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Tolerance - המושג שלי - סיבולת מידות

קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

המותרת  הסטייה  למידת  המתייחס  המכאניקה  מעולם  מושג 
של  קוטר  אם  לדוגמה:  מכאני.  רכיב  המאפיינת  כלשהי  ממידה 
קדח בחלק מסוים נדרש להיות בטווח של 6 עד 6.4 מילימטרים, 
)או באנגלית  והסיבולת  המידה הנומינאלית היא 6.2 מילימטרים, 

ה-TOLERANCE( היא 0.2 -/+ מילימטרים.
לעתים נפסלים חלקים שיוצרו בגלל חריגה מטווח הסטייה המותר. 
יותר, כך גדל הסיכוי שחלק  גבוהה  ככל שמידת הדיוק הנדרשת 

שיוצר ייפסל בגלל אי עמידה בדיוק הנדרש.

להשיג  מנת  על  במערכות מכאניות:  חשיבות מכרעת  זה  לנושא 
התאמה בין שני חלקים מכאניים האמורים להתחבר או להשתלב 
יחד, למשל, שני גלגלי שיניים, או בין מספר רב יותר של חלקים 

טווחי  של  מוקפדת  הגדרה  נדרשת  יותר,  מורכבים  במכניזמים 
סטייה מותרים מהמידות הנומינאליות של כל חלק.

בתוכה  )TOLERANCE( מקפלת  זה  מושג  של  האנגלית  הגרסה 
ואכן  לאחר.  סובלנות   - האנושי  מהעולם  הלקוחה  משמעות 
מידת  בין  מסוימת  הקבלה  כאן  לראות  אפשר  מסוים(,  )במאמץ 

הדיוק של חלקים מכאניים, למידת הסובלנות של בני אדם.
בחברה האנושית, יכולתו של הפרט להשתלב ולהיות מקובל ואהוד 
כך  אותו.  הסובבים  האנשים  ושל  שלו  הסובלנות  במידת  תלויה 
גם במכאניקה: סיכוייו של רכיב שיוצר לעבור ביקורת ולהתקבל 
הנדרשת  הדיוק  ברמת  תלויים  כלשהו  במכלול  מוצלח  לשימוש 

ממנו ומחלקים נוספים שאמורים לפעול יחד איתו.
דוד אלנקווה

חשמונאי,  בית  מלכות  שלהי  הם  הימים 
ירושה עקוב מדם על  בעיצומו של מאבק 
זהותו של יורש השושלת. השנה היא 39-40 
לפנה"ס, ועיקר המאבק ניטש בין הורקנוס, 
בנם של אלכסנדר ינאי ושלומציון המלכה, 
ובין אחיינו אנטיגונוס. קואליציות שונות מול 
פנימיות  פוליטיקות  וכן  ברומא  השליטים 
הורקנוס  בין  פעולה  לשיתוף  הובילו  רבות 
ושושלתו ובין הכוכב העולה בשמי השלטון 
היה  זמן  נקודת  באותה  הורדוס.   - ביהודה 
הורקנוס השליט המוצהר על ידי רומי, אך 
עקב חולשתו וחוסר יכולתו לשלוט בפועל, 
ממשפחת  מסיבית  תמיכה  קיבל  הוא 
שחילקו   - ואחיו  הורדוס   - אנטיפטרוס 
השונים.  השלטון  תפקידי  את  ביניהם 
ככוהן  רשמי  באופן  שימש  עצמו  הורקנוס 

הגדול. 
מילולי...(  באופן  )כמעט  האחים  מלחמת 
מנשוא,  קשה  הייתה  השלטון  תפיסת  על 
הַפרתים  של  כניסתם  עם  הוחרפה  אך 
מסוריה,  באו  אשר  הפרתים,  למערכה. 
הוטו בעבור בצע כסף להצטרף למלחמה 
ולסייע להחזיר את אנטיגונוס לשלטון. ואכן, 
ובזזו  לירושלים  פנו  ליהודה  פלישתם  עם 
אותה, החזירו את אנטיגונוס לכס המלוכה, 
והסגירו לידיו את הורקנוס הכוהן הגדול על 

מנת שיוכל להתעלל בו. 

וכך מתאר יוסף בן מתתיהו בספרו "תולדות 
מלחמת היהודים ברומאים" את מעשיו של 

אנטיגונוס: 

נעץ  לרגליו,  הורקנוס  נפל  "כאשר 
אנטיגונוס את שיניו באוזניו והטיל בו מום 
שינוי  בעת  בעתיד,  יוכל  שלא  מנת  על 
השלטון, לשוב אל משרת הכהונה הגדולה; 
לשרת  מותר  בגופם  לשלמים  רק  שכן 

בקודש ככוהנים גדולים" )עמ' 138-137(. 

הירושה  במלחמת  היו  עוצמות  הרבה 
שלבסוף  עד  חשמונאי,  בית  מלכות  על 
והעתיד  הורדוס,  סביב  המלוכה  התבססה 
אחים  מלחמת  לפחות  עוד  בחובו  טמן 
כך,  אחר  שנים  כמאה  מדם,  עקובה  אחת 
זו,  ובמלחמה  ברומאים.  המרד  במסגרת 
כמו במלחמה, קבוצת הקנאים לא הטילה 
מום באוזנו של אף אדם, אלא רצחה בדם 
קר כל מי ששיתף פעולה או נחשד בשיתוף 
פעולה עם הרומאים, לרבות הכוהן הגדול 
בעצמו. אבל מבחינה מסוימת, מעשהו של 
ומשפיל  אכזרי  היה  בהורקנוס  אנטיגונוס 
בפרשתנו,  האמור  והתבסס על  כמה,  פי 

פרשת "ֱאמֹר": 

ַאֲהֹרן,  ַּדֵּבר ֶאל  "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: 
בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְלֹדֹרָתם  ִמַּזְרֲעָך  ִאיׁש  ֵלאֹמר: 
ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאֹלָהיו. ּכִי ָכל  ִיְקַרב  מּום, ֹלא 
אֹו  ִעֵּור  ִאיׁש  ִיְקָרב,  ֹלא  מּום  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 
ִפּסֵַח, אֹו ָחֻרם אֹו ָׂשרּוַע, אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 
בֹו ֶׁשֶבר ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד. אֹו ִגֵּבן אֹו ַדק אֹו 
ְּבֵעינֹו... ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ִמֶּזַרע  ְּתַבֻּלל 
י ה'...  ִאּׁשֵ ְלַהְקִריב ֶאת  ִיַּגׁש  ַהֹּכֵהן ֹלא  ַאֲהֹרן 
ְוֹלא ְיַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדַׁשי, ִּכי ֲאִני ה' ְמַקְּדָׁשם" 

)ויקרא, כא טז-כג(.

לקריאה.  לי  קשים  תמיד  האלה  הפסוקים 
שרוב  בלבד  זו  שלא  לגלות  מאכזב  מאוד 
מנבחרי  בדרישות  התורה  של  העיסוק 
חיצוניות  הן  הכוהנים,  קרי  ומשרתיו,  העם 
עד לזרא, כגון סוג הלבוש שילבשו והעבר 
)"ְוהּוא,  העתידיות  נשותיהם  של  המיני 
יג[(, אלא  כא  ]ויקרא  ִיָּקח"  ִבְבתּוֶליָה  ה  ִאּׁשָ
שגם היות מי מהם "בעל מום" פוסל אותו 
המקוממת  התפיסה  בקודש.  מלשרת 
אדם  כי  היא  עצמו  מהטקסט  שעולה 
עיוור, צולע, או אפילו עם שבר ביד מחלל 
ולכן פסול  ומבזה את אלוהיו  את המקדש 

מלשאת בתפקיד הכוהן. 

אז נכון שאין היום מקדש ועבודת הכוהנים 
כבר לא רלבנטית, אולי לשמחתם של רבים. 
אדם  של  היותו  של  זו  תפיסה  עדיין,  אבל 
בעל מוגבלות כלשהי בסטאטוס נמוך מזה 
של אדם "שלם" מצאה את דרכה אל עולם 
ההלכה. לא זה המקום להרחיב, אך הרבה 
השילוש-הלא-קדוש  את  מכירים  מאיתנו 
אי  המבטא  כצירוף  וקטן"  שוטה  "חירש, 
חיוב במצוות; ישנם דיונים הלכתיים ענפים 
לתורה,  לעלות  עיוור  אדם  של  ביכולתו 
שניתן  נכון  דוגמאות.  וכהנה  כהנה  ועוד 
האלה  מהדיונים  אחד  כל  להסביר  לנסות 
- אדם עיוור לא רואה את הטקסט שעליו 
הסברים  בעיניי,  אבל   - וכיו"ב  מברך  הוא 
היא  האמת  גרידא.  אפולוגטיקה  הם  אלה 
שעולם ההלכה, אשר כבר החל להתמודד 
עם סוגיות מודרניות של שוויון ערך האדם 
המניין  את  הזכיר  )מי  אחרים  בהקשרים 



אמורפרשת השבוע למשפחה

לקראת ציונות “נשית“ יותר

מאחור  הרחק  הרחק  מפגר  המשתף?(, 
אוכלוסיות  עם  בהתמודדות  מדובר  כאשר 
עם  או  מיוחדים,  צרכים  בעלי  אנשים  של 

מעמדם של אנשים בעלי מוגבלויות. 

או  כזה  "מום"  קיים  מאיתנו  אחד  בכל 
על  שלמים.  מלהיות  רחוקים  וכולנו  אחר, 

חלקנו רואים את הדברים כלפי חוץ, ואילו 
חלקנו מצליח להסתיר את פגמינו מהעולם 
אדם  מעצמנו.  גם  ולעתים  שמסביבנו, 
עימה  ומתמודד  כלשהי  מוגבלות  הנושא 
בעיניי  הראוי  הוא  הוא  ובגבורה,  בכבוד 
ובעיקר  אותו,  לשרת  אלוהיו,  מול  לעמוד 
 - שיכול  הוא  מולו.  העם  להיות שליח של 

לעתים יותר מכל אדם אחר - לעמוד לפני 
לא  בארגמן,  או  בתכלת  לא  עטור  בוראו 
באבנים טובות או במרגליות, אלא בצניעות, 
לאלוהיו  טובה  ובהכרת  בחמלה  בענווה, 
הלוואי שנגיע  אותו.  חנן  כן  הטוב שבו  על 
ליום שהכוהן הגדול שלנו יהיה "בעל מום" 

שכזה. 
אפרת רוזנברג שפירא

פרשת השבוע עוסקת בנושאים הבאים:
בקודש  כמשרתים   - הכוהנים  קדושת 
עליהם להקפיד הקפדה חמורה יותר בדיני 

ָטֳהָרה, ומעל כולם חייב בכך הכוהן הגדול. 
והמצוות  לישראל  הקדושים  המועדים 
ששייכות לכל חג: שבת, פסח, הנפת העומר 
וספירת העומר, ראש השנה ויום הכיפורים, 

ולבסוף, חג הסוכות.
נר התמיד ולחם הָּפנים, המונחים במקדש 

לפני ה' דרך קבע.
אנשים  שני  על  מסופר  הפרשה  בסוף 
שבמהלך מריבה ביניהם הזכיר אחד מהם 
משה  לפני  הובא  הוא  וקילל.  ה'  שם  את 
האיש  את  הוציאו  ה'  הוראת  פי  ועל  לדין, 

המקלל מחוץ למחנה ורגמו אותו באבנים.
רבים,  נושאים  המקיפה  "ֱאמֹר",  פרשת 
כוללת בתוכה את התייחסות הפרט לזולתו. 
את  להשתית  התורה  אותנו  מחנכת  כך 
כלכלתנו על אדני הצדקה והדאגה ל"אחר": 
ְתַכֶּלה  ֹלא  ַאְרְצֶכם  ְקִציר  ֶאת  "ּוְבֻקְצְרֶכם 
ְּפַאת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרָך, ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלֵּקט; 
ֱאֹלֵהיֶכם"  ה'  ֲאִני  ֹאָתם;  ַּתֲעֹזב  ְוַלֵּגר  ֶלָעִני 

)ויקרא כג כב(.
רלוונטיות  והלקט  הפאה  מצוות  כיצד 

ואקטואליות לחיינו היום?
לזירת  מעבר  חורגת  כאן  שהאמירה  ברור 
הלקט,  החקלאי.  לשדה  מעבר  הצדקה, 

לעשייה  תמרורים  הם  והפאה  השכחה 
חברתית שתכליתה צדקה וחסד עם הזולת, 

ואנו מצּווים לקיים מצווה זו. 
היבול הכלכלי,  היה פעם  אם קציר הארץ 
 - כספי  יבול  על  לדבר  אפשר  היום 
במקצועות החופשיים, בשירותים, במפעלי 
התעשייה  במפעלי  העילית,  הטכנולוגיה 
את  להחיל  יש  שם  גם  ועוד.  המסורתיים 
לעזור  ובקיצור:  והפאה,  הִשכחה  הלקט, 

לזולת הנזקק. 
כיצד  ללמוד  יש  לעזור,  בבואנו  גם  אבל 
לעשות זאת בדרך המועילה ביותר, באופן 
רגליו  שתי  על  לעמוד  יוכל  בנו  שהנעזר 
ולהמשיך הלאה בכוחות עצמו. דברים אלה 
)י  מלמדנו הרמב"ם בהלכות מתנות עניים 
ביותר  הגדולה  הצדקה  מעלת  בעיניו,  ז(. 
שתי  על  הנזקק  האדם  את  להעמיד  היא 

רגליו: 
ונותן לו מתנה  ֶׁשָּמְך  "המחזיק ביד ישראל 
או  שותפות,  עימו  עושה  או  הלוואה,  או 
עד  ידו  את  לחזק  כדי  לו מלאכה,  ממציא 
שלא יצטרך לבריות לשאול; ועל זה נאמר 
]ויקרא  ִעָּמְך'  ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ּבֹו,  'ְוֶהֱחַזְקָּת 
ייפול  שלא  עד  בו  החזק  כלומר  לה[,  כה 

ויצטרך".
מוסדות  ואף  הישראלית  ההנהגה  האם 
מצווה  שהתורה  כפי  נוהגות  בימינו  החסד 

עלינו? נקודה למחשבה.
נושא  הוא  בפרשה  העולה  נוסף  נושא 
ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  כנאמר:  העומר,  ספירת 
ֹעֶמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ָּבת,  ַהּׁשַ ִמָּמֳחַרת 
ִּתְהֶייָנה"  ְּתִמיֹמת  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ַהְּתנּוָפה, 

)ויקרא כג טו(.
 - הימים  את  סופרים  העומר  בספירת 
ועד  חג הפסח  מיום שני של  יום  חמישים 

מתן תורה.
רבי נחמן מברסלב מדגיש את ההתייחסות 
לפרט במצווה זו: "וספרתם לכם – וספרתם 
"מצווה  בהלכה,  שמופיע  וכמו  לעצמכם", 

על כל אחד לספור לעצמו". 
עלינו  עצמנו  את  ולהעצים  להשתפר  כדי 
יחידים  היינו  כאילו  מעשינו  את  לבחון 
בעולם. השוואה לאדם אחר עלולה לגרום 
מאוד  יקרים  וזמן  כוחות  לייאוש.  לנו 
עלולים להתבזבז בניסיוננו לחקות אחרים 
ולהגיע להישגיהם, בעוד שמכל אחד ואחד 

נדרשים בעצם דברים אחרים לגמרי. 
עלינו להיות שמחים בחלקנו ולבחון ולשפר 
לכם"  "וספרתם  כך,  אם  מעשינו.  את 
פירושו, "ספירת מלאי" פרטית של הישגים 

והתקדמות אישית, בלי להשוות לאחרים.
אשר  הדרך  את  למצוא  לעצמנו  נאחל 

תיטיב עם הזולת ועם עצמנו.
שבת שלום
משפחת מדמון

בצורה  הישראלית  הזהות  את  להבין  בכדי 
מקיפה, יש לעמוד, בין היתר, על ההקשרים 
היא  שלאורם  והתרבותיים  החברתיים 
על  אותנו  מלמדים  הספר  בבתי  נוצרה. 
אכן,  באירופה.  הלאומיות  התנועות  עליית 
תמיד  זו  אך  האנטישמיות,  את  מזכירים 
מדיני  מנגנון  ליצירת  כמוטיבציה  מוזכרת 
לא מדברים  היהודי מפניה.  על העם  שיגן 
האנטישמית  המחשבה  של  השפעתה  על 
הדעת  על  יעלה  לא  הציונית, שהרי  זו  על 
מחשבה  דפוסי  משעתקת  שהציונות 
ההיסטוריה  אך  נלחמת.  היא  שכנגדם 
מלמדת כי חלק נכבד מהציונים הראשונים 
סוקולוב  בן-גוריון,  ז'בוטינסקי,  הרצל,   -
 - וטשרניחובסקי  ביאליק  כגון  ומשוררים 

הפנימו דפוסי מחשבה אנטישמיים.
בספרות האנטישמית היהודי מוזכר כ"נשי". 
ובעל  לא-ספורטיבי  כחיוור,  מתואר  הוא 
בלימוד  הרבות  השעות  "נשיות".  תכונות 
כך  לכזה,  היהודי  את  הפכו  ב"חדר"  תורה 
טענו האנטישמים. חלקם אף טענו כי לגבר 
היהודי יש וסת. הציונים הראשונים, במיוחד 
חדש  יהודי  ליצור  מעוניינים  היו  החילונים, 
שיהווה ניגוד ליהודי ה"גלותי". מקס נורדאו 
פרסם מאמר בשם "יהדות השרירים", שבו 
הוא מתאר כיצד היהודי החדש יהיה שונה 
הגוף,  בניית  בספורט,  העיסוק  הישן.  מזה 
של  הרוחנית  המהות  לשינוי  כדרך  נחשבו 
היהודי  יותר.  ו"טבעית"  ל"נעָלה"  היהודי 
)כמו  כ"פסיבי"  נתפס  המזרח-אירופי 

זירוז  ואילו  למשיח,  שחיכה  בכך  הנשים( 
מקלט  מקום  להקמת  המדינית  הפעילות 
"גברית"  כפעילות  נתפס  היהודי  לעם 
אקטיבית. חלק מהציונים הראשונים תפסו 
אפוא את היהודי הדתי של מזרח אירופה 
בשיח  למתואר  בדומה  ובעייתי,  כנחות 
המאה  תחילת  של  האירופי  האנטישמי 

העשרים.
אנטישמיים,  מחשבה  דפוסי  הטמעת  אך 
במודע או שלא במודע, בציונות החילונית, 
הייתה גם נחלתה של הציונות הדתית. מאז 
הציונות  חרתה  העשרים  המאה  תחילת 
הסינתזה  רעיון  את  דגלה  על  הדתית 
דתיים,  אחד  מצד  לדתיים:  חילונים  בין 
חלק  לוקחים  אשר  ציונים  שני  מצד  אך 



ילתאמהפכניות יהודיות

העם  של  המדיניות  המסגרות  בכל  פעיל 
ישראל. מאז שנות השישים  היהודי בארץ 
לדבר  הדתית  הציונות  החלה  המאוחרות 
תרצו.  אם  יותר,  "גברי"  תקיף,  שונה,  בטון 
הציונות הדתית העלתה על נס את הובלת 
החדשים  בשטחים  ההתיישבות  מפעל 
הדתית  הציונות  ישראל.  למדינת  שסופחו 
רצתה להוכיח כי היא לא פחות אקטיבית 

ו"גברית" מזו החילונית. 
היה  אונן  "האם  שכתבתי  במאמר 
אורתודוקסי?" תקפתי את האורתודוקסיה 
תרתי  אונים,  וחסרת  פסיבית  היותה  על 
הלכתית.  ליצירתיות  הנוגע  בכל  משמע, 
אך  לא,  או  נכון  זה  אם  להתווכח  ניתן 
זה  מאמר  זכה  שלו  הגבוה  הרייטינג 
רגישה.  בנקודה  שנגעתי  אולי  מעיד 
והחילונית(  )הדתית  הישראלית  בתפיסה 
כצורה  בטעות  נתפסת  האורתודוקסיה 
אך  דתי.  להיות  של  היחידה  האותנטית 
למאמר  מהתגובות  שחלק  לראות  מעניין 
אלא  הטענה,  למהות  נגעו  ולא  כמעט  זה 
עלבונה  את  התובע  נעלב,  טון  בעלות  היו 
של האורתודוקסיה על פגיעה ב"גבריותה".    
הציונות  הבינה  ה"התנתקות"  בעקבות 

תנועה  בה  רואה  אינו  העם  שרוב  הדתית 
התיישבות  המובילה  ואקטיבית,  "גברית" 
על  לדבר  )שלא  המדינה  לעתיד  המועילה 
ישראל  בעם  נרחבים  חלקים  "גאולה"(. 
רואים בה תנועה המסכנת את עתיד מדינת 
קדושת  על  מתעקשת  שהיא  בכך  ישראל 
ולא  רבים  חילונים  עליון.  כערך  האדמה 
הבסיס  לגבי  ספקות  מעלים  דתיים  מעט 

המשיחי של הציונות הדתית.
ה"גבריות"  את  הדתית  מהציונות  ְטלּו 
ה"גבריות"  את  ההתיישבות,  שבמפעל 
שבבניית גדרות הלכתיות שמחקה חרדים, 
הלכתיים  מחידושים  ההימנעות  ואת 
עכשוויות  חברתיות  לבעיות  המותאמים 
"נשית"  ציונית דתית  יהדות  ומה נשאר?   –

יותר.  
מתסביך  נפטרת  כולה  הציונות  לדעתי, 
ה"גבריות" שמקורו אנטישמי. פעם לא היו 
מוכנים להכיר בקיומו של העם הפלסטינאי. 
מדברים  היום  כוח".  רק  מבינים  "הערבים 
קצת אחרת. התנועות החברתיות של השנה 
העדיפויות  סדר  כי  מלמדות  האחרונה 
ביטחון  "ביטחון  רק  לא  משתנה.  העם  של 
בכבוד  לחיות  הרצון  גם  אלא  ביטחון", 

על  המדברים  אף  ויש  כלכלי,  בביטחון 
אחווה וצדק חברתיים.

הספר  בבית  "קשת"  מהות  על  בשיחות 
בימים  שמוקמת  הביניים  ובחטיבת  היסודי 
ההישג  את  מציינים  אשר  קולות  יש  אלו, 
בכך  המשלב,  החינוך  של  ביותר  הגדול 
שהוא שם זה לצד זה דתיים וחילונים. אני 
לא רואה בכך כל חידוש. דתיים וחילונים זה 
באוניברסיטה  בצבא,  ניתן למצוא  זה  לצד 
כך  החידוש,  העבודה.  מקומות  וברוב 
במהות  בתכנים,  להיות  חייב  מאמין,  אני 
הקבוצות.  שבין  ובשיח  האינטראקציה 
האם ב"קשת" קיים באמת שיח בין דתיים 
על  שמדברים  פעם  כל  האם  לחילונים? 
מרגישים  החילונים  היהודית  המסורת 
בעמדת נחיתות ולא רוצים להתערב במה 
מסורת  באמת  האם  לדתיים?  ש"שייך" 
ל"דתיים"?  רק  שייכים  אלו  ומנהגים 
של  הקיום  ומערב,  מעורב  שיח  באמצעות 
"קשת" מועשר ומעשיר את עולמנו הרוחני. 

אשמח לשמוע את תגובותיכם בבלוג.
http://www.geshermb.org/vedibartabam/

אביאור ביירון

המרתקות  הנשיות  מהדמויות  אחת 
בתו  ילתא,  הינה  התלמוד  עוסק  בה 
אבהו,  בר  רבה  הגלות  ראש  של 
מתוארת  ילתא  נחמן.  רב  של  ורעייתו 
ופיקחית,  מיוחסת  כאישה  בתלמוד 
עצמאית. וחשיבה  תורני  ידע   בעלת 
משתקפות  ילתא  של  הנחרצות  עמדותיה 
עולא,  עם  ילתא  של  מפגשה  בפרשת 
מתוארת  שזו  כפי  ישראל,  מארץ  אמורא 
ביקר  "עולא  נא:  ברכות  במסכת  בגמרא 
בירך  ועולא  אכלו,  נחמן,  רב  של  בביתו 
עולא  שתה  הברכה,  לאחר  המזון.  ברכת 
מיין הברכה והעבירו לרב נחמן, אמר לו רב 
הברכה.  כוס  את  לילתא  גם  העבר  נחמן, 
אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן אין פרי בטנה 
של  בטנו  מפרי  אלא  מתברך  אישה  של 
עולא להעביר את הכוס  סירב  )לכן  איש... 
לילתא(. נעמדה ילתא בכעס ועלתה לבית 
הציע  יין.  חביות  מאות  ארבע  וניתצה  היין 
כוס.  עוד  לילתא  לעולא שישלח  נחמן  רב 
אמר עולא: שתיקח יין מהחביות. אמרה לו 
ילתא: ממחזיֵרי בעיירות ירבו תמיד דברים, 
ירבו  וממורטים  בלויים  בגדים  וממשחקי 

כינים".
עולא  מדוע  רבות.  תהיות  מעורר  הסיפור 
מתעקש שלא להעביר לילתא כוס יין חרף 
ומדוע  נחמן,  רב  של  החמות  המלצותיו 
רב נחמן נמנע בעצמו מלהעביר את כוס 
הברכה לילתא? מעל לכול תמוהה תגובתה 

של ילתא - ניתוץ ארבע מאות חביות יין. 

של  המעשה  את  מבקרים  אינם  חז"ל 
המפורש  האיסור  אף  על  וזאת  ילתא, 
מתוך  כלים  ולשבור  ממוני  נזק  לגרום 
כעס. על כן ניתן להניח כי ילתא לא שברה 
רוח,  בקור  אלא  כעס,  מתוך  החביות  את 
במסגרת  חינוכית  אמירה  לבטא  בניסיון 
עולא. עם  עקרונית  אידיאולוגית   מחלוקת 
הלכתית  גושפנקה  לתת  מתנגד  עולא 
הרוח,  בחיי  ילתא  של  האקטיבי  לעירובה 
זאת,  לעומת  הברכה.  מיין  שתייה  ידי  על 
אחר  מדיון  משתקפת  ילתא  של  עמדתה 
שלה עם רב נחמן, המובא בתלמוד במסכת 
 … נחמן  לרב  ילתא  ליה  "אמרה  קט:  חולין 
נחמן  רב  הנחה  וחלב.  בשר  לאכול  ברצוני 
את טבחיו להכין לילתא דד של בהמה שיש 
באכילה…"  ומותר  בשר  וגם  חלב  גם   בו 
ילתא  של  התמוהה  הכמיהה  מאחורי 
עמוק,  מסר  עומד  בחלב  בשר  לאכילת 
"אמרה  נחמן:  לרב  בדבריה  המשתקף 
שהתורה  מה  כל  נחמן:  לרב  ילתא  ליה 
כדוגמתו...  התירה  שהתורה  מצינו  אסרה 
)שם(.  כבד..."  לנו  התירה  דם  עלינו   אסרה 
היא  אין  חלב,  עם  בשר  לאכול  בבקשה 
ההלכה.  גבולות  את  לפרוץ  מבקשת 
ערה  הלמדנית  ילתא  דברים,  של  היפוכם 
לגיטימית  פעולה  לבצע  ומבקשת  להלכה, 
שבתודעה  אף  על  ההלכה,  בגבולות 
תמוהה. נתפסת  זו  פעולה   הציבורית 
התורה  איסורי  כי  היא  ילתא  של  עמדתה 
אינם גורפים, אלא ניתנו בכפיפה אחת עם 

ההיתרים. היא מצביעה על החשש לדחיקת 
מאוזן  ובלתי  מוקצן  עיסוק  בשל  ההיתר 
רק באיסור. היא מוחה כנגד נטיית הציבור 
לשלול באופן גורף פעולות שאין עימן כל 
 פסול הלכתי אך ורק בשם האדרת האיסור. 
במותר,  דווקא  להתמקד  מבקשת  ילתא 
הדגש  לך".  במותר  עצמך  "קדש  בבחינת 
של התורה, היא מבהירה, אינו על האיסור 
אינו  ייעודנו  ההיתר.  על  דווקא  אלא 
למגבלות  בכפיפות  בעיניה,  מסתכם, 
ובראשונה,  בראש  אם  כי  העונש,  מיראת 

ביציקת תוכן חיובי לפעולות המותרות לנו. 
ביחס  גם  זו  עמדתה  את  מיישמת  ילתא 
היא  האישה.  של  הרוחני  מעמדה  לסוגיית 
השוללת  הרווחת  העמדה  כנגד  מוחה 
היא  רוחנית.  בעשייה  נשית  מעורבות  כל 
עומדת על סגולותיה הייחודיות של האישה, 
הרוח  בחיי  נשים  במעורבות  ההכרח  ועל 

ובהנהגה. 
שברה  אותן  היין  חביות  מאות  ארבע 
טיפה  מול  בעיניה,  מתבטלות,  ילתא 
אחת של יין ברכה. היא אינה סתם צמאה 
כבוד  לעצמה  מבקשת  אינה  היא  ליין, 
היא  ברכה.  יין  לשתות  כמהה  היא  ושררה. 
בנאצל. ברוחני,  בנשגב,  לעסוק   שואפת 
בציבור,  הרווחת  עולא מבטא את העמדה 
לעיסוק  מקום  אין  לפיה  עת,  לאותה  נכון 
של  בפניו  מטיחה  ילתא  ואכן  ברוח,  נשי 
של  ליקוט  אלא  אינה  "עמדתך  עולא: 
 דברים ששמעת כשעברת בעיירות שונות". 



אמה לזרוס

ילדים מציירים

היא מזהירה את עולא מפני הכללות, תוך 
"מי  כמשל:  עצמו  בו  משתמשת  שהיא 
החברה  כינים".  לו  יש  סמרטוטים  שלובש 
המסתובב  בכל  ולראות  להכליל  נוהגת 
פשוט,  אדם  משום  מרופטים  בבגדים 
עולא  גם  בכינים.  ונגוע  תרבות  נטול 
לכול,  ברי  אך  מרופטים,  בבגדים  מסתובב 
אינה  הגורפת  החברתית  ההכללה  כי 

ונאצל.  גדול  אדם  בהיותו  עולא,  על  חלה 
את  למנוע  אין  טוענת,  היא  אופן,  באותו 
המעוניינות  מנשים  הרוחני  העיסוק 
חברתית. מוסכמה  באצטלת   בכך 
את  נס  על  להעלות  לנכון  מוצאים  חז"ל 
מתוארת  מחאתה  ילתא.  של  דבריה 
בפרוטרוט ובאהדה גלויה. הבמה שנותנים 
כמתן  כמוה  ילתא  של  לעמדותיה  חז"ל 

משנה תוקף לקריאתה לעיסוק רוחני נשי.
ועם  דמותה  עם  והזדהות  הוקרה  לאות 
נקראת קבוצת הנשים  האידיאולוגיה שלה 
של  שכטר"  ב"מכון  לרבנות  לומדות  אשר 

התנועה המסורתית - "קבוצת ילתא".

אלי רבל

מיהי זו הקוראת:
דלייך  את  אליי  שגרי  תאמר:  פה  "באלם 

הלאים, 
הינם  לאוויר  אשר  הצפופים,  המונייך 

צמאים,
טרופי  בלי-קן,  בני  כל 

סופות ימים,
לצד שער הזהב אשא את 

מנורתי אל המרומים"
אלת  ליברטאס,  זוהי 
החופש הרומית, שבדמותה 
בניו- החירות  פסל  נבנה 
מקבלת  ליברטאס  יורק. 
של  פניהם  את  בברכה 
לשערי  המגיעים  הפליטים 
הברית.  ארצות  של  הזהב 
על  חקוקות  השיר  מילות 

לוח הנחושת שלמרגלות הפסל. את השיר 
פסל  הינו  )קולוסוס  החדש"  "הקולוסוס 
אמה  כתבה  הטבעי(  מהגודל  רב  שגודלו 
לזרוס, משוררת יהודייה שחייתה בניו-יורק 

בשנים 1887-1849.
מיוחסת,  יהודית  למשפחה  נולדה  לזרוס 
אך בראשית חייה לא גילתה זיקה מיוחדת 
ברוסיה  פוגרומים  של  סדרה  ליהדות. 
ב-1881 גרמה להגירה מסיבית של יהודים 
מרוסיה לארצות הברית, 
את  מצאה  ולזרוס 
עצמה מסייעת בקליטת 
בניו-יורק.  היהודים 
למצוקת  נחשפה  היא 
ואף  בפזורה  היהודים 
"המכון  בהקמת  עזרה 
שהיה  העברי",  הטכני 
מקצועי  תיכון  מעין 
המהגרים  לילדי 

היהודים.
המהגרים  עם  המפגש 
הצית אצלה את הניצוץ היהודי והיא הפכה 
להיות המשוררת הלאומית של ההתעוררות 
תנועה  בהקמת  נלהבת  ותומכת  היהודית, 
לפני  שנה  שלוש-עשרה  לאומית,  יהודית 

על  ולחלום  לכתוב  התחיל  בכלל  שהרצל 
הרעיון הציוני.

בשירה "הדגל היהודי" שנכתב ב-1882 היא 
כותבת:

"עורה ישראל, עורה, השב כעת
את זעם המכבים הנהדר...

הו, אל תדמה כי גוועה אש הקרב, 
אל תאמר כי כבה האור הטמיר! 

עם תורת משה ונבל דוד, כוחך העתיק עוד 
ישוב להאיר. 

עזרא חדש עוד יקום ויהי להניף את הדגל 
היהודי".

למען  פועלת  והחלה  עברית  למדה  היא 
הרעיון של איחוד העם היהודי וההתחדשות 
הלאומית הישראלית תוך התיישבות בארץ 
שלה  והלאומי  הספרותי  המפעל  ישראל. 
עת  בטרם  נפטרה  כאשר  באיבו,  נקטע 
בגיל שלושים ושמונה ממחלת הסרטן; אך 
וסמל  התקופה  ליהודי  מופת  נשארה  היא 
שהקדימה  היהודית  הלאומית  להתעוררות 

את הציונות.
אהד פרוש
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