי כנסת הגדולה היו בזמן שכבר הוקל המצב וגם כבר 
וירמיהו ודניאל היו ממש בשעת החורבן וההריסה,  הורגלו בו, 
והשאת והשבר. לכן לעצור במלין לא יכלו, ואמרו מה שהרגישו, 
וידוע כי אין קפידא על זה למעלה, אדרבה הרצון העליון הוא 
שהרגש יבא לידי ביטוי באמת, אם אך האמונה בצדקת ה' תשאר 

איתנה.
אך כמובן יש חשש לסגנון זה. יש שילמדו מהרבי להתחצף כלפי 

מעלה, ואין לבם שלם באמונה כי ה' הוא הצדיק.

להסתער השמימה
על זה הוא כותב:

הדור  שצדיקי  יתברך  ה'  רצון  כי 
המאמינים בלב שלם בצדקת ההנהגה 

שהם  מה  לפניו  יאמרו  ישראל,  בצרת  להם  צר  אבל  האלוקית, 
מרגישים, ולפעמים גם בלשון של מלחמה )כלפי מעלה – ר.א.(. 
'עלית  הפסוקים:  בשני  מרומז  וזה 
למרום שבית שבי', 'ויעל אליהו בסערה 
למרום  עולים  שהצדיקים  יש  השמים', 
מלחמה,  בבחינת  בהסתערות  בסערה, 
רחמים,  מעוררת  הזאת  והסתערות 

באשר מתוך אהבת ישראל היא באה.
ואף  מוכנה  שהיא  היא  העליונה  ההשגחה  שדרך  ממש  מופלא 
רוצה שהצדיק השלם באמונת "טוב ה' לכל" ייגש כנגדה במלחמה 
והסתערות בטענות קשות, מתוך אהבת ישראל ולמראה הסבל של 

עם ישראל. ה' חפץ בזעקת אמת זו הבוקעת מלב המלא באהבה.
של  הגדול  החורבן  למראה  לבו  מהרהורי  כאן  מדבר  הרבי  האם 
וראה  מהנרצחים,  רבים  אישית  הכיר  שהרי  היהודי,  העם  שליש 
באובדן בני קהילתו שנשארו בחו"ל? האם הוא הרגיש שהוא רוצה 
בימיו?  הנורא  הרצח  על  קשות  בטענות  מעלה  כלפי  "להסתער" 
והאם אנו כבר נמצאים בדור המתאים להסבר הפסיכולוגי שלו על 
מרחק הזמן הנדרש כדי שיהיה אפשר לחזור ולומר "הא-ל הגדול 
את  שחזה  ירמיהו  בין  הבדיל  שהוא  כפי  הכוח,  במלוא  והגיבור" 

החורבן לבין אנשי כנסת הגדולה ומצבם הנוח יחסית?
בדרכם של גדולי ישראל

ראוי להזכיר שהרבי הצטרף לשורה ארוכה של גדולי ישראל לאורך 
אבינו:  באברהם  החל  רבש"ע.  כלפי  קשים  בדברים  הדורות שבאו 
חנה  כמשה,  עמנו  גדולי  דרך  ועובר  רשע",  עם  צדיק  "האף תספה 
ואליהו )על פי הגמרא בברכות לב(, ויותר קרוב לזמננו: רבי לוי יצחק 

מברדטשוב שהצטיין בכך ביחד עם אהבתו הגדולה לישראל.
לא ניתן לסיים נושא זה, מבלי להזכיר את מסתו הנוקבת של אורי 
צבי גרינברג, 'בקץ הדרכים', מתוך 'ברחובות הנהר' בעקבות השואה:
בקץ הדרכים עומד רבי לוי יצחק ודורש תשובת רם. לא לא – 
רבונו של עולם! הנני ממאן... שלא יהיו עוד שבתות ומועדים? 
גוי?!... אתה לא  שלא יהיו יהודים בטלית ותפילין בעולם כולו 
ניגוניו...  לסלסול  לשבחיו,  רגיל  אתה  ותובע,  יהודי  שקם  רגיל 
ואבְּך ואבְּך – כמה שיכול הלב לבכות, התאבה בכך אלקי אבי 

ואמי עד אברהם?

חסידות ציונית

ההשגחה העליונה מוכנה ואף רוצה 
שהצדיק השלם ייגש כנגדה במלחמה 

 והסתערות בטענות קשות, 
מתוך אהבת ישראל
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מלחמת הנטיות
"בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו 
כאילו הוא יצא היום ממצרים". החיים מלאים מיצרים 
בכל  אך  קשים,  ושעבודים  פרעוניות  הפרעות  וגבולות, 
יום יש עבודה חדשה וגם הבטחה חדשה ליציאת מצרים, 

הבטחה שמנצנצת מיד כשפוקחים עיניים בבקר.
נא להתרגז!

עשר  את  לשחזר  יש  יום  בכל  ממצרים  לצאת  כדי 
במה  שונים  באופנים  ולהכות  להתאמץ  המכות, 
שמאיים לחנוק ולבלוע אותנו – "לעולם ירגיז אדם יצר 
"'נגוף' למצרים  טוב על יצר הרע". בכל מכה מתקיים 

המאמץ   – לישראל"  'ורפוא' 
נוגף  רק  לא  בקליפה  להילחם 
ומחליש אותה, אלא גם מרפא 
החיים  כוחות  את  ומחזק 
'מרוגז'  טוב  יצר  החיוביים. 
רק  לא  יותר  ותוסס  חיוני  הוא 

במלחמה ברע אלא גם בפעולותיו הטובות.
המטה אשר נהפך לנחש

לעיני  ואהרן  משה  מחוללים  המכות  עשר  לפני  עוד 
לתנין.  ההופך  אהרן  מטה  השלכת  של  מופת  פרעה 
בתגובה משליכים חרטומי מצרים גם הם את מטותיהם 
ההופכים לתנינים, ואז בולע אותם מטה אהרן. ניצחון 
מטה אהרן על מטות החרטומים ממחיש ומבטיח את 
מצרים טרם התהליך הממושך של  על  ישראל  ניצחון 
אותו  מחולל  כבר  הוא  מסוים,  במובן  המכות.  עשר 
נהפך לנחש" ממלא תפקיד  )לכן "המטה אשר  מראש 

פעיל במכות הבאות(.
המכות  עשר  עבודת  מפורטת  חסידות  בספרי  כך, 
לפני התפילה,  עוד  יום בתפלת שחרית, אך  כל  החוזרת 
לפניך",  אני  "מודה  ואומר  משנתו  נעור  שיהודי  ברגע 
כבר מתחולל מופת-המטות המבטיח את הניצחון ואת 
יציאת מצרים בהמשך היום. מטה הוא מלשון נטיה, ברגע 
מטתו(  )בעודו על  הראשון שבו פותח היהודי את עיניו 
הכרת  את  לקדושה,  הטבעית  נטייתו  את  מרגיש  הוא 
התודה שלו לה' ואת אמונתו הרבה המתחדשת לבקרים. 

מודה אני
שנדמה  עד  וירד,  יסתבך  הוא  היום  שבמשך  ייתכן 
שמהמטה הקדוש שהיה לו נותר רק נחש, אך אין בכך 
כדי לפגום או לטמא את אותה נטייה טבעית ראשונה 

"מודה  אומרים  לכן  ועצמית. 
ידיים,  נטילת  לפני  עוד  אני" 
להמחיש  טמאות,  בידיים 

אינן  שבעולם  הטומאות  ש"כל 
מטמאות את ה'מודה אני' של יהודי. יכול להיות חסר 
בזה או בזה, אך ה'מודה אני' נותר שלם" )לוח "היום 

יום", יא בשבט(. 
פיתויים

אהרן  מטה  מול  ומציבים  מלהטטים  מצרים  חרטומי 
את מטותיהם. הם טוענים שגם להם יש נטיות טבעיות 
אידיאלים  לרוחניות,  נטיות   – וחיוביות  תמימות 
לתנינים,  הופכות  נטיות  אותן  אכן,  ועקרונות. 
הפיתויים  לכל  המקור  והן 
לנפש  הֵמצרים  והשעבודים 
לעבודת  ההופך  )בפה-רך 
תחושת  אחרי  רגע  וכך,  פרך(. 
עם  שיש  הראשונה  הבהירות 
'מסתערות'  העיניים,  פקיחת 
שהמשיכות  לו  ונדמה  היום,  טרדות  כל  האדם  על 
לא- לו  טבעיים  מתפזרת  נפשו  אליהם  והאילוצים 

פחות. 
לקדושה,  נטייה  אותה  אל  לחזור  תמיד  ניתן  אכן, 
נקודת הראשית שנותרת תמיד טהורה, וממנה לשאוב 
בנקודת הראשית של  )וכשם שמדובר  כוחות חדשים 
שבהם  עברו,  לזמנים  בזיכרון  לחזור  ניתן  כך  יום,  כל 
חווה האדם בהירות של געגוע לקדושה, ולשאוב מהם 
כוחות(. הנחש שיצא ממטה אהרן חוזר להיות מטה, 
ודווקא ככזה – כנטייה ראשונית, עדינה-אך-מוחלטת 
כי באמת  – הוא בולע את מטות-נטיות החרטומים, 

עוצמתו ועומקו בנפש גדולים עד אין סוף.
לתחום  בימינו  אומץ  הנטיות  מושג  הדברים:  ]ובשולי 
ארץ  "מעשה  את  המאמץ  המבלבל,  העולם   – מסוים 
מצרים", טוען שלעתים מוטבעות בנפש נטיות-הפוכות 
החיים  נטיית  אכן,  ותמימות.  לגיטימיות  הן  וממילא 
הטבעית והבריאה של "האלקים עשה את האדם ישר", 
המוטבעת בנקודת הראשית של הנפש, עמוקה ובסיסית 
יותר – יש לחזור ולחוש בה, והיא מסוגלת 'לבלוע' את 

כל הנטיות האחרות ולגבור עליהן.[

מתוק לנפש

יצר טוב 'מרוגז' הוא חיוני ותוסס 
יותר לא רק במלחמה ברע אלא גם 

בפעולותיו הטובות
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מהות מידת הענווה
כתב שפינוזה בספר האתיקה )ד,נג-נד( שאף על פי שסבורים 
העולם שמידת הענווה טובה היא, מצד האמת היא מידה רעה 
משום שהיא התפעלות של הנפש, הנעצבת מפני חסרונותיה. 
לכן, לדעתו, אין לחכמים לנקוט בה. עם כל זאת ראוי להמשיך 
להתנהג  התאוות,  אחרי  הנמשך  הבער,  ההמון  את  להדריך 
בענווה, כי זו הדרך הטובה כדי לגרום לו לקבל בהכנעה את 
דברי החכמים. מצד שני הוא אף מגנה את הגאווה )שם, נה(, 

המוגדרת אצלו כאי ידיעת האדם את מדרגתו האמתית.
אדון  את  ששיבחה  התורה,  לדעת  בתכלית  מנוגדים  דבריו 
פני  על  אשר  האדם  מכל  מאד  "ענו  שהוא  בכך  הנביאים 

האדמה" )במדבר יב,ג(.
בין  הזה  להפרש  מהותית  תיאולוגית  סיבה  להיות  מוכרחת 
בעל  של  הכוללת  העולם  בהשקפת  הנעוצה  לטהור,  טמא 
מקורה  ידו  על  הענווה  של  שפסילתה  לומר  נראה  האתיקה. 
הטרנסצנדנטיות  את  הא-להית,  הנבדלות  את  באי-קבלתו 
הטבע,  אלא  אינה  לשיטתו  והא-להות  מאחר  הבורא.  של 
הרי שהאדם הינו בסופו של דבר א-להי בעצמו, כך שאין לו 
כלפי מי להתבטל, והענווה לפי זה אינה אלא חולשה. לעומת 
האינסוף  של  המוחלטת  בנבדלותו  המכירים  ה',  יודעי  זה, 
ברוך-הוא מהעולם, מגיעים מתוך ידיעה זו לענווה מרוממת, 

באור  מענגת  לדבקות  הגורמת 
שלמעלה מהכרתם.

מתוך כך מתיישבת תמיהה בספר 
מסילת ישרים לרמח"ל. בעוד שאת 

הראשונים  בשלבים  כבר  רמח"ל  מברר  הגאווה  של  גנותה 
שהיא  יא(,  )פרק  הנקיות  מידת  בפרטי  המידות,  תיקון  של 
חובתו  ידי  האדם  את  להוציא  כדי  ההכרחיות  מהמידות 
ביאור  את  דוחה  שהוא  הרי  יג(,  פרק  )תחילת  צדיק  להיות 
עבודת  של  יותר  הרבה  מתקדמים  לשלבים  הענווה  מהות 
המוסר, בפרקים כב וכג. סיבת הדבר היא שאי אפשר להגיע 
לענווה אמתית בלי השגת דרכי ה', הראויים להיות נלמדים 
רק אחרי קניית מידת החסידות. אם אני יודע את ה', ממילא 
מוכרח אני להתמלא בענווה אמתית כלפיו, שאינה רק דחיית 
של  מעמדו  של  ברורה  הכרה  אם  כי  שבגאווה,  הטיפשות 

האדם, שאין לו דבר מלבד מה שנתן בו הבורא. 
בעניין  הרמב"ם  של  נטייתו  האלה מתבררת  הדברים  פי  על 
את  מכבד  כלל  בדרך  שהוא  אלפאראבי,  של  מדרכו  הענווה 
תורת הנפש שלו. אלפאראבי סבור שכמו בכל המידות, ראוי 
בעוד  קיצוניות.  וללא  האמצעית  בדרך  ללכת  בענווה  גם 
שכאשר נותן הרמב"ם הדרכה מעשית בהלכותיו )דעות ב,ג( 
בעניין הענווה, הוא מדריך דווקא לקיצוניות, דהיינו שפלות 

הרוח. זה ההפרש בין ישראל לעמים.

אל שורשי האמונה
מושגי יסוד במחשבת ישראל
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"יש אנשים עם לב של אבן"
המציאות טופחת מול פניו. מעשיו מובילים להרס וחורבן. אך הוא 

בשלו.
כולם כבר רואים את האסון שהוא מביא. רק הוא אינו רואה. 

ִלבו כבד, נוקשה, מסרב להשתנות. לא מסוגל לרגע לצאת מעצמו 
ולראות נכוחה את המציאות.

* * *
ועד  זהו בתמצית, תיאור התנהלותו של פרעה מתחילת המכות 
לקריעת ים סוף. ככל שהסיפור מתקדם, דמותו של פרעה הופכת 
ליותר ויותר אבסורדית. הוא רואה בעיניו את המכות הנוחתות 
הוא  לרגעים,  מעמדתו.  לזוז  מסרב  אך  זה,  אחר  בזה  מצרים  על 
מתהפך  ילדותי,  באופן  אך  ישראל,  בני  את  לשחרר  משתכנע 

בדעתו כשיש הקלה רגעית. 
אפילו עבדיו כבר מבינים וטוענים כנגדו – "הטרם תדע כי אבדה 
)י,ז(, אך הוא ממשיך להתנהל בעיוורון. לבסוף, לאחר  מצרים?" 
שהוא משחרר את בני ישראל, הוא מתהפך ומחליט לרתום את 

צבאו למסע התאבדות המוני.
כמובן שהקב"ה אחראי באופן ישיר על הפיכתו של פרעה לדמות 
אבסורדית, בכך שהוא מקשה את לבו. מדוע אם כן, בחר הקב"ה 
בדרך זו, היוצרת דמות מעט הזויה? האם אי אפשר פשוט להעניש 

אותו ולסיים את הסיפור?
* * *

בלשון מקצועית, ניתן לשער כי פרעה סבל מאישיות נרקיסיסטית, 
את  לראות  קושי  תוך  בעצמי,  עצומה  בהתרכזות  המאופיינת 

זה,  במצב  צרכיו.  ואת  הזולת 
על  לבוא  יכולים  העצמי  צרכי 
חשבון פגיעה באחר והתעלמות 
מתבונן  האדם  כן,  כמו  ממנו. 
צרכיו  לאור  רק  המציאות  על 

האישיים ומתקשה לראותה כמות שהיא.
שעבוד מצרים כולו, התחיל מנטייה נרקיסיסטית - פרנואידית של 
פרעה )האבא(, לחשוב שעם ישראל זומם משהו נגדו – "פן ירבה... 
)א,י(. בשל חשש דמיוני של פגיעה,  גם הוא על שונאינו"  ונוסף 

הוחלט לשעבד עם שלם. 
בהמשך, מתוך התרכזות עצמית מוחלטת, פרעה לא מסוגל לוותר 
על הצורך לשעבד אחרים, גם כשהכול מסביבו מתרסק. בתחילה 
פרעה מתנהג כך מבחירתו החופשית. אך עם הזמן, הקב"ה מחליט 

להקצין עוד יותר את התכונה הזו – להכביד את לבו.
הקב"ה בוחר להתגלות בנסי יציאת מצרים דרך מלחמה עם הגאווה 
המצרית. לצורך כך, הקב"ה לוקח את פרעה ומקצין את גאוותו עד 
לנרקיסיזם חולני. כך, יכולים כולם לראות את התוצאות הטבעיות 
והרס  נוקשות  מהמציאות,  התעלמות  הגאווה:  של  ההרסניות 
עצמי. אז מתגלה ה' וגואל את עם ישראל, תוך ניתוץ אליל הגאווה.
אמנם פרעה הוא דמות קיצונית, אך גאווה מסוימת קיימת בכל 
וממילא  מהמציאות  להתעלמות  הגורמת  גאווה  מאתנו.  אחד 
יכולה לגרום להרס. פרעה יכול להוות עבורנו תמרור אזהרה היכן 

זה יכול להיגמר. 
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משו"תת בהלכה
דיני כיריים - סיום

כיריים אינדוקציה
סוג נוסף של כיריים פועלות על ידי אינדוקציה. כיריים אלו 
מתחת  הנמצאים  אלקטרומגנטיים  סלילים  ידי  על  עובדות 
לזכוכית. כאשר מניחים סיר מעל הסלילים, נוצר שדה מגנטי 
המחמם את הסיר לבדו. כל השטח שמסביב לסיר יישאר קר. 

אם ירימו את הסיר, המקום לא יהיה חם. 
ככלל, כיריים אינדוקציה דומות בדיניהן לכיריים חשמליות, 
עשויות  שהן  )מפני  בולעות  הן  האם  ספק  יש  לגביהן  ואף 
)מפני  להכשירן  ניתן  האם  ומאידך  מחד,  מזכוכית( 
שמעורבים בהן חומרים נוספים(. עם זאת, יש שני הבדלים 

שמשמעותיים לענייננו:
שאם  הרי  חם,  המשטח  עצמו  לסיר  מתחת  שרק  כיוון  א. 
יחממו סיר קטן והוא יגלוש, האש לא תשרוף את כל האזור 
הרי  יותר,  גדול  סיר  ישימו  אם  כעת,  לסיר.  מתחת  שאיננו 
יונח על מקום שנשפך עליו מהמין השני, אך מעולם  שהוא 
שבדקות  הרי  יבש,  השני  הסיר  אם  זאת,  )עם  הוכשר!  לא 

ייתכן  לחימומו  הראשונות 
עצמם,  את  יכשירו  שהכיריים 
ניתן  שאכן  השיטות  לפי 

להכשיר חומר זה באופן הזה(. 
ב. אי אפשר לחמם את העיגולים ללא סיר. לכן, אם רוצים 
סיר  עליהם  להניח  היא  היחידה  הדרך  הכיריים,  את  ללבן 
כדי  רחב,  להיות  צריך  )הסיר  דקות  לכמה  מים  עם  )יבש( 

שיכשיר את כל העיגול(. 
לכן, טוב יותר להקצות בכיריים אינדוקציה להבות מסוימות 
עבור בישול בשרי ואחרות עבור בישול חלבי )פרווה ניתן 
לבשר  להבה  באותה  משתמשים  אם  בשתיהן(.  לעשות 
ולחלב, יש מקום להקל אם ניקו אותה ועברו עשרים וארבע 
אם  אפילו  ואז  הנחתו,  טרם  הסיר  את  לייבש  )וטוב  שעות 
יגלוש, הרי שבדקות הראשונות הכיריים יכשירו את עצמם(.

כשיש  וחלבי,  לבשרי  במקביל  להשתמש  לא  רצוי  בנוסף, 
חשש שיגלוש מאחד הסירים, וייתכן שיישפך על כל המשטח 

)אלא אם כן מדובר במאכל שאין בו חשש גלישה(.

לב
מי 

קד
א

 ה
כז

מר
 ב

ש
דר

מ
 ה

ת
בי

ש 
א

ור
ה' 

א
ור

וה
ה 

לכ
 ה

כז
מר

ש '
א

 ר
ון,

ימ
 ר

בי
 צ

סף
 יו

רב
ה

קרמיות ואינדוקציהגז

האם ניתן להשתמש באותן 
להבות לבשרי ולחלבי?

מותר מפני שהאש מלבנת את 
החצובות.

טוב להקצות להבות שונות לבשרי ולחלבי, מפני שייתכן 
שהמשטח בולע ולא ניתן להכשירו )מפני שהוא מזכוכית, 

או משום שדינו כחרס(. אך אפשר להקל אם מנקים בין 
 המינים, בהתאם להנחיות שלהלן )לספרדים יש יותר 

מקום להקל(.

נשפך נוזל חלבי או בשרי על 
הכיריים, האם ניתן לבשל בסיר 

מהמין הנגדי?

א. חובה לנקות את השאריות לפני 
בישול המין הנגדי.

ב. יש לנגב את תחתית הסיר לפני 
הנחתו על החצובה, או להפעיל את 

הלהבה מספר דקות ולהכשיר את 
הכיריים בליבון.

ג. יש המהדרים להמתין 24 שעות 
ובינתיים לבשל בלהבה אחרת.
 ד. לאחר 24 שעות ניתן לשים 

גם סיר לח.

א. חובה לנקות את השאריות לפני בישול המין הנגדי.
ב. יש לנגב את תחתית הסיר לפני הנחתו על החצובה או 

להפעיל את הלהבה מספר דקות כדי להכשיר את הכיריים 
)אך ההכשרה מועילה רק למקום הלהבה ולא מעבר לה(.
]באינדוקציה, כדי להכשיר צריך לשים סיר יבש עם מים 

במשך מספר דקות על הלהבה[.
 ג. ראוי שלא להשתמש בלהבה עבור המין הנגדי 

תוך 24 שעות )מחשש שהסיר יגלוש(.
ד. לאחר 24 שעות ניתן לשים גם סיר לח.

מה דין המשטח שבין הלהבות?
ניתן לשים עליו סירים חמים אם 
המשטח נקי מהמין הנגדי, וטוב 

שיהיה יבש.

בדרך כלל טרף ולכן אין לשים עליו סירים חמים )אלא אם 
הוא נקי ויודעים בוודאות שלא נשפך שם משהו מהמין 

הנגדי תוך 24 שעות או לחילופין שהסיר יבש(.

האם ניתן לחמם אוכל ישירות 
על הלהבה?

לא, משום שיש מקומות בחצובה 
לא, כי יש חשש שהכיריים טרפות.שאולי לא הוכשרו כראוי

האם מותר לטגן מאכל בשרי 
ומאכל חלבי בשתי להבות 

במקביל?
יש להרחיק סיר חלבי כאשר מטגנים מאכל בשרי )ולהפך(, מחשש להתזה.

האם מותר לבשל מאכל בשרי 
ומאכל חלבי בשתי להבות 

במקביל?
מותר לבשל במקביל, אבל טוב 

להרחיק את הסירים זה מזה
רצוי לא לבשל במקביל דברים שעלולים לגלוש, מפני 

שהמשטח חלק וישר והמאכל עלול להגיע בקלות ללהבה 
אחרת

האם ניתן להכשיר לפסח?
ניתן ללבן את החצובות באש או 
להחליף את החצובות או לכסות 

אותן )וספרדים מקלים להכשיר את 
החצובות בהגעלה בלבד(.

לאשכנזים )וחלק מהספרדים(, מעיקר הדין רצוי להשתמש 
בכיריים אחרות בפסח )א. אשכנזים אינם מכשירים זכוכית 

לפסח. ב. אין אפשרות מציאותית לכסות או להחליף את 
הזכוכית. ג. אין אפשרות להכשיר את החלק שבין הלהבות, 

שמן הסתם נשפך שם חמץ חם(.
לספרדים אפשר להקל אם מנקים היטב את הכיריים 

ומפעילים אותן למשך כמה דקות )ואם אפשר, ישפכו מים 
רותחים על החלקים שבין הלהבות(. ]אשכנזים הנוהגים 

בדרך זו יש להם על מה לסמוך, אך לא ישימו סירים חמים 
במהלך הפסח בין הלהבות, וימתינו עשרים וארבע שעות 

בין שימוש החמץ לשימוש הפסח[.
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כוסמת
"ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לא ֻנּכּו ִּכי ֲאִפילת ֵהָּנה" )ט,לב(.

זיהוי שגוי
נקדיש את טור שבת זו לזיהוי ותיאור הכוסמת, אך 
נפתח בתיקון "עוול היסטורי" והוא "גֵזלת" שם זה 
בשם  נקרא  היום  לחלוטין.  שונה  לצמח  והעברתו 
 Fagopyrum( תרבותי  פגופירון  הצמח  כוסמת 
ממשפחת  אירופי  גידול   ,)esculentum

הארכובתיים שכמובן אינו נמנה על 
בהגדרה  קטנית  איננו  וגם  הדגנים 

הבוטנית כפי שיש סוברים. 
כגריסים  מוכרים  זה  צמח  זרעי 
הפולני  המאכל  את  ממנו  ומכינים 
הידוע "קאשע". לצמח זה אין קשר 
בפרשתנו  המוזכרת  לכוסמת  בוטני 
בישעיהו  חז"ל(.  בלשון  )כוסמין 
בתוך  הכוסמת  מופיעה  )כח,כה( 
"...ְוָׂשם  דגניים:  מיני  של  רשימה 
ְוֻכֶּסֶמת  ִנְסָמן  ּוְׂשעָֹרה  ׂשֹוָרה  ִחָּטה 
מין  בכוסמין  ראו  חז"ל  ְּגֻבָלתו". 
"חמשת  עם  אותם  ומנו  חיטה 
חייבים  דברים  "חמשה  דגן":  מיני 
בחלה: החטים והשעורים והכוסמין 
אלו  הרי  ושיפון  שועל  ושבולת 

חייבין בחלה'" )חלה א,א(.
עם חשש גלוטן

גלוטן  מכילים  שהם  בכך  מתאפיינים  אלו  מינים 
העמילן  את  ההופך  בטא-עמילאז,  האנזים  ואת 
לסוכר, ולכן מתאימים לאפיית לחם בדומה לחיטה. 
ועלולה  מצווה  למצת  כשרה  כוסמין  פת  זו  מסיבה 
בגידול  מחודשת  התעוררות  בעקבות  להחמיץ. 
המשערים  שיש  הדגניים  ממיני  באחד  ובשימוש 
עבורו  להשתמש  מקובל  המקורית  הכוסמת  שהוא 
בכוסמת  החלפתו  את  למנוע  ובכך  "כוסמין"  בשם 
 Triticom( המודרנית. דגן זה הוא חיטת הספלטה
spelta( אך לדעת חוקרים רבים ה"כוסמין" במקרא 
דו- "חיטה  הנקרא  אחר  דגן  הם  חז"ל  ובספרות 

 .)T. dicoccum( "גרגירית
מאפייני הכוסמת - כוסמין

המאפיינים  שונים  פרטים  לשאוב  ניתן  מהמקורות 
את הכוסמת. 

הפרט הראשון מופיע בפסוקים המתארים את מכת 
הברד. מפסוקים אלו ניתן ללמוד שהכוסמת והחיטה 
מאחרות בהתפתחותן בהשוואה לפשתה והשעורה. 
הייתה  שהכוסמת  להסיק  גם  ניתן  המקרא  מפסוקי 
ובבל  )ישעיהו(  ישראל  בארץ  במצרים,  נפוצה 

)יחזקאל(. 
במשנה )פאה ח,ה( אנו לומדים: "אין פוחתין לעניים 
בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים, רבי מאיר אומר 
מנה  או  גרוגרות  וקב  כוסמין,  וחצי  קב  קב.  חצי 
השונות  התבואות  בין  להבדלים  הסיבה  דבלה". 
ושבעו  "ואכלו  יד(:  )דברים  תנאים  במדרש  מובאת 
- תן להם כדי שבען, מיכן אמרו אין פוחתין לעניים 
בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים". ממדרש זה נוכל 
אפילו  נמוך  הכוסמת  של  התזונתי  שהערך  להסיק 
כמות  לעני  להעניק  צורך  היה  ולכן  השעורה  משל 

גדולה יותר. 

שערכה  לכך  נוסף  מקור 
נמוך  התזונתי של הכוסמת 
בבבא  המשנה  בדברי  הוא 

"המפקיד  )ג,ז(:  מציעא 
יוציא  זה  הרי  חבירו  אצל  פירות 

לו חסרונות. לחטין ולאורז תשעת חצאי קבין לכור, 
ולזרע  לכוסמין  לכור,  קבין  תשעה  ולדוחן  לשעורין 
לפי  הכל  המדה,  לפי  הכל  לכור.  סאין  שלש  פשתן 

הזמן". 
הנגרמים  בנזקים  עוסקת  המשנה 
וניתן  העכברים  ידי  על  לתבואה 
החסרה,  בכמות  דירוג  בה  לראות 
השעורים  דרך  והאורז,  בחיטים  החל 
ניתן  ופשתן.  לכוסמין  ועד  והדוחן 
יותר  מזינה  שהתבואה  שככל  לשער 
העכברים יכולים להסתפק בנפח מזון 

קטן יותר. 
החיטה והאורז המזינים ביותר חסרים 
השעורה  כור,  לכל  קב  חצאי  תשעה 
והדוחן תשעה קבין כלומר סאה וחצי, 
שלוש  חסרים  ופשתן  כוסמין  ואילו 

סאות, פי שתיים משעורה. 
בהשוואה  התזונתי  לערכם  בניגוד 
לשעורים, הרי שהכוסמין היו טעימים 
כפי  לחם  להכנת  יותר  ראויים  או 
)ברכות,  מהתוספתא  להסיק  שניתן 
"פת  בברכות:  קדימה  בדיני  העוסקת  פ"ד(  ליברמן, 
של  פרוסה  חטין.  של  על  מברך  שעורין  ופת  חטין 
חטין ושלימה של שעורין, מברך על פרוסה של חטין. 
פת שעורין ופת כוסמין מברך על של שעורין. והלא 
ממין  שהשעורין  אלא  השעורין?  מן  יפין  כוסמין 

שבעה וכוסמין אינן ממין שבעה". 
המינים  שבעת  בין  נכללו  לא  שהכוסמין  העובדה 
אזכורם  את  גם  מסבירה  הארץ  בהם  שהשתבחה 
בשבועות  במשנה  השעורים:  לאחר  מקורות  בכמה 
)ג,ב(: "שבועה שלא אוכל ואכל פת חטין ופת שעורין 
ופת כוסמין אינו חייב אלא אחת". בתוספתא )חלה, 
ליברמן, פ"ב(: "...קב חטין וקב שעורין וקב כוסמין 

הרי אילו מצטרפין". 
חיטת הספלטה

המפרשים.  בדברי  מובאים  נוספים  מבנה  פרטי 
 - "כוסמין  לה,א(:  )פסחים  הריטב"א  בחידושי 
אלא  לחיטין  דומה  והוא  אשפלט"א,  שהוא  פרש"י 
לרשב"ץ  חמץ  במאמר  לחיטין".  כמו  סדק  לו  שאין 
פי'  כוסמין  ידועין.  ושעורין  "חטין  מוצאים:  אנו 
נעשין  חטים  מין  שהם  כלאים.  במס'  ז"ל  הרמב"ם 
שלהם  שהשבולת  לפי  כוסמין  ונקראו   ... במדבר 
היא גזוזה מענין כסום יכסמו את ראשיהם )יחזקאל 
מד,כ( ... והכוסמין הם במלכות ארגון הרבה ראיתים 
מהם  אדומים  יותר  שהם  אלא  לחטים.  דומין  שם 

ויותר דקים וארוכים". 
תיאור זה מתאים לחיטת הספלטה משום שמלעניה 

קצרים בדרך כלל אם כי יש זנים חסרי מלען.

כוסמין

לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 
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אבא ואמא, רציתי לומר לכם...
* שמעתי אתכם מקטרים לחברים על זה שיש לכם ילד 
שלי  ההתנהגות  ועל  עלי  התלוננתם  ההתבגרות.  בגיל 
והוספתם "ילדים קטנים – צרות קטנות. ילדים גדולים 
– צרות גדולות". טוב, אז באמת שאני משתתף בצערכם, 
בשלי.  גם אתם תשתתפו  כדאי שפעם אחת  אולי  אבל 
לא תאמינו, אבל לא פחות ממה שקשה להיות הורה לבן 

מתבגר, קשה להיות אחד כזה בעצמך...
של  ים  בתוך  שלנו,  כמו  ומבלבל  מטורף  עולם  בתוך   *
אתם  ההתבגרות,  גיל  של  וסערות  פיתויים  הורמונים, 
משמשים לי סוג של עוגן שאפשר להיאחז בו בתוך כל 
בכל  להסכמות  נגיע  לא  אם  גם  אותי.  שמציף  הבלאגן 
דבר, עצם זה שאתם אומרים את דעתכם בצורה עקבית, 

ברורה ומוסברת, עושה לי סדר 
בבקשה  כיוון.  לי  ונותן  בחיים 

אל תפסיקו.
* אל תיבהלו ואל תמהרו לוותר 
עזרה  ממני  מבקשים  כשאתם 

בבית או יותר השקעה בלימודים, ואני מתחיל להתווכח 
ואני  שלי  מהתפקיד  חלק  זה  בסדר.  זה  להתעצבן.  או 
מקפיד לשחק אותו מצוין. כדאי שגם אתם תמלאו את 
את  אפספס  שלא  כדי  שצריך  מה  ממני  ותדרשו  שלכם 

עצמי ואת הפוטנציאל שיש בי.
החברי'  ב'קשר  שלכם  הידידים  לפני  תתפארו  אל   *
ו'מגניבה'.  'קולית'  בצורה  לידי  ותתנהגו  המעולה שלנו, 
שאני  מה  לא  זה  אבל  לפעמים,  ונחמד  נכון  זה  אולי 
צריך. חברים יש לי מספיק. אני חייב שני הורים שידעו 
גם להיות חזקים, להגיד לי 'לא' ולהסתכל עלי לפעמים 

מלמעלה ולא רק בגובה העיניים.
* מצד שני, קשה לי שאתם משגרים לי פקודות ומנחיתים 
כבר  אני  חמש.  בן  כשהייתי  שעשיתם  כמו  דברים  עלי 
גם  מסוגל  אני  בחיים.  אחר  ובשלב  אחר  במקום  נמצא 
להבין ולהזדהות עם דברים. בבקשה דברו איתי. תסבירו. 
חּו שיחה. גם אם בסוף לא נגיע להסכמה מלאה, יש  ְּתַפתְּ

סיכוי טוב שנגיע להבנות. האם זה לא עדיף?  
* גם אם אני נרתע לפעמים כשאתם מנסים לגעת בי, אין 
לכם מושג כמה אני צמא לחום ומגע. בעולם הווירטואלי 
הקר שאני משוטט בו כל כך הרבה שעות ביום, יש הרבה 
ועל קשר אבל מעט מאוד מן הדבר  דיבורים על אהבה 
האמתי. יש המון מסך ומעט מאוד מגע. תרשו לעצמכם 
להגניב לי לפעמים חיבוק, ליטוף או לפחות טפיחה על 

השכם. אין לכם מושג כמה אני צמא לזה.
את  וכבו  טובה  עשו   - מהעבודה  חוזרים  כשאתם   *
הטלפון לזמן מה. תנו לנו, הילדים, לפחות לכמה דקות, 
היום  שכל  אחרי  הסוף.  עד  אתנו  שאתם  התחושה  את 
לא הייתם בבית, תוכיחו לנו שאנחנו חשובים לכם יותר 

מכמה אנשים שמחפשים אתכם עכשיו. 
הסלולארי   - ומדברים  יושבים  כשאנחנו  לפעמים   *
שלכם פתאום מצלצל. תדעו שאם אתם מציצים בצג, גם 
אם בסוף בחרתם לא לענות, כבר קלטנו את המסר מה 
סדר העדיפויות שלכם ושיש דברים מסוימים שבשבילם 

תנפנפו אותנו הצידה...

* אנחנו שומעים את הנאומים 
וההטפות שלכם אבל מקשיבים 

לא  שלכם.  לחיים  יותר  הרבה 
גובה  לאיזה  תגידו,  מה  יעזור 

תרימו את הקול וכמה תנופפו בידיים בהתלהבות - אם 
בפועל ההתנהגות שלכם משדרת משהו אחר. אנחנו את 

המסר כבר קלטנו...
* אתם פשוט לא נורמאלים. קניתם לי סמארטפון חדש 
שום  בלי  ככה.  פשוט  אותו  לי  ונתתם   16 הולדת  ליום 
אפליקציית הגנה, בלי שום כללים לשימוש. כן, אני יודע 
ושאתם  בוגר"  "כבר  שאני  לי  מפמפמים  תמיד  שאתם 
לא  שזה  תבינו  אבל  להתמודד",  שאדע  עלי  "סומכים 
קשור בכלל לבגרות או ללסמוך עלי. לגלוש עם אינטרנט 
לא מוגן ולהישאר נקי, זה כמו 
יבש.  ולהישאר  לים  להיכנס 
ואני  בעולם.  כזה  דבר  אין 

מתבייש לפרט יותר מזה... 
לילה  לכם  אומר  כשאני  נ.ב   *
בלילה  עשרה  בשתים  טוב 
בתור  אותו  צריך  אני  )כי  הסלולארי  עם  למיטה  והולך 
אבל  נגמר  כבר  היום  אולי  בשבילכם  מעורר...(.  שעון 
שעות  כמה  מושג  לכם  אין  מתחיל.  רק  הוא  בשבילי 
גלשתי וכמה סרטים טחנתי כשאתם כבר הייתם עמוק 
בחלומות. אחרי זה אתם מתפלאים למה אני לא מצליח 

להתעורר בבוקר...
לא  זה  באחת  וחזרתי   11 עד  לחזור  לי  אמרתם  אם   *
אומר ששמתי עליכם פס )עובדה שלא חזרתי בשלוש...(. 
אני פשוט לא יכול לעשות בדיוק מה שאמרתם כי אני 
חייב להוכיח לכם ולעצמי שאני כבר לא ילד קטן ויש לי 
חיים משלי ובחירות משלי. ועדיין לא התעלמתי לגמרי 

ממה שאמרתם.
* במילים אחרות, גם אם נראה לכם שמה שהכי חשוב 
לי ומשפיע עלי זה החברים, הסניף ואינטרנט, אין לכם 
מושג כמה אתם משמעותיים בשבילי. אין לי עוד הורים 

בעולם חוץ מכם. 
מול  העשתונות  את  או  הסבלנות  את  תאבדו  אל   *
או  ו"סבבה"  "כלום"  "בסדר",  שלי  הקבוע  הדקלום 
לי  טוב  לחפור".  די אמא, תפסיקי  "נו,  ממשפט המחץ: 
לדעת שאתם מתעניינים בי ולא הייתי רוצה שתפסיקו. 
או  להשגה  קשה  לפעמים  אותה  משחק  אני  אם  גם 
אם  מאוד  מתאכזב  הייתי  מכשולים,  לפניכם  מעמיד 

הייתם מוותרים וממהרים לסגת.
* גם אם נראה לכם לפעמים ש"כבר לא מכירים אותו" 
ו"מי יודע מה ייצא ממנו", שמעתי מסבא וסבתא שגם 
עליכם הם אמרו את אותם הדברים לפני שלושים שנה, 
די דומים להם.  ואפילו  ובסוף התברר שיצאתם לא רע 

אז מי יודע...
ממני
הבן שלכם
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לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות 
milatova.org.il  :לרשימת תפוצה

כשאתם חוזרים מהעבודה - עשו 
טובה וכבו את הטלפון. תנו לנו הילדים 

את התחושה שאתם אתנו עד הסוף
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רובוט לניקוי הבית - לא בשבת!
הבית המודרני מתאבזר והולך. אחד הפריטים ה'ותיקים' 
המייצגים אותו הוא ה- i-robot, לניקוי אוטומטי של 
הבית  את  'לומד'  זה  'רובוט'  ומבואותיו.  חדריו  הבית, 
ובשעה יעודה מראש מתחיל להתגלגל ולשאוב אליו את 

האבק והפירורים, כמעשה מטאטאוטומט.  
בזמן  כמובן  בשבת,  מותר  האם  השואלים:  רבים 
נמצאים  אם  ראוי  לא  ותשובתנו,  מראש?  מתוכנת 

במקום בני בית!
כלים'.  'שביתת  איסור  אין  טהורה  הלכתית  מבחינה 
יתר על כן, אנו נוהגים להדליק מזגן ומיכשור חשמלי 

שבת.  שעון  באמצעות  מגוון 
לרעה?  הרובוט  נשתנה  ומה 

אוירה  של  מושג  גם  יש  תשובתנו; 
של  פורמליות  הלכתיות  לשאלות  מעבר  שבתי'  ו'לא 

גדרי מלאכות שבת. כמו 
כן קיימת שאלת מראית 
אמנם  אשר  העין, 
מצבים  תלויית  היא 
אין  עדין  אך  משתנים, 
זה מקובל כי רובוטצ'יק 
בין  יסתובב  כזה 
אורחים  כשיש  הרגלים 

מכובדים... 



10

החידה השבועית
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חידה לפרשת וארא
שני אחים הרומזים לאישיות מפורסמת.

האחד - מצבי לפני שעליתי לגדולה.
השני - תחילתי: מילה משמעותית בחיי הנמצאת במשפט 

ההתגלות.  סופי: אחת מהסיבות לשמי.
מי הם שני האחים ולאיזו אישיות הם רומזים?

תשובה לשמות
החידה הייתה: 

ניתן  היכן  ודן.  יששכר  השבטים:  נזכרו  שמות  פרשת  בתחילת 
מהם  אחד  )כל  אלו  שבטים  לשני  נוסף  רמז  בפרשה  למצוא 

בנפרד(?
הפתרון:   

ָתִים"  פְּ ְשׁ ַהמִּ ין  בֵּ רֵֹבץ  ֶרם  גָּ ֲחמֹר  ׂשָכר  "ִישָּ לחמור:  נמשל   לתגובות: info@hidonim.com יששכר 

את  הרכיב  משה  מט,יד(.  )בראשית 
ה  מֶֹשׁ ח  קַּ "ַויִּ החמור:  על  ובניו  אשתו 
ֵבם ַעל ַהֲחמֹר  ְרכִּ ָניו ַויַּ ּתֹו ְוֶאת בָּ ֶאת ִאְשׁ

ב אְרָצה ִמְצָרִים" )שמות ד,כ(. ָשׁ ַויָּ
ֵבי  ְך ִעקְּ ֵשׁ ִפיפֹן ֲעֵלי אַֹרח ַהנֹּ דן נמשל לנחש: "ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְשׁ
ל רְֹכבֹו אחֹור" )בראשית מט,יז(. מטה משה נהפך לנחש:  פֹּ סּוס ַויִּ
ה  מֶֹשׁ ָנס  ַויָּ ְלָנָחׁש  ַוְיִהי  אְרָצה  ִליֵכהּו  ְשׁ ַויַּ אְרָצה  ִליֵכהּו  ַהְשׁ אֶמר  "ַוֹיּ

ָניו" )שמות ד,ג(. ִמפָּ
תודה לשולחת החידה חנה גולדמינץ משבי שומרון

נשמח לארח גם את חידותיכם במדור זה. רעיונות שלחו אלינו 
עד שלושה שבועות לפני פרסום החידה.

ַ

ַַ
ָ
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נקודת מבט
בדרך שנלך עם הנשיא טראמפ

סימני שאלה
יותר  מעמידה  טראמפ  ארה"ב  נשיא  של  כהונתו  תחילת 
סימני שאלה מסימני קריאה. לא ידוע, וכנראה גם לא הוא, 
מה תהיה מדיניותו בנושאים רבים. האם פיו ולבו שווים? 
מול  יעמוד  האם  ימומשו?  מינויו  טרם  הצהרותיו  האם 

מימסדים מקצועיים חזקים במימשל? 
כולו,  העולם  על  משמעותית  השפעה  יש  ארה"ב  לנשיא 
ועל מדינת ישראל בפרט. סוד גלוי הוא משקלה החיוני של 
ארה"ב בתמיכה בנו בתחומי המדיניות, הביטחון והכלכלה. 
לנו  ויש  וכלכלי,  עברנו בשלום את אובמה בסיוע בטחוני 
שמונה  עברו  המדיני  בתחום  אולם  כך,  על  הטוב  הכרת 
הבנייה  הקפאת  איראן,  הסכם  קהיר,  )נאום  קשות  שנים 
ביו"ש, אי הטלת וטו באו"ם ועוד( שגרמו לנו נזקים כבדים.
עם היוודע ניצחון טראמפ בבחירות לנשיאות עבר בארצנו 
ימני.  ציוני  ציון  חובב  נבחר  כאילו  ובצדק,  שמחה,  גל 
אפשר לסמוך ולשמוח על הצהרות כמו העברת השגרירות 
לירושלים, העדר התנגדות לבנייה ביו"ש, וכן מינויים של 
בהחלט  יש  המדיני  בתחום  בישראל.  בולטים  תומכים 
מקום לאופטימיות בסוגיות ההתיישבות ביו"ש, מו"מ עם 

הרשות הפלסטינית ובעיית איראן.
אותנו  מחייבים  לעיל  שהצבנו  השאלה  סימני  אולם, 
לקבל  יש  מופרזת.  התלהבות  וללא  דעת  בשיקול  לפעול 
החלטות לאומיות לאחר דיונים ממצים בקבינט הביטחוני 
שנועדו  פזיזות  חוק  הצעות  אחר  להיגרר  ולא  ובממשלה, 
בין שרים  למנוע תחרות  יש  קופונים אלקטורליים.  לגזור 
ומפלגות מי יציע ראשון הצעות ל'ניצול' טוב ומהיר יותר 
של נשיאות טארמפ. מי כמוני יודע כמה מגרה איש פוליטי 
לקפוץ בראש, להתבלט, להציע הצעות פופוליסטיות ואף 

להדליף כדי לזכות בנקודות בדעת הקהל. 
רק אם נפעל בבגרות פוליטית יש סיכוי שתקופת טראמפ 
תהיה הזדמנות לקדם אג'נדה לאומית ימנית. איפוק וריסון 
הם המתכונת לשיתוף פעולה עם הנשיא החדש. בל נשלה 

אצלנו  עובד  שהוא  עצמנו  את 
וירקוד לפי החליל שלנו. קביעת 

לחזור  עלולה  בהפתעה  עובדות 
אלינו כבומרנג. רק אם נדע להתנהל מולו על פי דרכו, ולא 

על פי דרכנו, נוכל להגיע להישגים רבים.
עיצוב יעדים וקדימויות

שום דבר לא בוער! ידונו הקבינט והממשלה על האסטרטגיה 
האם  העדיפויות?  סדרי  ומהם  הטקטיקה,  ומהי  המדינית 
החלת ריבונות על מעלה אדומים וסביבתה )שמובן שאני 
במעלה,  הראשון  המדיני  המעשה  הם  בכך(  נלהב  תומך 
או שמא החלת ריבונות על בקעת הירדן? ואולי להקדיש 
מאמץ מדיני לשנות את ההחלטה האומללה של האו"ם נגד 
ההתנחלויות? ושמא נחוץ לקיים תחילה מאבק בינלאומי 
 ?BDS-עוצמתי, בהובלת ארה"ב, נגד תנועת ההחרמה ה
ואולי  האיסלמי?  בטרור  למאבק  עליונה  עדיפות  ושמא 
אילוץ הרשות הפלסטינאית להפסיק עם הצביעות במימון 
וניהול  שמם,  על  רחובות  וקריאת  טרוריסטים  משפחות 

הסתה פרועה נגד ישראל? ויעדים חשובים נוספים.
מדיני  מאמץ  נקדיש  מדינית  אסטרטגיה  עיצוב  לאחר 
החדש.  במימשל  ידידינו  כל  ואת  הנשיא  את  לשכנע 
ברוח  מאמצים  ונעשה  לגיטימיים  לחצים  נפעיל  נתווכח, 
בידינו  תאוותנו  וכל  נצא  שלא  יתכן  לשכנע.  ידידותית 
כזו  פשרה  של  להסכמות  להגיע  נצטרך  דבר  של  ובסופו 
ארה"ב,  בחוקי  מעוגנות  שתהיינה  הסכמות  אחרת.  או 
בהחלטות בתי הנבחרים שם ובצווים נשיאותיים  יש ערך 

גדול של יציבות גם לקדנציות הבאות.
אודה ולא אבוש שמנקר בי חשש שההתנהלות הדמוקרטית 
שלנו גולשת לעתים להתנהלות מופקרת ובלתי אחראית. 
בגלל מאבקים אישיים ומפלגתיים עלולה להיגרם החמצת 
לטובה'  'להתאכזב  הפעם  אקווה  הגדולה.  ההזדמנות 
ולהתבדות. אקווה שהפעם גם העם יאמר את דברו ויכפה 
על מנהיגיו התנהלות אחראית. בתחבולות תעשה לך לא 
מדיני.  ומו"מ  דיפלומטיה  מדיניות,  גם  אלא  מלחמה  רק 

נעשה ובע"ה נצליח. 

התנהלות פזיזה של שרים 
לבוח"כים עלולה לגרום נזק
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