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?הכצעקתה–יום המשפחה 

:ל"מדברי חז

כדי שבעין אחת יראה את מעלותיו של  ? נתנו לאדם שתי עינייםלמה "

. ןמפרמישלמאיר רבי  "ובעין השנייה יראה את חסרונות עצמו, חברו

 גשום חורף יום של הרהורים

 הישראלית המשפחתיות על

.פנינו ולאן ,בדורנו
  בו ,וקודר גשום חורף יום זה היה

  .מהעבודה "מוקדם" לחזור זכיתי

 ברחובה הייתי כבר17:00  בשעה

  מזכרת של והפסטורלי הראשי

  שובע לא לעולם שאני רחוב .בתיה

  .דרך בכל ברכב ,ברגל .בו מלעבור

 הפרעת .מהנושא סטיתי סתם אבל

 .בי הוטח זה ואז ...סליחה ,קשב

  עבודה מיום מותשים הורים ראיתי

  ,קטנים ילדים מוציאים ארוך

  בדמדומי מצהרונים ,פעוטות

 בבוקר לשם שהוכנסו ילדים .הלילה

  יום אור לראות זוכים ולא ,מוקדם

  איך עצמי את ושאלתי .בביתם

  היה לרובנו הרי ?הזה למצב הגענו

  איתנו שהיה ,אחד הורה לפחות

  ,גן בגילאי כשהיינו ,בינקותנו

  ,בביתנו היינו 14:00 –ב מקסימום

  צהריים ארוחת ,אמא של חום עם

 עם ער ומשחק ,וחמימה טובה

  ראשון דור זה .ואחיותינו אחינו

  שכך ,(שאחרון מאוד מקווה ואני)

  .שלו והילדות הינקות חיי מתנהלים

  ?לנו קרה מה עצמי את שואל ואני

  לזכור בשביל מבוגר מספיק עוד אני

  הטכנולוגיה בוא שעם לנו שהבטיחו

  פחות נעבוד כולנו ,המתקדמת

 משפחה זמן יותר הרבה לנו ויהיה

  של אימו שאמרה כמו אבל .ופנאי

  :פוגי מסיפורי ליפשיץ יודוקוליס

  להיות יכול המצב ,בני תתעודד"

   הוא אז ,גרוע יותר הרבה

יותר נהיה   אכן  והמצב   ,התעודד

  בקיטורים אשאר לא .לא אבל "...גרוע

  דבר לכן .מעשה לעשות יש .בלבד

  ,במקורותינו חיפוש :רקע חומר ,ראשון

  למה .משפחה של התפקיד בכלל מה

  הפלטפורמה את יצר עולם בורא

  לנו יצרו הכל סך ובכן ?הזו המיוחדת

  לרחם שתפקידה ,חיצונית רחם מעין

  באור אותנו לעטוף כלומר ,עלינו

  ,אהבה ,חום ,יציבות לנו לתת ,רחמים

  גדילה למידה של ,ומוגן בטוח מקום

 טבע שהטבע ,אדם בני שני י"ע ,וחינוך

  בילדים מותנית בלתי אהבה בהם

  של הנצחיות איך תהיתי רבות .שלהם

  והרי ?בגשמיות ביטוי לידי באה החיים

  !פוריות – עינינו לנגד ממש מוטל זה

 ילדים י"ע נצחיותינו את מבטאים אנחנו

 הם אותו ,שלנו מהגנים חלק בהם שיש

  משהו וכך ,סוף אין עד הלאה מעבירים

  ,לנו שדאגו כמו ולכן .נצח חיי חי מאיתנו

  גדולה באהבה ,מבפנים ,מחויבים אנו

  מדור המקל עובד וכך ,לילדינו לדאוג

  האם ,עצמנו לשאול עלינו וכאן .לדור

  את משפחתיות -להורות נותנים אנחנו

  ,הנעורים כמעיין ?לה הראוי המקום

מהזוית אולי !?נצח   חיי  לנו  שמאפשר

 החיים טעם את נרגיש ,הזו

  את נחגוג ?יותר טוב במשפחתיות

  .ויום יום בכל ומשפחה כהורים עצמינו

  ונהיה ,עדיפויות סדר קצת נשנה אולי

  זמן יותר להם נעניק ,ילדינו עם יותר

  אחר עתיד חסר מרדף ונשקול ,איכות

  שתייה כנגד בעבודה מזויפת יוקרה

  ,המתגבר כמעיין שהוא ,הנעורים ממעין

 כל על ולהתענג ללגום .והורות משפחה

  כמתנת ,לילדינו ונתינה אהבה של רגע

  יכול שבוחר מי) ממש חיים אלוהים

  לבורא פנימית הודייה או ברכה להוסיף

  שום לפספס לא .(כזה רגע כל על עולם

  ילדינו את לעטוף .משפחתיות של רגע

  הגדולה המתנה זו כי ,דרך בכל באהבה

  וגם ,לאדם להיות שיכולה ביותר

  ,עייפות של ביותר הקשים ברגעים

  בסך שאנחנו לדעת ,הילדים מול תסכול

  שיעורים השני את אחד מעבירים הכל

  עוברים הם כי ,נצחיים שיעורים .בחיים

  כך ,לדור מדור ומתחדדים ומתעדנים

  גם היא שלהם שההתפתחות

  סדר את לסדר וכך .שלנו ההתפתחות

  בכלל חיינו ואת בחיים שלנו העדיפות

רגב איל                              .בהתאם
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ה" ים ,וְֵאלֶּ טִּ ְשפָּ ר ,ַהםִּ  ֲאשֶּ

ים שִּ ם ,תָּ ְפֵניהֶּ י .לִּ ְקנֶּה כִּ  תִּ

ד בֶּ י עֶּ ְברִּ נִּים ֵשש ,עִּ  שָּ

ת ;יֲַעבֹד עִּ  יֵֵצא--ּוַבְשבִּ

י ְפשִּ מָּם ,ַלחָּ   ."חִּ
 ?”משפטים” בפרשת קורה מה אז

 בספר המרכזיות אחת היא הפרשה

  בין המקשרת החוליה ,הספרים

 שבעל התורה לבין שבכתב התורה

  למרגלות –ההתרחשות מקום .פה

  בעצם היא הפרשה רוב ,סיני הר

  שפורט ה"הקב של מונולוג

  עשרת .החוקים את לפרוטות

  עוד הקודמת מהפרשה הדברות

  צריך העם אך ברקע מהדהדות

 אל"מ יותר פרטניות הוראות

  החוקים המהותי ברובד  ."תרצח

  הקדומים הקודקסים את מזכירים

  מארכאולוגיה לנו המוכרים

  חמורבי חוקי - לדוגמא) והיסטוריה

  חוקי ,הספירה לפני 18ה מהמאה

  קדומים אך פחות מוכרים ,אשנונה

 19-20ה למאה שמשויכים יותר אף

 עם ,נשכח אל אך .(הספירה לפני

  חמורבי חוקי והדמיון הכבוד כל

   דוממים עומדים אשנונה וחוקי

 ,לעומתם .במוזיאון כפריטים היום

  ,המשפטים פרשת של הקודקס

  ונקודת יסוד מהווה ,ך"מהתנ כחלק

  הענפות המערכות לכל התייחסות

  שהתפתחו וכללים חוקים של

  המונותאיסטיות בציוויליזציות

  לדברי היחיד המאזין .המודרניות

 משה הוא הפרשה במהלך  'ה

 ,(והתרחק מהמעמד נבהל העם)

 את יעביר משה הפרשה בסוף

 אותם ויקריא לכתב ששמע הדברים

 החוקה עוסקת במה אז .לעם

 לעם שהייתה והאחרונה הראשונה

:הדינים תוכן  ?בהיסטוריה  ישראל

  ענישה דיני ,נזיקין דיני ,עבדות דיני

לחלש יחס ,וגניבה אלימות של במקרים

 שנת ,הרגלים שלושת ,השבת מצוות

 ,בחלב בשר ,טריפה איסור ,שמיטה

.זרה עבודה איסור

ה" :ב נפתחת הפרשה ים ,וְֵאלֶּ טִּ ְשפָּ   ,ַהםִּ

ר ים ֲאשֶּ שִּ ם ,תָּ ְפנֵיהֶּ ְקנֶּה כִּי .לִּ ד תִּ בֶּ  עֶּ

י ְברִּ נִּים ֵשש ,עִּ ת ;יֲַעבֹד שָּ עִּ   יֵֵצא--ּוַבְשבִּ

י ְפשִּ מָּם ,ַלחָּ   לראות נטייה יש ."חִּ

  הסוציאלי הפן את  אלה במשפטים

  לא .הקדום העברי החוק של המתקדם

  אפולוגטית אמירה מין נשמעת פעם

 אך 'ה בעיני טובה לא העבדות אומנם"

 פתח נותן ה"הקב הקיימת במציאות

  את נסיר אם ."העבד לשחרור

  אפשר מעינינו הוורודות המשקפיים

  כמה עוד האלה מהפסוקים ללמוד

 בשנה החירות כל קודם .עובדות

 מה .עברי לעבד רק מוקנית השביעית

  הביא  החברתי מחוקקה – לעשות

  לגבי .הנבחר העם לבני רק בשורה

  בעדינות אבל ,ותרמ – לעבד המכות

י)" יש יַכֶּה-וְכִּ ת אִּ ת אֹו ַעְבּדֹו-אֶּ תֹו-אֶּ   ,ֲאמָּ

ט   ַאְך.יִּמֵָּקם ,נָּקֹם--יָּדֹו ַתַחת ,ּוֵמת ,ַבֵשבֶּ

ם י ,יַֻקם ֹלא--יֲַעמֹד ,יֹוַמיִּם אֹו יֹום-אִּ   כִּ

 ,האלה החוקים למעשה ."(.הּוא ַכְספֹו

 ...מפוקפקת מוסרית מציאות משקפים

  זכות 21 במאה היום לנו יש האומנם

של  "הקדום  מוסר"ה    על    להתנשא

  לפחות ,העבדות על שאסרה בעולם

  ,מתקיימת העבדות בפועל .(רשמי באופן

  כאן נמצאת ובעצם מתעתעת ,משגשגת

 אם אותם לראות נוכל .ידינו על ממש

  את המקיפים השדות עבר אל נשקיף

  לעבר מבט נעיף ואם ,שלנו היישוב

  .שלנו במושבה הבנייה באתרי הפיגומים

 מעמד "עבדים"ל -המודרנית בעבדות

  או שהייה אישור חסרי הם -נחות חברתי

  הנהוגים העבודה תנאי .עבודה אישור

  אינם הם :עליהם חלים לא במדינה

  עליהם חלה לא ,מינימום שכר מקבלים

  קביעות להם אין ,עבודה שעות הגבלת

 .המעסיק של הטוב ברצונו תלויים ולכן

  ומפיקים מצוקתם את מנצלים המעסיקים

  את להגדיל מנת על המרב את מהם

  החוקי שמעמדם מכיוון .רווחיהם

  לרשויות מפנייה חוששים הם ,מפוקפק

  .זכויותיהם את לדרוש ממי להם ואין

 התחלף הקדם ימי של האלים השעבוד

   המאפיינים שני .מצוקה וניצול בהונאה

  בני של המסחור –העבדות של העיקריים

החברה לרוב העבדים של והזרות האדם

   ישראל של למציאות מאוד רלוונטיים –

  להר חוזרים אנחנו הפרשה בסיום .2016

  'ה וקול ההר את מכסה מסתורין ענן .סיני

  של להתבודדות למשה קורא הענן מתוך

                     .לילה וארבעים יום ארבעים

גורי אלכס               

:אמרת השבוע

אתם חושבים שאתם יכולים ואם אתם חושבים  אם " 

 "בשני המקרים אתם צודקים, שאינכם יכולים
הנרי פורד

     לפחות ,משפטים פרשת

 .לא ממש - העבדות בנושא

  בעולם חיים אנחנו ,לכאורה

  הכרזת .גלויה עבדות ללא

  ם"האו של האדם זכויות

 לא" כי קובעת 1948 משנת

  ,משועבד או עבד אדם יהיה

  ייאסרו בעבדים וסחר עבדות

  העבדות ."צורותיהם לכל

  בכל בחוק היום  אסורה

  מדינת) בעולם המדינות

  האחרונה  הייתה   מאוריטניה
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