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בדמיון  משתמשים  ילדיו  את  רואה  הורה  כל 
במשחק,  בחייהם:  ורחב  פעיל  באופן 

כשרוצים להירגע ועוד...
שאריה  בטענה  משנתו  מתעורר  כשהילד 
יעזור  לא  בו,  ומביט  שלו  השטיח  על  רובץ 
ליבו  בכל  מאמין  הוא  אותו,  תשכנע  מה  עד 
ישנם  אותו.  לטרוף  ורוצה  בחדרו  שהאריה 
אל  לכם:  שייעצו  חינוך  ואנשי  פסיכולוגים 
שאין  לשכנעו  תנסו  ואל  הילד  עם  תתווכחו 
פשוט  יועיל,  באמת  לא  זה  אריה.  באמת 
עד  האריה  את  תגרשו  וביחד  איתו  “תזרמו” 
ויוכל  בחדר  אריה  שאין  ישתכנע  שהילד 
זו  שדרך  מדווחים  בבטחה.  לישון  להמשיך 
מה  רגע,  אז  הילד.  את  ומרגיעה  טובה  אכן 
לילדנו  אמרנו  הזה?  הדמיוני  בסיפור  איתנו 
לו  שיקרנו  בו,  מאמינים  לא  שאנחנו  משהו 
ונסחפנו אחרי דמיונו הפרוע רק כדי לעזור לו 

להירגע ולישון.
מבחין  המוח/השכל/ההיגיון  לדעתכם  האם   

בין דמיון למציאות והאם זה בכלל חשוב? 
הכרתי  “תהליך  הוא  ויקיפדיה,  לפי  דמיון, 
שמתחולל כאשר אדם מרגיש תחושות וחווה 
למציאות  ישירות  קשורים  שאינם  מאורעות 

סביבו”.
או  לברר  הזמן  את  יש  לכולם  לא  נכון, 
ובזה  לישון  חזר  הילד  )הרי  בזה  להתעסק 
נגמר העניין(, אך ההפתעה גדולה כשמבינים 
שלנו  בדמיון  קורה  לנו  שקורה  ממה  שחלק 
הילד  כמו  ממש  חיינו,  במציאות  דווקא  ולאו 

והאריה הרובץ על השטיח בחדרו.
האמיתי  “הסימן  אמר:  איינשטיין  אלברט 

אתם  אם  דמיון.  אלא  ידע  לא  הוא  לחוכמה 
הקריאו  חכמים,  יהיו  שלכם  שהילדים  רוצים 

להם סיפורי אגדות...” 
מתבהר  בחיינו  לחולל  יכול  שדמיון  ומה 

מהסיפור הבא: 
דני הגיע לביתו מיום עבודה וניגש להכין קפה, 
פתח את המקרר וגילה שנגמר החלב! חשב 
גדולה,  הייתה  לקפה  התשוקה  אבל  לוותר, 
השנייה,  מהקומה  לראובן  לגשת  החליט  לכן 
לזה  זה  שלום  אומרים  הם  חלב.  כוס  לבקש 
כשהם נפגשים, לכן חשב שזה בסדר לגשת 
ידית דלת היציאה  אליו ולבקש. בעומדו לפני 
לא  ראובן  ואם  “רגע,  לעצמו:  וחשב  נעצר 
מכוניתו  את  שראה  נזכר  ואז  בכלל?”  בבית 
כדי  הדלת  ידית  על  לחץ  שוב  בחניה.  חונה 
אם  “ומה  לעצמו:  ואמר  ונעצר  אותה  לפתוח 
ואותי,  אותו  מטריח  ואני  חלב  בכלל  לו  אין 
התשוקה  אבל  לבקש?”  לא  עדיף  אולי  אז 
לקפה הייתה כה גדולה שהחליט שבכל זאת 
שלילית  תשובה  יקבל  ומקסימום  ישאל  רק 
הדלת  בידית  משך  ואז  תשובה.  לפחות  אבל 
עם  נשאר  ראובן  אולי  “אבל  אותה,  ופתח 
ואז זה בכלל מצב לא  כוס אחרונה של חלב 
כל  על  מחשבותיו  התגלגלו  וכך  נעים?...” 
ראובן  וחשב שאולי  אפשרות שבאה בחשבון 
בכלל לא אדיב ואם יציץ בחריץ הדלת ויראה 
אותו הוא לא יפתח את הדלת או יאמר שאין לו 
חלב ויחשוב עליו שהוא חסר אחריות להישאר 
נזכר  ואז  בו  להתפשט  התחיל  כעס  ככה... 
מהראובן  טובות  שום  רוצה  לא  בכלל  שהוא 
די  ושכן  אדיב  ולא  קמצן  בכלל  ושהוא  הזה 

גרוע, וסגר בחבטה את דלת ביתו ופיו מגדף 
וחוסר  קמצנותו  על  ראובן  שכנו  את  ומקלל 
טוב ליבו, והחליט שהוא בחיים לא ידבר איתו 

שוב ולא יבקש ממנו מאומה.
לדני?  דומים  קצת  לפעמים  אנחנו  גם  האם 
ומשוכנעים  מהדמיון  ניזונים  אנחנו  האם 

באמיתותו כאילו הוא הוא המציאות?
ש”אני  ההכרה  את  חווה  בעל  שכל  ספק  אין 
אשתי  ומה  תאמר  שתחיה  חמותי  מה  יודע 
ניקיתי את הבית”. האם  איך  תגיד כשתראה 
ולא  באמת  שקורה  למה  פתוחים  אנחנו 
בטוחה  אני  דני?  כמו  שלנו  לדמיון  נתונים 
או  כזה  בדמיון  יבחין  בזה  שיתבונן  מי  שכל 
אחר המשפיע על מערכות קשריו עם קרוביו 

וחבריו.
דמיון הוא כלי נפלא להיעזר בו לחיוב, כאשר 
לדמיון  אותו.  וְמַתֲעִלים  בו  שולטים  אנחנו 
ולהמציא  להתפרע  נטייה  יש  כשלעצמו 
לנו  מועילות  לא  שחלקן  המצאות  עבורנו 
בנו, אולם כאשר אנחנו לומדים  ואף פוגעות 
נכון  בו  להשתמש  אותו  ולתעל  אותו  לקחת 
טובים  שינויים  לחיינו  מכניסים  אנחנו  וחיובי 
פתירות  בלתי  בעיות  לפתור  ומצליחים 

לכאורה.
ניתן  ולא  שלנו  מהטבע  חלק  הוא  הדמיון 

לביטול אלא רק לשינוי.
אשלג  הלוי  לייב  יהודה  הרב  של  דבריו 
מאירים נושא זה ומסכמים אותו באופן מדויק 
חיים,  בעלי  כל  על  האדם  “ומותר  להפליא: 
אשר  כזה,  בשיעור  מפותח  שלו  המוח  אשר 
במוחו,  מצטיירים  שבגוף,  המאורעות  כל 

אני והדמיון שלי

המקום שלי סטודיו אולפן ד’
הנוח  המקום  איפה  עצמי  לבין  ביני  כשחשבתי 
יכולה  אני  שבו  שלי  האישי  המקום  שלי,  ביותר 
להתרווח ולהרגיש “נינוחל’ה” ו”הכי בבית בעולם” 
)יסלחו לי “אל-על” על הגניבה הספרותית(, לקח 
הברורה:  התשובה  את  לפענח  זמן  מעט  לא  לי 

העבודה.
כולם טורחים להזכיר לי שוב ושוב כמה בת מזל 
נהדרות,  שהשעות  ב”גלגלצ”,  עובדת  שאני  אני 
ש”משלמים לי לשמוע מוזיקה כל היום” ועוד ועוד. 

מה אומר לכם - צודקים.
אבל יש ערך מוסף למקום הזה? שם הקמתי את משפחתי הראשונה. 
זו שלא ילדתי לה ילדים, שלא נישאתי לה כדת וכדין אלא חתמתי איתה 
על חוזה ארוך טווח ובה אני חולקת את ילדתי בת העשרים עם עוד לא 
מעט אנשים, גדלה איתה ומטפחת אותה, משנה פה ושם, מחמיאה לה, 

אותה  אוהבת   - ובעיקר  לפעמים  עליה  כועסת 
כל  מכירה  אני  שלי.  הבית  שלי.  התחנה  המון. 
פינה קטנה באולפן הזה שעבר כבר כמה שינויים, 
זוכרת את עליבותו לפני עשרים שנה ומתבאסת 
יחד איתו כשהשטיח מתמרטט, דואגת שיהיה נקי 
מכיר  הזה  האולפן  אחרי.  שם  שיהיה  למי  ונעים 
יותר מעשרים שנה, ראה את כל ההריונות  אותי 
שלי )הראשון בהם כמעט הסתיים בלידה בשידור 
חי(, ראה הרבה בכי, הרבה צחוק ושמר על הכול 

באקוסטיקה מושלמת עם קירות מרופדים. 
הפכתי והפכתי בשאלה מהו המקום שלי. בית הוריי? הבית בו גדלתי? 
פינה מרוחקת בלב יער? לא. אולפן קטן במבנה מט לנפול בלב יפו הוא 

המקום החם והמנחם שלי. מקווה לזוגיות ארוכת שנים, אמן ֶסָלה.
נעמי רביע

יום ירושלים



והיגיון,  כצילום המורגש לאדם בבחינת שכל 
פרי  אינו אלא  ומסקנותיו,  השכל  שכל  באופן 
)“גוף  הגוף...”  ממאורעות  ונגלה  הנמשך 

ונפש”, יהודה לייב הלוי אשלג(.
ולשימוש  לכוחו  מודעת  אני  שהיום  ומאחר 
משקפיים  דרך  ביטויו  את  בוחנת  אני  בו 
השוכבת  קטנה  ילדה  אותה  אני  חדשים: 
וכך  בחדרי  רובץ  שאריה  ומדמיינת  לישון 

נשימה  ובאותה  שלם;  בלב  מאמינה  אני 
שלי  הדמיון  את  לנהל  שבכוחי  יודעת  אני 
אלא  משנה  לא  זה  לא,  או  אריה  יש  ושאם 
ואם  איתו.  עושה  אני  מה  שלי  ההחלטה  רק 
אחר  למקום  האריה  את  להוציא  החלטתי 
הזה  המעשה  בעצם  בבטחה,  לישון  ולחזור 
ניתבתי כרצוני את הפחד שלי ולא אפשרתי 
לו לשלוט בי ולרמות אותי. כשמלמדים ילדים 

קורה  מה  ולהחליט  להכיר  צעיר  מגיל  כבר 
רואים התפתחות  ועם דמיונם העשיר,  איתם 
ויותר...  יותר  רבים  וחיוכים  שלהם  נפלאה 
גיל מאוחר מאוד... כי כך אנחנו מחזירים  עד 
לעצמנו את מרכז ההחלטה ואת הניהול של 

מה שקורה בתוכנו ומחוצה לנו.

שובל נחמד

פרשת  “בחוקותי” פרשת השבוע למשפחה
ִּתְׁשְמרּו  ִמְצוֹ ַתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחֹּקַתי  “ִאם 
ְּבִעָּתם,  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי  ֹאָתם,  ַוֲעִׂשיֶתם 
ִיֵּתן ִּפְריֹו”  ֶדה  ְוֵעץ ַהּשָׂ ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה, 

)ויקרא כו ג-ד(.
כפייה דתית מוגדרת כפגיעה ״בחופש מדת״ 
הנעשית על ידי חקיקה. בישראל כפייה דתית 
גורם  היא  החילונית״(  ה״כפייה  אחותה  )כמו 
כמו  בנושאים  וחילונים  דתיים  בין  מתיחות 
וגירושים  נישואים  בשבת,  ציבורית  תחבורה 
בשנים  דעך  לשמחתנו,  נוספות.  וסוגיות 
היה  די  אבל  בה,  הציבורי  האחרונות העיסוק 
סגל  עמית   2 חדשות  כתב  של  טוויטר  ציוץ 
בפסח, כדי להצית מלחמת אינטרנט ולפתוח 
זו שוב. הוא כתב כך: ״כל  את תיבת פנדורה 
שעוברות  במסעדות  מלא  בת״א  גבירול  אבן 
שלא  מי  בפומבי.  חמץ  ומוכרות  החוק  על 
את  לשאת  יכול  לא  בפסח  החוק  את  מכבד 
סגל  השנה״.  ימות  בשאר  החוק  שלטון  דגל 
שאוסר  החמץ״,  ״חוק  שנקרא  למה  התייחס 
על מכירת מוצרי חמץ בפסח. אך מאידך ניתן 
לטעון שחוק זה עצמו עמד במוקד המחלוקת 

על ידי אלה המגדירים אותו ככפייה דתית. 
אני, אתה והכפייה הדתית

אחרים  להכפיף  לרצון  גורם  בעצם  מה 
לקבוע  נחמד  שתמיד  נכון  הדת?  למצוות 
לכולם מה לעשות אבל זה לא העניין. השאלה 
גורם  הוא  המדינה  של  היהודי  צביונה  בדבר 
להיטיב״,  ״הרצון  גם  כמו  חשוב  מוטיבציה 
זה  מצוות כי  לשמור  לאחרים  לגרום  כלומר 
אך  האור״(.  את  )״שיראו  האישית  לטובתם 
ניתן  השבת,  שנקרא  ״בחוקותי״,  בפרשת 
הפרשה  נוסף:  דתי  עומק  אל  הצצה  לקבל 
ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחֹּקַתי  ״ִאם  מצבים:  שני  מתארת 
המצב  זהו  ֹאָתם…״  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו  ִמְצו ַֹתי 
מצוות  את  שומר  ישראל  עם  שבו  האידיאלי 
עמו:  את  מברך  בתמורה  ואלוהים  התורה 
הגשמים יהיו בעיתם, האדמה תיתן את יבולה 
והביטחון ישרור בכל )ויקרא כו ג-ד(. אולם ״... 
ַהִּמְצו ֹת  ָּכל  ְוֹלא ַתֲעׂשּו ֵאת  ִלי  ִתְׁשְמעּו  ִאם ֹלא 
ָהֵאֶּלה… ְוִאם-ְּבֻחֹּקַתי ִּתְמָאסּו… ״ )שם יד-טו( 
יעניש האל את עמו ברשימת קללות מאיימת 

- רעב ומחסור, מלחמות וגלות. 
המשמעות  זה?  כל  של  המשמעות  מה 
מעם  מישהו  אם  אחת.  בסירה  שכולנו  היא 
כמו  זה  מצוות  לשמור  שלא  מחליט  ישראל 
ולטעון  באנשים  מלאה  באונייה  חור  לקדוח 

בתא  עיניו  כראות  לעשות  חופשי  אחד  שכל 
ידי  על  המצוות  שמירת  אי  ששכר.  האונייה 
כל  כולנו את  על  חלק מהעם עלולה להביא 
הקללות המתוארות בפרשה! אנחנו עומדים 
ונשפטים בפני האלוהים כאחד, ולכן לכאורה 
כלפי  סובלני  להיות  יכול  אינו  הדתי  האדם 
פוגע  הוא  שהרי  שבת,  שמחלל  חילוני  אדם 

בעמידת העם כולו מול אלוהיו. 
סדר העדיפות האלוהי

קבוצת  אנשי  שואבים  כן,  אם  מאיפה, 
התפילה את הסובלנות הדתית 
יש  המפגש?  קבוצת  כלפי 
זו  לשאלה  רבות  התייחסויות 
ואני אציג שתיים מהן. פרופסור 
טען  למשל,  ליבוביץ’,  ישעיהו 
להעניש  שנועדו  שההלכות 

היום.  רלוונטיות  אינן  למוטב״  ״להחזיר  או 
היה  ליבוביץ’,  טוען  קיומו,  שנות  רוב  לאורך 
וחריגים  ומעטים  התורה״  ״עם  ישראל  עם 
היהודי,  החוק  המצוות.  את  שמרו  לא  בלבד 
ההלכה, התייחסו אליהם כאל עבריינים שיש 
חדש,  מצב  נוצר  בזמננו  למוטב.  להחזירם 
ההלכה  חילוני.  הוא  העם  רוב  לפיו  דרמטי, 
מידי  החוק  של  עונשו  את  לתבוע  המתירה 
אינה  באלוהיו,  הכופר  עבריין  אותו  החריג, 
אין  שהרי  שנוצר,  החדש  למצב  רלוונטית 
כ״עבריינים״.  הרוב  את  להגדיר  הגיוני  זה 
אינה  כלל  ההלכה  לכת:  מרחיקת  מסקנתו 
הנוכחי  במצבו  היהודי  לעם  מתייחסת 
)ליבוביץ’ קרא לזה ״הבעיה המטא-הלכתית 
הגדולה״(, ולכן אין טעם להחיל את ההלכות 

המחייבות שמירה על המצוות על העם.
העדיפות  סדר  את  מגלה  אחרת  גישה 
מה  בשאלה  כך,  להתבטא  ניתן  אם  האלוהי, 
קיום  או  העם  חלקי  בין  שלום  יותר:  חשוב 
מספר  פסוקים  שני  דורש  המדרש  מצוות. 
יז(  )ד  לֹו”  ַהַּנח  ֶאְפָרִים,  ֲעַצִּבים  “ֲחבּור  הושע: 

ומפרשם  ב(,  )י  ֶיְאָׁשמּו”  ַעָּתה  ִלָּבם,  ו-”ָחַלק 
ויחסים  שלום  יש  אם  ביותר!  רדיקלי  פירוש 
הם  אם  גם  )״ֶאְפָרִים״(,  ישראל  בעם  טובים 
עובדי עבודה זרה )״ֲחבּור ֲעַצִּבים״(, ״ַהַּנח לֹו״. 
בהם  לפגוע  יכול  אינו  עצמו  אלוהים  כביכול 
כיוון ששלום ביניהם. אבל ברגע שיש ביניהם 
להענישם  ניתן  אז  ִלָּבם״(,  )״ָחַלק  מחלוקת 
)״ַעָּתה ֶיְאָׁשמּו״(. וממשיך המדרש ואומר: ״הא 
המחלוקת״.  ושנואה  השלום  גדול  למדת, 
יוצא שערך השלום בעם הוא גדול עד כדי כך 
זרה, אחת משלוש העבירות  שאפילו עבודה 

החמורות ביותר בתורה, אינה שווה לו. 
עבודה  נגד  גם  שיצאו  נביאים  אותם  כלומר, 
לחברו  אדם  שבין  עבירות  נגד  וגם  זרה 
קובעים מה חשוב יותר - שלום ואחווה בעם! 
נימנע  בשני,  אחד  כבוד  לנהוג  נשכיל  אם 
שררה  מניצול  ומרמה,  גזל  ממעשי  מכפייה, 
 – ובאלמנה  ביתום  בגר  בחלש,  והתעמרות 
יגנו מעשים אלה עלינו מהקללות המאיימות. 
שדווקא  מסתבר 
היא  דתית  סובלנות 
לברכות  המפתח 
בפרשת  המיוחלות 

“בחוקותי”.
יואב פרנקל

שיר: 
מלאו אסמינו בר

)מילים: פנחס לנדר, לחן: דוד זהבי(
https://www.youtube.com/

watch?v=8RfR8PLe9hQ

חגיגת שבועות
וטקס הביכורים המסורתי

של קשת
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דברים שאין להם שיעור
“עקביה בן מהללאל העיד ארבעה דברים. 
אמרו לו, עקביה, חזור בך בארבעה דברים 
שהיית אומר, ונעשך אב בית דין לישראל. 
כל  שוטה  להיקרות  לי  מוטב  להם,  אמר 
ימיי, ולא להיעשות שעה אחת רשע לפני 
חזר  שררה  בשביל  יאמרו,  שלא  המקום. 
ודם  פקודה,  שיער  מטמא  היה  הוא  בו. 
מתיר  היה  הוא  מטהרין.  וחכמים  הירוק; 
שיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון, 
הוא  אוסרין.  וחכמים  שחטו;  כך  ואחר 
היה אומר, אין משקין לא את הגיורת, ולא 
אומרין,  וחכמים  משוחררת;  שפחה  את 
בכורכמית  מעשה  לו,  אמרו  משקין. 
בירושלים,  שהייתה  משוחררת  שפחה 
להם,  אמר  ואבטליון.  שמעיה  והשקוה 
בנידויו,  ומת  ונידוהו;  השקוה.  דוגמא 
וסקלו בית דין את ארונו. אמר רבי יהודה, 
עזרה  שאין  נתנדה,  שעקביה  ושלום  חס 
ננעלת על אדם בישראל בחכמה וביראת 
חטא, כעקביה בן מהללאל; ואת מי נידו? 
בטהרת  שפיקפק  הנוד,  בן  אלעזר  את 
והניחו  דין  בית  שלחו  וכשמת,  הידיים. 
ומת  המנודה  שכל  ללמד  ארונו.  על  אבן 
בנידויו, בית דין סוקלין את ארונו” )עדויות 

פרק ה ה-ו(. 
בעיניי,  המרתקות  המשניות  אחת  זו 
שמכניסה אותנו לפוליטיקה של הרבנות של 

המאה הראשונה. 
תיאור המצב:

יבנה,  דור  מזקני  היה  מהללאל  בן  עקביה 
וחברו  החורבן  את  ששרדו  חכמים  אותם 
החכמים  עולם  להקמת  זכאי  בן  יוחנן  לרבן 
ובית המדרש ביבנה. עקביה הנ”ל עוד משמר 
מוותר  לא  הוא  השני.  הבית  מימי  מסורות 
להחלטות של הרוב בבית המדרש ומתעקש 
שלמד  זוכר  שהוא  כפי  ההלכה  את  לקיים 

מרבותיו.
חוקתי,  מוסד  הוא  ביבנה  המדרש  בית 
הרוב  פי  על  מתקבלות  בו  שההחלטות 
ומחייבות את כולם, גם את המתנגדים. זאת 
וגמרו”:  “נמנו  במשנה  הנפוץ  בביטוי  הכוונה 
פי  על  החוק  את  וחוקקו  הקולות  את  ספרו 

החלטת הרוב.
את  נידו  מדוע  היא  מיד  שעולה  השאלה 
על  לוותר  הסכים  שלא  כך  על  עקביה 
מסורתו? מחלוקות הן דבר שבשגרה במשנה, 
פי  על  להמשיך  שהתעקש  הראשון  לא  והוא 
המסורת שלו, גם אם לא נפסקה ההלכה כך 

לכול.
כן,  על  יתר  חמור.  עונש  הוא  שנידוי  נראה 
מציעים  הם  שהרי  בגדולתו,  מכירים  חכמים 
לו לקבל על עצמו את חוקי המערכת, ואז ימנו 

אותו לאב בית דין, כלומר, לראש המערכת.
על  המסתמך  פירוש  להציע  מבקש  אני 
להיקרות  לי  “מוטב  עקביה:  של  תשובתו 

אחת  שעה  להיעשות  ולא  ימיי,  כל  שוטה 
לפני המקום”. תפיסתו של עקביה את  רשע 
היא  המדרש  בבית  הדיונים  ואת  ההלכה 
תפיסה פונדמנטליסטית. על פי ראייתו, הדיון 
בבית המדרש נועד לברר את האמת. יש רק 
 – ל”מקום”  שידועה  אמת  אותה  אחת,  אמת 
טועים  אם  לברר.  מנסים  ואותה   – לאלוהים 
ה”לא  הפסק  את  הרוב  לפי  ופוסקים  בבירור 

נכון” אז חוטאים. פשוט מאוד.
שמראים  חז”ליים  מקורות  מאוד  הרבה  יש 
אינה  חכמים  אצל  הרווחת  שהתפיסה 
ההחלטות  הפונדמנטליסטית.  התפיסה 
פרקטית  בדרך  מתקבלות  והפסיקות 
ויכוחים,  ויש  פוליטיקה  יש  המדרש.  בבית 
שמצביעים  מחטף,  אפילו  ויש  שיבושים  יש 
אביא  )אולי  אחד  לצד  רוב  כשיש  חוק  על 
אצל  מקרה,  בכל  הבאה(.  בפעם  דוגמאות 
של  ובסופו  מעשיים,  משחק  חוקי  יש  חז”ל 
זו  היא  בארץ  כאן  המעשית  ההכרעה  דבר 
אינה  בשמים  שלמעלה  וה”אמת”  שקובעת, 
בתפיסת  יסודי  משהו  כאן  יש  רלוונטית. 
מערכת  לנהל  ביכולת  בסיסי  משהו  העולם, 
מדינית-חוקתית-לאומית, שעקביה אינו מוכן 
לקבל אותה. הבעיה היא לא בכך שהוא נוהג 
אחרת מפסק ההלכה הכללי, אלא בכך שהוא 

לא מקבל את תפיסת העולם הבסיסית.
יותר  מוכרים  גם הד בדברים  יש  זו  לתפיסה 
של עקביה בן מהללאל. אם שמו נשמע לכם 
מוכר, זה אולי בגלל שהמשנה הבאה מוזכרת 
את  שמעתם  וכנראה  לוויה,  בתהלוכות 

ה”חברה קדישא” ממלמלים אותה.
הסתכל  אומר,  מהללאל  בן  “עקביה 
לידי  בא  אתה  ואין  דברים,  בשלושה 
עבירה. דע מאיין באת, ולאיין אתה הולך, 
וחשבון:  דין  ליתן  עתיד  אתה  מי  ולפני 
אתה  ולאיין  סרוחה.  מליחה  באת,  מאיין 
מי  ולפני  ותולעה.  רימה  למקום  הולך, 
מלך  לפני  וחשבון,  דין  ליתן  עתיד  אתה 
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא” )אבות ג 

א(.
על פי דברי עקביה, הדרך להימנע מחטא היא 
כל הזמן לנסות לראות את קטנות האדם ואת 
מקומו ביחס לאל. הכול הוא בסופו של דבר 
ולא משהו שאפשר לשנות  חשבון מול האל, 
שהאדם  ארציים  בהליכים  עליו  להשפיע  או 
אידיאולוגי,  ויכוח  כאן  שיש  לי  נראה  עושה. 
מערכת  של  בסיסית  פילוסופיה  של  ויכוח 

ההנהגה של העם.
יהודה,  רבי  בהמשך:  מופיעה  נוספת  דעה 
שהוא מדור אושא, דור אחד אחרי דור יבנה, 
נודה.  שעקביה  העובדה  את  מקבל  אינו 
- שעקביה  פי המשנה הבאה  על  גם   - ברור 
את  בעצם  מבטא  יהודה  רבי  אבל  נודה.  אכן 
תפיסתו. הוא לא היה מנדה את עקביה, אדם 
חטא.  ביראת  גם  אלא  בחוכמה  רק  לא  גדול 

יהודה.  רבי  אצל  העיקרי  המדד  כנראה  וזה 
הוא אומר שלא נידו את עקביה בן מהללאל, 
אלא מישהו אחר, את אלעזר בן הנוד. ועל מה 
לא  הנוד? על שהוא  בן  אותו אלעזר  נידו את 
ידיים. נטילת  קיבל את ההלכה בדבר נטילת 
ש”המציאו”  המצוות  משבע  אחת  היא  ידיים 
)ובכל  בתורה  בכלל  מופיעות  שאינן  חכמים, 
במצוותיו  קידשנו  “אשר  עליהן  מברכים  זאת 
ליטול  שיש  חכמים  תקנת  זוהי  וציוונו...”(. 
נדון  בעתיד  אולי  לחם.  אכילת  לפני  ידיים 
לענייננו,  אבל  ידיים,  נטילת  דיני  בהתפתחות 
קיבל  לא  הנוד  בן  שאלעזר  הוא  שחשוב  מה 
כלומר,  אותו.  נידו  כך  ועל  הזו  ההמצאה  את 
על פי רבי יהודה, הנידוי בא על כפירה בדברי 

חכמים. 
חכמים מגלים את דבר האל בעולם, ואם דבר 
לקיים  חייבים  ידיים,  ליטול  שצריך  הוא  האל 
ולא  זה. מה שחשוב הוא המעשה עצמו,  את 
אדם  ינדו  לא  מטא-הלכתית.  עולם  השקפת 
על השקפה, על פי רבי יהודה. נידוי יכול לבוא 

רק על מעשה.
עקביה  שגם  נראה  הבאה,  המשנה  פי  על 
רבי  של  ראייתו  עם  חלקית  מסכים  בעצמו 
יהודה: “בשעת מיתתו אמר לבנו: בני, חזור 
אמר  אומר.  שהייתי  דברים  בארבעה  בך 
לו, אני  לו, אתה, למה לא חזרת בך. אמר 
מפי  שמעו  והם  המרובין,  מפי  שמעתי 
המרובין; אני עמדתי בשמועתי, והן עמדו 
היחיד,  מפי  שמעת  אתה  אבל  בשמועתן. 
ומפי המרובין; מוטב להניח דברי היחיד, 
אבא,  לו,  אמר  המרובין.  בדברי  ולאחוז 
מפקד.  איני  לו,  אמר  לחבריך.  עליי  פקד 
לו,  בי? אמר  עוולה מצאת  לו, שמא  אמר 
ירחקוך”  ומעשיך  יקרבוך,  מעשיך  לאו; 

)עדויות ה ז(.
כשמת עקביה, ציווה את בנו לא להמשיך את 
הוא  הרוב.  דברי  את  ולקבל  שלו  המסורות 
ומפי  היחיד,  מפי  שמעת  “...אתה  לבנו:  אומר 
ולאחוז  היחיד,  דברי  להניח  מוטב  המרובין; 
בתפיסתו  שינוי  חל  האם  המרובין”.  בדברי 
לבנו  לתת  מסכים  אינו  גם  הוא  עקביה?  של 
הוא  תפקיד.  שיקבל  אחרים  אצל  “המלצה” 
ירחקוך”.  ומעשיך  יקרבוך  “מעשיך  לו,  אומר 
כלומר, הקידום והתפקידים שתקבל יהיו רק 
מבחן  פי  על  רק  שתעשה,  המעשים  פי  על 

התוצאה ולא על פי המלצתו של מישהו.
לבין  האמת  אחר  חיפוש  בין  להכריע  קשה 
ציבוריות  החלטות  וקבלת  מעשית  התנהלות 
למצוא  לעתים  קשה  כן  כמו  משותף.  באופן 
השקפת  של  חשיבותה  בין  הזהב  שביל  את 
להתעקש  יש  כמה  ועד  התיאורטית,  העולם 
הנראה  המעשי,  התוצאה  מבחן  לבין  עליה, 

לעין.
אריאל ידין 



הדף האחורי ִלהיֹות ֶיֶלד ִּבירּוָׁשַלִים
ׁשֹוֶנה  ָּכְך  ָּכל  ָהָיה  ֹלא  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶיֶלד  ִלהיֹות 
ֶׁשל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָאֶחר  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶיֶלד  ִמִלהיֹות 

אֹוָתם ָׁשִנים, חּוץ ִמַּכָמה ֶהְבֵדִלים ְקָטִנים:
ַהֲעִליֹות  ִּכי  אֹוָפַנִיים,  ַעל  ָרַכְבנּו  ָּכְך  ָּכל  ֹלא 
ִמְׂשָחִקים  ָלנּו  ָהיּו  ֲאָבל  אֹוָתנּו,  ָגְמרּו  ְוַהְיִרידֹות 

ֲאֵחִרים. 
ְמאֹוד  ְסַטְנָגה  ְסַטְנָגה.  לֹו  ֶׁשָקְראּו  ִמְׂשַחק  ָהָיה 
ַלַגַעת  ֶׁשמּוָתר  ִמֶזה  חּוץ  ְלָכדּוֶרֶגל,  דֹוֶמה 
ַּבָּכדּור ַרק ָּפַעם ַאַחת ִּבְרִציפּות. ְוָכל ָּכדּור ָהָיה 
ל ָּכדּור ֶטִניס. ְוַגם ָּכל  ָיכֹול ְלָׁשֵמׁש ְּכָכדּור, ְלָמָשׁ
ָהיָתה  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהּבּוָכִרים  כּוַנת  ִּבְשׁ ִמְגָרׁש. 
צֹוֶמת ְרחֹובֹות ֶׁשנֹוְדָעה ְּבתֹור “ִּכיַּכר ַהְסַטְנָגה”. 
ְּבָׁשָּבת ַאֲחֵרי ַהָצֳהָרִיים, ָּכל ְצִעיֵרי ַהְׁשכּוָנה ָהיּו 

ִמְתָייְצִבים ְלטּורִניר ֶׁשִנְמָׁשְך ַעד ֵצאת ָהָׁשָּבת. 
ְמָׂשֲחִקים,  ָעַדִיין  ָאֶּתם  ֶׁשאּוַלי  ִמְׂשַחק,  ָהָיה 
ָּכדּור  זֹוְרִקים  ַהִמְׁשַתְתִפים  ָׂשָרה”.  “ֲחֵיי  ְּבֵׁשם 
ִמְׂשַחק ַלָאִויר. ִמי ֶׁשָקרֹוב ַלָּכדּור ְמָנֶסה ִלְתּפֹוס 
ָאֶחר.  ָתֵתף  ִמְשׁ ַעל  אֹותֹו  ִלְזרֹוק  ְוָאז  אֹותֹו 
)ְזָמִנית(  יֹוֵצא  ִנְפַסל,  ַהִנְפַגע   - ָּפַגע  הּוא  ִאם 
ֵמַהִמְׂשַחק, ְוהֹוֵפְך ְלָׁשבּוי ֶׁשלֹו. ִמי ֶׁשִנְפַסל ָיכֹול 
ַלֲחזֹור ַלִמְׂשַחק ַּכֲאֶׁשר ּפֹוְסִלים ֶאת ׁשֹוֵבהּו. ִאם 
ַהזֹוֵרק   - )ֵמָהָאִויר(  ַהָּכדּור  ֶאת  ָּתַפס  ַהִנְפַגע 

ִנְפַסל ְוהֹוֵפְך ְלָׁשבּוי ֶׁשל ַהּתֹוֵפס.
ְלִגיְרָסה יֹוֵתר ְּפָרִאית ָקְראּו ַחאֶממֹות. ַהִמְׂשַחק 
ְמאֹוד  ָחָזק  ַהָּכדּור  ֶאת  זֹוְרִקים  ְמאֹוד.  ָּפׁשּוט 
ֶאָחד ַעל ַהֵׁשִני. ֵאין ְמַנְצִחים. ֵיׁש ִנְפָגִעים. ִמׁשּום 

ָמה ַרק ָּבִנים ִׂשיֲחקּו ַּבִמְׂשַחק ַהֶזה.

ַּבֶהם  ֶׁשִהְׁשָתַתְפנּו  ִמְׂשָחִקים  ַגם  ָהיּו 
ִמְׂשָחִקים  ִלְראֹות  ֶׁשָהְלכּו  ָהיּו  ִּבְלַבד.  ְּכצֹוִפים 
ְדֵמי  ִׁשיְלמּו  ֶחְלַקם  ִיְמָקא,  ְּבִמְגָרׁש  ֵּבית”ר  ֶׁשל 
ְּכִניָסה )אֹו ִהְתַפְלחּו( ְוָיְׁשבּו ַעל ְטִריּבּוַנת ָהֵעץ, 
ל  ְוָהיּו ֶׁשָעְמדּו ַעל ָגגֹות ֶׁשל ֵטְנֶדִרים אֹו ִטיְּפסּו עַַ
ְלחֹוַמת  ֵמֶעֶבר  ְלָהִציץ  ְּבַמָטָרה  ְּתאּוָרה  ֲעמּוֵדי 
ַּבֶאִליִלים  ְּבַהָצָצה  ְוִלְזּכֹות  ְלָדָקה,  ְולּו  ַהִמְגָרׁש 

ַה-70,  ְׁשנֹות  ֶׁשל 
נֹויַמן  ָדִני  ַמלִמילָיאן, 

אֹו יֹוִסי ִמְזָרִחי.
ֹזאת,  ְלעּוַמת  ֲאנּו, 
ָׁשעֹות  ְּבאֹוַתן  ָהַלְכנּו 
ְּבִמְׂשַחק  ִלְצּפֹות 
ְמַעְנֵיין:  ָּפחֹות  ֹלא 
ֶנֶגד  ַהׁשֹוְטִרים 
ִּבְכִביש  ַהֲחֵרִדים 

ֶׁשל  ֶאָחד  ְּבַצד  ִהְתָיַצְבנּו  ָׁשָּבת  ָּכל  ָרמֹות. 
אֹו  ֲאָבִנים  ִיְזְרקּו  ָהִאם  ְלָנֵחׁש  ְוִניִסינּו  ַהְּכִביׁש, 
ַהַמְפִגיִנים  ִסיְסָמאֹות  ֶאת  ְלָהִבין  ְוִניִסינּו  ֹלא, 
ְּכֶנֶגד ַהְנִסיָעה ְּבָׁשָּבת. ַהְּכִביׁש ִנְׁשַאר  ַהמֹוִחים 
ְוָלנּו  ְלַעְצַמם  ִסיְּפקּו  ַהֲחֵרִדים  ֲאָבל  ָּפתּוַח, 

ַּתֲעסּוָקה ְּבָׁשְּבתֹות ָקִיץ ֲארּוּכֹות.
ִלירּוָׁשְלִמים.  ַרק  ַהָׁשמּור  ַּתֲענּוג  ּוְלַבסֹוף 
ָרָעׁש  ַּבַהְפָסָקה  ָׁשַמענּו  ָיִמים  ְּבַכָמה  ָּפַעם 
ַמְנִמיְך  ָמטֹוס  ְוָרִאינּו  ֹראֵׁשנּו  ֶאת  ֵהַרְמנּו  ָחָזק, 
ְזַמן  ְּבַכָמה  )ָּפַעם  “ֲעָטרֹות”.  ַהְּתעּוָפה  ִלְׂשֶדה 
“ָּבארּוד”  ֶׁשִנְקָרא  ֶנֶפץ  חֹוְמֵרי  ֶׁשל  ָחָזק  ִּפיצּוץ 
ַהֶסַלע  ֶאת  ְלָפֵצַח  ּבֹו  ִהְׁשַתְמׁשּו  ֶׁשַהַקְּבָלִנים 

ִמי  ְל ַׁש ּו ר ְי ַה
ַהָקֶׁשה ֶׁשָעַליו ִנְבנּו ְׁשכּונֹות 

ִּפְסַגת  אֹו  ָרמֹות  ְּכמֹו  ֲחָדׁשֹות 
ְזֶאב, ִזיעֵזַע ֶאת ִקירֹות ַהִּכיָּתה. 
ֲאָבל ֵאין ְּכמֹו ַהֶׁשֶקט ֶׁשל ַהֶׁשֶלג.

ֶדֶרְך  חֹוִזים  ָהִיינּו  ְׁשָנַתִיים,  אֹו  ָׁשָנה  ְבּ ָּפַעם 
ַּבְּפִתיִתים  ַהִּכיָּתה  ֲחלֹונֹות 
ָלֶרֶדת.  ַמְתִחיִלים  ַהְלָבִנים 
ְמַׁשְחֶרֶרת  ָהיָתה  ַהמֹוָרה 
ְוָהִיינּו צֹוֲעִדים ְּבַצֲהלֹות  אֹוָתנּו, 
ָאָּבא  ַהיֹום,  ְלָמֳחַרת  ַהַּביָתה. 
ֶאת  ּופֹוֵתַח  אֹוִתי  ֵמִעיר  ָהָיה 
ְמכּוְרַּבל  ְּבעֹוִדי  ִריִסים  ַהְתּ
ֶהָעבֹות.  ַלְׂשִמיכֹות  ִמַתַחת 
ֵמָאֶׁשר  יֹוֵתר  ָׁשֵקט,  ָהָיה  ַהָּכל 

ְּביֹום ִּכיּפּור, ַקר, ָלָבן ְוָקסּום.
ָּכְך  ָּכל  ְוֹלא  ַּבְתָיה  ְּבַמְזֶּכֶרת  ָגר  ֲאִני  ַהיֹום 
ִנְׁשָאר  “ֲעָטרֹות”  ַהְּתעּוָפה  ִמְׂשֶדה  ִמְתַגעֵגַע. 
כּוַנת ַהּבּוָכִרים ִהְתַחְרָדה  ַרק ַמְחסֹום ָצָה”ִלי. ְשׁ
ְוֵאין יֹוֵתר ַׂשְחָקִנים ְּבִכיַּכר ַהְסַטְנָגה. ַהִּפיצּוִצים 
ָּפחֹות  ַהְרֵּבה  ִּבירּוָׁשַלִים  ָעַדִיין  ֶׁשִנְׁשָמִעים 
ִגְזָענּות  ֶׁשל  ְלֶסֶמל  ַהְפָכה  ּוֵבית”ר  ְּתִמיִמים 
ָׁשָנה,  ְבּ ֲאִני ִמְתַגעֵגַע. ָּפַעם  ְמאּוָסה. ַרק ַלֶׁשֶלג 
ַלֲחזֹור  רֹוֶצה  ֲאִני  ְלִׁשידּור,  עֹוֶלה  רֹוּפ  ְּכֶׁשָדִני 
ֶאת  ִיְפַתח  ֶׁשָאָּבא  ּוְלַחּכֹות  ַלְׂשִמיָכה  ִמַתַחת 

ַהְּתִריס. 
ִיַׁשי ֵלהַמן

מי היה הרב הראשי לצה”ל שתקע בשופר עם 
שחרור הכותל במלחמת ששת הימים?

עובדיה יוסף
שלמה גורן

מרדכי אליהו

העיר  אל  צה”ל  כוחות  פרצו  שער  איזה  דרך 
העתיקה במלחמת ששת הימים?

האריות
יפו

שכם

מי היה רמטכ”ל צה”ל במלחמת ששת הימים?
שאול מופז
יצחק רבין

דוד בן גוריון

הכי  השיר  את  שכתבה  המשוררת  שם  מה 
אתם  )האם  ירושלים?  שחרור  עם  מזוהה 

יודעים את שם השיר?(
נעמי שמר

רחל
לאה גולדברג

ְוִהֶנה ֲאִני ִמְתַהֵלְך ִלי,
ִּבְרחֹובֹות ְירּוָׁשַלִים,

ֶאֵליֶהם ָחַזְרנּו ְלָאַחר ָׁשִנים ַאְלָּפִיים,
ל, ַוֲאִני עֹוֵבר ּוִמְסַתכֵּ

ַהיֹוִנים ַהְלָבנֹות עֹוְקבֹות ַאֲחַרי ַּכֵצל.
ֲאָנִׁשים ִמָּכל ַהִמיִנים,

ֲאָנִׁשים שֹוִנים.
ִקְרַית ֶמֶלְך,

ּכּוַלם הֹוְלִכים ַּבֶדֶרְך.
ִמְׁשָּפחֹות הֹוְלכֹות ְּבָיַחד,

ַאֲהבֹות ְלֹלא ָּפָחד,
ְּכִעיר ֶׁשחּוְּבָרה ָלּה ַיְחָדיו,
ֹלא ְּתַאְכֵזב אֹוָתנּו ֲעְכָׁשיו.

ּוְבשּוק ַמֲחֶנה ְיהּוָדה צֹוֵעק מֹוֵכר ַהָפָלאֶפל:
“ּבֹואּו ִלְקנֹות ִּבְמׂשֹוׂש ֶּתֶבל!”

ְיָלִדים ִמְתרֹוְצִצים ֵּבין ַהַרְגָלִים,
ֶאל  ְּבֵייאּוׁש  ּוִמְסַּתְּכִלים  יֹוְׁשִבים  ַקְּבָצִנים 

ַהָׁשַמִים.
ַּבּכֹוֶתל ַהַמֲעָרִבי ִניָׂשאֹות ְּתִפילֹות,

“ָאָנא ֱאלֹוַהי ְׁשמֹור ָנא ַעל ְּבנֹוַתי ַהְקָטנֹות.”
ִעיר ה’ ָהִעיר ַהְקדֹוָׁשה ,

ה! ּכּוַלם נֹוְׂשִאים ְּתִפילֹות :ָאָנא ֶאִלי, ְּבַבָקָשׁ

ְירּוָׁשַלִיםטריויה
ַוֲאִני הֹוֵלְך,

ְוהֹוֵלְך,
ּוִמְסַתֵּבְך,

ַוֲעַדִיין ֹלא ֵמִבין,
ֵּבין  ֶׁשְמָׁשֶלֶבת  ִהיא  ַהֹזאת  ָהִעיר  ַדְווָקא  ַלָמה 

ַהאֹוְכלּוִסין,
ֲאִריֵאל,

ִיְׁשמֹור אֹוָתְך ָהֵאל.
ְוָהַחָייִלים ָהעֹוְמִדים ַעל חֹומֹוַתִייְך,

ֵמֵגִנים ַעל ֲחלֹומֹוַתִייְך, 
ִלהיֹות ִעיר ֶׁשל ָׁשלֹום.

ֵדי ָיַער, ׂשְְ
ַהְלַווִאי ֶׁשֹלא ֵּתְדִעי עֹוד ָצַער.

ְּכִליַלת יֹוִפי,
ָיָפה ַאְּת ְלֹלא דֹוִפי.

ָּכל ֶאֶבן,
ָּכל ֶּפַרח,
ָּכל ַעָנף,

ַהְלַווִאי ֶׁשיֹוְפֵיְך ַיְמִׁשיְך ְוִיְפַרח.

ַּכְתָבה )ְּכֶׁשָהיָתה ְּבִכיָּתה ה’(
ִניָצן גִליק


