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ודברת בם
המקום שלי ביל”ו סנטר

ולפעמים החגיגה נגמרת...

אני אוהב לעבור ליד ביל”ו סנטר.
כשאני נוסע על הכביש ליד המרכז עולה בי 
תמונה של כל מה שיש שם. אני מדמיין את 
עומדים  הצעצועים  עמוסי  המדפים  אלפי 
או  צעצוע  כל  שורות-שורות.  מסודרים 
יש  מהם  אחד  וכל  מקודמו  שונה  משחק 
הבית  כלי  כל  את  רואה  אני  משלו.  קסם  לו 
בטורים  יושבים  והשימושייים  היפהפיים 
את  המגניבים,  הג’אדטים  כל  את  קץ.  ללא 
הבגדים  ערימות  את  המהירים,  הטלפונים 

והנעליים, ואני מתכוון כאן רק לאלו שמתאימים לי: ערימות אינסופיות 
מתבשם  אני  שלי.  במידה  בדיוק  שכולם  מרקמים  צבעים,  בדים,  של 
משלל הריחות, התבלינים והמאכלים שכל אחד מהם יכול להעשיר את 
המטבח והחיך שלי. כלי נגינה ומכשירי כתיבה, עולם שלם של פרטים, 
אותי  לשמח  יכול  מהם  אחד  וכל  ומיוחד,  יחיד  הוא  מהם  אחד  שכל 

בדרכו שלו.
אני אוהב לעבור ליד ביל”ו סנטר לראות את כל מה שיש שם, ולהרגיש 

מוצאי שבת, קר בחוץ, באוטו חמים, הילדים 
בני.  של  המצווה  מבר  חוזרת  ואני  ישנים 
במכונית לפניי בן זוגי, גם הוא עמוס בילדים, 
המכוניות  שתי  המצווה.  בר  חתן  של  חברים 
תפוחים  בסלסלות  כאמור,  בילדים,  עמוסות 
שנשארו, בגדי שבת, ברכונים, תיקים, נעליים 
בודדות שאיבדו את בנות זוגם, דפים עם שיר 

שנכתב עבור האירוע ע”י בני הדודים ועוד.
בתחושות  ומוצפת  מבולבלת  מותשת,  אני 

רבות שאף סותרות האחת את השנייה.
מרגישה הקלה! זה נגמר סוף סוף. כבר שנה 
לפני סגרתי מקום שיארח את כל המשפחה 
מורכבת(.  היא  לי,  )ותאמינו  שלנו.  המורכבת 
ובכל החודשים האחרונים אירוע בר המצווה 
אותי לכל מקום. במחשבות  וליווה  נוכח  היה 
בתהיות-עד  ההזמנות,  בעיצוב  תכנית,  על 
מי  את  לא,  וכמה  הילד  את  לשתף  כמה 
להזמין, את מי לא, מי ייעלב, מי לא, מי ידבר 

באירוע ומי לא.
לדבר  הפסקתי  לא  רגשי!  עומס!  מרגישה 
אחד  שאף  בסדר,  שכולם  לוודא  השבת,  כל 
החמות  של  שהאימא  שנזנח.  מרגיש  לא 
ושמתייחסים  מעורבת  תרגיש  )החורגת( 
התורה  לקריאת  רק  שהגיעו  שאלו  אליה. 
ירגישו שהם חלק מהאירוע )לאחר שפספסו 

את משחקי ההיכרות ערב קודם, וכעת כולנו 
שלשמו  לאירוע  קשור  אחד  כל  איך  יודעים 

התכנסנו כי זה לא היה ממש ברור(.
ישנה  לא  שאני  שבוע  כבר  עייפות!  מרגישה 
השירות  של  לאתר  צמודה  טוב,  ממש 
וגם  שלג.  יהיה  שלא  לוודא  המטאורולוגי  

הלחץ עשה את שלו והפריע לשינה.
שמחה!  מרגישה 
הילד היה מאושר. גם 

האורחים התלהבו.
להגיד  אפשר  כן, 
והרי  מוצלח.  שהיה 
של  פריקית  אני 
ובתור אחת  מחמאות 
כמות  קיבלתי  שכזו 
לי   להספיק  שיכולה 

לשנה הקרובה. 
נוסעת  אני  למה  אז 

באוטו ובא לי לבכות?
בדמות  מתבוננת  אני 

עבדה  היא  כמה  ומבינה  מרחוק  קצת  שלי, 
דאגה.  שהיא  כמה  הזה.  האירוע  עבור  קשה 
היא  כמה  עבורה,  כבד  היה  הזה  העול  כמה 
הזו התישה  וכמה שהעבודה  רצתה להצליח 

אותה. 

אירועים  הינם  המצוות  בר/בת  אירועי  ואולי, 
כל  את  ודרמטי  חזק  באופן  שמבטאים 
כולנו  שעמה  ומשפחה  זוגיות  ההורות,  עניין 
להצליח,  רוצים  כל-כך  אנחנו  מתמודדים. 
זה  תמיד  ולא  לכולם  לדאוג  טובים,  להיות 
למה  מבינים  אנחנו  תמיד  ולא  לנו  מצליח 
נראה  ומאתגרת.  קשה  עבודה  באמת  וזו 
אנו  שלעיתים 
מאמץ  משקיעים 
שהם  בדברים  רב 
רלוונטיים:  תמיד  לא 
יהיו  שלילד  לדאוג 
בגדים יפים, שהכריך 
)טוב,  טעים  יהיה 
ושיהיו  קצת(  אולי 
משפחתיות  חופשות 
ועדיף  מדהימות, 
צריך  מה  אז  בחו”ל. 
שזה  כדי  לעשות 
יצליח לנו? כדי שנצא 
מפרויקט המשפחה הזה מרוצים? מסופקים 
וגם שבני המשפחה שלנו ירגישו באופן דומה?

הקודמת  במאה  שחי  תיאורטיקן  וויניקוט, 
על  דיבר  הוא  “החזקה”.  המושג  את  תבע 
הינם  והתינוק  שהאם  וקבע  ותינוק  אם  יחסי 

שלי,  שהנעליים  דבר.  לי  חסר  ולא  שלם  שאני 
אוהב  ואני  שלי  הן  דרך,  כברת  כבר  איתי  שהלכו 
אותן כי הן תפסו את צורת הרגל שלי ולא יושבות 
עטופות בנייר מרשרש בתוך קופסת קרטון חדשה. 
שנים  עשר  לפני  בתאילנד  שקניתי  שהחולצות 
מכירות את ריח גופי טוב יותר מכל בגד שתלוי שם 
בשמחה  ובקור,  בחום  איתי  היו  הן  יחד  קולב.  על 
ובעצב עד שהפכו קצת להיות חלק ממני. להרגיש 
לי  ושיש  שהבטן שלי מלאה, שנעים לי איך שאני, 

כל צורכי.
הרי אם אריח איזו מנה ריחנית ארצה לאכול אותה, ואם יביאו לי צעצוע 
אשמח  באמת  בהם,  אשמח  אני  משוכלל  טלפון  או  גאדג’ט  נחמד, 
בהם. אבל בו בזמן אני יודע שהם לא חסרים לי באמת, ואין לי כל צורך 

להכנס למקום הצפוף והקולני הזה.
אני אוהב לעבור ליד ביל”ו סנטר, לדמיין את כל העולם העשיר הזה, 

ולהמשיך לי משם הלאה.
יאיר הרטמן

יום משפחה שמח!



פרשת  “משפטים” פרשת השבוע למשפחה

התינוק  הראשונים,  בשלבים  אחת.  יחידה 
ועל  אמו  ללא  בעולם  להסתדר  מסוגל  אינו 
הכוללת  מחזיקה  אוירה  ליצור  האם,  על  כן, 
הן את הצרכים הפיזיים שלו והן את הצרכים 
האם  של  מצידה  התכווננות  זוהי  הרגשיים. 
לדייק עד כמה שאפשר ולספק עבור התינוק 
נאלץ  התינוק  כאשר  לו.  שזקוק  מה  את 
להתמודד עם מצבים מתסכלים, כואבים, לא 
מספקים, אותה ההחזקה של האם מאפשרת 
יותר.  טוב  אלו  מצבים  עם  להתמודד  לתינוק 
כאשר לא מתאפשרת החזקה זו, והאם איננה 
מכוונת כלפי צרכיו של התינוק, נאלץ התינוק 
שאין  בשלבים  לעולם  עצמו  את  להתאים 
מגובש  עצמי  לו  ואין  לכך  מסוגל  עדיין  הוא 
המציאות.  מול  אל  טובה  ארגון  של  ויכולת 
זה  כוזב”,  “עצמי  ואז מתפתח התינוק להיות 
האחרים  של  לציפיות  עצמו  את  שמתאים 

ולדרישות חיצוניות. 

לכל אורך חיינו אנו זקוקים לסביבה מחזיקה 
בצורה זו או אחרת, שמאפשרת לנו להרגיש 
זו  סביבה  וכאשר  ונראים.  מוגנים  בטוחים, 
מסופקת עבורנו, אנו יכולים להיות אמיתיים, 
כאשר  אמיתי”.  “עצמי  בעלי  אותנטיים 
סביבה זו אינה מסופקת עבורנו, אנו נדרשים 
וכך  הסביבה  לצרכי  עצמינו  את  להתאים 
כנים  לא  מרצים,   – כוזב”  “עצמי  מפתחים 

ומזויפים. 
 4 הפקתי  האחרונות  שנים  ב-3  קטן:  וידוי 
ושל  שלי  לילדים  בר/בת-מצוות  אירועי 
לא?(  מורכבת,  משפחה  )אמרתי  בן-זוגי. 
זה אשר מצליח  הוא  מוצלח”,  “אירוע  ובעיני, 
כחלק  בתוכו,  החזקה  של  זה  מושג  ליישם 

מיישום המושג בחיי היומיום.
הם  מזויפים.  להיות  אוהבים  אינם  אנשים 
מרגישים  אינם  אם  להחמיא,  אוהבים  לא 
קשה  לעבוד  אוהבים  אינם  הם  בכך,  צורך 

מאוד  שהם  לומר  ועוד  שלהם  המנוחה  ביום 
להיות  צריך  המצווה  בר/בת  אירוע  נהנים. 
אך  אורחיו  של  הפיזיים  לצרכים  שדואג  כזה 
שמקבל  הרגשיים:  מכך-לצרכיו  פחות  לא 
את אורחיו באשר הם, סומך עליהם שישתפו 
לעשות  או  להיות  מהם  דורש  ואינו  פעולה 
מבינים  בו/לא  מעוניינים  הם  שאין  משהו 
שמחזיק  אירוע  יוצרים  כאשר  פשרו.  את 
על  תכנית,  על  עליהם,  שומר  האנשים,  את 
אותנטיים,  להיות  להם  ומאפשר  משמעות 
יהיו  כזה  באירוע  שהאנשים  גדול  סיכוי  יש 
יצירת  בעיני,  וסקרנים.  יצירתיים  שמחים, 
הינה  אלו  תכונות  עם  אנשים  של  סביבה 
מתכון בטוח לאירוע משמעותי, מהנה ומספק 

עבור כולם.

שירבו השמחות בבתי כולנו,
מיכל שור-הרטמן

על  לעבור  החרדי  לממסד  חשוב  מדוע 
איסור אונאת הגר?

במצוות  היתר,  בין  עוסקת,  משפטים  פרשת 
איסור  כוללת  המצווה  הגר.  אונאת  איסור 
בפרשה  בגר.  כספית  או  מילולית  פגיעה 
י-ֵגִרים  ִכּ “ְוֵגר ֹלא-תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו  כתוב 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים”. בספר ויקרא כתוב  ֱהִייֶתם ְבּ
ַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו אֹתֹו.  ְבּ ר  ֵגּ ָך  “ְוִכי-ָיגּור ִאתְּ
ֶכם  ר ִאתְּ ר ַהָגּ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהגֵּ ֶאְזָרח ִמֶכּ לד ְכּ
ֶאֶרץ  ְבּ ֱהִייֶתם  י-ֵגִרים  כִּ מֹוָך  ָכּ לֹו  ְוָאַהְבָתּ 

ִמְצָרִים ֲאִני ה’ ֱאֹלֵקיֶכם”.
בכשרות  ספק  להטיל  מעיזים  החרדים 
של  אורתודוקסים  רבנים  של  הגיורים 
גיורים  מקבלים  לא  גם  הם  הדתית.  הציונות 
פי  על  נעשים  שאלו  אף  קונסרבטיבים, 
ההלכה ומסורת ישראל. ב-2008 הרב שרמן 
תחת  בישראל,  שנעשו  גיורים  אלפי  כי  קבע 
ידו של הרב דרוקמן כראש מערך הגיור, דינם 
העבירה  העליון  הדין  בית  להתבטל. נשיאת 
כי “בית  וקבעה  זה  דבר  על  נוקבת  ביקורת 
הדיון  כללי  את  רמס  הגדול  הרבני  הדין 
)...( הפגין  הבסיסיים, את כללי הצדק הטבעי 
ומעל  הגיור,  של  המיוחדים  הדין  בבתי  זלזול 

לכל פגע וגרם עוול מזעזע”.
ההרכב  עם  ולנגן  לשיר  אותי  ב-21.1  הזמינו 
שלי  החדש  האלבום  מתוך  שירים  שלי 
דת”  מול  “מדינה  בכנס  לציפורה”  “שירים 
השתתפו  בכנס  בר אילן.  באוניברסיטת 
שטרן,  אליעזר  ח”כ  כנסת.  חברי  מספר 
אלו  של  מצבם  הטבת  למען  רבות  שפועל 
הדת  שמצב  אמר  להתגייר,  שמעוניינים 
השליטה  פירמידות  של  לזה  דומה  בישראל 
שליטה  )פירמידת  הישראלית  בכלכלה 
נוצרת בכדי להשיג שליטה על חברות וממון 
בצורה  מינוף.(  כדי  ותוך  עקיפה  בצורה  רב, 

כסף  כמות  על  שולטת  קטנה  כסף  כמות  זו 
גדולה מאוד.

הריכוזיות  חוק   2013 בשנת  חוקק  בישראל, 
פירמידות  הקמת  על  מגבלות   שמטיל 
שריכוזיות  מחשבה  מתוך  נעשה  שליטה. זה 
 – הישראלי  ובמשק  בתחרותיות  פוגעת 

ביוקר  העליה 
בשנים  המחיה 
ת,  ו נ ו ר ח א ה
שחיתות  אבטלה, 
תופעות  ועוד 
קורות  שליליות 
מריכוזיות  כתוצאה 
יש  שבהן  יותר 
מצומצם  למספר 
שליטה  אנשים  של 

על הכלכלה.
כי  ואמר  שלו  בדימוי  המשיך  שטרן,  ח”כ 
מפלגת  על  שולטים  חרדים  רבנים  שלושה 
ומפלגת הבית היהודי, שולטת  הבית היהודי, 
היהדות  על  כך  שולט  והליכוד  הליכוד.  על 
קואליציונים  הסכמים  ישראל.  עם  כל  של 
חרדים,  רבנים  לשלושה  גורמים  ופוליטיקה 
לשלוט בצורת פירמידת שליטה על היהדות 

של כל העם.
ח”כ שטרן מנסה לפרק את הריכוזיות הדתית 
לרבני  שמאפשר  הגיור  חוק  באמצעות  הזו 
ערים לגייר. על פי החלטת הממשלה יש יותר 
ורבנים מגיירים באופן משמעותי  גיור  הרכבי 
הינו,  המשמעותי  השינוי  בעבר.  מאשר 
הדין  לבית  מחוץ  להיעשות  יכולים  שגיורים 

של הרבנות הראשית.
לחרדים  חשוב  כך  כל  מדוע 
לשלוט על נושא הגיור? מדוע 
הם מוכנים להשפיל את אלו 

התנועה  ודרך  דרוקמן  הרב  דרך  שהתגיירו 
מסתבר  ההלכה?  לפי  הקונסרבטיבית, 
שהשליטה בקביעת אופי היהדות של מדינת 
המצווה  משמירת  יותר  להם  חשובה  ישראל 
של אונאת הגר, המוזכרת בפרשת משפטים, 
בתוך  שקורת  ההתבוללות  מהקטנת  וכן 
כאן  יש  ישראל.  מדינת 
מקרה קלאסי של הזנחת 
החובה הדתית והמוסרית 
על  שמירה  בעבור 

השליטה, הכוח והכיסא.
ג’ובים  מאוד  הרבה 
הרבה  לאיבוד,  ילכו 
וכסף  משאבים  מאוד 
והרבנות  במידה  יופסקו, 
הראשית תעלם או תקטן. 
חרדיות  ומשפחות  חרדיות  ישיבות  הרבה 
והשליטה  במידה  כלכלית  מבחינה  יפגעו 
המושחתת של החרדים על היהדות בישראל 
לא  גם  תחרות,  יסבלו  לא  הם  לפיכך,  תקטן. 

על ידי עמיתיהם מהציונות הדתית.
הישראלית  החברה  הריכוזיות,  חוק  ללא 
יותר  לענייה  ובמהירות  בהדרגה  נהפכת 
ויותר. תהליך דומה קורה בגלל הריכוזיות של 
היהדות בידי החרדים. בזמן שיש התחדשות 
יהודית בארה”ב ובתפוצות, בארץ, המצב הוא 
עגום. רוב הישראלים חשים דחיה ואנטגוניזם 
כדבר  נתפסת  הדת  ובצדק.  הדת,  כלפי 
מושחת. ואכן, כך הדבר. רק פירוק הריכוזיות 
הדתית יוכל להחזיר עטרה ליושנה ולקרב את 

עם ישראל למסורת שנגזלת ממנו.   
אביאור ביירון

שיר: רות ממתינה 
מילים לחן ושירה: אביאור ביירון

https://www.youtube.com/watch?v=uTCSGXgN3Hk



דברים שאין להם שיעור
אדמון  בירושלים:  היו  גזילות  דייני  “שני 
דברים  שני  אומר  חנן  אבשלום.   בן  וחנן 

ואדמון אומר שבעה.” )כתובות יג, א(
פרק  הוא  במשנה  המיוחדים  הפרקים  אחד 
בכותרת  נפתח  הוא  כתובות.  מסכת  של  יג 
שדבריהם  דיינים,  שני  בו  מוזכרים  הנ”ל.  
למשנה,  קדום  הלכות  מקובץ  עוד  נשמרו 
במה שנערך לתוך פרק יג של המסכת.  חנן 
בן אבשלום ואדמון אינם מהדמויות המוכרות 
אינם  הם  ישיבה.   לתלמידי  לא  גם  במשנה, 
הזה.   העתיק  בקובץ  רק  ומוזכרים  תנאים 
פסיקותיהם אינן נקראות “משנה” או “הלכה” 

אלא “דברים”.
גזילות”, אבל  “דייני  לא ברור לחלוטין מי הם 
ממון  לענייני  דין  מבית  חלק  היו  הם  כנראה 
המקדש  ובחסות  המקדש,  בימי  שפעל 
מהמקדש,  משכורת  קיבלו  הם  בירושלים.  
ונזכרים מתדיינים ומתווכחים עם “בני כהנים 
הכהנית- האליטה  עם  כלומר,  גדולים”, 

צדוקית ששלטה במקדש ובירושלים.
על אף היותם מקורבים לצדוקים, הם כנראה 
הבלעדית  מהשליטה  המעבר  בתקופת  חיו 
תקופת  אל  המקדש  ומנגנון  הצדוקים  של 
וציפורי.   אושא  יבנה,  של  המדרש  ובתי  חז”ל 
היתה  לא  כנראה  ואדמון  חנן  של  בתקופתם 
חדה,  כך  כל  לפרושים  צדוקים  בין  ההבחנה 
בין  חייב לבחור צד במאבק  היה  דיין  כל  ולא 

הכתות הללו.
היותם  אף  שעל  הוא  הזה  במקרה  המיוחד 
הלכות  נשמרו  הצדוקית,  לחשיבה  קרובים 
שזור  הזה  הפרק  עצמה.   במשנה  מפיהם 
בשפה שונה מהשפה הרגילה במשנה, ויש לו 

סגנון אחר מרוב המשניות האחרות.
נדגים בעזרת שתי הלכות של אדמון:

הרגל,  את  ופשט  לחתנו,  מעות  “הפוסק 
אדמון  ראשה.   שילבין  עד  יושבת  תהא 
אהא  לעצמי,  פסקתי  אני  אילו  אומר: 
יושבת עד שילבין ראשי.  אבא פסק עליי, 
מה אני יכולה לעשות? או כנוס, או פטור.  
דברי  את  אני  רואה  גמליאל  רבן  אמר 

אדמון.” )כתובות יג, ה(
הרבה  המשנה  בתקופת  כזה.   הוא  המקרה 
זוגות היו נישאין בשני שלבים:  שלב הקידושין 
בטקס  ימינו  של  הטבעת  לנתינת  )מקביל 
מקודשת  והאישה  התחייבות  יש  בו  החופה(, 
זה  בשלב  אחרים.   על  ונאסרת  לבעלה  רק 
עדיין לא עוברת הכלה לגור עם החתן, לרוב 
יש  יותר,  מאוחר  בשלב  קטנה.   עדיין  היא  כי 
את  “כונס”  החתן  בו  עצמם,  הנישואין  את 
בעלה  עם  לגור  הכלה  עוברת  אז  הכלה, 
מקובל  בפועל.   הנישואין  חיי  ומתקיימים 
מתחייב  היה  הכלה  שאבי  רבות  פעמים  היה 
לפרנס את חתנו, בייחוד אם היה עשיר.  והנה, 
קרה המקרה, שזוג עבר את שלב הקידושין, 

את  לפרנס  הכלה  אבי  התחייב  ובתמורה 
את  הכלה  אבי  פשט  הזמן,  חלוף  עם  חתנו.  
הביטוי  של  המקור  אגב,  )במשנתינו,  הרגל 
שלו  בהתחייבות  לעמוד  יכול  ואינו  הזה(, 
לחתן  מקודשת  נמצאת  הכלה  החתן.   כלפי 
שאינו רוצה להכניסה לביתו כי הצד השני לא 
פוסקת  המשנה  כלפיו.  בהתחייבויות  עומד 
וכיון  לעשות,  מה  לכלה  אין  הזה  שבמקרה 
שאביה לא עומד בהתחייבות, היא אינה יכולה 
עד  יושבת  ו-”תהא  מהקידושין,  להשתחרר 
שילבין ראשה”, כלומר, עד שלא יקרה משהו 
לביתו  להכניסה  כן  יסכים  החתן  )אולי  חדש 
להינשא  יכולה  אינה  היא  אותה(  ולפרנס 

לאחר.  
סגנון  המשנה.   על  וחולק  אדמון,  נכנס  כאן 
כאן  יש  למשנה.  ביחס  מאוד  חריג  הדברים 
בשם  מדבר  אדמון  בו  שונה  ספרותי  סגנון 
האישה, בגוף ראשון.  הוא מעלה את הטענה 
נוכחת בדיון ההלכתי  היא  של האישה כאילו 
עצמו.  האישה טוענת שההתחייבות היא של 
אביה ולא שלה, ולכן החתן צריך להחליט: או 
לכנוס )להכניסה לביתו ולפרנסה( או לפטור 

)לתת לה גט ולשחרר אותה להינשא לאחר(.
גם במשנה ג אדמון לוקח את הדברים באופן 

אישי, ומדבר בגוף ראשון.
בזמן  ובנות:  בנים  והניח  שמת,  “מי 
והבנות  יירשו,  הבנים  מרובין  שהנכסים 
ייזונו,  הבנות  מעוטין,  נכסים  ייזונו.  
אדמון  הפתחים.   על  ישאלו  והבנים 
אמר  הפסדתי!  זכר  שאני  בשביל  אומר, 
רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון” 

)כתובות יג, ג(
ילדיו.   את  לפרנס  חייב  אדם  אין  הדין  פי  על 
את  מסדיר  אשר  המסמך  היא  בכתובה, 

חובות הבעל כלפי אשתו, ומעגן את זכויותיה, 
באותו מסמך גם חותם הבעל על התחייבות 
לפרנס את ילדי אשתו.  גם בתקופת המשנה 
ההתחייבות  את  צריכים  היו  לא  האבות  רוב 
זה  אבל  ילדיהם,  את  לפרנס  שירצו  כדי  הזו 
היה חלק מהמנגנון המשפטי של חז”ל בנוגע 

למוסד הנישואין.
אבל  הדין,  פי  על  אביהם  את  יורשים  הבנים 
זכות  יש  האב  של  הלא-נשואות  לבנות 
יכולים  אינם  והבנים  מהירושה,  להתפרנס 
לעמוד  חייבים  לא  הם  שכיורשים  לטעון 
מכך,  יותר  בכתובה.  האב  של  בהתחייבויות 
את  לפרנס  כדי  ירושה  מספיק  אין  אם 
הבנות אז לא נשאר לבנים כלום והכל הולך 
לפרנסת הבנות.  צריך להבין שעד לפני לא 
הרבה זמן, אישה או בת שלא היה לה אב או 
בעל לפרנסה לרוב לא יכלה להתפרנס אלא 
על ידי זנות.  )אפילו עוד במאה ה-19, לדוגמא 
Fantine בעלובי החיים  סיפורה הטראגי של 
של ויקטור הוגו.( נכנס אדמון להגן על זכויות 
זכר  שאני  “בשביל  ראשון:  בגוף  שוב  הגבר, 

הפסדתי!”
הלכות  לקבצי  שריד  הוא  בכתובות  יג  פרק 
המדרש  בתי  בין  שהסתובבו  קדומות 
תקופת  תחילת  של  השונים  הקדומים 
העריכה  ההלכות,  התגבשות  לפני  המשנה, 
הנשיא  יהודה  רבי  שעשה  והקאנוניזציה 
הצצה  מספק  הפרק  ה-3.  המאה  בתחילת 
וביטויים  לשפה  אחר,  ספרותי  לסגנון  נדירה 
מטאפוריים שונים )כמו:  פשט את הרגל, שם 
חסר  כלל  שבדרך  מה  הצבי(,  קרן  על  כספו 
ממשניות אחרות, שסגנונן לרוב הוא משפטי-

טכני.  
אריאל ידין

ים ִעם ִאָמא עֹוְבִדים ָּבחֹוָפִשׁ
עֹוֶבֶדת  ֶׁשִלי  ִאָמא  ים.  ָּבחֹוָפִשׁ עֹוָׂשה  ֲאִני  ָמה  ָלֶכם  ְלָסֵּפר  רֹוָצה  ַוֲאִני  אֹור  ִלי  קֹוְרִאים  ָׁשלֹום, 
ְוֲאנּו אֹוְמרֹות  ֲאִני ַמִגיָעה ִעם ִאָמא  ְּבֲחִקירֹות. ִּבְשִביִלי ָמה ֶׁשֲאִני עֹוָׂשה ַּבִמְׂשָרִדים ֶזה ָקֶׁשה! 
ֶׁשׁשֹוְלִחים אֹוָתּה ִלְקנֹות ַּכָמה ַמְכִׁשיִרים  ָׁשלֹום ְלָכל ָהעֹוְבִדים ֶׁשעֹוְבִרים ְּבַדְרֵּכנּו. ִלְפָעִמים ְכּ
ְלַהְדִּפיס  ִלי  אֹוְמִרים  ְּכַלל  ְּבֶדֶרְך  ֶעְזָרה,  ִמֵמִני  ְּכֶׁשְמַבְקִׁשים  ֲאָבל  ּוְמָצֶייֶרת.  ֶבת  יֹוֶשׁ ֲאִני  ָאז 
ּוְלָהֵדק. ִלְפָעִמים ֶזה ְקָצת ְמָׁשֲעֵמם וִלְפָעִמים נֹוְתִנים ִלי ָלָקַחת ֶאת ָּכל ַהָדִּפים ְלֶחֶדר ָאֶחר 
ֵתי ּכֹוסֹות ָמִים. ִלְפָעִמים ֲאִפילּו ֵיׁש ִלי ְזָמן ְלִהיָּכֵנס  ]ֶזה ְמָעֵייף...[, ּוַבסֹוף ֲאִני ׁשֹוָתה יֹוֵתר ִמְשׁ
ֶׁשֲאִני  ִבים  חֹוְשׁ ָאֶתם  ָמה  ָּפנּוי  ַמְחֵׁשב  ֵאין  ִאם  ֶׁשִלי.  ֲחֵברֹות  ִעם  ּוְלָדֵּבר  ֶׁשִלי  ַהדֹוַא”ל  ֶאל 
עֹוָׂשה? רֹוָאה “ָגאִליס”. ָלרֹוב ֲאִני רֹוָאה ֶאת ַהֶּפֶרק ָהָאֲחרֹון ֶׁשל ָהעֹוָנה ַהְׁשִליִׁשית ]מּוְמַלץ![ 
ְוָכָכה ַמֲעִביִרים ֶאת ַהְזַמן ְּבֵכיף. ֲאָבל ִלְפָעִמים ְּבקֹוִׁשי ֵיׁש ִלי ְזַמן ִלְׁשתֹות ּכֹוס ָמִים. ָמה ָאֶתם 
ֶזה ַקל ָלרּוץ ּוְלַהְדִּפיס ָדִּפים?! ָמָמׁש ֹלא. ְּבִמְקֶרה ֶׁשֵאין ִלי ָמה ָלֲעׂשֹות ֶּבַטח ָאֶתם  חֹוְׁשִבים, ֶשׁ
ֲאִני  ְלָמָזִלי  ְּפנּוִיים,  ֶטֶלִוויזָיה  ְוֹלא  ֵאין ֹלא ַמְחֵׁשב  ֲאָבל ֹלא ]ִאם  יֹוֵצאת מּוְקַדם  ֶׁשֲאִני  חֹוְׁשִבים 
ָנם ִמְקִרים ָּבֵהם ֲאָנְחנּו יֹוְצִאים ֵמָהָעבֹוָדה ִּבְסִביבֹות  ֶיְשׁ ַּבדֹור ֶׁשל ַהֶטֶלפֹוִנים ַהְמׁשּוְכָלִלים![. 
ָהִריצֹות  ַעל  ִּפיצּוי  ֵיׁש  ֲאָבל  ְמאּוַחר,  ָקָמה  ֲאִני  ְלָמֳחַרת  ֶׁשיֹום  ָּברּור  ַּבַליָלה!  ֶעְׂשֶרה  ָאַחת 

ְוָהַהְדָּפסֹות: ַקְניֹון, ְגִליָדה ְוֵכיף!
                                                                                                       כְתָבה: אֹור ּברקֹו, ִּכיָתה ד’1

ילדים כותבים



הדף האחורי
“ֶזה ִהְתִחיל ִּבְׁשֵני הֹוִרים”

ֲעֵליֶכם  ּוְׁשמֹות.  ְּבֵראִׁשית  ִמֶסֶפר  ְדמּויֹות  ְׁשמֹות  מֹוִפיִעים  ְׂשֹמאל  ּוִמַצד  ָיִמין  ִמַצד  ַּבטּור 
ְלָחֵּבר ְּבַקו ֵּבין ַהֵׁשמֹות ִמָיִמין ּוְׂשֹמאל ֶדֶרְך ַהָיָחס ַהִמְׁשַּפְחִתי ַהָנכֹון ֵּביֵניֶהם, ַהמֹוִפיַע ַּבטּור 

ַהֶאְמָצִעי )ְראּו דּוְגָמה(. 

ִׂשימּו ֵלב: ְּבֹכל ֵׁשם ַּבְרִׁשימֹות ֲעֵליֶכם ְלִהְׁשָתֵמׁש ַרק ָּפַעם ָאָחת.

ָחה ָפּ ִחיָדה ְליֹום ַהִמְשׁ

יום המשפחה
לילדי כיתות א’-ו’ והוריהם

יערך ביום שישי 20.2 א’ באדר
באולם הספורט הישן של המתנ”ס

בין השעות 9:00-10:15
נשמח לראותכם!
צוות ביה”ס


