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לא להיות דקדקנים - הרב אסף הר-נוי על חטא העגל
איך מנצחים בוויכוח? לרב עמיחי גורדין יש הצעה חדשה-ישנה
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״הבוחר בעמו ישראל באהבה״
של  הבודד  בטיפוס  הנוראים  הימים  שיאן של תפילות 
מתגלה  עולם  בורא  שם״,  עמו  ״ויתייצב   - בהר  משה 
למשה המבקש לדעת את דרכיו ומגלה לו את י״ג מידות 
הרחמים. מאיגרא רמא של ארבעים יום ולילה יורד משה 
יחד עם עם ישראל לבירא עמיקתא של לוחות שבורים. 
התגובה הראשונה של נותן התורה ״הניחה לי ויחר אפי 
וגוי  כהנים  ממלכת  להיות  הנבחר  עם  ואכלם״.  בהם 
קדוש לא יכול להיכנע לקול הקורא ״אלה אלהיך ישראל״ 
ולחולל סביב העגל. הקב״ה בכעסו מעביר את האחריות 
אל משה - ״כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים״. 
ומחזירם  מעמו  מתנער  באהבה  ישראל  בעמו  הבוחר 

למשה בחירו. 
התמונה המשתקפת מהפסוקים הינה עולם בלי מחילה 
וסליחה שבו החוטאים נדחים. גם בגן עדן היו לקב״ה 
הגעגוע  ומגורש.  חוטא  האדם  וחוה,  מאדם  ציפיות 
לגן עדן ימשיך ללוות את להט החרב המתהפכת ואת 
ההבנה שהאדם לא תמיד יצליח לעמוד בציפיות. תהליך 
דומה מתרחש במבול - ״וינחם ה׳ כי עשה את האדם... 
ומידת  מעשיו  על  ניחם  עולם  בורא  לבו״.  אל  ויתעצב 

האמת מקטרגת. 
לאחר המבול מריח הבורא את ריח הניחוח ומבין שלא 
הגעגוע  האדם.  בעבור  האדמה  את  לקלל  עוד  יוסיף 
לגן עדן, הציפייה לעולם טרום המבול מהווים תשתית 

ליכולת של האדם ברוא חומר 
המנמיך  בוראו  עם  להיפגש 
את הציפיות. בהר סיני מבקש 
אשר  עם  לייעד  התורה  נותן 
כהנים  ממלכת  להיות  יצליח 

מה  הבורא.  רצון  את  ולקיים 
שכשל בראשית ימי האנושות יתוקן במתן תורה.

מה גדולה האכזבה כשגם עם ישראל מכזיב. ״סרו מהר 
מן הדרך אשר צויתם״ הלוחות מעשה אלוקים נשברים. 
משה נוטה את אוהלו אל מחוץ למחנה – נוכחות הקב״ה 
במחנה כבר לא מובנת מאליה. ״והיה כל מבקש ה׳ יצא 
אל אוהל מועד״. התפקידים מתהפכים – האדם יצטרך 
לבקש את הבורא באקטיביות ובכל מרחבי החיים ולא 
רק הבורא יחפש אותו. הצורך לחפש את הבורא יגרום 
לאדם להשקיע, להתאמץ ולהעריך יותר את הבלתי מובן 

– הבורא חפץ ביקרו של האדם ובקשר אתו. 
ודרכיו  נולדות מחדש מידותיו  ומאידך – מתוך החטא 
י״ג  נולדות  ואכלם״  לי  ״הניחה   - במקום  הקב״ה.  של 
מידות הרחמים. בורא עולם בוחר בעמו ובורא בעקבות 
רק  הרחמים.  ומידות  התשובה  הסליחה,  את  החטא 
מתוך מידות אלו יוכלו האדם והבורא לשוב ולהיפגש - 
במדבר, בתעניות ציבור ובכל שנה מחדש בימי הרחמים 

והסליחות.
״כמו שהודעת לעניו מקדם״. 
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חטא המדקדקים
מסופר על חסיד אחד שנהג לתת לרבו חלק מרווחיו, 
וב"ה עסקיו פרחו ושגשגו. פעם אחת הגיע לבית רבו 
ולא מצאו, וכששאל היכן הוא, השיבו לו בני הבית כי 

הוא מבקר אצל רבו שלו, החוזה מלובלין. 
וכאיש  רב,  יש  לרבו  שגם  לשמוע  התפלא  החסיד 
עד  המתבקש:  החשבון  את  במהירות  ערך  עסקים 
הרב,  אצל  אלך  לתלמיד?  פדיון  מכספי  נותן  שאני 

ואכן,  עצמו.  מלובלין  החוזה 
ביקר  לא  ואילך  היום  מאותו 
עוד אצל רבו, ובמקומו התחיל 

ללכת אל החוזה. 
עסקיו  החלו  אט  אט  והנה, 

להידרדר, עד שירד מנכסיו. החסיד המרושש בא נבוך 
הצליחו  זה  כיצד  אותו  לשאול  מלובלין  החוזה  אל 
עסקיו אצל התלמיד ואילו אצל הרב כשלו, והלה השיב 
לו: "כל זמן שלא דקדקת למי אתה נותן את הכסף, גם 
בשמים לא בדקו אם מגיע לך, אך ברגע שהתחלת אתה 
גם  החלו  הכסף,  את  לתת  עדיף  למי  ולדקדק  לבדוק 

בשמים לבחון אם אין מי שראוי ממך להצלחה... "
״פתחו שעון״

משבר חטא העגל שבפרשתנו החל בשל חוסר הבנה 
בין משה לעם - ביחס לזמן שבו צריך היה משה לחזור 

מן ההר. 
לפי  ההר  מן  לחזור  משה  אמור  היה  שבו  ברגע  מיד 
חשבונם - החלו בני ישראל בעבודה קדחתנית למציאת 
אהרן  של  ניסיונותיו  גם  הזהב.  עגל  בדמות  מחליף 
לדחותם למחר עלו בתוהו. בני ישראל עמדו על "הדקה", 
ומשלא הגיע משה - תוך שעות בודדות נוצר עגל מזהב. 
"טווח  זהירות,  מרווח  ישראל  בני  לוקחים  היו  אילו 
בטיחות", ולו של יום אחד - הכל היה נראה אחרת. משה 
היה מגיע עם הלוחות בידו והכל היה הולך כסדרו. אולם 
על  ישראל  בני  של  הקפדני  והדקדוק  הסבלנות  חוסר 
הדקה שבה הבטיח משה, להבנתם, לשוב, הוביל לחטא 

הגדול ביותר בתולדות עם ישראל.
״מה הוא סבלן ולא דקדקן״

מופיעות  אשר  הקב״ה,  של  מידותיו  מי״ג  אחדות 

על  מלמדות  בפרשתנו, 
סבלנותו הגדולה של הקב״ה 
כלפינו ועל כך שאינו מדקדק 

היותנו  למרות  עמנו.  ומקפיד 
בסבלנות  אפו  מאריך  הוא  וחטאים  רעים  לעתים 
ואף מוכן לשאת על גבו את עוונותינו ולא להקפיד 

ולהענישנו על כל חטא בכל רגע ועת.
״תומר  בספרו  להסביר,  מגדיל  קורדוברו  משה  רבי 
הקב״ה  של  שסבלנותו  דבורה״, 
כלפינו כל כך גדולה, עד שאפילו 
הוא   - עצמו  החטא  בשעת 
נותן  וכביכול  אותנו  מחיה 
אנחנו  שאותה  החיות  את  לנו 

מנצלים לרעה. 
שזה מעביר על מידותיו

היה אחד מגדולי התנאים,  הורקנוס  בן  רבי אליעזר 
מאבד  שאינו  סוד  ״בור  הוא  כי  המשנה  אמרה  עליו 

טיפה״ ושלא קדמו אדם בבית המדרש.
ארץ  תושבי  על  קשה  בצורת  שנת  הגיעה  אחת  פעם 
ישראל ורבי אליעזר נשלח לפני התיבה כדי לשנות את 
רוע הגזרה. למרבה הפלא תפילתו של רבי אליעזר לא 
נענתה ואחריו נשלח רבי עקיבא להתפלל, עד שהחלו 

לרדת גשמים.
כיצד  הבינו,  ולא  בית הכנסת עמדו המומים  יושבי  כל 
ייתכן שתפילתו של רבי אליעזר הגדול לא נענתה ואילו 
תפילתו של רבי עקיבא נענתה?! עד שיצאה בת קול מן 
שזה  אלא  מזה,  גדול  מפני שזה  ״לא  השמים ואמרה - 
מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מדותיו״ )תענית 

כה,ב(.
אותה ״העברה על המידות״, מסביר רש״י, היא ״שאינו 
מידותיו  ומניח  אותו,  למצערים  מדה  למדוד  מדקדק 

והולך לו״. 
אנשים  לאותם  מיוחדת  והקשבה  אהבה  ישנה  לקב״ה 
על  מדקדקים  ואינם  מידותיהם  על  כמוהו,  המעבירים, 

חבריהם בכל דבר ונקודה קטנה.
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סבלנותו של הקב״ה כלפינו כל כך 
גדולה, עד שאפילו בשעת החטא 

עצמו - הוא מחיה אותנו

הארה בפרשה

atharnoy7@gmail.com :לתגובות
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מפלֶה? אל תתפלא
״חביבי, את הספה אני לא מביא לך הביתה. אם אתה 
גר?!  אתה  ״איפה   / המחסום.״  עד  זה  הובלה  רוצה, 
הובלת המקרר לבית שלך היא לא במחיר הסטנדרט, 
דודה  איזו  אולי  לך  ״יש   / ₪.״   300 עוד  תוסיף 
בירושלים? תביא לשם את מכונת הכביסה והטכנאי 

יבוא ויתקן.״
את  מכירים  והפריפריה  ושומרון  יהודה  תושבי 
הסיטואציה המקוממת שלאחר רכישת מוצר מתברר 

חלקי.  שהוא  או  שירות  שאין 
ב׳  סוג  לקוחות  שהם  לכך  הסיבה 

נעוצה במקום מגוריהם.
העברתי  שבועות  מספר  לפני 
חוק  ושלישית  שנייה  בקריאה 
מגורים  מחמת  הפליה  איסור 
נועד  החוק  התופעה.  את  שיסיים 
בקרב  יושרה  ולפתח  צדק  לעשות 

שירותים  לספק  בכוונתם  גדולים שאין  עסקים  בעלי 
דוגמת הובלות ותיקונים, או לחלופין גביית תעריפים 

חריגים. 
כיצד זה אמור לעבוד? הרי זו מדינה דמוקרטית וזכותו 
של גורם מסחרי להחליט למי לא ימכור את שירותיו. 
לכוחות  המפלים  העסקים  את  לחשוף  מאוד.  פשוט 

השוק. 
רק  אבל  זה,  על  לך  סבבה,  להפלות?  רוצה  עסק  בעל 
רבע  ולא   - ברור  יידוע  מחייב  החוק  כך.  על  תודיע 
משפט בפונט לא קריא בתוך חוברת בת מאה עמודים. 
שילוט  הקופות  גבי  על  להתקין  יש  למשל,  בחנויות 
טלפוניות  בקניות  גם  השירות.  מדיניות  אודות  ברור 

ואינטרנטיות חייבת לחול חובת היידוע. 
שירות  מעניקים  איפה  מראש  יודע  משהצרכן  כעת 
שוויוני ואיפה לא, ֵידע היכן לרכוש והיכן לא לרכוש. 
צרכנים ֵידעו בהתאם ליצור רשימות שחורות של בעלי 
עסקים שאינם מספקים שירותים ביו״ש ובפריפריה. 
כאשר הכול גלוי, רשת כלשהי למוצרי חשמל שמפלה 
לקוחות עושה חשבון פשוט. אם תצהיר על מדיניות 
עליה  יוטלו  )אחרת  מחייב  שהחוק  כפי  ההפליה 

קנסות(, תהיה חשופה לכוחות 
השוק ותאבד לקוחות. 

* * *
אם  כי  קטנים,  עסקים  על  חל  אינו  שהחוק  אבהיר 
לפחות,  עובדים  מאה  המונים  גדולים  עסקים  על 
גחמות  מפני  מוגנים  השוק  כוחות  במסגרת  והללו 
שכונתית  פיצרייה  לדוגמה  כך  נקמניים.  לקוחות  של 
מדיניות  על  להצהיר  מחויבת  אינה  בגבעתיים 
המשלוחים שלה וכן גם סניף רשת הבורגרים הארצית 
הסמוך לה. שכן גם אם מדובר ברשת גדולה, אין שום 
לפגוע  ויכולת  הגיונית  עילה 
מספקת  לא  שהיא  כך  על  בה 
בגבעתיים  מהסניף  משלוחים 
 – ברכה  בהר  לקוח  של  לבית 
למרות שעל הקופה יש שילוט 
ברור על מדיניות המשלוחים. 

* * *
המציאות שבה צרכן מופלה בקבלת שירות קיימת גם 
במגזר הערבי. החוק בא לתקן את העוול גם כלפיהם. 
אולם לכל אורך הדרך חברי הכנסת הערביים ניסו בכל 
תיקון  שלצד  משום  החוק,  את  להפיל  אפשרית  דרך 
עוול כלפי ציבור הבוחרים שלהם, יתקן גם עוול כלפי 
אל  אום  שערביי  מבחינתם  ושומרון.  יהודה  תושבי 
פאחם לא יקבלו שירות ככלל אזרחי ישראל, העיקר 
לפגוע במתנחלים. לנקר שתי עיניים מציבור הבוחרים 

שלהם, זאת כדי להוציא עין אחת למתנחלים. 
אגלה לכם סוד קטן. כמי שזו הקדנציה השנייה שלה 
בכנסת, נוכחתי לראות שהם לא באמת פועלים למען 
הייתי  פשוט,  היה  זה  רק  לו  שלהם.  הבוחרים  ציבור 
מתקנת גם את העוול הזה ושולחת את חברי הכנסת 

הערביים הביתה.
ציון ברמה האישית. חברי השר  נקודת  החוק מהווה 
אישורו  החוק.  את  שהגה  זה  הוא  ז״ל  אורבך  אורי 
ציינו את  שבו  בחודש  היה  ושלישית  שנייה  בקריאה 
זו אני רוצה להודות  יום השנה לפטירתו. בהזדמנות 
השומרון  מתיישבי  ועד  יו״ר  לשעבר  קייזלר,  לשגיא 
שהציף בפניי את היקף התופעה של הפליית לקוחות.

כשהצרכן יודע מראש איפה 
מעניקים שירות שוויוני ואיפה 

לא, רשת כלשהי למוצרי חשמל 
שמפלה לקוחות, תהיה חשופה 

לכוחות השוק
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רואים את הקולות
האמן כחכם לב

 ״ָוֲאַמֵּלא אֹתֹו רּוַח ֱא-ֹלִהים ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה. 
 ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת... ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמָלאָכה... 
ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב, ָנַתִּתי ָחְכָמה. ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך" )לא,ג-ו(.

מלאכת  את  הקב״ה  מטיל  מי  על 
העיצוב של המשכן וכליו? לא על סתם 
אנשי  אם  כי  מיומנים,  מלאכה  בעלי 
 – כלומר  ו״דעת״.  ״תבונה״  ״חכמה״, 
חכמי העם, אלה המתמחים ב״לחשוב 
בתורה  היחיד  המקום  זהו  מחשבות. 
אך  והשכל,  בינה  דעה,  מהי  המגדיר 
יש  מנטאלית,  סגולה  אותה  לצד 
בכל  ״לעשות  מעשית:  דרישה  גם 
הכול  הפלא,  למרבה  והנה,  מלאכה״. 
קשור לאמנות: מלאכת עיצוב, יצירה 

ובנייה. ה׳ מצווה והאדם מתבונן, מתכנן, מעצב ויוצר. 
״חכם לב״ הינו אותו אחד שיודע כיצד לשלב בין חכמה 

לבין מעשה, הינו אפוא, האמן. 
בפירושו לשיר השירים, עומד הראי״ה קוק על החיוניות 

של האמנות בנפש היהודית: 

והחיטוב  הציור  הספרות, 
)קרי: הפיסול( עומדים להוציא 
המושגים  כל  את  הפועל  אל 

בעומק  המוטבעים  הרוחניים, 
גם  שחסר  זמן  וכל  האנושית,  הנפש 
הנפש  בעומק  הגנוז  אחד  שרטוט 
שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על 

עבודת האמנות להוציא.
של  הקודש  ובגדי  הכלים,  המשכן, 
ה׳  מעשי  את  המשקפים  הכהנים, 
לכל  תבנית  עבורנו  מציגים  בשמים, 
יצירה אמנותית של האדם בעולם הזה. 
יצירה  ללא  אנושית,  מעורבות  ללא 
גילוי  הושלם  טרם  עצמו,  האדם  מצד 
ה׳ במלוא תפארתו וקדושתו. האמנות 
ל״חכמה,  האלוקי  השכל  מתורגם  שדרכו  הצינור  היא 
של  חובתו  אז,  או  כאן.  שלנו  במציאות  ודעת״  בינה 
האמן להשלים את עבודת הבריאה של ריבונו של עולם 

על-ידי עשייה אנושית – יצירתית וקדושה גם יחד. 
כתיבה ויצירה: אביגיל פריד
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שבת שלום משפחת בללי, 2013 
ט. מעורבת 82X71 ס״מ

בא לידי ביטוי
מה בין משיח לצליל חיוג

בפרשתנו מֻצווה משה להכין שמן מיוחד, ולמשוח בו את כלי 
המשיחה היא נתינת השמן על  המשכן ואת הכהנים. פעולת 
הכלים או על האדם, והשמן עצמו קרוי משח בארמית. הצירוף 
״שמן המשחה״ פירושו אפוא השמן המיועד למשיחה. בעברית 
משמשת  והיא  משמעה,  את  משחה  המילה  שינתה  החדשה 
בתור שם לחומר )שומני לרוב( המיועד למריחה. לומדי הגמרא 
מכירים את המילה הארמית ״משחא״ שפירושה פשוט ״שמן״ 
על  השפיעה  שהיא  ואפשר  הארמית(,  היידוע  א׳  )בתוספת 

המשמע המחודש של המשחה העברית, כשם עצם.
משיח,  נקרא  המשחה  בשמן  שמשחוהו  מי   – מקום  מכל 
כדוגמת הכהן המשיח או המלך המשיח. ברם, מצאנו בתנ״ך 
מקרים שבהם נקרא אדם משיח אף שלא ניתן עליו שמן כלל. 
ֲחָזֵאל  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת  ״ּוָבאָת  הנביא:  אליהו  נצטווה  למשל  כך 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְלֶמֶלְך  ִּתְמַׁשח  ִנְמִׁשי  ֶבן  ֵיהּוא  ְוֵאת  ֲאָרם.  ַעל  ְלֶמֶלְך 
ַּתְחֶּתיָך".  ְלָנִביא  ִּתְמַׁשח  ְמחֹוָלה  ֵמאֵָבל  ָׁשָפט  ֶּבן  ֱאִליָׁשע  ְוֶאת 
האם אכן נדרש אליהו ליטול שמן ולמשוח את חזאל למלך 
משיחת  באמצעות  נעשה  לנביא  אלישע  מינוי  והאם  ארם? 
היא  הגדולה  או  המלוכה  שמינוי  ״לפי  רד״ק:  מבאר  שמן? 
על ידי משיחה ברוב - נאמר למינוי אף על פי שאינו על ידי 
וכן  ׳ומשחת את חזאל׳,  משיחה בלשון משיחה, לפיכך אמר 

אמר ׳תמשח לנביא תחתיך׳ ״.
דרך  נעשה  לכהונה  או  למלוכה  שהמינוי  כיוון   – אומר  הווה 
לעצם  נרדף  שם  המשיחה  הפכה  המשיחה,  באמצעות  כלל 

נקראת  והיא  לגדולה,  המינוי 
כך אף כשלא מתבצעת משיחה 
גם את  רד״ק  כך מסביר  בפועל. 
הלשון משיח שנאמרה על כורש 

למשיחו  ה׳  אמר  )״כה  פרס  מלך 
לכורש״( ולהבדיל על שלושת האבות 

)״אל תגעו במשיַחי״(.
אינה   - תוקפו׳  ש׳פג  אף  כלשהו  בשם  שימוש   – זו  תופעה 
שייכת רק ללשון המקרא, ואנו נפגשים איתה רבות גם בימינו. 
לא פעם פעולה כלשהי נעשית בדרך מסוימת והיא שנותנת 
לה את שמה, וכעבור שנים הדרך משתנית – אך השם נשאר 
את  משדרים  הטלוויזיה  או  הרדיו  בתחנת  למשל,  כך  בעינו. 
אינם  כלל  הכתבים  אך   – השונים  הַּכָּתבים  של  כתבותיהם 
כתב,  אכן  הַּכָּתב  בעבר  או מצלמים.  כותבים, אלא משדרים 
ואף שהשתנו דרכי העבודה - נשאר השם על מכונו. באופן 
 – חיוג  צליל  שומעים  אנו  בטלפון  מתקשרים  כשאנו  דומה, 
של  סיבוב  בפעולת  מדובר  אין  ארוכות  שנים  שכבר  למרות 

חוגה כלשהי.
כך הוא דרכה של לשון – המילה אינה מתחלפת עם כל עדכון 
גרסה טכנולוגית, אלא ממשיכה להתנהל לה לאיטה, ומרחיבה 

את משמעותה.
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יש לכם שאלות בענייני לשון? 
yetsion@gmail.com :מוזמנים לפנות
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 קריאת התורה - מעין ״מעמד 
הר סיני״

)לפני  הקודמת  בפעם  שפרסמנו  בתשובה 
שבועיים(, ראינו שקריאת התורה אינה קיום של 
מצוות תלמוד תורה, אלא של שמיעת התורה שהיא 
ראיות  שתי  נביא  כעת  סיני.  הר  מעמד  בבחינת 
ואחד  מקרא  ״שניים  מדין  האחת  לכך,  נוספות 
תרגום״, והשנייה מגדרי צורת המעמד של קריאת 

התורה.
בשעת  תרגום״  ואחד  מקרא  ״שניים  קריאת 

קריאת התורה
הרמב״ם כתב בהלכות תפילה )יג,כה(: 

כל  שומע  שאדם  אע״פ 
שבת  בכל  כולה  התורה 
לעצמו  לקרות  חייב  בצבור, 
של  סדר  ושבוע  שבוע  בכל 
מקרא  שנים  שבת,  אותה 

ואחד תרגום. 
וכ״פ השו״ע )או״ח רפה(. כלומר, לשיטת הרמב״ם 
חובת  על  נוספת  חובה  היא  הקריאה  והשו״ע 
למי  תחליף  ולא  בציבור,  התורה  קריאת  שמיעת 
שלא שמע. לפי פשט הרמב״ם אין לקרוא שמו״ת 
לשיטתו  שהרי  הציבור.  של  התורה  קריאת  בזמן 

השמיעה הינה חיוב נפרד. 
בניגוד לזה מביא הבית-יוסף )רפה,ה( מסורת מרבי 
קריאת  בזמן  שמו״ת  קורא  שהיה  החסיד  יהודה 
התורה, כך מכריע בשו״ע )שם ובסימן קמו(. אלא 
שהדברים תמוהים מאוד מפני שבתחילת הסימן 
אכן  נפרד.  גדר  בשמיעה  שראה  כרמב״ם  הכריע 
בשבלי הלקט )לט( בשם רבו מחייב שמיעה ואוסר 
המג״א  גם  תרגום.  ואחד  מקרא  שניים  לקרוא 
בשם  וכן  להחמיר,  השל״ה  בשם  הביא  )קמו,ה( 
הגר״א במעשה רב, שצריך לשמוע כל תבה ותבה 
והובאו דבריהם במשנ״ב )רפה,יד(, אולם הוא פסק 
כמג״א בשם מטה-משה שכתב שאין להחמיר בזה. 
הקריאה  בין  שחילק  הרמב״ם  בעקבות  לענ״ד 
והשמיעה יש להחמיר כדברי הגר״א שלא לקרוא 

שמו״ת בזמן קריאת התורה.
קריאה בתורה - על ידי ״סרסור״

שקריאת  מובא  )ד,ה״א(  מגילה  בירושלמי 
כמתן  סרסור,  ידי  על  להיות  צריכה  התורה 

תורה, וכך נפסק בטור ובשו״ע )קמא,ד(: 
אם ש״צ רוצה לברך לעצמו ולקרות, צריך שיעמוד 
אחר אצלו, שכשם שנתנה תורה על ידי סרסור כך 

אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור. 
קריאה בתורה - דווקא בעמידה

את  לקרוא  שאפשר  שנינו  במגילה  במשנה 
המגילה יושב, ואומרת הגמ׳ )כא,א( שבקריאת 
בתורה.  כן  שאין  ״מה  לעמוד:  חובה  התורה 
מנהני מילי? אמר רבי אבהו: דאמר קרא ׳ואתה 
פה עמוד עמדי׳ ״. מכאן שלקריאת התורה יש 

דמיון למעמד הר סיני. 

בירושלמי במסכת מגילה 
)שם( מובא שגם המתרגם 
והדברים  לעמוד,  צריך 

הובאו להלכה ברי״ף )יד,א( 
והבית- הטור  וכ״פ  וברא״ש, 

יוסף )קמא(. יש לשים לב ששני הדינים נאמרו 
על ידי רב שמואל בר רב יצחק הסובר שלקריאת 

התורה ישנו דמיון למעמד הר סיני.
* * *

נוכחות הורית במרחב הווירטואלי 
של ילדיהם )תגובת קורא(

להלן מכתב שכתב אליי מטפל, בעקבות תשובה 
שכתבתי שאסור להסתכל בווטסאפ ובמייל של 

הילדים על ידי ההורים:
שלום הרב רא״ם,

שני  אביא  דעתי  הצגת  לפני   ...
מקרים לדוגמא מהשבוע: 

המדיה  אחר  העוקב  בכיר  חינוך  איש  א. 
החברתית של בנו )כיתה יא בישיבה תיכונית, 
כי  גילה  גיטרה(  כנגן  במדיה חברתית  שסומן 
אדם פנה לבנו לבקש ממנו לבא לנגן בהכנסת 
כלה. אותו פונה ביקש להיפגש עם הבן בבית 
״שבו מתקיימת החתונה״. אלא שבבית  מלון 
חשוד  במלון  והמפגש  אולם,  אין  זה  מלון 
ביותר. יש יסוד סביר להניח כי מדובר ב״טורף״. 
עם  להיפגש  הילד  על  אסרו  ואשתו  המחנך 

הפונה בבית המלון ובכלל.
הנראה  ככל  כיתתית  וואטסאפ  בקבוצת  ב. 
לתלמידים  לפנות  שהחל  זר  אדם  השתחל 
ששמה  מי  קשר.  עמם  ליצור  בבקשה  בודדים 
התלמידים,  אחד  של  אמא  היא  לדבר  ִלבה 

שהזעיקה את המשטרה. 
במחילה בכת״ר, אני חושש כי לא שכללת את 
מרכיב ״פיקוח נפש״ בפסיקה זו. בניסיון לחנך 
נוכחים  להיות  הורים  מעודדים  אנו  למוגנות 
הילדים.  של  הווירטואליים  בחייהם  מאוד 
בעיה  ממש  אם  כי  ״חינוכית״  איננה  הבעיה 
נפש. לענ״ד חשוב שמרחב המדיה  פיקוח  של 
בעקבות  דווקא  מחדר״ג  תוחרג  החברתית 

היותו עולם סודי, שבו אין דין ואין דיין.
של  הידיעה  הרב,  לדעת  שבניגוד  לי  נדמה 
היתר  אין  כי  והמקבלים  השולחים  כלל 
חשובה  המבוגרים  עולם  מפני  להסתתר 
לשמירה ההכרחית עליהם )וכבר ידועים מקרי 
התאבדות בני נוער בעקבות שיימינג ברשתות 

חברתיות(.
מהטעמים  להתיר  יש  לענ״ד  אכן  ותשובתי: 
שהוזכרו, אלא שיש לעשות את הדברים בתבונה 
ובשיתוף, כדי לא לפגום באמון בין המבוגרים ובין 

הילדים.

׳הבעיה איננה ״חינוכית״ כי אם 
ממש בעיה של פיקוח נפש׳

 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com
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רואים אותי! מסתכלים עליי!
אני  לפעמים  לצייר.  אוהבת  אני  מכל  יותר 
מציירת מהדמיון ולפעמים אני מציירת ציורים 
את  לצבוע  נהנית  אני  בספרים.  רואה  שאני 
הציורים שאני מציירת בצבעי עיפרון מיוחדים 
ורבים מציוריי תלויים על קירות חדרי. לפעמים 

להשתולל  לי  מתחשק  כשלא 
מציירת  אני  חברותיי  עם  בחוץ 
ועל  ההפסקה.  בשעת  גם 
שציירתי  האלו  הציורים  אחד 

בהפסקה אני רוצה לספר לכם. 
היפים  הציורים  אחד  זה  היה 
פעם,  אי  שציירתי  והמיוחדים 
בתוך  הזה  הציור  את  ראיתי 
ספר ״סיפורי חסידים״ והרגשתי 

שאני מוכרחה לצייר אותו. 
סוס  ציירתי:  מה  לכם  אתאר 
אוכל חציר ועל ידו העגלון, איש 
רחב  כובע  חבוש  וכעוס,  שמן 

מרים  זקן  רבי  יושב  ובתוכה  עגלה  שוט,  ובידו 
אצבע לשמים ומחייך בשובבות. 

לא  אבל  הצביעה  במלאכת  להתחיל  רציתי 
הם  איפה  שלי.  העיפרון  צבעי  את  מצאתי 
יכולים להיות? ׳אני מוכרחה לצבוע את הציור 
ממש עכשיו ולהראות אותו לחברותיי, איך שהן 

יתפעלו...׳ חשבתי.
׳אולי אשתמש בצבעים של חנה? לחנה יש צבעי 
עיפרון בדיוק כמו שלי, היא חברה טובה ובטח 
החלטתי  בצבעיה.׳  אשתמש  אם  תכעס  לא 
וניגשתי לשולחן של חנה. שלפתי מהקלמר שלה 

עיפרון בצבע חום וחזרתי לציור שלי. 
׳אולי היא לא מרשה להשתמש בצבעים שלה? 
כן תכעס? הרי אסור להשתמש בלי  אולי הוא 
מחשבה  נכנסה  אחרים.׳.  של  בצבעים  רשות 

אחרת לראשי. 
קיוויתי שחנה תיהנה מהציור ולא תעשה מזה 

עניין. וכך ניסיתי להרגיע את עצמי. 
רציתי  כעת  הסוס.  את  לצבוע  סיימתי  כמעט 
הציור  את  לצבוע  אמשיך  האם  תכלת.  צבע 

בצבעיה של חנה? 
לפתע נכנסה לראשי מחשבה חדשה, ׳חנה בכלל 
לא תדע שהשתמשתי בצבעי העפרונות שלה, 
אחד  עיפרון  עוד  רק  אקח  ֵידע.  לא  אחד  אף 
ודי. בעצם, מה אם היא תיכנס פתאום ותראה 
שהעיפרון הצבעוני שלה נמצא אצלי?׳ החזרתי 
את העיפרון החום לקלמר של חנה ולא ידעתי 

מה לעשות. 
אחותי  רבקה  התפעלה  כשרון!״  איזה  ״וואו 
שלי  לכיתה  לפתע  שנכנסה  ו׳  מכיתה  הגדולה 
ושמה לב לציור שלי. ״אני מכירה את הסיפור 

שמסתתר מאחורי הציור 
הוא  שציירת  הזקן  שלך. 
שם  הבעל  ישראל,  רבי 

שלקח  העגלון  וזה  טוב, 
אוכל לסוס שלו בלי רשות, ועוד ביקש מהבעל 
שם טוב שישמור עליו כדי שלא יתפסו אותו...״ 
של  סיפוריה  אותי  עניינו  לא 
׳אם  אמרתי.  ״תשמעי,״  רבקה. 
הציור,  את  שאסיים  רוצה  את 
אז תעזרי לי. הצבע הזה של חנה, 
אני לא בטוחה שהיא מרשה לי 
להשתמש ואני לא רוצה שהוא 
לעמוד  מוכנה  עליי. את  תכעס 
בחוץ ולהשגיח? אם תראי את 
ואני  לי  תסמני  מתקרבת  חנה 
אחזיר מהר את הצבע למקום.״ 
על  עמדה  היא  הסכימה  רבקה 

יד הדלת והסתכלה החוצה. 
לקחתי עיפרון תכלת מהקלמר 
כעבור  לצבוע את השמים.  והתחלתי  של חנה 
״מהר,  צועקת  רבקה  את  שמעתי  רגעים  כמה 

מהר, רואים אותך! מסתכלים עלייך!!״
 קפצתי בבהלה והחזרתי את הצבע למקום. את 
הציור הסתרתי מתחת לספר חשבון ונעמדתי 

על יד רבקה.
״חנה בכלל לא פה? למה שיקרת לי?״ נעלבתי. 

שמסתתר  לסיפור  הסוף  עד  תקשיבי  ״אם 
מאחורי הציור שלך, תוכלי להבין מדוע עשיתי 

זאת.״ אמרה רבקה בחיוך שובב. 
הפעם הקשבתי: 

שם  הבעל  של  ממסעותיו  שבאחד  ״מספרים 
טוב, עבר עם העגלון שלו בקרבת שדה מלאה 
להאכיל  הזדמנות  ׳זו  לסוסים.  אוכל  במספוא, 
את הסוס הרעב שלי,׳ חשב העגלון, אך חשש 
לכן  בקלקלתו.  אותו  יתפוס  השדה  בעל  שמא 
ואם  היטב  שישגיח  טוב  שם  מהבעל  ביקש 
מישהו מתקרב אליהם בשעה שהוא מאכיל את 
סוסו מהמספוא, שיצעק אליו כדי להזהיר אותו 

מבעוד מועד. 
כעבור רגעים אחדים החל הבעל שם טוב לצעוק 

בקול גדול: ״רואים אותך, מסתכלים עליך!״
העגלון רץ בבהלה תוך כדי שהוא מושך בחוזקה 
אל  נשימה  חסר  כשהגיע  הרעב.  הסוס  את 
״מי  איש.  ראה  לא  אך  סביבו,  התבונן  העגלה 
רואה אותי?״ שאל העגלון, ולא הצליח להסתיר 
את כעסו. הבעל שם טוב הרים אצבעו לשמים 
רואה  במרומים  ״היושב  שובב:  בחיוך  ואמר 

אותך, ומסתכל עליך.״

ילדים פותחים את הלב
נד

פו
ה 

אל
ני

 ד
ר:

איו
  ,

"ד
מ

הח
ל 

נה
מ

 ב
ם

רי
פו

סי
ם ו

ני
תכ

ת 
תב

כו
י, 

גנ
 מ

רב
מי
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סודו של דוד בן ישי
אלו  סתומות  מילים  בשתי  מסכתא׳.  ׳גלי 
דוד  של  הצלחתו  סוד  את  רבותינו  תולים 
המלך. דוד בן ישי ׳גלי מסכתא׳, ולכן הצליח 
בכל אשר פנה. שאול בן קיש, המלך הראשון, 

בכל  ולכן  מסכתא׳,  גלי  ׳לא 
)עירובין  הרשיע.  פנה  אשר 

נג,א(
קוק  הרב  מסכתא׳?  ׳גלי  מהו 
דוד  בין  שהמחלוקת  מסביר 

יש  שבה  הדרך  על  מחלוקת  היא  לשאול 
המלך  לדוד  אחרות.  דעות  עם  להתעמת 
גישה  זה.  בעניין  ייחודית  גישה  הייתה 

שהביאה הצלחה בכל אשר פנה. 
עד  וחשובים  מתוקים  יפים,  קוק  הרב  דברי 
דברי  ראויים  אלו.  טרופים  בימים  מאוד 
הרב להופיע ללא תיווך או עיבוד. אולם מה 
אעשה והשפה הפיוטית והמורכבת של הרב 
חוסמת לא אחת אנשים רבים מלבוא בשערי 
קוק  הרב  דברי  את  בפניכם  נביא  הראי״ה. 

בעיבוד קל.
***

יכולה  לנו  המנוגדות  בדעות  ״המלחמה 
היא  אחת  דרך  דרכים.  בשתי  להתקיים 
להראות את הצד הרע שיש בדעה החולקת. 
כשאנו מראים לעם את הצד הרע שבגישות 
דרכנו  אחרי  ויטה  העם  ישמע  האחרות, 

הטובה״.
לא  לכולנו,  כמעט  האופיינית  זאת,  גישה 
זאת״,  ״עם  קוק.  הרב  בעיני  חן  מוצאת 
מסתייג הרב מהגישה הראשונה, ״בכל גישה 
נקודת אמת שמושכת את הלבבות  יש  רעה 
אליה. לכן, אף על פי שיש היגיון רב בחשיפת 
הצד הרע, כל זמן שנשמיע רק את התכונות 
שהשומעים  בכך  התועלת  תתמצה  הרעות, 

הישרים ירשיעו את המתקוממים״.
התועלת בגישה זו לפי הרב קוק מתמצה בכך 
יסכימו  וכה,  כה  בין  שאלו המסכימים אתנו 
מנוולים  הם  עלינו  שהחולקים  זה  עם  גם 

ורשעים. כמה כיף לשכנע את המשוכנעים...
היא,  הבעיה  לכאורה.  מאוד  נחמד 
נקודת  את  מכירים  לשיטתנו  ש״המתנגדים 
שהם  ובגלל  בעניינם,  שיש  הקטנה  האמת 
נלהבים מאותה נקודת אמת הם מנאצים את 
כל הטוען נגדם ומרשיעם״. הרב קוק מבהיר 
שגישה זו של חשיפת הבעיות בגישה החולקת 
ולכן  עלינו. לא תשכנע את החולקים עלינו. 
״חשיפת קלונם של החולקים עלינו לא תביא 
יחזיקו  שלנו  הפלוגתא  ברי  שלם.  נצחון  לנו 

בנקודת  יאחזו  בדעתם, 
שלהם  הקטנה  האמת 
הבסיס  את  בה  וימצאו 

לצדקת הדרך״.
זה קרה משום שהמתווכח לא חשף את  כל 
רק  והתמקד  כולה  התמונה 
שבדעות  השליליים  בדברים 
החלוקות עליו. או בלשונו של 
גלה המעמיד  הרב קוק – ״לא 
המסכת  את  האמת  על 

בשלמותה״.
של  בדרכו  ללכת  קוק,  הרב  ממליץ  לכן 
הכללית  התמונה  את  ש״מגלה  המלך  דוד 
גם  אמת  נקודת  שיש  בכך  ומודה  והרחבה, 
את  מגלה  זה  אדם  עליו.  החולקת  בגישה 
וממילא  המרובה.  ברע  שיש  הטוב  הגרעין 
גם מגלה שנקודת האמת ההיא, היא הסיבה 
שהחולקים עליו מחזיקים באותה דעה שיש 
בה הרבה מן השקר והרע. ממילא הוא מראה 
נקודת  את  ולקבל  לשמור  שצריך  לכולם 
ההיא  בדעה  שקיים  הטוב  והגרעין  האמת 

ולהישמר מכל הדברים הרעים שסביבה״.
ואז יכול ויקרה הקסם: ״גם האויבים עצמם 
נמלאים שכל טוב, וכיון שהם משכילים יותר 
עם  משלימים  הם  זה,  לפני  שהשכילו  ממה 

הצדיקים המחזיקים בטוב הכללי״.
״דוד   – ישראל  זמירות  נעים  של  דרכו  זוהי 
ישכיל,  דרכיו  בכל  עליו  כתוב  מסכת׳  ׳דגלי 
את  ולהשכיל  לחשוף  היא  דוד  של  דרכו 
להועיל,  להדריכם  וממילא  לו  המתנגדים 
רע  מכל  ולהשמר  בעצם,  הטוב  את  להכיר 
שאדם לפעמים מגיע אליו כשהוא תר אחרי 
קיד  )פנקסי הראיה חלק א עמ׳  דרך טובה״ 

–הציטוטים כזכור עברו עיבוד חופשי(.
***

אל  קוק.  הרב  אותנו  מלמד  חשובה  דרך 
לנו  מה  עמנו,  האמת  אם  מהאמת.  נפחד 
לפחד? במקום למצוא את הטעויות בגישות 
החולקות עלינו, נחפש בהן דווקא את נקודת 
האמת. כשנצביע על נקודת האמת שבגישה 
ייפול באחת כל השקר  ונודה עליה,  הנגדית 
לא  האמת.  נקודת  את  ומקיף  העוטף  הרב 
נקודות  לנו  במתנגדים  שמצאנו  מכך  נפחד 
לא  אמת  אנשי  בה.  ונשמחה  נגילה  אמת. 

פוחדים מהאמת שבצד השני. 

ואז יכול ויקרה הקסם: 
״גם האויבים עצמם 
נמלאים שכל טוב"

 לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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מילים ומנגינה
לעתים  מתנשאים  שהם  המשוררים  של  דרכם 
הפשוטות,  המילים  המולחן.  השיר  הפזמון,  על 
ההתכופפות בפני צרכי המנגינה, המבנה הקבוע, 
כל אלה צורמים לעוסקים בסתרי המילה וִערפולה. 
אך דווקא נתן זך, המתוחכם שבמשוררים, שיצא 
בשצף נגד אלתרמן רבו בסוגיות של משקל וחרוז, 
של  הישמעותה  בחשיבות  יומו  בערוב  מכיר 

השירה. 
הלחן  השירה.  מאשר  יותר  יישמע  לעולם  הזמר 
מעורר רגשות בצורה שהתחכום וההתחכמות לא 

יעשו לעולם. 

בשירו ״אחי המשוררים״ 
)אומרים שממש יפה שם, 

96( מודה זך:
יָנה יּוּוג ֶׁשל ִמיִלים ּוַמְנגִּ  ַרק ַהזִּ

 מֹוִליד ִׁשיָרה ְׂשִאי-ַּפַעם אַָהְבנּו
ָלִאים אֲַהָבה ְוִּתְקָוה  ֶּכֶׁשִסיְּפָרה ַעל פְּ

ְוַעל ָּכל ַמה ֶּׁשִאַּבְדנּו.
יודע  הולחנו,  משיריו  רבים  שכה  השכלתן  זך, 
של  מולידה  הוא  והלחן  ללחן,  זקוקות  שהמילים 
עולם  מתארת  בתורה  השירה  לשירה.  האהבה 
רגשי, פלאי, המעניק תקווה לשומע, ומעורר געגוע 

למה שהיה ואבד.

פרקים מהיכל השירה
מגופו של עולם אל אורו
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חידה לפרשת כי תשא
אם נשנה את הניקוד של מילה בפרשתנו - נקבל את מלכה של 

העיר ההפוכה, ואם נהפוך את סדר האותיות של המילה )ונשנה את 
 הניקוד( - נקבל חלק מהיממה שדווקא נעדר מהפרשה.

 במה מדובר?
תודה לשולח החידה - החזן דוד אולמן מחיפה

תשובה לחידה למגילת אסתר
החידה הייתה: 

אני מופיע פעמיים, כל פעם בסיום אחר. פעם אני בין השבעה ופעם 
״אחד״. בשמי יש כלי הרג, אבל לא בו גרמתי להוצאה להורג. גם עלי 

וגם על התשבי נאמרו אותן מילות-שבח.
במי מדובר?

הפתרון: חרבונא.
חרבונה המופיע פעמיים במגילת אסתר - פעם שמו מסתיים באות 

אלף ומופיע בין שבעת הסריסים: ״...אַָמר 
ְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר  ָתא ַחְרבֹוָנא בִּ זְּ ִלְמהּוָמן בִּ
א,י(,  )אסתר  ִריִסים...״  ַהסָּ ְבַעת  ִשׁ ס  ְוַכְרכַּ

״ַוֹיּאֶמר  ופעם באות הא כאחד מן הסריסים: 
ֶלְך...״ )שם ז,ט(. ִריִסים ִלְפֵני ַהמֶּ ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן ַהסָּ

בתלייה.  המן  של  למותו  גרם  חרבונא  אבל  בשמו,  מופיעה  החרב 
על חרבונא נאמר בפיוט ״שושנת יעקב״ - ״זכור לטוב״ וכן רגילים 

להצמיד את הכינוי לאליהו התשבי.
תודה לשולח החידה מאיר מנדלאיל משבי שומרון.

לכתובת  רעיונות שלחו  זה.  גם את חידותיכם במדור  נשמח לארח 
הדואר האלקטרוני המצורפת מטה עד שלושה שבועות לפני פרסום 

החידה.
בקרו באתר שלנו: ״החידון והחוויה״

 info@hidonim.com :לתגובות 
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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
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 ״לגברים לעשות המלחמה 
ולא לנשים״ )ספר החינוך תרג(

 ״פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנותיכם״
 ויתפרקו את נזמי הזהב אשר באזניהם״ )לב,ב-ג(
 ״באזני נשיכם - אמר אהרן בלבו הנשים והילדים חסים 
 על תכשיטיהן שמא יתעכב הדבר ובתוך כך יבוא משה. 
 והם ]=הגברים[ לא המתינו ופרקו מעל עצמן״ )רש״י(
 ״הנשים בטלות ממלאכה ]=בר״ח[... לזכר שלא 
היו באותו חטא״ )טור או״ח תיז עפ״י פדר״א מד(

פסטיבל ׳לוינשטיין׳
בעיצומה.  לוינשטיין  יגאל  הרב  דרמת  השורות  כתיבת  בעת 
ואישי  הנשים  ארגוני  התקשורת,   - קריאתן  עת  שעד  יתכן 
עמדה  שאביע  לפני  אחר.  טרף  להם  ימצאו  ליברליים  ציבור 
לגופה של עמדתו אתייחס למוקד הדרמה; התנפלות באיומים 
על הדובר, משהו כמו: ״להפסיק מיד את התקציבים למוסדו״; 
ממלכתיים  אישים  ביקורי  ״להחרים  לחנך״;  עליו  ״לאסור 

וצבאיים במוסד״, וכיו״ב. 
יגאל  הרב  יודע במה דברים אמורים הנה רקע קצר;  ולמי שלא 
לוינשטיין, רב מרכזי במכינת עלי המפוארה המעוטרת בכתרים 
צבאיים-ממלכתיים, העז להביע עמדה נוקבת נגד שירות בנות 
בעידן  כזה  דבר  יש  )כלום  ׳סגורה׳  בשיחה  קרביות  ביחידות 
הקלטות הסתר והדלפות מיידיות( שנשא בפני תלמידי מכינת-
היה  הרב  של  סגנונו  גיוס.  בפני  הניצבים  צבא׳  ׳מורעלי  אחות, 
ולא  ׳קוליות׳  תהיינה  הן  כמו:  )משהו  הנשי  במין  פוגעני  מאד 
התבטאותו  את  מיד  צירפה  התקשורת  אתן(.  להתחתן  חמות 

הבוטה לפני חדשים אחדים נגד הקהילה החד-מינית.
אינני מזדהה עם הסגנון הצורם מאד את אזניי, ובפרט אם הוא 
יוצא מפי רב-מחנך ובהיכלה של תורה. אבל מה לעשות, התברר 
לי כי זה סגנונו של האיש; מחוספס, סחבקי, שפת חבר׳המן צבאי, 
לשון סטנדאפיסט מורשת ׳הגששים׳. אינני מכיר את האיש ואת 
שיחו )פרט להיכרות ציבורית( אך כנראה ששפה ירודה זו נרכשה 
במחוזות צה״ל ולא בבית המדרש. אגב, לא ברור לי האם השורות 

האחרונות משרתות את הסניגוריה 
או את הקטיגוריה, או את שתיהן?

ומיד  לידי ארגוני הנשים והתקשורת  נפל  כאמור, תפוח עסיסי 
על  עסיסיים  תיאורים  היו  השיא  מרגעי  אחד  הפסטיבל.  החל 
האם  האיש;  את  לראיין  יזכה  מי  השני  בערוץ  פנימית  תחרות 
׳עלילות  חשפה  התקשורת  רהב-מאיר?  סיון  או  שרקי  יאיר 
אוי  במירוץ.  זכתה  )סיון  בפרשה  דרמה  כתת  הפרגוד׳  מאחורי 
יאיר  ולערוץ השני, מזעמן של ארגוני הנשים אם  לנו,  מה היה 

היה זוכה...(
׳טירור׳ ארגוני הנשים

הדעות  עם  הזדהות  חש  אני  יגאל;  הרב  עמדת  של  ולגופה 
בחי״ר  קרביים  בתפקידים  נשים  הצבת  לפיהן  המקצועיות 
פיסיולוגיים  הבדלים  בשל  הצה״לי,  הלחימה  בכושר  פוגעת 
אמנם  תורמת  משותפים  קרביים  גדודים  הקמת  המינים.  בין 
המלחמתי,  למוראל  המהופך  כזה   אך  המוראל,  להעלאת 
הנחוש, ההסתערותי; קוראים לו המתח המיני. ׳טירור ארגוני 
הנשים׳ )השתמשתי בביטוי זה בשיחות סגורות. מסתמא כבר 
הוקלטתי. ממילא תקציבי מכון ׳צומת׳ זעומים...( מוכן להקריב 
את ערכי הבטחון למען השויון וההעצמה הנשית, שהם-הם 
הערכים המוחלטים בעולמן! אגב, אינני מקבל – ללא הוכחה 
את  להחליש  זה,  במעל  הפוליטי  השמאל  שיד  הטיעון  -את 

צה״ל מעין עצת בלעם וד״ל. 
טירור פמיניסטי זה תוקף בכל גיזרה אפשרית; כנסים תורניים 
מנכ״ל  לכהונת  נשית  מועמדת  העדר  בהם;  מרצה  לא  שאשה 
בתי הדין הרבניים; בקרוב גם דרישה לאפשר להן כהונת רבנות 
כמובן  וכמובן  אורתודוקסיות.  רבות  יש  שהרי  ישוב,  או  עיר 
בקריאת תורה נשית צדקנית בכותל בראשי חדשים, ״לפי שלא 
דאגה!  אל  אך  המדור.  בראש  בציטטין  כמבואר  בעגל״  חטאו 
הנשית  הדביזיה  מפני  מוגן  ביד  מחזיקים  שאתם  הבטאון 

הלוחמת; כותבות בו נשים ואפילו בעמוד הפותח...
)נכתב במוצאי פורים(

׳הטירור הנשי׳ מעדיף את 
העצמתן על פני העצמת צה"ל
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