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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

ראש בראש                            העסקה ישירה של עובדי קבלן

המושג שלי - דיוג
ִדיּו ג או פישינג )באנגלית: Phishing(, הוא ניסיון לגנוב מידע רגיש 

ואישי על ידי התחזות ברשת האינטרנט לאתר מכובד.
האינטרנט  שירותי  ספק  השתמש   1995 בשנת  התחיל?  זה  מתי 
אשראי  כרטיסי  באמצעות  חשבונות  יצירת  המונע  במנגנון   AOL
פנו  מכך  וכתוצאה  מתוסכלים  נותרו  נוכלים  הרבה  מזויפים. 
וכך השיגו כרטיסי אשראי אמיתיים של אנשים  לפעולת פישינג, 
הלוגו  עם  אמיתי  אתר  כמו  נראה  זה  עובד?  זה  איך  תמימים. 
והעיצוב הנכון, שמבקש ממך לאשר את פרטיך האישיים, לאמת 
סיסמה, או לאשר זכייה גדולה באמצעות פרטי חשבון הבנק שלך. 

הבעיה היא שזה רק נראה כמו אתר אמיתי אבל לא באמת.

ההודעות  לשירותי  הוסיפה  שהיא  עד   ,AOL-ב נפוץ  כה  הפך  דיוג 
שלה באופן קבוע את השורה "אף נציג של AOL לא יבקש ממך את 

סיסמתך או את פרטי כרטיס האשראי שלך". 
פישיניג מקצועי גם ישנה את הכתובת של האתר, כך שתיראה דומה 
 http://www.bank.credit.com למשל:  כך  מתחזה.  הוא  שלו  לאתר 

נראה אתר אמין? כאן לא אמור להיות הכסף שלך.
איך נזהרים? פשוט תדעו שאין הרבה סיכוי שאתם "הקונה המיליון", 
את  תאשר  לא  אם  להיסגר  עומד  וש"חשבונך  באייפון"  ש"זכית 

הפרטים הבאים". נסו גם לא ליצור קשר עם סעודים...
מיכל חלמיש

נגד
מדינת  רחובות  את  שוטף  תקופה  די  מִִ
בני  רחמנים  כמובן  )שרובם  היהודים 
שעניינו  פופוליזם  גל  רחומה...(  שושלת 
נושא "צודק" כלשהו המוצג בעיני הציבור 
למי  לו  ואוי  לבן;  או  שחור  של  בצבעים 
שמעז לצאת נגד דעת ההמונים ברחוב - 
הרי הוא מיד מושם כרשע ו/או אטום ו/או 

קפיטליסט חזירי. 
ל"צדק"  פופוליסטיות  בדרישות  הבעיה 
מהשלכות  ואף  מעובדות  מתעלמות  שהן 
שהדרישה  העיקר  סבירות,  עתידיות 
מה  יחסי:  דבר  הוא  בעיניי  צדק  "צודקת"! 
שצודק לפלוני אינו צודק לפלמוני העומד 

כנגדו.
ההעסקה  מצורת  לסגת  הדרישה  היא  כך 
של עובדים באמצעות חברות כוח אדם או 
מיקור חוץ. הדעה שהושרשה היא שמדובר 
בצורת העסקה המנצלת באופן מחפיר את 
ביטוי  ומהווה  באמצעותה  המועסקים  אלו 

ל"קפיטליזם חזירי". 
האומנם?

יתר  ככל  חוץ,  ומיקור  אדם  כוח  עובדי 
כפופים  בישראל,  והמעסיקים  העובדים 
הוראותיהם  שמרבית  העבודה,  לחוקי 
להתניה  ניתנות  בלתי  כלומר  קֹוֶגְנטיות, 
בהסכמה  )למשל, לא ניתן להסכים לעבוד 
עובדי  לפיכך,  מינימום(.  משכר  בפחות 
ועל  לקבל,  זכאים  חוץ  ומיקור  אדם  כוח 
לפחות  להם,  להעניק  החובה  מעסיקיהם 
והן  שכר  לגבי  הן  שבחוק,  המינימום  את 
פנסיה,  חופשות,  כגון  אחרים  תנאים  לגבי 
)בהערה  וכו'  הבראה  ימי  נוספות,  שעות 
מהמועסקים  מבוטל  לא  חלק  כי  אציין 
ואין  מינימום,  שכר  עובדי  הם  זו  בדרך 
ברשימה קצרה זו כדי לדון בגובהו ה"נכון"(. 
הראשונה,  מסקנות:  שתי  מכך  אוציא 
להסתפק  יכול  ישיר"  "באופן  שהמעסיק 
בהענקת המינימום שבחוק לעובדו, לכן אף 

לא  הם  "ישירות"  אלו  עובדים  יועסקו  אם 
ירוויחו יותר או "ינוצלו" פחות. והשנייה, ככל 
שעובדים אלו "מנוצלים" בצורה בה בסופו 
פחות  מקבלים  שלהם  השכר  תלוש  של 
עבירה  מהווה  הדבר  דין,  פי  על  מהקבוע 
על החוק וכשל חמור באכיפתו, ולא לקות 

בצורת ההעסקה.
אינה  אדם  כוח  חברת  דרך  עובד  העסקת 
כלכלית. כאמור, את המינימום חובה לתת, 
על  פרמיה  משלם  המשתמש  ולמעשה 
העסקה בדרך זו בצורת עמלה לחברת כוח 
ברור  אצלו.  המושם  העובד  בעבור  האדם 
ישירות  להתקשר  למשתמש  כלכלי  שיותר 
עם העובד ולהתחלק עימו בפרמיה, משום 
יקבל  והעובד  פחות  ישלם  המעסיק  שאז 
יותר. מדוע אפוא מעסיקים בוחרים לפנות 

לחברת כוח אדם? 
הראשונה,  תשובות:  שתי  אאמץ  כאן  גם 
להתמקד  רוצים  רבים  שמעסיקים  היא 
בליבת העסק שלהם, ולא לעסוק בתחומים 
מועסקת  אחותי  למשל  כך  לכך.  שמעבר 
מסוים  בבנק  חוץ  מיקור  באמצעות 
שירות  מוקד  עובדי  של  הדרכה  כמנהלת 
שלא  מסתבר  ראוי!  בשכר  )וזאת  טלפוני 
כולם "מנוצלים"(. הינה כי כן, הבנק מתמקד 
בליבת עסקיו: בנקאות ושירותים פיננסיים, 
חיצונית  לחברה  אחרות  פעילויות  ומוסר 

שזו התמחותה. 
ניהולית  לגמישות  רצון  עניינה  השנייה 
בהעסקת עובדים. עובדה היא כי במדינות 
יש  שבהן  או  עובדים  לפטר  קשה  בהן 
עלויות גבוהות עקב העסקה ישירה ועלויות 
אבטלה  קיימת  אסטרונומיות,  פיטורים 
חושב  שהמעסיק  כיוון  גבוהה,  מבנית 
ראה  עובד.  ישכור  בטרם  פעמים  עשרות 
שגם  וצרפת,  איטליה  ספרד,  יוון,  מקרי 
טובים האבטלה המבנית  כלכליים  בזמנים 
שם גבוהה. העסקה דרך חברת כוח אדם או 
מיקור חוץ תורמת לגמישות ההעסקה ולכן 

לירידה באבטלה.
בדרישה  מתמקד  "המאבק"  בכדי  לא 
החוץ  מיקור  עובדי  את  תקבל  שהמדינה 
הארות  כמה  מדינה".  כ"עובדי  שבשירותה 

על כך: 
תרוויח  ההסתדרות  יצלח,  המאבק  אם 
נוצרו  בישראל  חברים.  אלפי  עשרות  עוד 
למעשה  המנוהלים  ממשלתיים  מונופולים 
הציבור  את  ושודדים  הוועדים,  ידי  על 
במהלך  מנסה  ההסתדרות  היום.  לאור 
ישראל  את  ולהפוך  כוחה  את  להעצים  זה 
ביוון  החשמל".  חברת  עובדי  "ועד  למדינת 

הניסוי הזה נגמר רע מאוד! 
אם המאבק יצלח, האזרח משלם המיסים 
במיסים  שהשימוש  רוצה  אני  יפסיד! 
ביותר,  היעיל  יהיה  מהאזרח  שנגבים 
שירותים  לרכוש  מסוגלת  שהמדינה  וככל 
חובתה  חוץ,  מיקור  של  בדרך  בזול  יותר 
מהציבור  שגבתה  המס  כספי  על  כנאמן 
לעשות כך. העסקה ישירה תהווה העמסת 
הנובעת מתנאי ההעסקה  הנוספת  העלות 
משלמי  גב  על  הקיבוציים  בהסכמים 

המיסים.
בצורה  מתמודדת  כמעסיק  המדינה 
בהעסקת  גמישות  חוסר  עם  קיצונית 
נוקשים,  עובדים  ועדי  ועם  עובדיה 
עובד  לנייד  או  לפטר  מאוד  ומתקשה 
עובד  ולקדם  לתגמל  ַלֲחלּוִפין  או  גרוע, 
הניהולית  הפררוגטיבה  לפיכך,  מצטיין. 
אחת  וזאת  לקויה,  כמעסיק  המדינה  של 
בעבודת  "בעייתית"  פעולה  לרמת  הסיבות 
מנת  על  המדינה.  וגופי  הממשלה  משרדי 
לנסות ולהתמודד עם מצב זה, וכדי לעקוף 
את  הקושרים  הקיבוציים  ההסכמים  את 
ידיה, בחרה המדינה, ולדעתי בצדק, לעבור 

למיקור חוץ היכן שניתן.
איציק פרנלדס

טור הבעד יפורסם בשבוע הבא



אלימות בישראל – קלישאות מזיקות מול מציאותקלישאות

פרשת משפטיםפרשת השבוע למשפחה

חוקים  באוסף  עוסקת  "משפטים"  פרשת 
הלכות  עבדים,  דיני  שבו  ביותר  מגוון 
בהמשך  אבידה.  השבת  ואפילו  הלוואות 
לשבת  הקשורים  ציוויים  גם  יש  הפרשה 
בברית  והיא מסתיימת  הרגלים,  ולשלושת 

בין בני ישראל לקב"ה.
האזרחיים  החוקים  שאוסף  לנו  ידוע  היום 
בתחילת הפרשה היה ברובו מקובל בעולם 
נמצאו  שנה  כמאה  לפני  כבר  העתיק. 
)שהמפורסמת  חמורבי  חוקי  של  כתובות 
בפריז(.  ה"לובר"  במוזיאון  מוצגת  שבהן 
בהתפתחות  דרך  אבן  היוו  חמורבי  חוקי 
הממלכה  שלטה  בו  אזור  בכל  האנושות. 
המסופוטמית הייתה מצבה גדולה שעליה 
היה(.  לא  עדיין  )נייר  החוקים  רשומים  היו 
לראשונה נכתב אוסף של חוקים שהסדיר 
את היחסים בתוך החברה. היה ברור לכולם 
מה עונשו של גנב, מה קורה אם השור שלי 
שברח  עבד  של  דינו  מה  אחר,  איש  הרג 
וכהנה. מערכת חוקים  ועוד כהנה  מבעליו 
עם  להתנהל  לחברה  מאפשרת  מסודרת 
פחות חיכוכים בין אזרחיה מכיוון שהחוקים 

מפורסמים וידועים לכול.
חלק  מאוד  עד  מזכירים  חמורבי  חוקי 
המופיעים  האזרחיים  מהחוקים  גדול 
בפרשתנו. הדמיון אינו רק בתוכן אלא אף 
בניסוח. ברצוני להתמקד בנושא אחד, והוא 
הבדלים  ישנם  זה  בנושא  עבדים.  הלכות 
התורה.  לחוקי  חמורבי  חוקי  בין  מהותיים 

בעייתי  נושא  בעבדות  התורה  רואה  ככלל 
ֲעָבַדי ֵהם  "ִּכי  ביותר, כפי שמודגש בפסוק 
ֹלא  ִמְצָרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר 
הרי  מב(.  כה  )ויקרא  ָעֶבד"  ִמְמֶּכֶרת  ִיָּמְכרּו 
אם בצלם אלוהים נברא האדם איך ייתכן 
ייתכן שיהיו  שיהיה אדם שהוא עבד? איך 
אנשים  בין  ומעמדיים  חוקיים  הבדלים 
את  קראנו  הקודמת  בפרשה  רק  שונים?! 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  "ָאֹנִכי  הראשון:  הדיבר 
ֲעָבִדים"  ִמֵּבית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך 
שיצאת  מתברר  וכעת  ב(.  כ  )שמות 
משהו  של  עבד  להיות  כדי  רק  ממצרים 
אחר? נסו לדמיין איך ייראה חג הפסח של 

עבד שכזה.
 ובכל זאת יש דיני עבדים גם בתורה, אולם 
מקובל.  שהיה  ממה  מאוד  עד  שונים  הם 
להבדלים  עקרוניות  דוגמאות  כמה  להלן 
בין חוקי התורה לחוקי חמורבי לגבי עבדים. 
אדון  בו  למקרה  נוגע  הראשון  ההבדל 
שיש  פוסקת  התורה  בעבדו.  גופנית  פגע 
כלל  חמורבי  חוקי  ואילו  זה  עבד  לשחרר 
לא מתייחסים לאפשרות כזו, העבד נתפס 
אדונו  של  ממוני  כרכוש  הכתבים  בכל 
נפשו.  כאוות  בו  יכול לעשות  ולכן האחרון 
הבדל שני - גם בתורה וגם בחוקי חמורבי 
יש מקרה בו רוצעים את אוזנו של העבד. 
בחוקי חמורבי זה קורה כאשר העבד ניסה 
לברוח מאדוניו ולכן נענש בסימון השייכות 
אומרת  התורה  אוזנו.  רציעת  באמצעות 

בדיוק להיפך: רציעת האוזן היא רק במקרה 
להישאר  ורוצה  אדונו  את  אוהב  העבד  בו 
תחת חסותו בתום תקופת העבדות. ההבדל 
השלישי נוגע למקרה בו מצאת עבד שברח 
כזה?  במקרה  לנהוג  עליך  כיצד  מאדוניו. 
אותו  תסגיר  לא  אם  חמורבי  חוקי  לפי 
תיענש בחומרה, ולפי חוקי התורה אסור לך 
להסגירו, משום שאם הוא ברח, סימן הוא 

שכנראה סבל.
ובכל זאת, קשה מאוד לקרוא בחוקי התורה 
התייחסות לעבדים. מדוע התורה לא עקרה 
מציאות  העבדות?  מוסד  את  השורש  מן 
בה יש עבדים הייתה חלק מתרבות העולם 
היו  הברית  בארצות  שנים.  אלפי  במשך 
התשע-עשרה,  למאה  עד  אפילו  עבדים 
האזרחים  מלחמת  לאחר  נחקקה  שבה 
חוקי  גם  העבדות.  את  שאסרה  חוקה, 
התורה לא נאכפו ואנשים לא רצו לשחרר 
את עבדיהם. בהפטרה של הפרשה ירמיהו 
"ַאֶּתם  זה:  על  בדיוק  בעם  נוזף  הנביא 
ְלָאִחיו  ִאיׁש  ְדרֹור  ִלְקֹרא  ֵאַלי  ְׁשַמְעֶּתם  ֹלא 
בשם  לפעמים  יז(.  לד  )שם,  ְלֵרֵעהּו"  ְוִאיׁש 
את  לשנות  אנו  רוצים  נכונה  אידיאולוגיה 
קשה  כלל  בדרך  אבל  מהיסוד.  החוקים 
לשנות הרגלים ותפיסות שכל כך מושרשות 
ויותר מעשי יהיה ליצור שינוי הדרגתי,  בנו, 

שבסופו של דבר יתקבל ויתממש. 

שבת שלום
יהודה חסין

האם אתם מסכימים עם האמירות הבאות: 
"ישראל הופכת לאלימה יותר" )שר הרווחה 
 ;)31.1.2010 הרצלייה  כנס  הרצוג,  יצחק 
יותר"  אלימה  לחברה  הופכת  "ישראל 
ידיד  כנס  בלילא,  אברהם  רוחמה  )ח"כ 

?)7.3.2011
שנערכו  סקרים  לבד.  לא  אתם  כן,  אם 
 2006 בשנת  תל-אביב  אוניברסיטת  עבור 
שהם  אמרו  מהנסקרים  כ-70%  כי  הראו 
האלימות  מבעיית  מאוד"  "מודאגים 
שהם  אמרו  כ-20%  ועוד  בישראל, 
שהרשויות  הרגיש  דומה  אחוז  "מודאגים". 
באופן  באלימות  מטפלות  לא  בישראל 
האלימות  זכתה  סקר  באותו  רצון.  משביע 
בישראל להיות הנושא שהדאיג הכי הרבה 
 25% אחר:  נושא  מכל  יותר  ישראלים, 
המצב  את  רשמו   20% רק  מהנשאלים. 
הכלכלי  המצב  את   15% ככזה,  הביטחוני 
של  או  שלהם  הבריאות  מצב  את  ו-15% 
החשיפה  לפי  נשפוט  אם  משפחתם. 
בישראל  שהאלימות  ספק  אין  בתקשורת, 

היא בעיה קשה. 
את  משקפים  אלה  נתונים  האם  אולם 
העבר,  שלעומת  ספק  אין  המציאות? 

החברה בישראל היום היא החברה השלווה 
ששכנה  ביותר  החוק  ושומרת  ביותר 
היו  לא  ירושלים  יהודי  בארץ.  פעם  אי 
פרנואידים כשפחדו לעבור לשכונות מחוץ 
חוק  פורעי  של  מהתקפות  הפחד  לחומה: 
לעומת  אנו,  מוחשי.  פחד  היה  בתיהם  על 
שביתנו  לפחד  מבלי  לישון  הולכים  זאת, 
פחד  ללא  לתל-אביב  ונוסעים  יותקף, 
ששודדים יעצרו אותנו בדרך – מצב נפוץ 
מאוד עד לפני מאה שנה. גם בקנה מידה 
באלימות  עלייה  אין  יותר  קצר  היסטורי 
בישראל  הרצח  מקרי  שיעור  להיפך:  אלא 
על   1980 בשנת  עמד  איש  אלף  ל-100 
הסקר(  )שנת   2006 בשנת  ואילו   ,2.35
חלה  כלומר   ,2.29 על  עמד  זה  שיעור 
ירידה. זהו נתון נמוך גם בהשוואה עולמית: 
ל-100  הרציחות  שיעור  שנה  באותה 
ברוסיה,  אדם  בני   18 על  עמד  איש  אלף 
שנה  באותה   .7.5 על  ובארצות-הברית 
)2006( 0.75% מכלל המיתות בישראל היו 
אלימות, וזה כולל אלימות ביטחונית )392 
איש, שמתוכם 148 נרצחו על רקע פלילי, 
נהרגו   116 ועוד  טרור  בפיגועי  נהרגו   29
במלחמת לבנון השנייה(. לעומת זאת, קרוב 

מתו  איש  ו-2500  התאבדו  איש  ל-400 
הפחד  את  רשם  לא  איש  אך   – מסוכרת 
העיקרי  כפחד  מסוכרת  או  מהתאבדות 

שלו.
ולהוריד את מספר  מובן שכדאי להמשיך 
לעשות  כדאי  אולם  מאלימות,  הנפגעים 
התקשורת  שווא.  הפחדות  בלי  זאת 
מרוויחה רייטינג מהעצמת רושם האלימות, 
ואין ספק שמעניין יותר לשמוע על המצב 
בריאותיות,  סכנות  על  מאשר  הביטחוני 
של  הגיונית  לא  להטיה  גורם  הדבר  אך 
תקציב  בהקצאת  צורך  יש  אם  משאבינו. 
נשקיע  היכן  קיצוץ(  מניעת  )או  נוסף 
בביטחון  הביטחון?  בתקציב  הכסף?  את 
נגד  בחינוך  או  הנפש  בבריאות  הפנים? 
בשני  יבחרו  הפוליטיקאים  השמנה? 
 - אותנו  לרצות  כדי  הראשונים  הנושאים 
הבוחרים המודאגים מהסקר; אך אם נדע 
לא  כי  נבין  לקלישאות,  מעבר  להסתכל 
המרכזית,  הבעיה  היא  בישראל  האלימות 
הם  מלהיבים  הפחות  הנושאים  ודווקא 
ההשקעה הנכונה של כספי המיסים שלנו. 

ישי להמן

כי בצלם אלוהים ברא גם את העבד



מהפכנים יהודים

פרק 2 - רבי אלעזר בן-עזריה
הדרך לדמוקרטיזציה של לימוד תורה

רבי אלעזר בן-עזריה היה תנא בדור השלישי, 
ומגדולי  לספירה,  השנייה  המאה  בתחילת 
ועשיר  מיוחס  כוהן  היה  הוא  יבנה.  חכמי 
וחי בתקופה שאחרי חורבן בית שני.  מופלג, 
לאחר שנחרבה ירושלים הפכה יבנה למרכז 
בן-זכאי  יוחנן  רבן  החדש.  היהודי  הרוחני 
הרומאים  מידי  העיר  את  להציל  הצליח 
לאחר  רבות  שנים  גדולה.  ישיבה  בה  ולייסד 
בראש  בן-זכאי  יוחנן  רבן  עמד  החורבן 
ישיבה זו שהפכה למרכז הרוחני של שארית 
הפֵליטה. אחרי מותו נטל את שרביט ההנהגה 
התואר  את  שקיבל  )השני(,  גמליאל  רבן 
תלמיד  היה  בן-עזריה  אלעזר  רבי  "נשיא". 

צעיר בישיבת יבנה בימי רבן גמליאל.
במאמר בתלמוד הירושלמי עומד רבי דוסא 
בן-הרכינס על הדמיון שבין התנא רבי אלעזר 
]רבי  "ראה  הסופר:  עזרא  ובין  בן-עזריה 
דוסא בן-הרכינס[ את רבי אלעזר בן-עזריה, 
וקרא עליו: נער הייתי גם זקנתי - מכירו אני 
שהוא דור עשירי לעזרא, ועינוי דמיין לדידיה 

]=ועיניו דומות לשלו[" )יבמות, ג ע"א(.
היה  בן-עזריה  אלעזר  שרבי  זו,  מסורת 
מצאצאי עזרא הסופר, מופיעה גם בתלמוד 
שהביאו  הסיבות  מן  אחת  והיא  הבבלי, 
לבחירתו כנשיא, לאחר שרבן גמליאל הודח 

מכס הנשיאות: 
במקום  נעמיד  מי  ]=את  ליה  נוקים  "מאן 
אלעזר  לרבי  נוקמיה  אלא  גמליאל[?...  רבן 
בן-עזריה, דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי 
מפרק  ליה,  מקשי  דאי   - חכם  הוא  לעזרא. 
ליה ]=שאם יקשו עליו - יתרץ את הקושיה[; 
והוא עשיר - דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר, 
את  לשחד  יוכל  ]=הוא  ופלח  אזל  הוא  אף 
הקיסר[; והוא עשירי לעזרא - דאית ליה זכות 
אבות, ולא מצי עניש ליה ]=יש לו זכות אבות, 
יוכל רבן גמליאל להענישו[" )ברכות כז  ולא 

עב(. 
דוסא  רבי  שמציין  העיניים  דמיון  פשר  מה 
בן-הרכינס? יש להניח כי הדמיון, מן הסתם, 
אינו רק פיזי חיצוני, אם בכלל, אלא מתייחס 
לזהות בתכונות של שני האישים. מין ראייה 
ארוכת טווח, שהביאה את שניהם לחולל כל 

אחד בזמנו מהפכה בעולמה של תורה. 
על המהפכה של עזרא הסופר דיברנו במדור 
רבי  בתקופת  אירע  דומה  תהליך  הקודם. 
אלעזר בן-עזריה, וכך מסופר בתלמוד: "תנא, 
אותו היום ]שמינו את רבי אלעזר בן-עזריה 
לנשיא במקום רבן גמליאל[, סלקוהו לשומר 
ליכנס.  ונתנה להם רשות לתלמידים  הפתח, 
שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד 
המדרש.  לבית  ייכנס  לא   - כברו  תוכו  שאין 

ההוא יומא, אתווספו כמה ספסלי ]אותו יום, 
אמר  המדרש[.  בבית  ספסלים  כמה  נוספו 
בן-דוסתאי  יוסף  אבא  בה  פליגי  יוחנן:  רבי 
כמה  וחכמים,  יוסף  אבא  ]נחלקו  ורבנן 
ארבע  אתווספו  אמר:  חד  נוספו[:  ספסלים 
וחד אמר: שבע מאה ספסלי.  מאה ספסלי, 
הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל )חלשה 
דעתו של רבן גמליאל(, אמר, דלמא ]=שמא[ 
חס ושלום מנעתי תורה מישראל. אחזו ליה 
]=הראו  דמליין קטמא  חיוורי  חצבי  בחלמיה 
לו בחלומו כדים לבנים שמלאים אפר[. ולא 
ליה  דאחזו  הוא  דעתיה  ליתובי  ההיא  היא, 
]=כלומר, האמת אינה כך, אלא הראו לו זאת 

כדי ליישב דעתו[" )ברכות כח עא(. 
שיש  גמליאל  רבן  סבר  שני,  בית  חורבן  עם 
לפעול לשמירת אחדות האומה. בית המקדש 
האומה,  את  המלכד  כמרכז  מלשמש  חדל 
ויש לאחד אותה סביב מרכז חדש: ההלכה. 
על כן יש לעשות הכול כדי למנוע מחלוקות 
ההלכות,  את  לנמק  אין  תורה.  של  בעולמה 
סיבה  מאותה  ויכוח.  מזמין  שנימוק  משום 
לפתוח  יש  אלא  בתלמידים,  להרבות  אין 
תלמידים  בפני  רק  המדרש  בית  שערי  את 
נתפס  דעות  ריבוי  כברם.  שתוכם  נבחרים 
בעיניו כגורם הרה אסון העלול להביא לפילוג 
בעריצות  התאפיינה  נשיאותו  ואכן,  בעם. 
נאמרה  אם  אף  עצמאית,  דעה  כל  ובדיכוי 
נגד  להתריס  כוונה  מתוך  ושלא  לב  בתום 
ביותר  והבולטת  הידועה  הדוגמה  הנהגתו. 
אותו  כשאילץ  יהושע,  ברבי  התעמרותו  היא 
יום  בו  שחל  ביום  בפומבי  בפניו  להופיע 
השפיל  ופעמיים  חשבונו,  פי  על  הכיפורים 
על  לעמוד  אותו  כשחייב  ברבים,  אותו 
שהעז  משום  רק  החכמים,  כל  בפני  רגליו 
משלו.  שונות  הלכתיות  עמדות   להביע 
רבן  של  תקיפותו  עוררה  דבר,  של  בסופו 
החכמים,  בקרב  ותסיסה  אי-נחת  גמליאל 
עד שהדיחוהו מתפקידו ומינו תחתיו את רבי 
אלעזר בן-עזריה. פתיחת שערי בית המדרש 
לגישתו.  סמל  הייתה  הכתרתו,  ביום  לכול 
לדעתו, שלא כפי הנראה במבט שטחי, דווקא 
ריבוי לימוד התורה וריבוי הדעות והמחלוקות 
לעם  לסייע  העשוי  הדבר  הוא  בו,  הכרוכות 
של  והרוגש  הרועש  הים  את  לצלוח  ישראל 
הגלות כשהוא מאוחד. בעניין זה הוא ממשיך 
פשר  שזהו  נראה  הסופר.  עזרא  של  דרכו 
הדמיון בין עיניהם האמור בתלמוד הירושלמי. 
תהליך זה של דמוקרטיזציה בלימוד התורה 
דור  בן-עזריה.  אלעזר  רבי  אחרי  נפסק  לא 

דור ודורשיו, דור דור ומהפכותיו. 
אלי רבל

פינה ליום המשפחה
ילד שלישי

הלידה,  חופשת  תום  לפני  כשבוע 
רציתי לסכם את עיקרי התובנות אליהן 
כניסתו  בעקבות  לאחרונה,  הגעתי 
)לטובת  לחיינו  שלוש  מספר  ילד  של 
אלה שיש להם כבר ואולי יזדהו, ואלה 

ששוקלים הרחבה(.
אז... לילד השלישי כבר מגיעים מוכנים, 
את  גדולה,  יותר  הרבה  היא  המודעות 
למיילדת מה  הנחיות  לתת  יכולה  כבר 
אונים:  חסרת  בה  להביט  ולא  לעשות 
"כן, תני לי אפידורל עכשיו, לא מעניין 
אני  שעה,  רבע  תוך  יוצא  שהוא  אותי 

לסבול לא מוכנה!"
יש כבר שני ילדים בבית, אז רוב הציוד 
הוא שלך, לא מסתכלים על כל מוצר 
נחתה  שכרגע  חללית  על  כמו  כזה 
כבר  הציוד  ברור.  אינו  ההפעלה  ומתג 
לך  אכפת  לא  אבל  בלוי,  די  משומש, 
ישר  זה  "מכאן  בפומבי:  כך  להיראות 

לפח".
הילד הזה יתאים את עצמו אלינו ולא 
לחוגים,  איתנו  ייסע  הוא  אליו,  אנחנו 
ישאף איתנו אדי טיגון, ישתה מים לא 
הוא  ריק...(,  הקומקום  )אופס...  רתוחים 
טלוויזיה  צעקות,  של  ברעש  גם  יישן 
בפול ווליום, ילדים רצים בבית, נפילות 

בלתי צפויות של כלי זכוכית וכדומה. 
לציצי  מהבקבוק  בקלות  יעבור  הוא 
לי  שתיתנו  "העיקר  חלילה,  וחוזר 
בררן  יהיה  לא  הוא  וכשיגדל  לאכול", 

בענייני אוכל. 
הוא רגיל לילדים ולכן הקליטה שלו בגן 
ילד סתגלן".  "הוא  ומהירה.  תהיה קלה 

בוודאי, הוא ילד שלישי.
ילד בונוס.

אחרי  עליו  חולים  שלו  האחים  שני 
שכילו את פריקת כל התסכולים שלהם 

אחד על השני. 
הוא ילד זורם.

הוא בדינאמיקה של הבית, הבית זורם, 
לא נח לרגע והוא משייט בתוכו, את כל 
הטעויות כבר עשינו, איתו נעשה הכול 
גיֵלנו  נכון, אנחנו כבר מנוסים, ממרום 

אנחנו יודעים שאין כמו ילד שלישי.
הוא מגדל את עצמו לבד.

רצינו,  כך  כל  ולא  התלבטנו  אם  וגם 
ואיך נסתדר, הרי  יהיה  ודי חששנו מה 
שהחיים מובילים אותנו לעשות דברים, 
וכנראה, יש סיבה שאנחנו עושים אותם.

נתראה בשמחות.
אסנת פרל



עם נציגות כיתה א’2ראיון אסוציאטיבי

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

לכבוד יום המשפחה שוחחנו עם 
נציגות כיתה א'2.

משתתפים: גיא הירשפלד, 
אריאל סוננבליק, נוה טפליה, 

נגה הוסיאוסקי, איה פריימרק, 
עומר גמליאל ושרון מרים דב"ש.

אח/אחות קטנים
גיא: יש לי אח בן שנתיים וחצי 
והוא קצת מעצבן אותי כי הוא 

מרביץ לי.
אריאל: יש לי אח בן שנתיים וחצי 

ואני משחק איתו כדורגל. 
נוה: יש לי אחות בת שנתיים וחצי 

ואני משחק איתה כדוגל ותמיד 
מנצח אותה. 

נגה: יש לי אחות בת שנה ועשרה חודשים והיא מפריעה לי 
לישון. 

איה: יש לי אחות בת ארבע והיא קצת מעצבנת. 
שרון: יש לי אח קטן והוא קצת מעצבן אותי כי הוא תמיד 

רוצה את אחותי...

בילוי משפחתי 
נוה: אמא מזמינה פיצות ביום שישי.  

גיא: ללכת לדוד שלי או לסבא וסבתא.  
נגה: אנחנו מטיילים הרבה בשבתות.   

אריאל: טיולים.   
נוה: הולכים לסבא וסבתא ורואים כדורגל אצלם.  

איה: הולכים למקפצות בבילו ועושים ספורט.   
עומר: הולכים לסרט ביחד ולפיצה.  

שרון: אנחנו משפחה מטיילת, ולפעמים מכינים פנקייקים 
לארוחת ערב.

חוקים 
גיא: אסור לשחק עם כדור בבית, ומ-16:00-13:00

מותר לראות טלוויזיה או מחשב.  
נגה: אסור לשחק עם כדור או חבל בבית, מותר 

לראות חצי שעה מחשב או טלוויזיה, אסור לעמוד 
על הספה.  

איה: אסור להרביץ ולשחק עם כדור.  
אריאל: אסור לשבור מנורות )כמו שאני עשיתי...( 

שרון: אצלנו מותר לעשות מה שרוצים...

משותף למשפחה 
אריאל נוה וגיא: לשחק כדורגל. 

נגה: לי ולאחותי יש אותו צבע שיער, וכשההורים 
ישנים אנחנו רואים ביחד סרט.  

איה: אנחנו עושים הרבה ספורט ביחד.  
שרון: אנחנו מטיילים הרבה ביחד.  

עומר: ספורט וטיולים משותפים.

עונשים 
גיא: ללכת לחדר להירגע, להיות בלי מחשב 

וטלוויזיה יום שלם.  
אריאל ונוה: לא לשחק כדורגל ומחשב. 

נגה: לא להזמין חברים או להתארח אצלם במשך 

שבוע או לא לישון אצל חברים חודש.
איה: להירגע במדרגות.  

שרון: לא ללכת לסבא וסבתא, ולא לישון 
במיטה של אבא ואמא שבועיים.

ימי הולדת
גיא: לפעמים חוגגים בבית ולפעמים 
אצל סבא וסבתא עם כל המשפחה.  

אריאל: מסעדות.
נוה: משחקים חבילה עוברת ובינגו. 

נגה: אצלנו חוגגים בבית אבל עושים 
לנו אחרי זה יום כיף ואנו בוחרים מה 

שרוצים.  
איה: חוגגים במסעדות או בגינה.  

שרון: אצל סבא וסבתא בד"כ עם מתנות 
וחמצוצים, ואח"כ יש טיול יום הולדת.

מאכל משפחתי
נגה: פשטידת קוטג', פשטידת קישואים, מרק ירקות. 

איה: מרק.   
גיא: שניצלים של אבא.  

אריאל: נקניקיות.  
שרון: מקושקשת ירקות, פיצה ביתית, פנקייק.  

עומר: פיצה על פיתה שאנחנו מכינים.  
נוה: שניצלים של אמא.

בקשות ואיחולים
שרון: שנלך כולנו לחרמון ונזרוק כדורי שלג.  

עומר: הייתי רוצה להפתיע את המשפחה שלי.  
איה: שיהיה לנו מלא ממתקים בבית.  

נגה: שנלך לחרמון בחורף במקום בקיץ.  
נווה: שייקחו אותי למשחק של קרית שמונה למשחק שלם, לא רק מחצית או 

כמה דקות. 
גיא: שייקחו אותי למשחק של ברצלונה כולל לקבל חולצה של דודיה...

לילך גרוטמן כיתה ב’2

ילדים מציירים


