
http://www.geshermb.org/vedibartabam/

פרשת יתרו   גיליון מס’   199   י”ז בשבט תשע”ב    10 בפברואר 2012

ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי - חוק האריזות

הדרת נשים

אולי לא ידעתם, אבל בישראל מטמינים באדמה בכל שנה כ-5.5 
שטחים  תופסים  ההטמנה  אתרי  פסולת.  של   )!!!( טונות  מיליון 

עצומים ומזהמים מאוד את הסביבה.
אריזות אחראיות לכ-20% מסך כול הפסולת. אריזות הן למעשה 
חומרי גלם פוטנציאליים, ואם נמנע את הטמנתן נרוויח בנוסף גם 

חומרי גלם פוטנציאליים בשווי של כמיליארד ש”ח.
לפני כחצי שנה נכנס לתוקפו חוק חשוב המכונה “חוק האריזות”. 
ִמחזּור  על  אחראים  להיות  היצרנים  את  למעשה  מחייב  החוק 
ילך  להיאסף  שחייבות  האריזות  אחוז  מייצרים.  שהם  האריזות 
ויעלה, והחוק קובע כי עד שנת 2020 תיאסר בכלל הטמנת פסולת 

אריזות בישראל.

לדאוג  עתה  מחויבים  היצרנים  אמנם  לנו?  נוגע  זה  איפה  אז 
לאריזותיהם אך האחריות העיקרית היא עלינו בבתים. בשפת אנשי 
המקצוע זה נקרא “הפרדה במקור”. ההפרדה צריכה להתחיל כבר 

במקור בו היא מיוצרת, כלומר בבית. 
אצלנו בבית כבר מפרידים כמעט את כל מה שאפשר להפריד: 
פסולת אורגנית לחוד, ואילו נייר, זכוכית, פלסטיק, סוללות, קרטון 
זה  בקרוב  להם.  המיועדים  לפחים  דרכם  את  מוצאים  וטקסטיל 

יקרה אצל כולנו.
להרחבה נוספת בנושא “חוק האריזות” היכנסו לבלוג

איתן זינגר

בהרחבה  התקשורת  עוסקת  לאחרונה 
לעתים  שקורה  כפי  נשים.  הדרת  בנושא 
לעיסוק  וממוקד  מענייני  הדיון  הפך 
“הדרת  הכותרת  תחת  ומכליל.  אובססיבי 
פתיחת  של  מקרים  לדיון  עולים  נשים” 
חדר כושר בשעות שונות לנשים ולגברים, 
ישיבה בחלק האחורי של  ניסיונות לכפות 
בריונים  של  חריגים  מעשים  האוטובוס, 
שרק  וחוקרות,  החרדית,  בחברה  קיצוניים 
בשל היותן נשים, נאלצו לשלוח לבמה נציג 

מטעמן לקבלת פרס בטקס רשמי,. 
חיו  ה-19  במאה  ישראל  בארץ  נשים 
אותן  שהכפיף  העותומאני,  החוק  תחת 
מכך  כתוצאה  השונות.  הדתות  למנהגי 
ירושה  בזכויות  אישות,  בדיני  נשים  קופחו 
שרוב  הראשונה,  העלייה  בתקופת  ועוד. 
משמעותי  שינוי  חל  לא  דתיים,  היו  באיה 
לארץ  שהגיעו  העולים  האישה.  במעמד 
עימם  הביאו  ה-20  המאה  בתחילת 
ודגלו  סוציאליסטית  עולם  השקפת 
העברי  היישוב  במוסדות  זכויות.  בשוויון 
הבריטי  המנדט  בתקופת  שהתארגנו 
ולהיבחר.  לבחור  שווה  זכות  לנשים  ניתנה 
קוק התנגד.  הרב  בהנהגת  הציבור החרדי 
לציבור  הוענק  ישראל  מדינת  הקמת  עם 
הנשים בישראל שוויון זכויות מלא, והובטח 
זכויות  שוויון  תקיים  ישראל  “מדינת  כי 
בלי  אזרחיה  לכל  גמור  ומדיני  חברתי 
זכויות  שיווי  “חוק  מין”.  או  גזע  דת,  הבדל 
מאז  ועבר   1951 בשנת  חוקק  האישה” 
לקבוע  מטרתו  זה  “חוק  תיקונים:  מספר 
עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה 
שבהכרזה  העקרונות  ברוח  האיש,  לבין 
על הקמת מדינת ישראל”. על אף הבסיס 
של  מלאה  השתלבות  המאפשר  החוקי 

שונה,  המציאות  החיים,  תחומי  בכל  נשים 
הנשים  שיעור  הדתית:  בחברה  רק  ולא 
שבמדינות  מזה  נמוך  ובכנסת  בממשלה 
מערביות אחרות; רק שריּון מקומות ִאפשר 
רק  העליון;  המשפט  בבית  לכהן  לנשים 
לבג”צ  מילר  אליס  של  עתירתה  לאחר 
השיבוץ  אפשרויות  נשים  בפני  נפתחו 
השכר  בצה”ל;  משמעותיים  בתפקידים 
גברים,  של  מזה  נמוך  נשים  של  הממוצע 
והתקדמות נשים לתפקידים בכירים איטית 

יותר. 

בחברה הדתית מעמד האישה מסובך עוד 
תהילים  מספר  המפורסם  הפסוק  יותר. 
ִניָמה” )שם, מה יד(,  ה ַבת-ֶמֶלְך ְפּ בּוָדּ ל ְכּ “ָכּ
מבטא היטב את תפיסת האישה ומעמדה 
בדת היהודית. מקומן של נשים לפי תפיסה 
ושל  הבית  של  הפרטית  בסביבה  הוא  זו 
הוא  גברים  של  מקומם  בעוד  המשפחה, 
של  זו  להדרה  הצידוק  הציבורי.  במרחב 
בטקסט  נמצא  הציבורי  מהמרחב  נשים 
ם  ְדתֶּ “ְוִלמַּ הלכתי:  כעיקרון  ועוגן  המקראי 
ם...” )דברים יא יט(.  ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ֹאָתם ֶאת ְבּ
עיקרון זה פטר את האישה מלימוד תורה 
ממש.  של  לאיסור  הימים  ברבות  והפך 
רבנים,  של  בעולם  נוצרה  נשים  הדרת 
פוסקים ודיינים שלא הייתה בו דריסת רגל 
הנצחתו  מבטיח  הכלל  של  קיומו  לנשים. 
לנשים  אין  שבמסגרתו  חברתי  סדר  של 
השפעה על כללי ההתנהגות שהן מחויבות 

בהם.
להימנע  כוונה  מתוך  הישראלי,  החוק 
הוסיף  במדינה,  הדתי  במיעוט  מפגיעה 
בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  ל”חוק 
ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה 

הכשר  הנותן  מיוחד  חריג  ציבוריים” 
רואים  “אין  לגברים:  נשים  בין  להפרדה 
מסגרות  של  בקיומן  זה  סעיף  לפי  הפליה 
אי  כאשר  לנשים  או  לגברים  נפרדות 
את  הציבור  מן  מחלק  תמנע  הפרדה 
הספקת המוצר או השירות הציבורי...” ניתן 
והלכתית  חוקית  מבחינה  להצדיק  כן  אם 
הדרת נשים, אך יש לזכור שגם במקרה זה 
היו אלה גברים חרדים במערכת הפוליטית 
המיוחד.  החריג  את  שדרשו  נשים,  ולא 
ההנחה  את  אימץ  הישראלי  המחוקק 
הנשים  בין  דעים  אחדות  שקיימת  הגברית 
בעולם הדתי, ושהן חפצות באכיפת עקרון 

ההפרדה. 
ולא עורר  חוק זה חוקק כבר בשנת 2000 
אפליית  של  חדירה  רק  ציבורית.  סערה 
הציבורי  למרחב  החרדי  מהמרחב  נשים 
סערה  המהומה.  את  עוררה  הכללי 
ומועילה  תאנה  עלה  מהווה  זו  תקשורתית 
במדינה  חיים  שאנו  האשליה  לשימור 
ודמוקרטית. למעשה, עקרון השוויון  נאורה 
בנות  ונשחק:  הולך  הישראלית  בחברה 
בסיס  על  דתיים  ספר  לבתי  מתקבלות 
דירות  בעלי  ההורים,  של  העדתי  מוצאם 
לאתיופים,  דירותיהם  להשכיר  מסרבים 
בין  המפלים  גזעניים  חוקים  נחקקים 
לאיחוד  בזכותם  לערבים  יהודים  אזרחים 
המפלים  חוקים  נישואיהם,  בעת  משפחות 
בין אזרחים לשאינם אזרחים, בבואם לתת 
המשפט  ובתי  זהות,  עֵבירות  על  הדין  את 
עיגון עקרון  רק  הכנסת.  עוצרים את  אינם 
את  לעצור  יכול  חוקה  במסגרת  השוויון 
ברוח מגילת  זכויות  שוויון  ולהבטיח  הסחף 

העצמאות. 
קרן גורי



)אני חוזר הביתה( אני והגיטרה

פרשת יתרו - על הודיהפרשת השבוע למשפחה
בפרשה זו שני עניינים עיקריים :

על 	  שומע  מדיין,  וכוהן  משה  חותן  יתרו, 
יציאת בני ישראל ממצרים ומגיע לבקר 

במחנה ישראל.
 מעמד הר סיני: קבלת עשרת הדיברות.	 

מידי  ישראל  עם  הצלת  על  ששומע  יתרו, 
המצרים, מתפעל ממאורע זה ורואה צורך 
יתרו  לה’.  ולהודות  ישראל  למחנה  לבוא 
ד  ִמיַּ ֶאְתֶכם  יל  ִהִצּ ר  ֲאֶשׁ ה’  רּוְך  “ָבּ מברך: 
חז”ל  י(.  יח  )שמות  ְרֹעה”  פַּ ד  ּוִמַיּ ִמְצַרִים 
שיש  ולמדים  כך  על  יתרו  את  משבחים 
לברך על הנס בכל פעם שמגיעים למקום 

שבו אירע נס לישראל.
לתגובת  בניגוד  עומדת  יתרו  של  תגובתו 
מצרים  יציאת  על  שומעים  אשר  עמלק, 
את  לתקוף  כדי  זאת  לנצל  ומחליטים 
העם התשוש שעבר תלאות רבות. בעתיד, 
בעוד שנים רבות, כאשר שאול המלך ייֵצא 
את  מראש  יזהיר  הוא  בעמלק,  להילחם 
שבט הֵקיני, צאצאיו של יתרו )שנקרא גם 
מלחמתו  בזמן  מעמלק  להתרחק  ֵקיני(, 

עימם. 

בו  סיני  הר  מעמד  מתואר  כך  אחר  מיד 

תהיות  מספר  הדיברות.  עשרת  נתקבלו 
עולות כאשר קוראים את עשרת הדיברות. 
נראים  מהם  גדול  חלק  ראשון,  במבט 
כאוסף חוקים טבעי, שכל חברה נורמאלית 
זקוקה להם כדי להתקיים. האם ניתן לבנות 
חברה בלי “לא תרצח”? או ללא “כבד את 
דווקא  מדוע  כך,  אם  אימך”?  ואת  אביך 
נבחרו להינתן במעמד כל כך מיוחד?  הם 
מצד שני, הדיבר הראשון: “ָאֹנִכי ה’ ֱאֹלקיך 
ית ֲעָבִדים”  ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבּ ֲאֶשׁ

)שמות כ ב(, אינו מובן. מהו הציווי כאן? 
“ֹלא  האחרון  הדיבר  מעורר  נוסף  קושי 
ַתְחֹמד”. קשה עד בלתי אפשרי לעמוד בו. 
הרי רק על ידי כך שרוצים בדבר מה השייך 

לזולת עוברים על איסור זה. 

טמונה  אלו  לשאלות  אפשרית  תשובה 
שעליו  כבסיס  הראשון  הדיבר  בהבנת 
עומדים הדיברות האחרים. הכיצד? כאשר 
ו”כבד  תגנוב”  “לא  תרצח”,  “לא  הציוויים 
את אביך ואת אימך” נשמרים לא רק מפני 
ובעיקר  גם  אלא  חברתיים  כללים  היותם 
משום שניתנו על ידי ה’, ומי שעובר עליהם 
חי  הוא  שבה  החברה  כלפי  רק  לא  חוטא 
החוקים  מערכת   - הקב”ה  כלפי  גם  אלא 

וכבר  שבירה.  פחות  הרבה  להיות  הופכת 
)כמו  אחרים  עמים  אצל  דוגמאות  ראינו 
הקרוב(,  מהעבר  דוגמאות  גם  ויש  בסדום, 
מעוותת.  הפכה  המוסרית  שהשקפתם 
ה’”  “אני  או  ה’”  “אנוכי  הביטוי  הוספת 
נוספים  לציוויים מוסריים חוזרת במקומות 
ל  ְתַקֵלּ “ֹלא  נאמר:  ויקרא  בספר  במקרא: 
ְוָיֵראָת  ל,  ִמְכֹשׁ ן  ִתֵתּ ֹלא  ר  ִעֵוּ ְוִלְפֵני  ֵחֵרׁש, 
הצמדתו  יד(.  יט  )שם,  ה’”  ֲאִני  ֱאֹלקיָך,  ֵמּ
ה’”  “אני  למילים  חירש  לקלל  האיסור  של 
מדגישה שלמרות שהחירש אינו מודע כלל 
לכך שמישהו קילל אותו ולכן אין זה מפריע 
לו, האיסור לעשות זאת מקורו במילים “אני 
כאן  אין  תחמוד”.  “לא  באיסור  גם  כך  ה’”. 
בעיה חברתית, הרי אף אחד אינו יודע מה 
האיסור  כאן  שגם  אלא  האחר,  של  בליבו 
נובע ממחויבות לציווי ה’. יתר על כן, כאשר 
אנו חיים מתוך הבנה כי ה’ הוא חלק מחיינו 
אנו מסוגלים להתעלות על הנטייה לחמוד. 
ותאוותיו  רצונותיו  את  מפנה  כשהאדם 
באמצעות  בעולם  רוחנית  להתבוננות 
מצליח  הוא  מצוותיו  וקיום  ה’  דרכי  לימוד 
להתמודד עם נטיית ליבו לחמוד את רכושו 

של הזולת.
עדי טפליה         

שנים  מספר  אחרי  אליי,  חזרה  הגיטרה 
שהושאלה לבני משפחה מנגנים.

בה  לנגן  ללמוד  רצון  הביע  הבנים  אחד 
שירים,  ספר  פתחתי  בביתנו.  שוב  והיא 
חוברת  מהאינטרנט  הוצאתי 
וזהו.  אקורדים, 
מלהיות  רחוקה 
בכל  אבל  מקצועית, 
זאת הצלילים המתנגנים 
הזאת  היכולת  נעימים... 
שמלווים  צלילים  ליצור 
אותי  מילאה  שירה 
הישג  של  תחושה 
לא  שמזמן 
והחזירה  הרגשתי, 
לרגעים  אותי 
מוזיקליים נבחרים 

בחיי...
עולה   - ד’  כיתה 
לשיעור  במדרגות 
דבורה  אצל  חלילית 
ברחובות.  וייצמן  ברחוב 
מנגנים  תלמידים,  ארבעה 
קלאסיות,  יצירות  יחד 
מבית  דתיים,  מהם  שניים 
הספר “תחכמוני” בעיר. לקראת פסח 
מה  מעניינת:  לשיחה  הנגינה  גולשת 

קורה למי שאוכל חמץ בפסח? ברור, הוא 
מכירים,  לאישה שהם  קרה  כך  ומת,  נופל 
אכלה חמץ ופגעה בה רכבת. אני שותקת. 
השיעור,  לפני  השירות  במרפסת  אימונים 
כדי לא להעיר את אימא משנת הצהריים 
לא  שבעצם  תגלה  לא  שדבורה  וכדי 

התאמנתי כל השבוע...
ימים  שמונה  של  קיץ  מחנה   - ט’  כיתה 
ערב  כל  מנגן  החתיך  אילן  ב”הצופים”. 
בפעם  בערגה.  בו  מביטות  סביבו  וכולנו 
אילן  ואולי   .Stairways to heaven המיליון 
הקסומים  הצלילים  לנגן?  אותי  ילמד 
לא  רומנטיות  בפנטזיות  מתערבבים 

ממומשות... 
י’ - שאני אהיה תלויה בבחור שינגן  כיתה 
שכוחת  עיירה  הברית,  ארצות  יוטה  לי? 
אל )האל דווקא היה מרכזי באותה עיירה 
הכי  בגיל  הזוי  במקום  תקועה  מורמונית(. 
מטפסת  משפחתי,  אנטי  והכי  חברתי 
מהלוח  הימים  את  ומוחקת  הקירות  על 
 Here  - ולומדת גיטרה  באיקסים אדומים, 
האולטימטיבי  השיר  ואת   ,comes the sun
כן,  “הנשרים”.  של   Desperado  - למצב 
הגיטרה מחזירה קצת שפיות ושליטה, וסוג 
בעת  מחיי  נעדרה  שמאוד   coolness של 

ההיא, ולמען האמת כנראה תמיד...
המורה  גר  הרחוב  בקצה   - ארצה  חוזרים 

ואיש  מדהים  וירטואוז  פרלמוטר,  האגדי 
עם  חמודה  ילדה  ענבל,  יתו  ִבּ ונוח.  נעים 
אחותה  עבות.  וצמות  ענקיות  עיניים 
והבייביסיטר  מדליקה  פנקיסטית  הבכורה 
ענבל  תהפוך  לימים  הצעירה.  אחותי  של 
תמצא  וגם  “המכשפות”  להקת  לסולנית 
את מותה בתאונת דרכים בגיל צעיר, אבל 
הגיטרה  על  לפרוט  ממשיכה  אני  בינתיים 
של  המכשפת  לנגינתו  מקשיבה  ובעיקר 
המורה הנערץ. האצבעות ממאנות להפיק 
טוב,  זה לא מספיק  רוצה.  את מה שהלב 
ממריא,  לא  זה  נורא,  מוכשרת  לא  אני 

ובסוף מוותרת. 
היום ניגנתי לבן, שכה רוצה ללמוד את “ימי 
קרה  “מה  פשוטים(:  )אקורדים  בנימינה” 
לילד שנרדם בחול החם, שיום אחד לפתע 

קם ונעלם...”
 

נתזי שמש  ברוך  פיזרה  נעלמה  יד  וכאילו 
נעלמה  לאן  זיכרונות.  אותם  על  מנצנצים 
תקווה  הבטחה,  בה  שהייתה  הילדות 

ומוזיקה שאפילו ילדה יכולה ליצור?
הנמתח  הזה,  מהזמן  תיהנה  שלי,  ולבן 
כאילו אין לו סוף, שבו אפשר לשחק וליצור 
צלילים  של  קסום  עולם  ידיך  במו  ולברוא 

ואשליות מתוקות.
איילת להמן



רגע
משפחתי

מהפכנים יהודים

לישראל  קם  הנביאים,  תקופת  תום  עם 
מנהיג בשם עזרא הסופר. הוא הוביל את 
מבבל  ציון  שיבת  של  השני  העלייה  גל 
בשנת 456 לפנה”ס. עזרא יצא לירושלים 
מלך  מטעם  רשמי  במינוי  מצויד  כשהוא 
פרס, שהעניק לו סמכויות נרחבות. עזרא 
להקמת  שפעל  אידיאולוגי,  מנהיג  היה 
על  המבוססת  מדינית-דתית  מסגרת 
שני  משה  בו  ראו  אכן  וחז”ל  משה,  תורת 
במנהיגותו  קומתו.  ובשיעור  בדמותו   –
ציון  שבי  את  להחזיר  ביקש  ובפעולותיו 

למעמד קבלת התורה. 
על המהפכה שחולל עזרא הסופר, מסופר 
ראוי  אומר:  יוסי  רבי  “תניא.  בתלמוד:  כך 
ידו לישראל,  היה עזרא שתינתן תורה על 
אומר:  הוא  במשה  משה.  קדמו  אלמלא 
יט  )שמות  ָהֱאֹלִהים”  ֶאל  ָעָלה  ה  “ּוֹמֶשׁ
ָעָלה  ֶעְזָרא  “הּוא  אומר:  הוא  בעזרא  ג(. 
האמור  עלייה  מה  ו(.  ז  )עזרא  ֶבל”  ִמָבּ
תורה.  להלן  האמור  עלייה  אף  תורה,  כאן 
ֵעת ַהִהוא  ה ה’ בָּ במשה הוא אומר: “ְוֹאִתי ִצָוּ
)דברים  ִטים”  ָפּ ּוִמְשׁ ים  ֻחִקּ ֶאְתֶכם  ד  ְלַלֵמּ
ֵהִכין  ֶעְזָרא  י  “ִכּ אומר:  הוא  בעזרא  יד(.  ד 
ד  ּוְלַלֵמּ ְוַלֲעֹשׂת  ה’,  ּתֹוַרת  ֶאת  ִלְדֹרׁש  ְלָבבֹו 
ט” )עזרא ז י(. ואף על  ָפּ ִיְשָׂרֵאל ֹחק ּוִמְשׁ ְבּ
על  נשתנה  ידו,  על  תורה  ניתנה  שלא  פי 
תּוב  ָכּ ָון  תְּ ְשׁ ַהִנּ “ּוְכָתב  שנאמר:  הכתב,  ידו 
ז(.  ד  )עזרא  ֲאָרִמית”  ם  ּוְמֻתְרָגּ ֲאָרִמית 
ְלִמְקֵרא, ופשרא  ָתָבא  ְכּ ָכֲהִלין  “ְוָלא  וכתיב: 
ח(.  ה  )דניאל  א”  ְלַמְלָכּ ְלהֹוָדָעה  ֵרּה[  ]ּוִפְשׁ
את”  ֵנה ַהּתֹוָרה ַהֹזּ וכתיב: “ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְשׁ
)דברים יז יח( - כתב הראוי להשתנות. למה 
מאשור”  ִעמהם  שעלה  אשורית?  נקרא 

)סנהדרין כא עב(.
גרידא.  טכני  עניין  היה  לא  הכתב  שינוי 
עזרא  שחולל  ממש  של  במהפכה  מדובר 
בתורה  והעיסוק  הלימוד  שערי  בפתיחת 
לשכבות רחבות בעם, שהיו מּודרות מהם 
קודם לכן. עד ימיו של עזרא הסופר שלטה 
התפיסה האליטיסטית, המתבטאת בפסוק 
ל  ָכּ ְוֶאל  ֲהִנים...  ַהֹכּ ָנּה ]את התורה[ ֶאל  ְתּ “ַוִיּ
כדי  ולפיה  ט(,  לא  )דברים  ִיְשָׂרֵאל”  ִזְקֵני, 

את  ולמנוע  התורה  שלמות  על  לשמור 
סילופה בידי מי שאין בהם המידות וההכנה 
הנדרשים ללימודה, נכון לשמר אותה בידי 
מי  דתית.  אינטלקטואלית  עילית  קבוצת 
להתאמץ  עליו  תורה,  ללמוד  שמבקש 
ולעלות לירושלים, להוכיח את תום לבו ואת 
אותם  עם  להימנות  יזכה  אז  ורק  כישוריו, 
עזרא  ויודעיה.  התורה  לומדי  סגולה,  יחידי 
מביטוייה  שאחד  מהפכה  זה  בעניין  חולל 
הבולטים היה, לפי פרשנותו של בעל “משך 
הייתה  לכן  קודם  הכתב.  שינוי  חכמה”, 
התורה כתובה בכתב עברי, כתב מלומדים, 
כדי שלא תהיה נגישה לכל אדם, ורק יחידי 
סגולה היו מסוגלים ללמוד אותה ולהתעמק 
בה. מכאן ואילך הריהי מצויה לציבור הרחב 
וכל המבקש ללמוד את דבר ה’ יבוא וילמד.

הביטויים  אחד  אלא  אינו  הכתב  שינוי 
הן  שלה  אחרים  ביטויים  זו.  למהפכה 
נועדו  הן  לעזרא, שגם  המיוחסות  התקנות 
לסייע בהפצת ידיעת התורה ולימודה בקרב 
כל ׂשדרות האומה. כך, למשל, הרחיב עזרא 
התורה  את  לקרוא  שחייבה  התקנה  את 
בציבור. הוא אף הנהיג את המנהג לתרגם 
שדוברה  הלשון  לארמית,  התורה  את 
התורה  קריאת  את  והפך  ימים,  באותם 
בעלמא  קריאה  של  דתי  מטקס  בציבור 
למעמד של לימוד המוני, שכל מי שנטל בו 
חלק, אנשים ונשים וטף, יכול היה להבין את 

תוכנה. 
גדולתו של עזרא איננה רק בעצם התקנות 
שהייתה  בתעוזה  אלא  שלו  המהפכניות 
של  האסטרטגית  ההחלטה  את  לקבל  לו 
על  אף  לכול,  התורה  לימוד  שערי  פתיחת 
לצמיחתן  להביא  עלול  שהדבר  שידע  פי 
של כיתות הסוטות מן הדרך שביקש ללכת 
בה. כיתות אלה עלולות לגלות פנים בתורה 
שלהן  שהפרשנות  ולטעון  כהלכה,  שלא 
ואכן,  החכמים.  לזו של  זהה  במידה  ראויה 
שתקופת  היא  מעניינת  היסטורית  עובדה 
פריחת הכיתות בעם ישראל בימי בית שני 
חופפת את תקופת הרחבת מסגרת לימוד 
התורה בימי עזרא. ואף על פי כן, לא נרתע 

עזרא מלתקן את תקנותיו.
אלי רבל

עמוס פרק 1 - עזרא הסופר נוסע  חודש,  מדי  לאחרונה, 
לנסיעת עבודה של שלושה ימים. זה 
חוויתי  ואני  נסע.  הוא  השבוע.  קרה 
שקט בבית. לא היה לי עם מי לדבר, 
להתעצבן,  מי  על  להתווכח,  מי  עם 
העובדה  הייתה  לי  בלט  שהכי  ומה 

שאני נהייתי שקטה. וזה היה נעים!!!
כן, אני לא תמיד שקטה. יש לי מה 
יישמעו,  שדעותיי  לי  חשוב  להגיד, 
זה  אותי  מאפיין  שהכי  מה  אולם 
שאני מרגישה המון דברים, כל הזמן! 
עולם הרגש שלי עובד ללא הפסקה. 
כועסת,  מדברים,  מתלהבת  אני 

מתרגשת, נפגעת וכו’. 

נראה לי שאנשים מתחלקים בעיקר 
שעולם  אלו   .1 קבוצות:  לשלוש 
הרגש שלהם לא עובד כל הזמן )או 
יש  עובד(.  כך  כל  לא   - דיוק  ליתר 
הקוראים להם “בעלי עור של פיל”, 
הרגש  שעולם  אלו   .2 רגישים...  לא 
)שאני  הפסקה  ללא  עובד  שלהם 
ו-3. אלו שנמצאים  נכללת ביניהם(, 
באמצע, לעתים רגישים ולעתים לא. 
הילדים,  וכן   - בנוכחותו   - ועמוס 
זה  רבים.  רגשות  אצלי  מעוררים 
המצב-רוח  מהבוקר:  כבר  מתחיל 
לעורר  עשוי  מתעוררת  אחינֹעם  בו 
הסיפוק  חוסר  מסוים,  רגש  אצלי 
על  לו  שמרחתי  ממה  עמית  של 
אחר,  רגש  אצלי  מעורר  הסנדביץ’ 
צועדת  אני  שלקראתו  היומי  הלו”ז 
מעורר אף הוא איזשהו רגש, וזה לא 
לשלושה  נסע  כשעמוס  ולכן  נגמר. 
שעמוס  הרגשות  של  הטריגר  ימים, 
היה,  לא  רבים,  והם  אצלי,  מפעיל 
ועומס הרגשות עימו אני מתמודדת 
קטן במקצת. אז כן, היו יותר עבודות 
 - הכביסה  על  אחראי  )עמוס  בבית 
אליו  געגוע  היה  וכן,  אמרתי?(  כבר 
אבל גם, היה לי קצת שקט, בעיקר 
מרגיע,  היה  הזה  והשקט  מעצמי. 

נעים וטוב.

חזר  חזר,  עמוס  שכאשר  מובן 
מהדיוטי-פרי,  השוקולד  גם  איתו 
כל  גם  חזרו  המתוק  השוקולד  ועם 
שמחה  גדולה,  אהבה  של  הרגשות: 
ורגישויות  שנעשתה  הכביסה  על 

קטנות של שגרה רגישה.

מיכל שור-הרטמן

הדרך לדמוקרטיזציה של לימוד תורה

מהארכיון
בני  ידי  על  הל”ה  שיירת  לכבוד  הטקס  ]החרמת  זה  “אירוע  כתב:  דויטשמן  ישי   128 בגיליון 
“הר  בישיבת ההסדר  - הערת העורכים[ מצטרף לפולמוס סירוב הפקודה  לפני שנתיים  עקיבא 
ברכה”, שבסיומו הוציא שר הביטחון את הישיבה מההסדר בעקבות סירובו של ראש הישיבה, 
ואמר:  צבאי  טקס  במהלך  ישובים  פינוי  נגד  שהפגינו  תלמידיו  את  לגנות  מלמד,  אליעזר  הרב 
“מלכתחילה אני חושב שלא צריך )לסרב(, אבל אחר כך אני מגבה אותם”. במהלך הדין ודברים 
שהתפתח בין רבני ישיבות ההסדר ומשרד הביטחון, חתמו כמה רבנים על מסמך האומר בקול 

המשך בעמוד הבאברור, שתלמידי ישיבות ההסדר כפופים לדבר ה’ ולא לדבר המפקד.



לדויד ואסתי אלנקווה 
להולדת הבת

למשפחת שטורם
להולדת הבת

ברכות

 vedibarta12@gmail.com ילדים המעוניינים לשלוח מיצירותיהם, ניתן לפנות למערכת ודברת בם

ילדים מציירים

הנסיך הקטן
חזר אלינו

הנסיך  אותי  שאל  כסף?”  בדיוק  זה  “מה 
הקטן.

“כסף?” חזרתי מופתע על שאלתו, “כסף 
סוחרים  אנשים  שבאמצעותה  מידה  הוא 

בינם לבין עצמם”.
לפני  גם  “הרי  שאל,  אותו?”  צריך  “ולמה 
חיטה  שק  להחליף  יכול  היית  המצאתו 
בתרנגולת, או מקום לינה מסודר בעבודה”.

“נכון,” עניתי, “אבל הכסף מאפשר לנקוב 
במחיר לכל מוצר או שירות”. 

“ומה טוב בזה?” המשיך לשאול.
כשיש  דברים  בין  להשוות  עוזר  “זה 
למדוד  שאפשר  יחידה  או  מידה  איזושהי 
ניסיתי  שונים,”  תחומים  באמצעותה 

להסביר.
“הרי זה נורא!” הזדעק הנסיך הקטן שלי.

“למה?” שאלתי, לא מבין.
“למה להשוות בין תחומים שונים?!” שאל 
פלאפל  מנות  שתי  “האם  המשיך:  ומיד 
מכנסיים  זוגות  שני  האם  ֵסֶפר?  שוות 

שוווים הופעה בקיסריה? 
של  מחירו  את  שווה  לא  הרי  ראש  כאב 
לא  היא  חופש  שביום  החירות  האקמול, 
אחוז מסוים מהמשכורת, והערך של שיחה 

עם חבר לא תלוי בזמן אוויר”.
יכול  אני  מה  “אבל  עניתי,  מסכים,”  “אני 
הזה:  מהעולם  חלק  כנראה  אני  לעשות? 
תווית  יש  בביתי  שנמצא  מוצר  כל  על 

מחיר,” הוספתי בצער.
“הלא  הקטן.  הנסיך  הציע  אותן,”  “הורד 
תסכים איתי שהקוטג’ במקרר שלך איננו 
חמישה שקלים כי אם גבינה שמשתלבת 
טוב עם ביצה וירקות, והספר שנמצא על 
המדף שלך איננו ‘משתתף במבצע’ אלא 

חלק מחייך”.
בתוך  “לפחות  ממני,  ביקש  ממך,”  “אנא 
משמעותם  את  למוצרים  החזר  ביתך, 

האמיתית”.
יאיר הרטמן

     כנסו לבלוג והגיבו למאמרים:

מאת אבי אביטל על “הפנים של ודברת בם” )פורסם רק בבלוג(: “הכתבה של יואב 
)המושג שלי – רייטינג( היא פן נוסף של תרבות הרייטינג ומתקשרת היטב לתגובה של 
סיוון על מקומו ומעמדו הנכון של עיתון קהילתי אינטרנטי בתחושתי, לשמחת כולנו 
ולזכות המערכת  )עורכים, כותבים.. ( העיתון האינטרנטי מקיים השלמה מועילה לעוגן 

הכתוב, מפיח חיים בכותבים ויוצר איכות לצד רייטינג.”

מאת אסף הירשפלד על “הדרת נשים ושגעונות אחרים” מאת ירון נשר: “אכן הגענו 
למחוזות קיצוניים לאחרונה טושטשו פניה של רותי פוגל אשר נרצחה באיתמר בגליון 
מגיעים  כאשר  שני  מצד  הכנסת.  בבתי  המופץ  ובאמונה”  “באהבה  השבוע  פרשת 
לקיצוניות הרוב הדומם מתעורר ומבין שהוא נגרר למחוזות אפלים. היום שמעתי ברדיו 
את שירה של שרה בק בנושא שירת נשים . המילים, הלחן המצוין של אריאל הורביץ 

והשירה האותנטית של שרה בק יוצרים אמירה חזקה.” )המשך התגובה בבלוג(

בכלל  בבינה  נעשה  מרתק  חיבור  “אכן  פלורליסטית”:  “יהדות  על  זינגר  ללי  מאת 
ובישיבה החילונית בפרט- הידעתם שנפתחה ישיבה נוספת השנה בשכונת עין כרם 
)במאי,  השנה  בהמשך  שלנו  הקהילה  רכזי  בפורום  יתארח  טל  ליאור  הירושלמית? 
פרטים באתר מרקם לכל המתעניין( וניתן בהחלט להצטרף להרצאה, גם שי זרחי- 
ורלוונטית לא פחות, אותו אני שמעתי מצטט את אותו משפט/ציווי  דמות מעניינת 
נהדר ומעורר השראה של ביאליק יתארח בפורום רכזי קהילה שלנו בחודש הבא, ב- 
23.2 בבית אבי חי, ויעסוק בבניית הריטואל בקהילה המעורבת: בין מסורת לחידוש, וגם 
לזה, ניתן להצטרף בהרשמה מראש. שנמשיך את השיח החשוב על זהותנו היהודית 

ומחויבותנו לתרבות יהודית רלוונטית, משוחחת, המוסיפה להתעצב!“

תגובות מהבלוג

http://www.geshermb.org/vedibartabam/

הרי  מבצעיות,  מסיבות  שלא  שבת  לחלל  לחייל  מורה  מפקד  שאם  כולם  על  ומוסכם  ברור 
שעל החייל, כמחויב להלכה, לסרב למפקדו, בזה אין כל חידוש. אם כן מה החידוש של הרב 
מלמד לתלמידיו באותה אמירה? הרב מלמד שולח את תלמידיו לחפש ולהדגיש את ההבדלים 
ואת ההתנגשויות ההלכתיות עם הממסד. החידוש הוא בהתרסה ובשלילת הלגיטימיות של 
ממשל חילוני. במקום לחנך את הנוער לחשיבה מורכבת ובמקום למצוא בהלכה דרכים כדי 
להקהות את ההבדלים, בוחרים הרב מלמד והרב נכטיילר לחדד את ההבדלים ומעודדים גישה 
ימצא תמיד את הדרך להתנגשות עם הצבא, עם  בדרכם  כל ההולך  לכן,  ומפלגת.  לעומתית 

המדינה ועם ַעם ישראל.”

המשך מהעמוד הקודם


