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רגע של חשבון נפש
הרב מאיר נהוראי,
יו”ר בית הלל
ורב משואות יצחק
אחד המאפיינים המרכזים של חג הסוכות
הוא השמחה ,שכן מייחלים אנו לאסיף של
היבול ושמחים אנו על השפע הגדול שהשפיע
עלינו הקב”ה .אולם בשבת חול המועד בו
בזמן שקוראים אנו את מגילת קהלת נראה שמשהו מהשמחה נפגם .מגילת
קהלת משדרת פאסימיות יש בה חלקים מדכאים וקשים והיא עלולה לגרום
לנו לשלב ידיים ולהימנע ממעורבות ומעשייה מחשש שעיסוקנו הוא הבל
ורעות רוח .המגילה מבלבלת אותנו ולכאורה לא סוללת עבורנו דרך ברורה
בהתמודדות עם החיים.
זאת ועוד ,מגילת קהלת מלאה בסתירות פנימיות עד אשר עלתה מחשבה
אצל חכמים לגנוז את המגילה (בבלי שבת ל ע”א) .ספר קהלת מלא בסתירות
פנימיות ומהמפורסמות שבהן‘ :טוב כעס משחוק’ לעומת ‘לשחוק אמרתי
מהולל’‘ .ושבחתי אני את השמחה’ לעומת ‘ולשמחה מה זו עושה’ .דבריו
סותרים זה את זה ,ודבריו סותרים לדברי תורה .יסוד הפתרון של חז”ל
לקושי הוא התייחסות למסגרת הכללית של הספר‘ .ומפני מה לא גנזוהו?
מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה’ .בתחילתו הוא אומר‘ :מה
יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש’ ,ומכאן שמעל השמש יש
לו יתרון .בסופו הוא מסיים‘ :סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת
מצוותיו שמור כי זה כל האדם’ .מה המסר הטמון באלו הפסוקים שמנעה
את הדרמה שבגניזת קהלת?
בעולמנו אנו רגילים לחשב רווח מול הפסד ,כדאי או לא כדאי ,משתלם או
לא .קהלת בחתימת הספר פוסק ,שיש דבר אחד שאיני שוקל את כדאיותו
וזו עבודת ה’ .האנטיתזה בין השאלה שחוזרת ונשנית  -מה טוב לאדם ,ולא
נמצא שום דבר שהוא טוב לאדם  -ובין אותו פסוק אחרון ,שבו לא נאמר
מה טוב לאדם ,אלא מהו כל האדם ,פסוק הזה מבטא את עיקר כוונתו של
המחבר .קֹהלת אינו אומר ‘את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה טוב
לאדם’ ,אלא בצורה בולטת ומופגנת הוא אומר‘ :כי זה כל האדם’ .יראת שמים
היא ערך בפני עצמו ולא אמצעי להפיק ממנו תועלת זה חלק מהותי מהאדם.
אמנם רובו של הספר עוסק ברווחים ובהפסדים אבל סופו של הספר מציב
עובדה יראת ה’ היא כל האדם.
במהלך השנה כולה ניסינו בבית הלל ללכת ע”פ צוואתו של קהלת ולנסות
להאהיב שם שמים על פני החברה הישראלית לגווניה השונים .פרסמנו
פסקי הלכה וניירות עמדה שונים אשר זכו לתהודה גדולה בשיח הציבורי
ובכלי התקשורת השונים .הפסקים נכתבו באופן מקיף בשפה השווה לכל
נפש ,תוך נסיון להתייחס לבעיות המעסיקות את הדור ואת הקהילות .עבודת
ה’ היא “כל האדם” ומכאן החשיבות בהפצת תורה בקהלים שונים בארץ.
הקמנו מערכת ארגונית וזרוע ביצועית ,שיתפנו קהל רחב ומגוון ,ויצרנו מועצה
ציבורית שתתמוך ותאפשר לנו למצוא כיוונים שונים ומגוונים של עשייה
ושינוי .לא תמיד שואלים אנו “מה טוב לנו?” אלא משתדלים אנו להביא קול
מרכזי ,שמקרב את הציבור הרחב לתורה ויראת שמים.
אתגרים רבים עומדים לפתחנו בשנה הקרובה .מערכת הבחירות לרבנות
לימדה אותנו טוב יותר על הצמא הגדול של העם לרבנות שתהיה מעורבת
וקשובה לבעיות הדור והשעה .אנו נמצאים בשעה גורלית לתדמיתה של
מדינת ישראל ועלינו להתמודד עם שאלות נוקבות וסוגיות מורכבות כסוגיות
הגיור ,הנישואין בישראל ,בעיית העגונות ועוד .יותר מאי פעם ,יש צורך גדול
בדור שלנו ,להעצים את שילובה של האשה בקהילה ובעולם התורה וגם בזה
נשקיע מאמצים גדולים.
אנו נמשיך לפעול השנה לבניית גשרים בחברה הישראלית .בתחילת החורף
בשבת חיי שרה ,אנו עתידים להשיק את מיזם “שבת ישראלית” בו יסעדו
יחדיו משפחות חילוניות עם דתיות באלפי בתים ברחבי הארץ.
כל חיבור ליהדות וכל הזדהות עם קולה של ההלכה מביא לקידוש שם שמים
ו’זה כל האדם’ .אנו מזמינים אתכם קהל הקוראים והתומכים ,להיות שותפים
לדרך ולהפיץ את קולנו בשער בת רבים .נתפלל לפני הקב”ה שנוכל להמשיך
בצורה מכובדת ומרוממת לקדש שם שמים ברבים.
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"אחרי החגים יתחדש הכל"
הרבנית אושרה קורן,
חברת הנהלת בית הלל,
רבנית בקהילת "כינור
דוד" רעננה וראש בית
המדרש "מתן" שרון
השנה החדשה מציבה בפנינו הזדמנות להתחדשות ולשינוי.
עם זאת ,השינוי אינו תמיד פשוט .מה עומד בדרכנו? מדוע איננו מצליחים
להשתנות כפי שהיינו רוצים ,ומהם הכלים שיסייעו לנו להתקדם לקראת השינוי
המיוחל? ננסה לענות על שאלות אלו ועוד ,מתוך עיון בשתי אגדות חז"ל:
רבי מני היה מצוי לפני רבי יצחק בן אלישיב.
אמר לו :העשירים של בית חמי מצערים אותי.
אמר :ייעשו עניים ,ונעשו עניים.
אמר :דוחקים אותי.
אמר :יתעשרו ,והתעשרו.
אמר :לא מקובלת עלי אשתי.
אמר לו :מה שמה?
 חנה.אמר :תתייפי חנה ,ונתייפתה.
אמר לו :מתגאה עלי.
אמר לו :אם כך  -תחזור חנה לשחרוריתה,
וחזרה חנה לשחרוריתה.
רב מני פונה לרבו מתוך שאיפה לערוך שינויים בחייו .הוא אינו מרוצה מאשתו
וממעמדו החברתי .בסופו של דבר הוא חוזר לנקודה שממנה התחיל ,בלא
שנשתנה דבר .רב מני נשאר באותו המצב מפני שהוא מחפש את השינוי
במקום הלא נכון .הוא תולה את חוסר הסיפוק בחייו בגורמים חיצוניים ,הדברים
שהוא מבקש לשנות כדי להגיע לשמחה ,הם חיצוניים לו ואף אינם תלויים בו.
במקום לחפש את השינוי בעצמו ,במעשיו ובאורחותיו ,רב מני רוצה שאחרים
ישתנו בעבורו ,והוא אף מבקש מרבי יצחק להתפלל בשבילו .למעשה ,רב מני
אינו עובר תהליך אישי כלל ,ובסופו של דבר הוא נותר ללא שינוי ,לא פנימי
ולא חיצוני.
אל לא לאדם לפנות לרבו ,למוריו ,למשפחתו ,ולסביבתו כדי שיעשו את העבודה
בשבילו .כדי ליצור חידוש ושינוי אמתי ,על האדם לעבור תהליך של עבודה
פנימית מתוך הכרה ש"אין הדבר תלוי אלא בי".
לעומת סיפורו של רב מני ,המתאר ניסיון לא מוצלח לשינוי ,מעניין ללמוד על
תחילת דרכו של רבי עקיבא:
מה הייתה תחילתו של ר' עקיבא?
אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום
פעם אחת היה עומד על פי הבאר
אמר  -מי חקק אבן זו
אמרו לו  -המים שתדיר נופלים עליה בכל יום
אמרו לו  -עקיבא ,אין אתה קורא :אבנים ,שחקו מים
מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו
מה רך פסל את הקשה
דברי תורה שקשין כברזל  -על אחת כמה וכמה שיחקקו את
לבי שהוא בשר ודם.
מיד חזר ללמוד תורה.
הלך הוא ובנו ,וישבו אצל מלמד תינוקות.
אמר לו :רבי ,למדני תורה!
אחז רבי עקיבא בראש הלוח ,ובנו בראש הלוח.
כתב לו אלף בית ולמדה ,אלף תיו ולמדה ,תורת כוהנים ולמדה.
היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה.

אמר לו רבי טרפון :עקיבא ,עליך הכתוב אומר" :מבכי
נהרות חבש ,ותעלומה יוציא אור" (איוב כח ,יא) דברים
המסותרים מבני אדם ,הוציאם ר' עקיבא לאורה.
מתוך המדרש עולים המחסומים שעשויים לעמוד בפני האדם החפץ
בשינוי ,והכלים השונים להתמודדות.
בראש ובראשונה עומדים בפני האדם מחסומים מתוכו -חוסר האמונה
של האדם בעצמו ובכוחו להשתנות; בשלב שבו האדם צבר ניסיון חיים
ארוך ,והינו בעל אישיות מעוצבת ,קשה לעבור שינוי כה משמעותי .רבי
עקיבא רועה צאן במשך רוב שנותיו ,יתכן שתמיד אמר לעצמו' ,מעולם
לא למדתי צורת אות ,אני פשוט לא מסוגל כעת להשתנות'! מתוך
התבוננות בתופעת טבע ,מגלה רבי עקיבא שגם הוא מסוגל להשתנות.
רבי עקיבא מבין שכשם שהמים בזרימתם משנים את צורתו של האבן,
כך על ידי לימוד תורה בהתמדה ובהשקעה מתמשכת ,דברי התורה
מסוגלים לחלחל ללב האדם .רבי עקיבא עובר קודם שינוי תודעתי,
ובעקבותיו שינוי ממשי בחייו .השינוי אינו מתרחש בבת אחת ,אלא
בתהליך ארוך של עבודה ,של טיפה ועוד טיפה המחלחלות בנפשו.
על המניעות העומדות בפני האדם המעוניין לעבור שינוי ,כותב רבי נחמן
בליקוטי מוהר"ן" :והמניעה הגדולה בכל המניעות היא מניעת המוח".
כדי לחולל שינוי ,על האדם לעבור שינוי תפיסה ,ולהבין שהמניעה
והמחסומים מצויים לרוב בתוך נפשו .ברגע שיאמין בעצמו ,הוא יצליח
לפתוח את עצמו לאפשרות השינוי.

דרכו של רבי עקיבא היא דגם לשינוי שתלוי באמונת האדם בכוחותיו
וביכולתו לשנות באומץ את מעשיו ואת חייו .דרך זו כוללת תהליך ארוך
של עבודה הדרגתית וסבלנות ,ומוכנות לשאול שאלות ולברר בירורי
עומק ,ומתוך כך להגיע לגילויים חדשים.

"מיד חזר ולמד תורה" -ברגע שרבי עקיבא החליט ,או יותר נכון -
האמין שהוא מסוגל ,מיד הוא פעל ,הלך ללמוד תורה .בעניין זה ,כותב
רב צדוק:
"ראשית כניסת האדם לעבודת ה' צריך להיות בחיפזון  ...מפני שההתחלה
לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם ,צריך לשמור
הרגע שמתעורר בו רצון ה ' ,ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת  ...ואחר
כך שוב ילך במתינות לאט".

כשם שהדברים נכונים לגבי שינוי וחידוש בחיי הפרט ,כן הם בחיי
הציבור .לצורך כך אנו נדרשים לאומץ רב ,מתוך אמונה בדרכנו ,בלא
בושה וחשש מפני "מה יגידו" .כל זאת מתוך שאיפה לחדש בהתאם
למציאות המתחדשת ,יחד עם חיבור עמוק למסורת .עם זאת ,עלינו
להתאזר בסבלנות ,מתוך אמונה בכוחם של תהליכי שינוי ארוכי טווח,
להטות אוזן לציבור ולצרכיו ,ולהקשיב לקולות העולים מבתי המדרש
השונים.

רב צדוק מדריך כיצד לנהוג כאשר מתעורר באדם רצון להתחיל בעבודת
ה' .כאשר האדם מבקש לעשות שינוי ,בתחילת הדרך עליו למהר ולאחוז
ברגע ,שמא יחלוף .ולאחר מכן יוכל לפנות שוב להליכה מתונה ,מתוך
תהליך ,בבחינת "אבנים שחקו מים".
שהכְ ּתה
כך היא דרכו של רבי עקיבא המתוארת במדרש ,מתוך ההבנה ִ
בו ,מיד הלך ולמד תורה .ברגע זה מתחיל תהליך ארוך .הוא פונה ללמוד
א-ב מהיסודות ,מתוך התמדה וסבלנות ,קומה אחר קומה" ,ולמדּה
עד שלמד כל התורה כולה".
המחסום השני העומד בפני המבקש להשתנות ,הוא העיסוק בתגובות
הסביבה ,תחושת הבושה ,והמחשבה "מה יגידו?" רבי עקיבא יכול
לוותר מתוך תחושת בושה ,מה פתאום להתחיל ללמוד בגיל ארבעים?!
להתחיל מחדש לאחר שנים של רעיית צאן ,וללמוד יחד עם בנו ועם
ילדים קטנים נוספים?! רבי עקיבא מתגבר על מחסום הבושה ,והולך
אצל מלמד תינוקות ,יחד עם בנו .קושי זה עומד פעמים רבות בפני
בעלי תשובה ועולים חדשים ,ועל כולנו ללמוד מתוך התגברותם ,כיצד
לנהוג באומץ וגבורה מתוך רצון להשתנות ולהתחדש.
לאחר מכן רבי עקיבא עושה צעד נוסף .לאחר שלמד והפנים את
החומר ,הוא מתחיל לשאול שאלות" ,רבותי ,פתחו לי טעם משנה".
"חזר ושאלן והעמידן בדברים" ,דווקא רבי עקיבא שמגיע מבחוץ,
מתבונן ומצליח לשאול שאלות שאחרים לא שאלו לפניו ,ומתוך כך
מגלה נסתרות בתורה .הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את הרעיונות
העמוקים הנמצאים בתורה ,ומגלה אותם בעולם בעולם על-ידי ראייתו
המעמיקה .עליו אמר רבי טרפון" ,דברים המסותרים מבני אדם ,הוציאם
רבי עקיבא לאורה" .היכולת של האדם לערוך בירור ולשאול שאלות על
חייו ,על המציאות ,על התורה ,היא המאפשרת ראייה חדשה ועמוקה,

רבי עקיבא זכה להיות לעיקר תורה שבעל-פה ,ולגדול התנאים בכל
הדורות ,בזכות השילוב הזה ובזכות יכולתו להכיל את בתי המדרש
השונים .שילוב זה מאפשר בכל דור ודור גילויים חדשים בתורה ,מתוך
חיבור עמוק למסורת התורה שבעל-פה .לכל זאת ניתן להוסיף את
אישיותו המיוחדת ואהבת הבריות הרבה של רבי עקיבא ,שוודאי תרמה
ליכולת החיבור ולראיית "דברי א-לוקים חיים" בשני בתי המדרש.
רבי עקיבא מלמדנו ,עד כמה דרכו יכולה להוביל לשינוי באדם ,ובכל
עולם התורה.

חדשות
רוצים להיות חלק ממשהו גדול? הצטרפו
גם אתם למיזם "שבת ישראלית"!
רבני בית הלל יוצאים במיזם מיוחד במינו " -שבת ישראלית".
בשבת זו ,שבת "חיי שרה" כ"א בחשוון תשע"ד  26באוקטובר
ייפגשו אלפי משפחות של דתיים וחילוניים מכל רחבי הארץ
לסעודת שבת משותפת ,על מנת ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי
בין חילונים ודתיים ,לחוות את חוויית שולחן השבת יחדיו ,ולהאיר
את פניה היפות של היהדות  -יהדות השייכת לכולם.
מטרות המיזם הן חיזוק לכידות החברה הישראלית ,חיבור בין
דתיים לחילוניים וחגיגת השבת כערך קהילתי וכמרכיב חיוני
בזהות היהודית .אנו מקווים כי בעקבות שבת זו יתעורר שיח
ציבורי על עיצוב פני השבת במרחב הציבורי במדינת ישראל.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למטרה חשובה זו ,לחפש
פרטנר לאירוח לשבת ולהירשם באתר שלנו.
הנרשמים יקבלו חומרים מ"בית הלל" ,שיכללו רעיונות לשיח,
הסברים ,משחקים לשולחן השבת ועוד הפתעות.
להרשמה www.beithillel.org.il
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על סדר היום

הלך וישב לו לפני ר' אליעזר ור' יהושע.
אמר להם :רבותי ,פתחו לי טעם משנה
כיוון שאמרו לו הלכה אחת ,הלך וישב לו בינו לבין עצמו
אמר :אלף זו למה נכתבה? בית זו למה נכתבה? דבר זה
למה נאמר?
חזר ושאלן והעמידן בדברים....

ודרכה יצליח להגיע אל השינוי המיוחל.
רבי עקיבא בוחר לשבת לפני רבי אליעזר ורבי יהושע .אין הוא יושב
ומשנן את דבריו של רב אחד ,אלא מקבל משניהם ,ומתוך כך תורתו
יונקת משני יסודות .מרבי אליעזר ,המייצג את בית מדרשו של שמאי,
ומסמל את השימור והמסורת ,עליו אומר רבן יוחנן בן זכאי "בור סוד
שאינו מאבד טיפה" .ומצד שני ,מרבי יהושע ,המייצג את בית מדרשו
של הלל ,ומסמל את החידוש והיצירתיות בתוך בית המדרש .וכך
למעשה ,תורתו של רבי עקיבא מתייחדת בשילוב המסורת והחידוש.
גם כאשר דבריו נראים כחדשים ,הם נעשים מתוך חיבור עמוק לסיני,
כפי שמעידה הגמרא במנחות :הגמרא מתארת את משה רבנו יושב
בבית מדרשו של רבי עקיבא ואינו מבין דבר .משה נחלש כאשר הוא
שומע את חידושיו הרבים של רבי עקיבא ,וחושש שמא התנתק מן
המסורת .אך כאשר בתשובה לשאלת תלמידיו ,עונה רבי עקיבא,
"הלכה למשה מסיני" ,נתיישבה דעתו של משה.

"ובלכתך בדרך" :הלכות דרכים
הרב יואל בן-נון ,חבר
ארגון בית הלל וראש
ישיבת הקיבוץ הדתי
לשעבר
מבוא:
מציאות חיינו ,שבה אנו נמצאים בדרכים לא פחות מאשר
בבית ,לא פעלה בעצמה כזאת בדורות שעברו .החיים אז
היו מרוכזים יותר במעגלים הטבעיים והיציאה לדרך הייתה
קצת חריגה .בוודאי שלא נסעו אז בכלי רכב מהירים ,כל כך
הרבה אנשים ,כל כך הרבה זמן ,ושעות רבות בכל יום ,ובכל
מקום.
את המסגרת של הלכות דרכים צריך ליצור ,לא יש מאין,
אבל בהחלט יש ִמיֵ ּׁש ,כפי שהיה צורך גמור בהלכות צבא
ומלחמה ,בהלכה ורפואה ,בטכנולוגיה והלכה ,ועוד .ברור לי,
שעוד יתרבו הלכות דרכים ויתעצמו ,יתפרטו ויתבררו מתוך
העיון בתורה ובצורכי החיים כאחד ,ולא יפחתו כלל מהלכות
קריאת-שמע ותפילה ,כפי שניתן ללמוד מלשון התורה –
"ובלכתך בדרך".
המשימה העיקרית שלפנינו ,להאיר את אור ה' במרחבי
התורה וההלכה בתוך מציאות חיינו ,כבדה היא מאוד .בתחום
זה של הלכות דרכים ,אנו ניצבים במערכה כבירה על חייהם
ובריאותם של רבבות אלפי אנשים מישראל ובני אדם בכלל,
שנמצאים כל יום בסכנת נפשות עצומה בנסיעות הרבות
שבכבישים .הכלל היסודי של "חמירא סכנתא מאיסורא",
ו"ספק סכנתא לחומרא" (חולין ט ע"ב – י ע"א) צריך תמיד
לעמוד לנגד עינינו ,כי אין ספק שמחללים אפילו שבתות הרבה
על ספק פיקוח נפש של איש אחד ,ואם נצליח בע"ה במאמץ
משותף ומתמשך לצמצם את מספר ההרוגים והפצועים
בדרכים (כמה מאות הרוגים בכל שנה במדינת ישראל!),
אולי יזכה ה' אותנו ,ויאיר פניו אלינו גם בכל מערכות חיינו,
כפי שאנחנו משוועים אליו בוקר וערב בתחנון "ואנחנו לא
נדע מה נעשה כי עליך עינינו" (תפילת יהושפט מלך יהודה
מול פני המלחמה ,דברי-הימים-ב ,כ' ,יב).
ואם נצליח להציל אפילו נפש אחת בע"ה ,דיינו להודות
ולהלל ,ונמשיך להתאמץ לשכנע ולהציל ,עד שלא ייהרג אדם
בדרכים ,ואז נזכה בע"ה שתשרה שכינה בתוכנו ממש.
כתב הסמ"ע (ספר מאירת עיניים ,שחיברו ר' יהושע פאלק
על שולחן ערוך ,חושן-משפט ,ונדפס לראשונה בפראג בשנת
ה' שס"ו... :)1606 ,כשסיעת אנשים הולכים בדרך ...כיוון
שנתחברו לילך ביחד[ ...ויש תקלה לחמור אחד ,או לעגלה],
אין חבריו רשאין ליפרד עם חמוריהם ולהניח זה עם חמורו
לבדו בדרך .כאן אנו למדים את העיקרון של אחריות הדדית
במיוחד בדרכים ,ובמיוחד לאלה שיצאו יחד לדרך .אולם
האחריות ההדדית בימינו מקיפה הרבה יותר (כמו ביטוח
מקיף! מפני שכל מי שנוסע בדרכים ,סומך על נהיגתם של
אלפי נהגים אחרים שנוסעים מולו ,לפניו ואחריו ,ואין הוא
מכיר כלל את מי שנוהג מולו וחולף על פניו ,גם אין לו מושג
אם הוא צלול וערני אם לאו ,אם הוא זהיר אם לאו ,אם הוא
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צדיק אם לאו ,אם הוא מבני עמנו אם לאו  -ונמצא שכולם
סומכים על כולם ,ומפקידים את חייהם בידי כולם ,ואין אחריות
הדדית גדולה מזו .בשולחן-ערוך (חושן משפט סימן ער"ב ,יד)
מסיים שם בעניין שתי ספינות ושני גמלים בדרך צרה (=זכות
קדימה) ,ואומר" :ובזה וכיוצא בו נאמר :בצדק תשפט עמיתך"
(ויקרא י"ט ,טו)

להלן קיצור מפתיחת הלכות דרכים:

א .חומרת הסכנה
הסכנה הגדולה ביותר בימינו היא סכנת תאונות דרכים ,ותאונות בכלל .תאונות
רבות אינן אלא מעשי רצח בשגגה ,או ברשלנות ,ולא "תאונה" בבחינת "והא-
להים ִאנה לידו" .האוחז בהגה כמו אוחז נשק בידו( .תודתי לרב יוסף צבי רימון
על הערה זו) .לפני שיוצאים לכל נסיעה ברכב ,חובה הלכתית לבדוק שהרכב
תקין .אסור לנסוע ברכב שאין ידוע מה טיבו ,או ברכב שיש בו תקלה כלשהי
בחלקים הקריטיים (כגון ,צמיגים ,מעצורים ,הגה ,חגורות ביטחון ,אורות בלילה
ובחורף ,וכד').
אסור לצאת לדרך עד שכל הנוסעים יהיו חגורים בחגורות ביטחון .מי שאינו
חגור עלול לסכן בזמן תאונה ,גם את חייו שלו וגם את חיי הנוסעים האחרים,
אם הוא נהדף עליהם.
אסור באיסור חמור לנהוג בעייפות ,או אחרי שתיית אלכוהול ,אפילו 'קצת'.
רבים חושבים שאין השפעה לקצת יין או בירה .זאת טעות חמורה שסופה
שפיכות דמים .תפיסת המרחב ואומדנת המרחק משתנים באופן מסוכן גם
במעט אלכוהול.
נפסק בשולחן-ערוך" :כהן ששתה רביעית ההין לא ישא את כפיו (שו"ע
אורח-חיים קכ"ח ל"ח) ,וכהן שהרג נפש אפילו בשוגג לא ישא את כפיו
לעולם ,אפילו עשה תשובה (המחבר שם ,קכ"ח ל"ה) ,והרמ"א מתיר רק אם
עשה תשובה".
"ובפ ִרשכם כפיכם ַאעלים עיני
הלכה זו מבוססת על הפסוק בישעיהו (א' ט"ו) – ָ
מכם ,גם כי תרבו תפלה אינני ש ֵֹמ ַע – ידיכם דמים מלאו"; אף שבכל הפוסקים
נזכרה רק 'נשיאת כפים' ,מלשון הנביא עולה שהוא הדין בשליח ציבור לתפילה,
וכך כתב ר' יצחק מוינה (מגדולי הפוסקים באשכנז בימי בעלי התוספות' ,אור
זרוע' ,חלק א' סימן קי"ב).
לעניות דעתי ,יש להחמיר בתאונות דרכים כדעת המחבר (וכך פסק הרב עובדיה
יוסף שליט"א בשו"ת יחוה דעת ,חלק ה' סימן ט"ז) ,ולתקן תקנה בקהילות
שמי שהרג נפש בתאונה לא יעבור לפני התיבה ,ולא יקרא בתורה ,ואם הוא
כהן לא ישא את כפיו ,כדי שיפסיקו לזלזל בסכנת נפשות ,כי רבים חללי
הדרכים מחללי המלחמות .אבל אם חוששים שלא לנעול את דלתי התשובה
כדעת הרמ"א (שם ,וכן אורח חיים נ"ג ה בעקבות תשובת 'אור זרוע') ,רצוי על
כל פנים לקבוע תקנה כזו לזמן מסוים ,לפחות לשנה (זמן שמשפחת ההרוג
מתאבלת עליו תדיר) ,או לשנים אחדות ,כדי לבטא את חומרת יחסנו לשפיכות
הדמים המשתוללת בכבישים.
מי שהרג נפש בתאונת שוגג ,אם יש לו חלק באשמה ,צריך כפרה ,וראוי לו
שיגלה ממקומו כדין תורה (כך פסק הרב שאול ישראלי זצ"ל ,הלכה במעשה
שהיה) ושלא ינהג ברכב כלל ,לפחות עד שתעבור שנה ,אפילו אם לא שללו
את רישיונו .מי שעבר ברשלנות ,וכל שכן מי שהורשע שלוש פעמים בעברות
תנועה שיש בהן כדי לסכן חיים ,אסור לו לנהוג ברכב כלל "עד שיוכיח שהשתנה"
בעברה (כמו שוחט שנתפס שלוש פעמים שהוציא טרפה
כיוון שהוא מוחזק ֵ
מתחת ידו ,כפסק הרמ"א לשו"ע יורה דעה קי"ט י"ח ,ולחושן משפט ש"ו ח),
אפילו אם לא שללו את רשיונו.
מי שנוהג ברכב בלי רישיון וביטוח חובה ,או במצב של שלילת רישיון – אין
לו כפרה .כל מי שיכול חייב למונעו .מצווה גדולה להסגירו למשטרה ,כמו כל
עבריין דרכים וכל מי שמסכן חיי אדם.
אסור לתת מפתחות רכב לנהג צעיר שאינו מנוסה דיו ,אפילו אם יש לו רישיון,
אלא חובה להתלוות אליו כנהג מבוגר – חונך ,ובתנאי שהחונך איננו הרפתקן
בעצמו .מי שיוצא לטיול או לבילוי ,ואיננו בטוח שיהיה ערני לחלוטין בזמן
הנסיעה בחזרה ,אסור לו לנהוג ,ואסור לתת לו לנהוג אלא ינהג מישהו אחר,
או יחזרו במונית או באוטובוס.
למותר לציין שמי שעובר על חוקי התנועה במזיד ,או ברשלנות מתנשאת ,הוא
עבריין גמור ,שהרי שם דמים בביתו ,כלומר ברכבו ,ועומד על דם רעהו .דינו
חמור יותר ממי שחילל שבת במזיד שהרי שבת נדחית מפני סכנת נפשות
(אורח-חיים שכ"ט) ,וחמירא סכנתא מאיסורא.
מכאן נובעת חובה הלכתית ללמוד וללמד היטב כדי לשמור ולעשות את כל
חוקי התנועה הנוהגים במדינת ישראל על כל פרטיהם ,ואף את חוקי התנועה
המחמירים יותר (אם יש כאלה) במדינות אחרות ,ולהתייחס אליהם כמו להלכות

ב .סבלנות בדרכים
כשיוצאים לדרך בנסיעה ,צריך לקחת בחשבון את הזמן ולהצטייד
בסבלנות ,וראוי להוסיף על זמן הנסיעה בגלל הלחץ בכבישים.
סיבה עיקרית לתאונות דרכים קשות שבהן נהרגים עשרות אנשים
בכל שנה ונפצעים מאות ,היא הלחץ הנפשי של נהגים ממהרים.
נהגים ממהרים עוקפים מימין ומשמאל ,עוקפים בכביש לא-פנוי
בתקווה להספיק ,חוצים צמתים בצורה מסוכנת ,ומסכנים את חייהם
וחיי אחרים.
הלחץ הנפשי הלוחץ על הדוושה יש בו שני מרכיבים:
" .1אני ממהר"! "אני מאחר"! "מחכים לי"! "יש לי ישיבה חשובה"" ,דיון
דחוף"" ,שיעור חיוני" ,וכיו"ב – שום דבר מכל אלה לא מתיר לסכן חיי
אדם ,או לפצוע אותו ,ורוב רובם של התירוצים האלה לא מתירים אפילו
הפסד ממון מרובה .התאונות גורמות למשק נזק כלכלי עצום.
הלחץ הנפשי נגמר ברגע שאתה מתחיל לנהוג .אין שום אפשרות להגיע
מהר יותר .אם אתה מאחר ,או מפסיד משהו חשוב ,אמור לעצמך שיהא
הדבר כפרת עוונות ,ו"כל מה דעביד רחמנא ,לטב עביד" .הקפד להודיע
שאתה מאחר ,או לא מגיע ,שלא להוסיף גם גנבת דעת על האיחור.
" .2מעצבן לנסוע אחרי משאית עמוסה" במהירות של  60-50קמ"ש,
ואפילו  80-70קמ"ש .מיצוי היכולת של הרכב ושל הכביש מביא לתחושת
סיפוק עמוקה של היצר – תחושת כוח ועוצמה ,תחושה של הישג ,כמו
ניצחון בתחרות ספורט או במאבק כוח .מי שנוהג כהלכה אף נתפס
כ"טמבל"" ,פראייר" ,ושאר כינויי הבל .הדחף לעקוף ולחתוך בצורה
מסוכנת בא מן היצר ולא מן השכל.
דרכה של תורה ,והדרכת המוסר הכלל-אנושי ,היא תמיד להתגבר על
היצר :להשליט את השכל ,את המידות הטובות ואת הרצון המוסרי
– על היצר הפראי" .איזהו גיבור הכובש את יצרו".
והנה אנו רואים אנשים לא מעטים וביניהם גם בני תורה ותלמידי
חכמים ,שכל חייהם כובשים את יצרם בתאוותיהם ,תאוות נשים ואוכל
ודיבור ,ורק כשהם נוהגים ברכב ,היצר לוחץ על הדוושה ,והם נהנים עד
מאוד "לטוס כל-כך נמוך" .לעתים אף מתגאים בכך בפני עצמם ,ובפני
זולתם ,ושוכחים כליל כלל יסודי בהלכה" :סכנתא חמירא מאיסורא".
אילו חשבו שחציית כביש במקום אסור ,או רמזור בצהוב  /ספק אדום,
דומה להרהורי עברה ,וחמור כמו חשש גילוי עריות ,היו נוהגים אחרת.
לפיכך ,צריך לחנך לזהירות בדרכים ,גם מכוח המוסר וההלכה (הרב
רא"ם הכהן ראש ישיבת עתניאל ,אמר לי שהוא לא לוקח לעדי חתונה
מי שעוקפים בקו לבן ,וכדומה ,כי הם פסולים לעדות!) .רבים חושבים
שאפשר לנהוג מהר ולא תמיד לפי החוק ,ועדיין אין בכך סכנה ,מפני
שהם סומכים על עצמם ועל נהיגתם .טענה זו דומה למי שעובר על
גזֵ רת חכמים וסומך על עצמו שבאיסור תורה לא ייכשל ,הניסיון מורה
שדווקא הוא עלול להיכשל ,וכן לימדונו חז"ל (בהטיית הנר בליל שבת,
שבת י"ב ע"ב) .החוקים הם הצטברות של ניסיון רב שנים ,כמו גזרות
חכמים ,להרחיק את האדם מן הסכנה גם אם היא רחוקה.
אסור בהחלט להתווכח ,וכל שכן לריב עם נהג אחר או לקללו ,אפילו
אם עבר עברה חמורה ,ואף אם פגע בך או במישהו אחר.
מותר בהחלט ,ואף מצווה ,להצטייד במצלמה ,לצלם נהג מתפרע כדי
להגיש תלונה .אם יש ריב בין נהגים ,מותר להפעיל טייפ להקליט ,ולהעיד
נגד מי שפשע .אבל אסור להתערב במריבה מחשש סכנת נפשות.
ג .ספק סכנה
כלל יסודי בהלכות דרכים – כל ספק לחומרא!
נהג! יש לך ספק קל אם ניתן להשלים עקיפה – אסור לך לעקוף! יש לך
ספק קל אם אפשר לבלום במרחק שלך מהרכב שלפניך ,עצור והגדל
מרחק! יש לך ספק קל אם ניתן לחצות או לפנות – חכה!
תנשום אוויר ,תשיר לך שיר ,סבלנות חשובה כמו דלק!
קח משקה או אוכל לנסיעה לשמירת הערנות ,ומשהו לעשות אם
תיקלע לפקק שבו עומדים דקות ארוכות .קח קלטת או דיסק – שיר
את השירים האהובים עליך .זכותך הבלעדית כנהג לקבוע מה שומעים
ברדיו או בדיסק של הרכב ,כי השמיעה חשובה קודם כול לערנותך.
אל תתעצבן ואל תילחץ .אסור לנהוג בלחץ נפשי ,לא בעצבים ,ולא

חדשות

מתנקים מעבירות התנועה בשנה
החדשה

"בית הלל" ועמותת "אור ירוק" ,יצאו יחדיו לפני ראש השנה
בקריאה לציבור בישראל לכבוד השנה החדשה ,למען עשיית
תיקון ועריכת חשבון נפש בנושא עבירות התנועה.
האויב הקטלני ביותר של מדינת ישראל הוא תאונות הדרכים .לכן
בחרו השנה רבני ורבניות "בית הלל" לצאת בחודש אלול  -חודש
הרחמים והסליחות  ,ובתחילת השנה בקריאה לציבור הישראלי
לערוך חשבון נפש אמיתי בכל הנוגע לתרבות הנהיגה.
רבני ורבניות "בית הלל" קוראים לציבור בכל רחבי
הארץ להימנע מכל התנהגות אסורה ומסוכנת בשעת נסיעה,
כולל :נסיעה מעל למהירות המותרת ,שימוש בטלפון סלולארי
ללא דיבורית ,שליחת וקריאת הודעות טקסט במהלך נהיגה ,אי
ציות לרמזורים ולתמרורים ,וגם מחניה ועצירה במקום אסור.
רבני ורבניות בית הלל הסבירו לציבור המתפללים והתלמידים,
כי בכל יום ,נמצאים אלפי אנשים בישראל ובעולם כולו בסכנת
נפשות עצומה בנסיעות הרבות בכבישים .אין ערך בעיסוק
בתשובה ,סליחה וכפרה כלפי אלוקים ואדם כל עוד אנו עוברים
עבירות תנועה המסכנות חיי אדם מדי שניה בשנייה .אנו
ממליצים לומר לפני כל נהיגה "תפילה לנהג ולנהגת" אותה
כתב הרב ד"ר דוד מישלוב .לתפילה אין גדרים הלכתיים וניתן
לומר אותה גם בנסיעות קצרות וגם בתוך העיר .ניתן לראות את
התפילה באתר "בית הלל" , www.beithillel.org.ilכרטיסים
עם תפילת הדרך ועם "תפילה לנהג ולנהגת" ניתן להשיג בכתובת:
מושב חמד  ,5029500או בטל'.03-9607156 :
הרב מאיר נהוראי ,יו"ר בית הלל אמר בנושא ":בימים אלו
זועקים ומתפללים 'מי יחיה ומי ימות מי בקצו ומי לא בקצו
 ...ולבסוף מפטירים אנו' :ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את
רוע הגזירה' .אנו מתפללים לבריאות ומרגישים שחיינו מופקדים
בידי הקב"ה שהרי האדם ציץ נובל .אולם מאידך מוטלת עלינו
אחריות להשתדלות גדולה ולנהוג בזהירות שחלילה לא נפגע
בזולת .כל אחד מאתנו יעשה מאמץ נוסף ויחשוב מה הוא
מקבל על עצמו לעשות טוב יותר הן בזהירות בשעת הנהיגה
והן בתרבות הנהיגה להחליף את העצבנות בחיוך להיות סלחן
לאחרים ואדיב יותר לזולת"
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על סדר היום

מחייבות מדאורייתא ,ב"שולחן ערוך" שצריך להיכתב ב"דם הנפש".
וגם נכון ,לענ"ד ,לתקן בקהילות "מי שברך" מיוחד לכל מי שנוהג בכביש
על פי החוק ובזהירות ,ואינו מסכן את עצמו ואת חיי זולתו .בל ייחשב
"גיבור" ו"בעל-יכולת" נהג פושע ,שמזלזל בחיי אדם.

בעייפות! זכור ,חייך וחיי אוהביך וחבריך נתונים בכף המאזניים ובידיך
שלך ,ממש כמו היה הרגע הזה יום הדין הגדול והנורא ,ראש השנה,
ימים נוראים":מי יחיה?! ומי ימות?! מי בקיצו?! ומי לא בקיצו?! ...מי
באש ..מי בחיה ..ומי במגפה?!"
נהג לחוץ או עייף חייב לעצור בצד ,לרדת מהכביש ,לרדת מן הרכב
– לשתות ,לרחוץ פנים ,ואף לישון ,ורק אחר-כך להמשיך בדרכו .אם
אחר יכול לנהוג ,אל יתבייש להתחלף ,כי בזה הוא מציל חיים ,וכל
אדם – עולם מלא.
כל מי שסיים את לימודי הנהיגה וקיבל רישיון ,ראוי לערוך לכבודו טקס
בבית הכנסת ,כעין מעמד בר-מצוה לעונשי שמים ,וידרוש הוא ורב
המקום בהלכות דרכים ,ובאיסורים הכרוכים בנהיגה ,ובחובת הזהירות.
כל אלה ,כדי שייכנס בליבו שמעתה ואילך הוא אחראי לחיי אדם,
ובידיו הכוח לקיימם או להכריתם חלילה .ואף-על-פי שאין בית דין
של מעלה "עונשין וכורתין אלא מבן עשרים שנה ומעלה" (ירושלמי
ביכורים פ"ב ה"א) ,זהו מפני שלא יצאו לצבא ולא אחזו בנשק לפני גיל
עשרים ,אולם אצלנו מרגע שבחור או בחורה מקבלים רישיון הרי הם
כאוחזים בנשק והרי הם כבני עשרים – ור' רמב"ן בפירושו לבמדבר
באספת הנבחרים ,כלומר
א' ג ,שתולה את הגיל בזכות ההשתתפות ֵ
בזכות האזרח ובחובתו ,שהוא אצלנו גיל  .18אכן ,אילו יכולנו לדחות
לגיל  20את ההגה ואת הנשק ,אפשר ואפשר שהיו לנו פחות אסונות
ויותר זכויות.
ראוי לברך כל נהג צעיר וכל מי שקונה רכב":יהי רצון מלפני ה' שייתן לך
כוח ותבונה ,וישמור עליך שלא תפגע ולא תיפגע ,ולא ייפגעו אחרים
בגללך" .יפה להדביק ברכה זו ברכב ,ולהוסיפה בתפילת הדרך.

בית המדרש ההלכתי
של בית הלל
חברי בית המדרש ההלכתי אשר היו שותפים
לדיונים ולתשובות:
ראשי בית המדרש– הרב זאב וייטמן ,הרב עמית
קולא .מרכז בית המדרש– הרב יוני רוזנצוויג.
הרב מאיר נהוראי | הרב יהודה ברנדס | הרב דוד
ברופסקי | הרב יהודה ראק | הרב יצחק אייזנר | הרב
שלמה ברודי | הרב קלמן נוימן | הרב חיים בורגנסקי |
הרב דניאל וולף | הרב משה שפטר | הרב צבי קורן | הרב
אבי וולפיש | הרב שמואל סלוטקי | הרב ארי קאהן | הרב
ד"ר דרור פיקסלר | הרב דוד בן זזון | הרב רונן נויבירט

היחס לבני עמים אחרים החיים
במדינת ישראל
מה היחס הראוי ללא יהודים הגרים במדינה ומתפקדים כחלק
בלתי-נפרד מהמערך החברתי ,הכלכלי והאזרחי של החברה
הישראלית? האם ניתן ליישב בין אופי החיים החברתיים
העכשוויים – הסגנון הדמוקרטי הדורש שוויון ,לבין ההלכה
המבחינה בין יהודים לשאינם יהודים בנושאים רבים?
בין פוסקי דורנו מצאנו שיטות שונות ביחס לשאלה זו:
יש שטענו כי מצבנו היום מצריך יישום מלא של ההלכות
המפרידות ומבחינות בין עם ישראל לבין שאר העמים היושבים
בינינו .לדעתם ,יש להקפיד ולדקדק בהבחנות אלו במיוחד וביתר
תוקף בכל הנוגע ללא-יהודים העוינים את עם ישראל ומדינת
ישראל.
יש שהגדירו את רובם של תושבים שאינם יהודים במדינת
ישראל כ”גרי תושב” (=בני עמים אחרים היושבים בארץ ישראל
מבלי להתגייר אך הם כן קיבלו על עצמם לקיים את שבע מצוות
בני-נח) ,ובהתאם לכך טענו כי ישנה אפשרות ואולי אף חובה
הלכתית לתת זכויות חברתיות וכלכליות מלאות גם ללא יהודים
אזרחי מדינת ישראל.
אחרים טענו כי לאור התלות המסוימת שיש למדינת ישראל
במדינות העולם מוגדר מצבנו כזמן אשר בו “אין יד ישראל תקיפה”
וממילא אנו מנועים מליישם את ההלכות המבחינות בין יהודים
ללא יהודים כי יישום כזה עלול לפגוע בבטחונה של מדינת ישראל
ובחוסנה והוא עלול להביא למצב של פיקוח נפש ,במיוחד עבור
יהודים וקהילות יהודיות בחו”ל.
גישה רביעית טוענת כי ההבחנות הנדרשות בהלכה בין יהודים
ללא יהודים אמורות כלפי לא יהודים שאינם ‘גדורים בדרכי
הדתות’ .לעומת זאת ,כאשר מדובר בלא יהודים שגדורים ב’דרכי
הדתות’ ושומרים על ערכי מוסר וצדק אין מקום להבחנות אלו
או לפחות לחלק ניכר מהן.
לכל השיטות ,יש מקום להבחנה והבדלה בין לא יהודים שנאמנים
למדינת ישראל ושומרים על החוק לבין אויבי מדינת ישראל
החפצים ברעתה ומעודדים טרור נגד אזרחי המדינה.
מאחר ונושא זה מורכב משיקולים רבים אשר עשויים להשתנות
ע”פ המקום והזמן ,בחרנו להציג כיווני פסיקה אפשריים שיוכלו
לתת כלים להכרעה ראויה בכל מקום ובכל מצב.
קבורה – הניתן לקבור חייל שאינו יהודי בבית קברות צבאי לצד
חבריו היהודים? מנהג ישראל מקדמת דנא ,שאין קוברים יהודים
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לצד אלו שאינם יהודים .המקור להלכה זו הוא‘ :שאין קוברים צדיק
אצל רשע’ .פשוט הדבר שלא ניתן להגדיר כ”רשע” חייל לא-יהודי
שנלחם ומסר את נפשו למען עם ישראל .הפרדה בין חיילים לאחר
מותם ע”פ דתם ,עשויה לפגוע בחוסן הלוחמים ובאחדותם .על כן
יש מקום להתיר לקבור חיילים לא יהודים שמסרו נפשם למען
עם ישראל לצד חבריהם היהודים בבית הקברות הצבאי.
העסקה – מותר להעסיק אדם שאינו יהודי או לקנות מאדם
שאינו יהודי בתנאי שהדבר נעשה על פי חוקי המדינה ,ואינו פוגע
בביטחונה .ישנה העדפה הלכתית לסייע ליהודי הנמצא במצוקה
כלכלית ,וכן לשאת ולתת עם יהודים ובכך לדאוג לפרנסתם ,מאשר
לעשות כן עם מי שאינו יהודי .עם זאת חובת המדינה לדאוג
שאזרחיה הלא-יהודים יוכלו להתפרנס ולחיות בכבוד.
השכרת ומכירת בתים – יש להתיר השכרת בתים כיוון שהיא
זמנית ,והדירה נחשבת עדיין בבעלות היהודי .כל זאת בתנאי
שהשוכר לא יכניס עבודה זרה לתוך הבית המושכר.
לגבי מכירת דירות ,הפוסקים חלוקים בשאלה האם מותר למכור
דירות ובתים לאנשים שאינם יהודים בארץ ישראל .בין פוסקי זמנינו
יש שהקלו בכך בשעת הצורך ובפרט כאשר מדובר בקונה שאינו
עובד עבודה זרה אלא מאמין באל אחד כפי שיפורט להלן.
ישנה עדיפות הלכתית למכור דירות או להשכירן ליהודים .אמנם
חובתה של המדינה לדאוג שאף אזרחיה הלא-יהודים יוכלו להשיג
דיור בכבוד.
מבחינה מעשית יש צורך לדון בכל מקרה לגופו .יש מצבים
שבהם העדפה של יהודי תגרום לשנאה ולהסתה והדבר עשוי
אף לפגוע ביהודים ברחבי העולם ,ויש מצבים ששימוש בהיתר
עשוי להוביל לסכנה ביטחונית של איבוד הריבונות של המדינה
על איזורים מסויימים .לכן הלכה למעשה יש להתייעץ עם גורמים
ביטחוניים והלכתיים .על המנהיגות המדינית לפעול למתן זכויות
עבור האזרחים שאינם יהודים ,בד בבד עם שמירה על האינטרסים
הביטחוניים והלאומיים של המדינה ,שיקולים שעשויים להשתנות
ע”פ המקום והזמן.

מקורות וביאורים
הקדמה
הרמב”ם (פרק י’ מהל’ ע”ז הלכה ב) ,כותב ש”אסור לרפאות עובדי עבודה
זרה ,ואם היה מתיירא מהן או שהיה חושש משום איבה מרפא בשכר אבל
בחנם אסור ,וגר תושב הואיל ואתה מצווה להחיותו מרפאים אותו בחנם”.
עוד מוסיף הרמב”ם ש”אין מוכרין להם בתים ושדות בארץ ישראל ,ומשכירין
להם בתים בארץ ישראל ובלבד שלא יעשו שכונה ,ואין משכירין להם שדות”.
בנוסף אומר הרמב”ם ש”אף במקום שהתירו להשכיר לא לבית דירה התירו
מפני שהוא מכניס לתוכה עבודה זרה ,ואין מוכרין להן פירות ותבואה במחובר
לקרקע ,שנאמר ולא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע שאם לא יהיה להם
קרקע ישיבתן ישיבת עראי היא”.
במקום אחר כותב הרמב”ם ש”מפרנסים עניי עובדי ע”ז עם עניי ישראל מפני
דרכי שלום” (מתנות עניים ז ז) ,ו”שואלים בשלומם מפני דרכי שלום” (ע”ז י
ה) .לאחר כל זאת כותב הרמב”ם (שם הלכה ו) ש”אין כל הדברים האלו אמורים
אלא בזמן שגלו ישראל לבין עובדי ע”ז או שידם תקיפה על ישראל אבל בזמן
שיד ישראל תקיפה עליהם אסור לנו להניח עובדי ע”ז בינינו ,ואפילו יושב
ישיבת עראי ,אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח ,ואם קבל עליו
שבע מצות הרי זה גר תושב ,ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג”.
לדעת הרמב”ם ,היות ואין אפשרות לקבל גרים תושבים בזמנינו – יש שטענו,
כי אין היתר ליישוב של אנשים שאינם יהודים במדינת ישראל.
השולחן ערוך מוסיף ופוסק (יו”ד קנא) ש”אין מוכרים לעובדי ע”ז בתים ושדות
בארץ ישראל; ומותר להשכיר להם בתים אך לא שדות” .פסיקה זו היוותה בסיס
לפולמוס הגדול סביב היתר המכירה ,החל מסוף המאה התשע עשרה.
עם זאת ,יש להדגיש שלא כל הראשונים אימצו את פסיקת הרמב”ם (כדוגמת
הראב”ד) ,ויש גם ממפרשי הרמב”ם שהסבירוהו בדרך אחרת ממה שהוצג כאן
(כדוגמת הכסף משנה) .דעות חולקות ומפרשות אלו מהוות בסיס לאפשרות
לפשר ולגשר בין ההלכה ובין יסודות ועקרונות הדמוקרטיה.

“המצוות הללו שהן מצוות ציבוריות ,המוטלות לא על כל יחיד ויחיד
אלא על הגוף השליט ,על הממשלה היהודית באיזו צורה שתהא,
שהכח בידה לקיימן ,לא הוטלו לכתחילה אלא על העם היהודי הכובש
את הארץ והמקבל את הסוברניות מעצמו ,מבלי להתחשב עם הגוים.
הרי זהו הרקע בתורה של אותן המצוות ,ופשטות הענין מעידה על
עצמה .אם כן איפוא בהעדרו של רקע זה ,ובתנאי מציאות כזו שהמדינה

הרב הרצוג משתמש בנימוק של הרב ישראלי אך מוסיף עליו ,שמכיון
שהמדינה היא צורך קיומי של האומה יש להתיר אפילו לעובדי עבודה
זרה ממש להתיישב בינינו ואף לתת להם זכויות כפי שנוהגים במדינות
דמוקרטיות.
בהמשך לטיעון זה ,יש להדגיש כי בעולם בו הרשתות החברתיות
משחקות תפקיד מרכזי בעיצוב השיח החברתי ,עשוי מקרה פרטי
של אדם בודד המפלה לרעה מישהו שאינו יהודי ,להפוך לפוסט ויראלי
ברשתות החברתיות ולעורר גלי שנאה בכל העולם ובכך לסכן את יהודי
התפוצות .דברים אלו חודדו על ידי הרב הראשי של דרום אפריקה,
הרב וורן גולדשטיין ,אשר השתתף בדיוני בית המדרש והעיד שמכתב
הרבנים שיצא בשנת תשע”א נגד השכרת דירות לערבים ,יצרו סכנה
מוחשית ליהודי דרום אפריקה.
בימינו אף גדל הסיכוי לחילול השם כתוצאה מאפלית המיעוטים .חובת
ההתנהגות ההוגנת והימנעות מאפליה כלפי המיעוט שבתוכנו ,יש בה
משום קידוש ה’ והימנעות מחילולו (הרב ש’ גורן משנת המדינה עמ’
 ,46הרב א’ שוגרמן ,ניב המדרשיה י”ח-י”ט).
הגישה הרביעית היא גישתו של הרב חיים דוד הלוי (תחומין ט’“ ,דרכי
שלום”) .לדעתו כל ההלכות הבידול שנאמרו בעניין זה שייכות דווקא
לעובדי אלילים ,עובדי פסל ומסכה ,וזאת בהסתמכות על שיטת המאירי
הסבור כן (כמבואר ,לדוגמה ,במסכת גיטין (ס”ב ,).ובמסכת עבודה זרה
בכמה מקומות) .על שיטת המאירי כבר העיר בעל שו”ת ‘ציץ אליעזר’
(הלכות מדינה ח”ג עמ’ רנ”ז) “ :ולא מסתבר לומר ששיטה שלימה
זאת כתבה המאירי רק בגלל הצנזורה ומפאת דרכי שלום ,ולכן הדברים
האלה של המאירי יכולים לשמש לנו למקור בית אב בבואנו לדון
מסביב לבעיות אלה בנוגע להאומות שבזמנינו”.
מכח שיטה זו ,פוסק הרב הלוי:
“כיון שאין לגויי נכר בזמננו דין עובדי עבודה זרה ,לכן ,גם אילו היתה
יד ישראל תקיפה במובן ההלכתי והמעשי של אותם ימים ,לא היינו
חייבים בשום פנים לנהוג בגויי זמננו כדין עובדי עבודה זרה .ולכן,
בכל מכלול היחסים שבין ישראל לנכרים ,הן בארץ והן בחוץ לארץ,
הן ביחס החברה כמדינה לאזרחיה הגוים ,ובין ביחס היחיד לשכנו או
חבירו הגוי ,אין שום צורך לשמור על יחסים אלה “מפני דרכי שלום”
בלבד ,אלא משום ההגדרה ההלכתית אין הם יותר בגדר עובדי עבודה
זרה .ולכן ,פרנסתם ,בקורי חוליהם ,קבורת מתיהם ,ניחום אבליהם
ועוד ,הכל ניתן להעשות מתוך חובה אנושית מוסרית ,ולא משום
“דרכי שלום” דוקא”.
לא כורח וחשש מפני תגובות העולם מחייב לנהוג בישרות ובשוויון
במיעוטים בזמנינו ,אלא ערכינו הפנימיים והחופשיים – “חובה אנושית
ומוסרית”.
יחד עם האפשרות והציווי לאפשר לבני המיעוטים קיום בכבוד ,תוך
הענקת זכויות ללא אפליה ,ההלכה רגישה גם לאפשרות שזכויות אלו
ינוצלו לרעה .על כן מועלות מספר הגבלות על התהלכותם של המיעוטים
תחת השלטון הישראלי .כך למשל על פי מדרש ההלכה (ספרי דברים
בס ָפר מחשש לפגיעה בטחונית (הרב
רנט יז) יש להימנע מלהושיבם ְ
נ”צ פרידמן ,שנה בשנה (תשכ”ג) ,הרב ש’ גורן ,משיב מלחמה ח”א
עמ’ רמט-רנז ,הרב י’ רוזן ,תחומין ד’ ,עמ’ .)266-259
עד כאן סיכמנו את הגישות העקרוניות של הפוסקים .נדון עתה בקצרה
בשלוש הלכות על פי גישות אלו.
קבורת בן עם אחר בצד יהודי
במסכת סנהדרין (מ”ז ).קובעת הגמרא שאין קוברים רשע אצל צדיק,
ולא רשע חמור אצל רשע קל .מכאן למדו הפוסקים שאין קוברים יהודי
אצל מי שאינו יהודי .כך גם נראה מתוך הנאמר במסכת גיטין (ס”א).
שקוברים מתי נוכרים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום ,ונראה משם
שמעיקר הדין אין לעשות כן .עוד יש להוסיף שאפילו מפני דרכי שלום,
סברו הראשונים בפירושיהם שאין לקבור את מתי הנוכרים ממש עם
מתי הישראל ,אלא כוונת הגמרא שמתעסקים בקבורתם של בני עמים
אחרים ,אך לא שנקברים באותו מקום זה לצד זה.
האם כך יהיה הדין גם במקרה שבן עם אחר ,המשרת בצבא הגנה
לישראל נהרג ועולה דרישה לקוברו בחלקה צה”לית דווקא לצד חבריו
החיילים היהודים? במקרים מסוג זה יש מקום להקל ולקבור אותו
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גישות פוסקי דורנו
הגישה שאינה רואה שינוי משמעותי בכל הנוגע לזכויות המיעוטים
במדינת הישראל המודרנית ,מצויה לדוגמא ,במאמרו של הרב יהודה
גרשוני (תחומין ב’“ ,המיעוטים וזכויותיהם במדינת ישראל לאור ההלכה”).
הרב גרשוני מנתח את השיטות השונות ומסקנתו היא כי לעניין המיעוט
המוסלמי הנמצא בינינו ניתן להחיל דין “גר תושב” ולתת להם זכויות
אזרחיות וכלכליות ,אך לעניין הנוצרים ושאר המיעוטים כלל לא ברור
שניתן לתת להם זכויות שוות.
הגישה השניה הינה גישתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג בספרו
“תחוקה לישראל על פי התורה” (עמודים  .)21-12הרב הרצוג סבור
שניתן להחשיב את רוב תושבי הארץ שאינם-יהודים כגרי תושב,
ומכח זה להעניק להם זכויות אזרחיות .הרב הרצוג מבסס את דבריו
על שלוש הנחות יסוד:
גם המוסלמים וגם הנוצרים אינם בגדר עובדי עבודה זרה .המוסלמים
מפני שכל עבודתם היא לאל אחד וכפי שכבר קבע הרמב”ם בכמה
מקומות ,והנוצרים מפני שאף אם הם מאמינים בשילוש ומשתפים
ישויות אחרות יחד עם האל ,מכל מקום לא הוזהרו בני נח על השיתוף ולכן
אין להחשיב זאת עבודה זרה .אפילו הקתולים שצורת הצלב היא חלק
מפולחנם ,אינם עובדים צורה זו ,ועל כן אין כאן עבודה זרה ממש.
בהלכות עבודה זרה (י’ ,ו’) פסק הרמב”ם שבזמן שיד ישראל תקיפה
אסור לתת למי שאינו יהודי שאינו גר תושב לשבת בארץ ישראל ,אך
הראב”ד שם חולק ואומר שאם אינו עובד עבודה זרה מותר לו לשבת
בארץ ישראל ,והכסף משנה שם כותב שאף הרמב”ם מסכים לכך .לפי
שיטות מקילות אלה אין בעיה להושיב בני עמים אחרים בארץ ישראל
אם אינם עובדים עבודה זרה.
בנוסף לכך ,יש לקחת בחשבון את דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק
בשו”ת משפט כהן (סימן נ”ח וסימן ס”א) ש”אומה שלמה שהיא
מתנהגת בנימוסין כאלה יהיו חשובין לעניין זה כגר תושב” .כלומר:
בני אומה שמעצם אמונתה מתנהגת בשבע מצוות בני נח אינם צריכים
לקבל אותם על עצמה במיוחד בפני בית דין המוסמך לכך (ומעין זאת
כתב בעל הכלי חמדה ,חמדת ישראל עמ’  .)202מטעם זה  ,אין בעיה
הלכתית מאחר וכיום אין דין יובל נוהג .אמנם קבלת גר תושב בפני
בית דין תלויה בכך שדין יובל יהיה תקף ,אך על פי דברים אלו ,אומה
שלמה שמתנהגת כך מצד אמונתה אינה צריכה קבלה מיוחדת בבית
דין ויש לאנשיה דין גר תושב אף כשאין היובל נוהג.
אמנם ,יש שהתנגדו לגישה זו של הרב הרצוג ,ובעיקר מצד הנקודה
השנייה והשלישית ,וטענו שלא ניתן להחיל היום דין גר תושב ,אם
מפני שהיובל אינו נוהג ,ואם מפני שיש צורך בקבלת שבע מצוות בני
נח דווקא בפני בית דין מוסמך .כך ,לדוגמא ,פוסק הרב שאול ישראלי
בספרו “עמוד הימיני” (סימן י”ב) ,שלא ניתן להסתמך על דעת הראב”ד
בלבד בביסוס מעמדם של אינם-יהודים במדינת ישראל.
על כן ,הציע הרב ישראלי גישה שלישית .לאחר שמבאר כי שיטת
והראב”ד הינה שאיסורים אלו אינם שייכים אלא בשבעת האומות,
הוא ממשיך ומבאר כי אף לדעת הרמב”ם האיסור שלא להושיב בינינו
עובדי עבודה זרה נוהג רק כאשר יד ישראל תקיפה ,וניתן לומר שהמצב
היום הוא שיד ישראל איננה תקיפה ו”אף שמבחינת מקרה זה או אחר
יש הכח ביד המדינה ,אין חיוב לעשות זאת כי אין אנו בגדר יד ישראל
תקיפה ,אם מצד החשש של סיבוך במלחמה ...ואם ...מכיון שאין רוב
ישראל בארץ ואף הארץ אינה כולה בידינו ואין באפשרות לכלל ישראל
לקיים מצווה זו של הוצאתם כליל מהארץ ,ממילא אין החיוב גם כלפי
אותם מקומות שיד ישראל תקיפה” .הרב הרצוג ,שאת דבריו הבאנו
לעיל ,לאחר שדן בדברים מצד גר תושב ,הלך אף הוא בכיוון דומה לזה
של הרב ישראלי ,אך באופן קצת שונה .להבנתו העובדה [או ההערכה]
כי גורלו של עם ישראל תלוי בהסכמת אומות העולם ובהגנתם ,מחייבת
התחשבות בעמדתם ביחס למיעוטים במדינה .פגיעה בנוצרים ושלילת
זכויותיהם תפר את הברית ואת החסד שהאומות הנוצריות נוטות
לישראל והדבר יעמיד בספק את קיומה של המדינה היהודית שהיא
צורך חיוני של האומה .עוד כותב הרב הרצוג:

ניתנת על מנת כך ,אין חלות לאותן המצוות כמו שאין חלות לאותן
המצוות בגולה ,או אף בארץ ישראל כשאין ידינו תקיפה ...באופן כזה
לא נצטווינו ,ומצוה אין כאן ועבירה אין כאן”.

אף לצד חיילים יהודים ,וזאת מכמה סיבות( :א) הרמב”ם אינו מביא הלכה
זו שאין קוברים רשע אצל צדיק ,ואף שנפסקה הלכה זו בשולחן ערוך (יו”ד,
שס”ב ,ה’) מכל מקום ניתן כשמתעורר צורך לכך לסמוך על שיטת הרמב”ם
שאינו מחייב זאת (ראו הרב ר’ ערוסי תחומין יד עמ’ ( .)313ב) ניתן לדייק
מלשון הרמב”ם בהלכות מלכים (י’ ,י”ב) שבגר תושב ניתן לקוברו אף לצד
ישראל ,וכן דעת הב”ח (יו”ד ,קנ”א) שמפני דרכי שלום ניתן לקבור יהודי
ואינו יהודי זה לצד זה( .ג) כמו כן ההיתר נחוץ לחיזוק רוח הלוחמים וכושר
הלחימה שיש בה מימד של הצלת נפשות (על העיקרון – הרב מ’ הלפרין,
פינוי חללים בשבת ,תחומין כב עמ’  )106כיוון שהם יידעו שבמידה וימותו
יעשו להם כבוד במותם בקברם בחלקה צה”לית לצד חבריהם ,ולא יקברו
בחלקה צדדית נפרדת.
יתרה מכך ,היות ושורש המנהג הוא מפני שאין קוברים צדיק אצל רשע,
נראה שלא יעלה על הדעת להגדיר לא יהודי שמסר נפשו למען עם ישראל
כרשע .יעויין במסכת בבא בתרא (י’ ,):ביחס להרוגי לוד – שלחלק מהדעות
לא היו יהודים – ושם נאמר שאין אדם יכול לעמוד במחיצתם ,וזאת משום
שמסרו נפשם בעבור כלל ישראל.
יש לציין שההכרעה ההלכתית בעניין זה נתונה בידי הרבנות הצבאית,
וייתכן ויהיו מקרים חריגים בהם יש מקום להכריע אחרת על פי השיקולים
המערכתיים וההלכתיים.
העסקת בני עם אחר
בתחומין ל”ב ול”ג התפרסמו שני מאמרים ,אחד של הרב שלמה אבינר,
והשני של הרב אוהד פיקסלר ,הדנים בשאלה זו .כיוון שהדברים גלויים
למבקש לא נחזור אלא על עיקרי המקורות והמסקנות להלכה העולים מתוך
המאמרים הנ”ל.
בספרא לפרשת בהר (ג’ ,ג’) מובאת דרשת חז”ל שאם בא אדם לקנות ,צריך
שיקנה מיד ישראל חברו ולא מיד מי שאינו-יהודי .על פי דרשה זו הסיק הרב
בן ציון מאיר חי עוזיאל בשו”ת משפטי עוזיאל (חו”מ ,מ”ד) את המסקנה
הבאה“ :בראש דבריו הניח מעלת כבוד תורתו שמצות עבודה עברית היא
מדין צדקה ...אבל לעניות דעתי בעבודה עברית יש מצוה נוספת שאינה
רק מדין צדקה אלא משום חובה לאומית אחואית ...מצות חכמים זו היא
בנין אב לכל עבודה משותפת של מוכר וקונה או פועל ובעל הבית ,בין שהיא
מעשית בצורה של משא ומתן מסחרי ,או שכירות זמנית שתהיה נעשית
בישראל .ומצוה זו מחייבת גם את הפועל שיקדים לתת את עבודתו וזמנו
לאחיו הישראלי ...שמצות קדמת עבודה עברית אינה רק מצוה של צדקה
מעולה ,אלא היא גם אזהרה של חובה שבית דין דנין עליה ומחייבים את
המוכר היצרן בעל הבית והפועל להקדים את אחיהם”.
אמנם ,מצד שני ,מצאנו חובה להשוות את יחסנו לגר תושב שיושב בינינו
ליחסנו לאחינו היהודים בכך שיש להחיותו ולתת לו פרנסה (ויקרא כ”ה ,ל”ה;
עבודה זרה ס”ה ,).וגם הבאנו לעיל את הגמרא במסכת גיטין האומרת שיש
להחיות ולטפל בנוכרים מפני דרכי שלום.
על פי זה נראה לומר שאף שחובת היחיד כלפי אחיו העברי הינה גדולה יותר
מאשר כלפי בני אומות אחרות ,מכל מקום חובת המדינה – אם מצד דין גר
תושב (בהנחה שיש לגויים בימינו מעמד זה) ,אם מצד דרכי שלום וחשש
איבה וחילול השם ,ואם מצד חובות המוסר האנושיות הבסיסיות –לדאוג
לכך שכל תושבי מדינת ישראל יוכלו להתקיים בכבוד .כמובן ,כאשר לשם
כך תדרוש המדינה מהיחיד לסייע בפרנסת תושביה שאינם-יהודים חובה
על היחיד להירתם ליוזמה זו.
השכרת בתים ומכירתם לבני עם אחר
קיים איסור מן התורה “לא ישבו בארצך” .בפשטות נראה כי איסור זה נאמר
כלפי השלטון בארץ ,שצריך למנוע ישיבת עמים אחרים בארץ ישראל .על כך
כתבו הפוסקים ,כי האיסור תקף בעת הזאת רק לגבי עובדי עבודה זרה ,או
לחילופין אין האיסור קיים כשאין יד ישראל תקיפה .אפשרות נוספת היא
שהעמים החיים בינינו היום דינם כגרי תושב ,ועוד.
אולם ,קיים איסור אחר של “לא תחנם” שפורש על ידי חז”ל“ :לא תתן להם
חניה בקרקע” .איסור זה חל על כל יחיד ,ויתכן כי חלק מטעמי ההיתר שנאמרו
לעיל (חובת המדינה ,וחשש חילול השם) אינם תופסים בו .אף על פי כן ,ניתן
לומר שגם איסור זה לא שייך במקרים מסוימים )1( :האיסור תקף כשהיהודי
עושה כן להנאת הגוי ,אך כשעושה כן להנאתו אין בזה משום ‘לא תחנם’.
( )2אף אם איסור לא תחנם תקף גם בזמן הזה ,הוא אמור רק כלפי עובדי
עבודה זרה (ועיין ספר מזבח אדמה דף יב א) )3( .בשו”ת הרשב”א (א’ ,ח’)
התיר לתת מתנה לגוי שאינו עובד עבודה זרה ,ולפי זה ייתכן ויש מקום אף
להתיר למכור לו קרקע בארץ ישראל )4( .ייתכן שכפי שהוסבר לעיל לחלק או
לרוב הלא-יהודים היושבים בארץ יש היום דין גר תושב ( )5בהוראת איסור
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כללית יש חשש משום איבה ,וכבר הסברנו שמשום איבה התירו איסורים
שונים הקשורים ביחסינו עם שאר העמים.
יש לציין כי בהשכרת בתים יש להקל ,שהרי יסוד האיסור הוא נתינת מקום בארץ
ישראל לבני עם אחר להיאחז בו בקביעות ,ואילו השכרה הינה זמנית ,וגם הדירה
המושכרת עדיין נמצאת בבעלות היהודי ולא בבעלות השוכר הלא-יהודי.
כאמור לעיל ,בכל החלטה מעשית ,יש להיוועץ בגורמים הלכתיים וביטחוניים ,
כיוון שהפסיקה לכאן או לכאן תלויה בשיקול דעת של צורכי המקום והשעה.
במקום בו יש חילול השם או סכנה לגלי שנאה כלפי יהודים ,יש מקור להתיר.
לעומת זאת ,במקום בו ההיתר עשוי לגרום לכניסה של גורמים עוינים לקהילות
יהודיות ,דבר שעלול להביא לסכנה בטחונית או להמיט חורבן רוחני וחברתי
על תושבי המקום ,יש לאסור.

חדשות
יום העיון השנתי של "בית הלל"
לקראת יום הכיפורים"
כאלף משתתפים פקדו את יום ההתעוררות השנתי של בית
הלל לקראת יום הכיפורים שהתקיים ביום חמישי ח' בתשרי,
בבית הכנסת "אוהל ארי" ברעננה .מיטב הרבנים והרבניות
דרשו בענייני דיומא וביניהם יו"ר ארגון בית הלל -הרב מאיר
נהוראי ,רב תנובה וראש בית המדרש ההלכתי של בית הלל
– הרב זאב וייטמן ,הרב שלמה ריסקין  -רב העיר אפרת
וחבר הנהלת הארגון ,הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ – נשיא
אוניברסיטת בר אילן .יום העיון התקיים בשיתוף עם מכון
"ארץ חמדה" והרב יוסף כרמל ראש המכון נתן גם הוא שיעור
מרכזי .הרב דוד לאו ,הרב הראשי לישראל נתן שיעור על
הנושא "סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון" .הרב דוד סתיו
יו"ר צוהר ורב העיר שוהם שוחח על הנושא "יום כיפור שחל
להיות בשבת" .בין המרצים ניתן היה למנות גם את ד"ר פנינה
נויבירט ,הרבנית אשרה קורן ,הרב חיים נבון ,הרב רונן נויבירט,
הרב אוהד טהרלב ,הרב יואל בן נון ,הרב ד"ר יהודה ברנדס והרב
אמנון בזק .בסוף יום העיון נהנו המשתתפים מניגוני הימים
הנוראים עם יוני טוקייר וחברים.

חברי בית המדרש הרעיוני ,אשר היו שותפים
לדיונים ולתשובות:
מרכז בית המדרש הרעיוני -הרב צבי קורן
הרב אביע”ד סנדרס | הרב שמואל ריינר | הרב יהודה
גלעד | הרב יצחק אייזנר | הרב רונן נויבירט | הרבנית
אשרה קורן | הרבנית חנה פרידמן | הרבנית רחלי
שפרכר פרנקל | הרבנית פנינה נויבירט | הרבנית
מרים רייסלר | הרבנית דבורה עברון | הרבנית רותי
אלסטר
היחס לפליטים ומהגרי עבודה במדינה יהודית

תקציר
התורה מלמדת אותנו על קדושת חייו של כל אדם כמי שנברא בצלם
א-להים מחד ,ועל בחירת ישראל מאידך .שאלת האיזון הראוי בין
שני ערכים אלה מלווה את עם ישראל לדורותיו ומהווה אתגר ייחודי
במדינת ישראל.
ריבוי הפליטים והמהגרים למדינת ישראל בשנים האחרונות מציב
בפנינו אתגר מעשי בהקשר זה .נושא זה לא טופל כראוי .בשטח יש
הפקרות ,אשר ממנה סובלים באופן יומיומי הן אזרחי ישראל והן
המהגרים למיניהם .האחריות לסוגיה זו מוטלת על ממשלת ישראל
ועל החברה הישראלית כולה ,ואינה יכולה ליפול על ערים ושכונות
בודדות .זוהי סוגיה בוערת ,ויש לטפל בה בדחיפות.
במהלך הטיפול בסוגיה עלינו להציב קווי מתאר שיסייעו בחיזוק הזהות
היהודית של כל יהודי כפרט ובשמירה על הזהות היהודית של המדינה
והחברה ,תוך כדי סיוע לאנשים הנמצאים במצוקה ודאגה לרווחתו
של כל אדם.
אנו קוראים לממשלת ישראל לטפל בנושא המהגרים באופן דחוף ובצורה
כוללת ,על בסיס האיזון שהתורה מלמדת אותנו בין בחירת ישראל לבין
הכבוד הראוי לכל אדם ,איזון אותו ננסה להגדיר בנייר עמדה זה.
פתיחה
בכל הדורות יהודים נדרשו להתמודד עם המורכבות של השמירה על
הזהות היהודית האישית והלאומית והחיים עם הגויים שסביבם .ברוב
הדורות הם נדרשו לכך כקהילה קטנה תחת שלטון הגויים ,וסוגיות
שונות בתורה שבעל-פה עוסקות בכך.
בחסדי ה’ ,עם ישראל מתקבץ בדורות האחרונים לארץ ישראל ואנו
זוכים לחיות במדינה יהודית משגשגת .בו בזמן מגיעים למדינת ישראל
גויים ,חלקם כפליטים ומסתננים ,הרוצים גם הם ליהנות מהברכה
שזכינו לה .אשרינו שזכינו לחיות בדור שבו אנחנו צריכים להתמודד
עם השאלה כיצד שלטון יהודי צריך לנהוג כלפי מיעוט של גויים
הרוצים לחיות בקרבו .ברכה זו מביאה עימה אחריות ,שגם בה עוסקת
התורה ,ובאחריות זו מתמקד הדיון שלנו.
כיצד עלינו להתייחס לאותם פליטים ומסתננים? האם יש לנו אחריות
לדאוג לרווחתם ,או שמא האחריות העליונה שלנו היא לזהות היהודית
של היחידים ושל החברה ,ולכן עלינו לדחותם?
נפתח בתשתית רעיונית בסיסית לסוגיה הרחבה של היחס בין ישראל
לעמים ,ובהמשך נתמקד בסוגיה המעשית והבוערת של היחס לפליטים
ולמסתננים.

א .בין יהודים לגויים

 .1מבריאת העולם ולאורך הדורות
מאחר והתורה מיועדת לעם ישראל ומתמקדת בו ,בתולדותיו ובמצוות
שניתנות רק לו ,מעניין הדבר שהיא פותחת דוקא בפרקים וסיפורים
אוניברסאליים ,החל מבריאת העולם ועד לבחירתו של אברהם לאב
שממנו ימשיך ויצמח עם ישראל .בלתי אפשרי לעסוק בבחירת ישראל
בלי לספר לפני כן את הרקע האוניברסאלי ,שהרי בחירת ישראל היא
כדי “לתקן עולם במלכות ש-ד-י” (תפילת “עלינו לשבח”) ולהמליך את

 .2הרב קוק :סגולה לאומית אוניברסאלית
הרב קוק ראה חשיבות רבה בסגולת ישראל ,אך הדגיש פעמים רבות
שסגולה זו איננה מביאה לניתוק מהעמים או לאדישות כלפיהם .אדרבה,
סגולה זו היא שורש אהבת ישראל ,ואהבת ישראל חייבת להביא לאהבה
לכל העמים“ :אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם” (אורות ישראל
ד’ ,ה) .במספר מקומות כותב הרב קוק על כך שישנן סתירות לכאורה
בין האהבה הטבעית לכל האדם לבין ההלכה ,אולם הוא אינו מקבל
את העובדה שזוהי סתירה מוחלטת ,וקורא לנו להתאמץ ולמצוא את
ההרכבה הנכונה של שני הצדדים האלה ,שהרי שניהם מקורם מה’
אחד (ראו למשל אורות הקודש ג’ ,עמ’ שיח ,ומידות הראיה ,אהבה,
ז) .אחד היסודות להבנת ההרכבה הזו היא בכך שבחירת ישראל אין
פירושה הסתגרות מהעולם האנושי ,אלא ריכוז כוחות במעגל פנימי,
שמטרתו אינה אלא להביא ברכה לכל“ :ישראל בתור אומה מיוחדת,
ברוכה בעומק קדושתה ,משפיע הוא על ההיקף של כל העמים כולם,
לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם ,ולקרב את העמים כולם למעמד
יותר נשגב” (אורות ישראל ה’ ,א) .אי אפשר לנתק בין הלאומיות
לאוניברסאליות ,מדובר ב”אומה שהאוניברסאליות הגמורה טמונה
בעומק נשמתה” .מחד ,האהבה והרצון להיטיב הם אוניברסאליים.
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בית המדרש הרעיוני

בית המדרש הרעיוני
של בית הלל

הקב”ה על כל “כל העולם כולו” (תפילת הימים הנוראים) .זו הברכה
שקיבל אברהם אבינו כבר בראשית הדרך “ -ונברכו בך כל משפחות
האדמה ובזרעך” (בראשית י”ב ,ג) .הוא “אברם העברי” (בראשית י”ד,
יג) ,ש”כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד” (בראשית רבה
מ”ב) ,הוא אברהם שלא נקרא כך אלא על שם היותו “אב המון גויים”
(בראשית י”ז ,ה) .מראשית דרכו אברהם אבינו גם קורא בשם ה’ בעולם
שבו כולם עובדי אלילים ,וגם גומל חסדים עם לוט בן אחיו ועם אנשים
זרים ,שנדמו לו כמי ש”משתחווים לאבק רגליהם” (רש”י לבראשית
י”ח ,ד ,על-פי מדרש רבה) .דרכו של אבינו הראשון ,אותה הוא מנחיל לנו
לדורות ,היא “דרך ה’ לעשות צדקה ומשפט” (בראשית י”ח ,יט) ,דהיינו:
אמונה בה’ ,שהיא היסוד להנחלת ערכי צדקה ומשפט לעולם.
למטבע של בחירת ישראל יש ,אם כן ,שני צדדים :בחירת ישראל ,ומטרת
בחירתם – כדי לתקן עולם .בחסרון של אחד מהצדדים  -המטבע אינה
קיימת כלל .אין תורה ללא בחירת ישראל ,ואין הבחירה בישראל עבור
עצמם בלבד ,אלא כל כולה נועדה להביא ברכה לעולם כולו ,כ”ממלכת
כהנים וגוי קדוש” (שמות י”ט ,ו)“ :גוי קדוש” כנגד קדושת ישראל,
ו”ממלכת כהנים” כנגד תפקידם של ישראל להביא ברכה של קדושה
לעולם .מצות קידוש השם מבטאת גם היא את אותה מטבע דו צדדית:
התורה מחייבת אותנו כעם בחיי קדושה ייחודיים ,אך היא אינה מביטה
רק פנימה אל תוך עמנו ,אלא גם החוצה כלפי אומות העולם .התורה
מטילה עלינו אחריות מיוחדת לשאת על כתפינו את שם ה’ לעיני
העמים .כאשר עם ישראל עומד להתיישב בארצו ,מדגיש משה רבינו
את החשיבות של קידוש השם לעיני הגויים (דברים ד’ ,ו-ז)“ :ושמרתם
ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים ,אשר ישמעון את כל
החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה .כי מי גוי גדול
אשר לו א-להים קרובים אליו כה’ א-להינו בכל קראנו אליו” .הנביא
ישעיהו אמר (מ”ג ,כא)“ :עם זו יצרתי תהילתי יספרו” .עם שהוא יצירה
ייחודית ,יצירה שמטרתה ,כאמור ,קידוש שם ה’ בעולם.
גם רבי עקיבא מחבר את שני צידי המטבע הזו במשנה אחת במסכת
אבות (פ”ג)“ :חביב אדם שנברא בצלם ...שנאמר “כי בצלם א-להים
עשה את האדם” ,חביבין ישראל שנקראו בנים למקום ...שנאמר
“בנים אתם לה’ א-להיכם”.
דבריו הידועים של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי (מאמר ב’ ,ל”ו) “ישראל
באומות הם בבחינת הלב באיברים” מבטאים בצורה ייחודית את שני
הצדדים של בחירת ישראל :מחד ,ישראל אינם איבר רגיל מאיברי הגוף,
יש להם קיום ייחודי ,עוצמת חיים מיוחדת ,כמו הלב בגוף האדם .לעם
ישראל תפקיד של חיים שהאנושות כולה תלויה בו ,ואם לא נשמור
שמירה מיוחדת ונבדלת על הלב – אנו פוגעים באורגניזם כולו .מאידך,
הלב אינו עומד בפני עצמו ,מנותק משאר הגוף ,והחשיבות של הכח
והתפקיד המיוחדים של עם ישראל הוא לתת חיים ומשמעות לאנושות
כולה .במהות אם כן ,אין באמת הפרדה בין בחירת ישראל לשליחות
האוניברסאלית של עם ישראל .המקרא והתורה שבעל-פה מלאים בשני
צידי המטבע הזו .לאורך הדורות עסקו גדולי תורה רבים בהבנה המדויקת
של סגולת ישראל ושל היחס בינה לבין השליחות האוניברסאלית של עם
ישראל ,והעמידו גישות שונות להבנת המורכבות הזו וליישומה בפועל.
בשורות הבאות נציין מספר הדגשים מתוך סוגיה רחבה זו.

מאידך ,חייבים לשמור על עם ישראל שבו בחר ה’ להיות למרכז לתיקון העולם.
המורכבות הזו מביאה לכך שדרכו של עם ישראל היא של “צמצום מעשי
והרחבה רוחנית יחדיו”“ ,עם לבדד ואור גויים יחד” (שם ,שם ,ג).
הרצון להיטיב לעולם כולו “זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת
ישראל” ,אולם את הרגש הטוב הזה צריך לכוון בחכמה “למען דעת איך
להוציאו את הפועל” (שם ,א’ ,ד) .ההלכות שמטרתן לשמור על ההבדלה בין
ישראל לעמים הן חלק מאותה חכמה של הבאת הטוב לעולם באמצעות
עם ישראל בדרך הטובה היותר ,כשהאהבה הטבעית לעמים כולם נשמרת,
והיא מתרכזת בנתיבים ההלכתיים המכוונים אותה.
חשוב להדגיש שהרצון להיטיב לכל העמים איננו דבר שהתורה אדישה
כלפיו“ :אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה  ...נגד השטחיות הנראה
בסקירה הראשונה ע”י שימוש שאינו כל צרכו  ...כאילו יש ניגודים ולפחות
שוויון-נפש לאהבה זו ,שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש.
המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם ,והיא
צריכה להתפשט על כל האדם כולו ,למרות כל שינויי דעות דתות ואמונות,
ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים ,נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של
העמים והקיבוצים השונים ,כמה שאפשר ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם,
למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה.
כי רק על נפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם תוכל אהבת האומה
להתנשא בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית .וצרות-העין הגורמת
לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת ,אפילו אם הוא חוץ לגבול
ישראל ,רק כיעור וטומאה ,היא מהמחשכים הנוראים שגורמים הריסה
כללית לכל בנין הטוב הרוחני( ”...מידות הראיה ,אהבה ,י’) .כמו כן ,לעולם
אין להתעלם מהמוסר הטבעי האנושי ,ורק על גבי מוסר כזה ניתן לבנות
בצורה נכונה את הקדושה ,שהיא קומה מעל המוסר הטבעי“ :דבר מוכרח
הוא שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט ,בכל רחבו ועמקו,
ואת יראת ד’ ,ותמצית הטהור של האמונה הפשוטה ,וכל מידותיה ברוחב
ובעומק ,ועל גבי שתי הסגולות הללו יבנה את כל מעלות רוחו העליונות .אסור
ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם ,כי אז אינה עוד יראת
שמים טהורה .סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי ,הנטוע
בטבע הישר של האדם ,הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה
שהוא עומד מבלעדה .אבל אם תצוייר יראת שמים בתכונה כזאת שבלא
השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב ,ולהוציא אל הפועל
דברים מועילים לפרט ולכלל ,ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא,
יראת שמים כזאת היא יראה פסולה”( .אורות הקודש ג’ ,ראש דבר ,יא) .עם
זאת יש להיזהר מאד מטשטוש סגולת ישראל ... “ :יש שיסוד התרחבותה
של חיבה זו (לאנושות כולה) באה מתוך כהות הרגש והאפלת אור הקודש
של הכרת הסגולה הישראלית העליונה ,ואז היא ארסית ,ותוכן פעולתה הוא
מלא הירוס נורא ( ”...אורות ישראל ח’ ,ה) .אם יחס חיובי לעמים פירושו אי
מילוי תפקידנו הייחודי להביא ברכה לעולם ,הרי שאיבדנו את דרכנו ,ואיבדנו
ברכה זו מן העולם ח”ו .חובתנו להביא לעולם את הברכה המיוחדת שהשם
יתברך נתן בידינו.
 .3הומניזם תורני
על בסיס התפיסה הכללית שראינו עד כה ,ננסה לבחון מספר דגשים לגבי
גישה הומניסטית ביחס לגויים ,מתוך דבריו של הרב ליכטנשטיין בעניין זה
(הדברים נאמרו בכינוס הנהלת המפד”ל ,חשוון התשמ”ה ,ופורסמו בדף קשר
מספר  134של ישיבת הר עציון).
נקודת המוצא של יחסנו לבני נח ,לפי הרב ליכטנשטיין ,צריכה להיות ההכרה
באישיות של הגוי כ”ישות מטפיזית ,מוסרית ,אנושית” .כך הוא כותב“ :מודעות
הומניסטית ,ואל נתבייש במונח הזה ,ראיה הומניסטית ,שרואה את גדלות
האדם במובן העל-טבעי ,הקוסמי ,המוסרי ,היא נקודת-מוצא ותשתית לכל
שאלה של זיקה ,לא רק לעצמנו ,אלא גם לבנינח”.
כל אדם נוצר כדי לעבוד את ה’ .גם הגוי עומד לפני ה’ כמצווה ומחוייב .הוא
מקריב קרבנות ,מתפלל ולומד תורה ,במצוות בהם הוא חייב ,כפי שאמר
ר”מ (סנהדרין נ”ט ע”א)“ :מניין שאפילו גוי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול
שנאמר (ויקרא י”ח) “אשר יעשה אותם האדם וחי בהם”“ ,כהנים לוים
וישראלים” לא נאמר ,אלא “האדם” הא למדת שאפילו גוי ועוסק בתורה
הרי הוא ככהן גדול”.
הרב ליכטנשטיין מדגיש שיחסנו אל האדם איננו יכול להסתפק רק במישור
של “סור מרע” ,אלא נדרש מאיתנו גם “עשה טוב” ,כלומר גמילות-חסדים
כלפי הגוי ,מכח הציוויים “אחרי ה’ א-להיכם תלכו”“ ,והלכת בדרכיו” ,ודרכיו
הן “טוב ה’ לכל ורחמיו על כל מעשיו”.
כל זה איננו סותר את בחירת ישראל ואת קדושת ישראל .אדרבה ,הדרישות
מכל אדם כלפי חברו נדרשות מעם ישראל ברמה גבוהה יותר.
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 .4שיח ההבחנה ושיח השוויון
יש להבחין בין שני סוגים של שיח המצויים בתורה .אחד הוא שיח ההבחנה:
ההלכה מבחינה בין יהודי לגוי ,בין איש לאשה ,ועוד .כוחן של הבחנות אלה
הוא כה גדול שיש הרואים בשיח אחר ,שיח של שוויון בין כל בני האדם ,ערך
מוטעה וזר לתורת ישראל .אולם כפי שכתב הרב יובל שרלו“ :מתוך עולם התורה
וההלכה ניתן לינוק גם עמדות שונות לחלוטין ,המדברות על פי פשוטו של
מקרא בשוויון מהותי הקיים בין בני אדם ,ושחובה להביא גם אותו לידי ביטוי”.
לדוגמא ,מקורם של כל בני האדם מאדם ראשון אחד ,הבריאה המשותפת של
האיש והאשה והציווי האחד שהם מקבלים במשותף בפרק א’ בבראשית.
קיימים דגשים משפטיים שוויוניים בפשט התורה ,כגון“ :משפט אחד יהיה
לכם כגר כאזרח יהיה” ודוגמאות רבות נוספות( .הרב יובל שרלו“ ,כי בצלם
א-לוקים ברא את האדם – העמדת השיוויון במקומו הראוי והשפעתה” ,אתר
ישיבת פתח תקוה המתחדשת .www.ypt.co.il ,מכיון ששני סוגי השיח
מקורם בתורה “כל עמדה העוסקת בנושא חייבת להביא שתי שפות שיח
שונות היונקות מאותה תורה עצמה ,ולתור אחר דרכים לקבוע את היחס
הנכון שבין שני הכיוונים”.
 .5הפרדה ,בחירה ומורכבות
פעמים רבות אנשים “מתארגנים” לפי קבוצות אידיאולוגיות שכביכול חייבות
לבחור צד בין בחירת ישראל לבין מוסר טבעי ואוניברסאלי .מצד אחד מתייצבת
קבוצת אנשים המאמינים בתורה ובבחירת ישראל וסבורים שאמונה זו סותרת
את המוסר הטבעי ואת הרוח האוניברסאלית .כל עמדה שתומכת במוסר טבעי
אוניברסאלי נראית לה כמנוגדת וזרה לתורה .ומנגד מתייצבת קבוצת אנשים
שניה ,שחבריה דוגלים באוניברסאליות ,כופרים בבחירת ישראל ובייעוד הייחודי
של עם ישראל ודוחים את האהבה המיוחדת לעם ישראל.
אנו קוראים ,בעקבות הדברים שראינו ,להתעלות מעל הצורך כביכול בבחירה
הזו :אין לוותר על אף אחד משני הערכים החשובים האלה ,ששניהם מקורם
בתורה .מן הראוי להתאמץ לחפש איזון שיאפשר לחיות על פי שניהם .אנו
מאמינים שזו הדרך הנכונה לדור שלנו ע”פ התורה ,דרך שעשויה לבנות את
עם ישראל פנימה ,ולהגביר את קידוש שם ה’ כלפי כלל האנושות.
 .6מקורות סותרים
ישנן גישות אחרות בדברי חז”ל ,בפרשנים ובהוגי הדעות ,גישות המבטאות
יחס שלילי כלפי הגויים .חלק מהדברים נכתבו מתוך הקשר מסוים ובתקופות
מסוימות במהלך ההיסטוריה ,וכמובן שלא ניתן להתעלם מהם .כמו בכל סוגיה בה
יש מחלוקת הלכתית או מחשבתית ,נדרשת הכרעה המתאימה לתקופה.
עם זאת ,יש העושים שימוש במקורות המגלים יחס שלילי לגויים לימינו
ומסיקים מהם מסקנות מרחיקות לכת ,תוך כדי התעלמות מפשטי המקראות,
ומפרשנויות רבות אחרות שהבאנו לעיל .יש להתנגד בחריפות למגמות אלו
בפרט במקום בו הן עשויות ללבות שנאה ואלימות.
יש לציין שחלק מהמקורות אשר לכאורה מבטאים יחס שלילי כלפי הגוי,
ניתנים ללימוד גם באופן אחר כמו הדוגמא הבאה .בגמרא במסכת יבמות
מובאת ברייתא“ :תניא וכן היה ר”ש בן יוחאי אומר קברי עובדי כוכבים אינן
מטמאין באהל ,שנאמר (יחזקאל ל”ד)‘ :ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם’,
אתם קרויין אדם ,ואין העובדי כוכבים קרויין אדם”.
האם עלינו ללמוד מכאן שגויים אינם כלל בדרגת אדם? נראה שלא .הפסוק
העוסק בטומאת מת מזכיר את המילה “אדם”“ :אדם כי ימות באוהל ( ”...במדבר
י”ט ,יד) .רשב”י אינו מתכוון שגויים אינם נקראים “אדם” באופן כללי ,אלא טוען
שהפסוק ביחזקאל רומז שה”אדם” המוזכר בפרשת טומאה ,כוונתו מצומצמת
בהקשר זה לבני ישראל בלבד .אין מדובר כאן על הערכה כללית של הגויים כמי
שאינם בגדר אדם ,ומי שמסיק כך מציטוט זה מעוות את כוונתם.
אף על פי כן ,מפרשים אכן התקשו בהבנת מאמר זה ונתנו את דעתם לקושי
זה .נדגים זאת בדבריו של רבי ישראל ליפשיץ ,בפירושו “תפארת ישראל”
על המשנה .כבר הזכרנו את דברי רבי עקיבא (אבות פ”ג ,מי”ד)“ :חביב אדם
שנברא בצלם” .לכאורה הדרשה הנזכרת במסכת יבמות סותרת את המשנה,
וכך מקשה שם ב”תפארת ישראל”“ :מימי נתקשיתי במאמר זה של חז”ל
‘אתם קרויין אדם ואין אוה”ע קרויין אדם’ ,וכי סלקא דעתך (עולה על דעתך)
שחז”ל יאמרו על עכו”ם שיש לו צלם א-להים ,שיהיה נחשב רק כבהמה?!
ותו ,אם כן מה זה שאמר הקב”ה ‘והייתם לי סגולה מכל העמים’ ,ואם כל
העמים רק כבהמות הארץ המה ,לא יהיה מאמר זה רק כאומר ‘והייתם לי
סגולה מכל הבהמות ומכל הקופים שדומין בתמונתם לאדם?  ,”...וראו את
המשך שאלתו ואת תשובתו שם באריכות .מכל מקום ,ברור שהוא איננו מבין
את דרשת הגמרא כאילו הגויים אינם בגדר אדם ח”ו ,וקושיותיו מלמדות על
המקורות והסיבות מדוע לא ניתן להבין כך את דברי רשב”י.

ג .פליטים ומסתננים במדינה היהודית
על בסיס התשתית שפרׂשנו עד כאן אנו מבקשים לדון בשאלה המעשית
החשובה של היחס לפליטים ולמסתננים בימינו .כפי שכתבנו לעיל,
שני היסודות המרכזיים של היחס לאדם הינם החשיבות של קדושת
ישראל ,מחד ,והיחס המוסרי והמכבד כלפי כל אדם ,מאידך .אנו מחפשים
אחר האיזון הנכון בין שני צדדים חשובים אלה.
 .1יסודות הגישה שלנו לגויים שנמצאים במדינת ישראל הינם:
א .עלינו לשמור על קדושת ישראל ולחזק את הזהות היהודית בחברה
ובמדינה ,ולמנוע התבוללות תרבותית ומעשית.
ב .עלינו לדאוג בראש ובראשונה לביטחונם ולרווחתם הכלכלית של
תושבי ישראל.
ג .עלינו להתייחס ולהתנהג בצורה מוסרית לכל אדם כמי שנברא בצלם
א-להים ,לגלות אכפתיות כלפיו ולדאוג לביטחונו ,למילוי צרכיו ולרמת
חייו מבחינה רוחנית ,תרבותית וחומרית.
ד .עלינו להקפיד ולהיזהר מלגרום חילול השם ,חלילה ,ולפעול להביא
לידי קידוש שם ה’ בגויים גם
בהקשר זה.
ה .מצוות רבות בתורה מזכירות לנו לשים לב למצוות שונות בין אדם
לחבירו בגלל הזיכרון “כי גרים הייתם בארץ מצרים” .ברוח זו עלינו
לתת את הדעת על הזכויות שדרשנו עבור מיעוטים יהודיים שחיו
בארצות שונות לאורך ההיסטוריה ,וחיים בהן גם היום ,ולדאוג לכך
שבמדינה שבה אנחנו הרוב והאחריות לכל אדם במדינה זו מוטלת
עלינו ,יזכו אותם מיעוטים לזכויות דומות .בענין זה כתב הראשון לציון
הרב עוזיאל“ :זאת היתה טענתנו בכל ארצות מגורנו ,לתבוע זכויות
שוות ומלאות ובצדק ,ואף שלא זכינו בדרך כלל לאוזן קשבת ,אין אנו
פטורים מהתנהג כפי שדרשנו מאחרים שיתנהגו כלפינו” (הרב הראשי
הרב הרצוג כתב על הנושא של היחס למיעוטים במדינת ישראל בספרו
‘תחוקה’ ,והרב עוזיאל הגיב לדבריו בספר ‘תגובה לספר על החוקה’,
ודבריו אלה נמצאים שם בעמ’ .)245
כאמור ,בגישה שלנו יש הרכבה של שני יסודות :קדושת ישראל
ובנין הזהות היהודית של מדינת ישראל ,ויחס מוסרי ואוהב כלפי כל
אדם .אנו מתנגדים לכל עמדה שמביאה בחשבון רק את אחד משני
הצדדים האלה ומתעלמת מהשני.
סוגיות אלה הינן מורכבות במיוחד ביחס לפליטים ולמסתננים ,ועתה
ניתן את דעתנו לסוגיה זו.
 .2המצב בשטח
מתקבל הרושם שבשנים האחרונות נושא זה היה מופקר ,וההפקרות
גורמת את הנזקים הגדולים ביותר ,הן לאזרחי ישראל והן למהגרים
עצמם ,אשר סובלים בצורה קשה ויומיומית.
הטיפול במהגרי העבודה במדינת ישראל חייב להיות באחריות מוסדות
החברה והמדינה ,בראייה כוללת ,כאחריות ומדיניות ציבורית ,ולא בצורה
חלקית ומקומית .זוהי משימה לאומית ,והאחריות למשימה זו צריכה
להתחלק בין כל חלקי החברה ,ולא להיות מונחת לפתחן של שכונות
וערים בודדות .אנו קוראים לממשלה לשים את נושא מהגרי העבודה
במקום גבוה בסדר העדיפויות שלה ולטפל בו באופן דחוף.
 .3פליטים
יש להבחין בין פליטים למהגרי עבודה .במונח פליטים כוונתנו לאנשים
שבורחים מעוול שנעשה להם במקום אחר ,וחזרתם לארצות מוצאם
עלולה לסכן את חייהם או את חרותם שלא בצדק .אנו קוראים לממשלה
לוודא שנעשית בדיקה מלאה בנוגע למצבם של האנשים הבאים לפניה.
במקרה שמתברר שמדובר בפליטים מסוג זה שברחו לכאן אסור לנו
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ב .גר תושב?

כאשר אנו באים לקבוע מהו היחס הראוי לאדם לא יהודי שחי במדינה
היהודית בארץ ישראל ,עלינו לברר מהו מעמדו בהלכה .יש לציין שבקום
המדינה עסקו מספר גדולי תורה ביצירת תשתית הלכתית למדינת
ישראל ,דוגמת הרבנים הראשיים הרב הרצוג והרב עוזיאל ,הרב ישראלי,
הרב ולדנברג ,הרב חיים דוד הלוי ואחרים .בין היתר הם עסקו בשאלת
מעמדם של בני מיעוטים שאינם יהודים במדינה.
ההלכה מכירה בגויים שיש להם מעמד של גר תושב .לגר תושב מותר
לחיות בא”י ואנו מצווים להחיותו ,כלומר ,לאפשר לו לחיות בקרב ישראל
עם זכויות ואפשרויות אנושיות רגילות .השאלה היא מיהו גר תושב?
הרמב”ם (הלכות עבודה זרה ,סוף פ”י) פסק שגר תושב הינו גוי שקיבל
על עצמו שבע מצוות בני נח בזמן שהיובל נוהג .לפי זה ,לכאורה ,מעמד
של גר תושב לא יכול להתקיים בימינו ואכן הרב יהודה גרשוני (תחומין
ב’“ ,המיעוטים וזכויותיהם במדינת ישראל לאור ההלכה”) כתב שלעניין
המיעוט המוסלמי הנמצא בינינו ניתן להחיל דין “גר תושב” ולתת להם
זכויות אזרחיות וכלכליות ,אך לעניין הנוצרים ושאר המיעוטים לא ברור
שניתן להעניק להם זכויות שוות.
לעומת זאת כתבו כמה מפוסקי דורנו שיש להעניק זכויות אזרחיות
ללא יהודים שחיים בארץ ,מסיבות שונות .הרב יצחק אייזיק הלוי
הרצוג (“תחוקה לישראל על פי התורה” ,עמודים  )21-12סבור שניתן
להחשיב את רוב תושבי הארץ שאינם יהודים כגרי תושב ,ומכח זה
להעניק להם זכויות אזרחיות .הרב שאול ישראלי (עמוד הימיני ,סימן
י”ב) התנגד לשיטה של הרב הרצוג ,אך פסק שאין לשלול מהם זכויות
יסוד בגלל שבימינו “אין אנו בגדר יד ישראל תקיפה” ,ואף הרב הרצוג
עצמו נקט גם בעמדה דומה לזו של הרב ישראלי[ .ראו דיון רחב יותר
בנושא זה ובחלק מההשלכות ההלכתיות המעשיות שלו במאמר של
בית המדרש ההלכתי של ‘בית הלל’ בעלון זה].
שיטה ייחודית ישנה לרבי מנחם המאירי .המאירי כותב במקומות
רבים בפירושו לגמרא שיש הבדל מהותי בין הגויים בעבר לגויים
בזמנו (המאירי חי במאות ה 13-וה .)14-הגויים בעבר היו “מזוהמים
במעשיהם ומכוערים במידותיהם כעניין האמור בקצת ,כמעשה
ארץ מצרים אשר ישבתם לא תעשו וכמעשה ארץ כנען וגו’ “ ,ואילו
בימיו הגויים “גדורים בדרכי הדתות ושהם נקיים מכיעורים שבמידות
הללו ואדרבה שמענישים עליהם” .על כן ,הלכות שנוגעות ליחסי ממון
והתנהגות מוסרית בין יהודים לגויים ובהן היה יחס שלילי לגוי התייחסו
לגויים בעבר ,אך כלפי הגויים בימיו “אין לדברים הללו מקום להם כלל”
(תחילת פרק שני במסכת עבודה זרה) .במקום אחר כותב המאירי:
“כל שהוא מעממין הגדורים בדרכי הדת ועובדי הא-לוהות על אי
זה צד אעפ”י שאמונתם רחוקה מאמונתנו אינם בכלל זה ,אלא הרי
הם כישראל גמור לדברים אלו ,אף באבידה ואף בטעות ,ולכל שאר
הדברים בלא שום חילוק” (בבא קמא קי”ג ע”ב).
יש הסבורים שדברי המאירי נאמרו רק בלחץ הצנזורה ואינם משקפים
את דעתו האמיתית ,אולם כבר כתב הרב אליעזר ולדנברג“ :ולא מסתבר
לומר ששיטה שלימה זאת כתבה המאירי רק בגלל הצנזורה ומפאת
דרכי שלום ולכן הדברים האלה של המאירי יכולים לשמש לנו למקור
בית אב בבואנו לדון מסביב לבעיות אלה בנוגע להאומות שבזמנינו”
(הלכות מדינה ,סוף חלק ג).
אמנם דעת המאירי היא דעת יחיד בין הראשונים ,אולם כפי שאנו
רואים הרב ולדנברג רואה בה שיטה שראוי להסתמך עליה למעשה
בימינו .גם הרב קוק כתב (אגרת פ”ט ,עמ’ צט) ש”העיקר הוא כדעת
המאירי שכל העמים שהם גדורים בנימוסים הגונים בין אדם לחבירו
הם כבר נחשבים לגרים תושבים בכל חיובי האדם” .בעקבותיו פסק
הרב חיים דוד הלוי (תחומין ט’“ ,דרכי שלום”)“ :בכל מכלול היחסים
שבין ישראל לנכרים ,הן בארץ והן בחוץ לארץ ,הן ביחס החברה
כמדינה לאזרחיה הגויים ,ובין ביחס היחיד לשכנו או חבירו הגוי,
אין שום צורך לשמור על יחסים אלה “מפני דרכי שלום” בלבד ,אלא
משום ההגדרה ההלכתית אין הם יותר בגדר עובדי עבודה זרה .ולכן,
פרנסתם ,ביקורי חוליהם ,קבורת מתיהם ,ניחום אבליהם ועוד ,הכל
ניתן להיעשות מתוך חובה אנושית מוסרית”.
באופן דומה ,הראשון לציון ,הרב עוזיאל ,כתב שהמיעוטים בארץ
ראויים לזכויות שוות במדינה ,והדגיש שהסיבה לכך אינה בשל אילוצים
בין-לאומיים ,אלא “מתוך הכרתנו ומצפוננו ...ומפני מצות התורה
המחייבת אותנו אהבה וכבוד ,שוויון זכויות וחופש דתי ולאומי לכל
עם ולכל איש היושב בארצנו בשלום ונאמנות” (‘התורה והמדינה’,
סיני כב ,שנת תש”ח ,עמ’ קיט).

כאמור לעיל ,יש גישות הלכתיות אחרות הן בראשונים והן אצל פוסקי
דורנו לגבי היחס לנכרים בזמן הזה ,אך פוסקים רבים סבורים שיש לתת
למיעוטים לא יהודים במדינת ישראל זכויות שוות בתחום האזרחי
והכלכלי ,מסיבות שונות .אנו צועדים בעקבות פוסקים אלה ובעקבות
הנימוק של המאירי אשר רבים מפוסקי דורנו הלכו בדרכו .אנו סבורים
שעל מדינת ישראל והחברה הישראלית להתייחס לגויים שנמצאים
במדינת ישראל בצורה מוסרית אנושית ,כחלק אינטגרלי מדרישות
הקדושה המיוחדות של עם ישראל ,על-פי אותם יסודות רעיוניים
שהתווינו לעיל .זו הדרך ההלכתית המתאימה יותר לרוח ולמוסר של
התקופה שלנו ,וכאמור יש לה עוגן רחב בעולם המחשבה והפסיקה.

להחזיר אותם למקום שמסכן אותם .כל עוד לא מדובר במספרים המוניים
שיהוו איום על הזהות היהודית של החברה הישראלית או על רווחתם של
אזרחי ישראל ,יש לאפשר להם לחיות בארץ ולסייע להם.
 .4מהגרי עבודה
רוב המסתננים שהגיעו בשנים האחרונות למדינת ישראל הינם מהגרי עבודה.
נוכחותם בארץ יצרה בעיות רבות .אחרי שהם נכנסו למדינת ישראל הם לא
פוזרו בארץ ,אלא רוכזו במקומות מסוימים ,ככלל מקומות חלשים מבחינה
חברתית-כלכלית ,בעוד מקומות חזקים לא אפשרו את כניסתם לשכונותיהם.
לרבים מהמסתננים אין דיור ואין עבודה ,וכך חלקם הפכו במקומות בהם
הם מרוכזים לגורם עברייני שמסכן את שלום הציבור וכן למפגע תברואתי
כלפי עצמם וכלפי אחרים .ביטחונם ופרנסתם של תושבי השכונות בהן רוכזו
המסתננים נפגעים בצורה בלתי נסבלת .המספרים הגדולים של המסתננים,
זהותם הדתית ,וההתמזגות של חלק מהם בחברה הישראלית ,עלולים ליצור
חוסר איזון שיפגע בזהות היהודית של חלק מתושבי המקום ושל החברה
הישראלית בכללה .כיצד נכונן בענין מורכב זה את היחס הראוי בין השמירה
על הזהות והזכויות של היהודים במדינת ישראל לבין היחס הראוי לכל אדם
באשר הוא? אף מדינה ,גם לא המדינה היהודית ,אינה חייבת לקלוט מהגרי
עבודה בלתי חוקיים ,ואף מהגרים חוקיים ללא גבול .הדאגה לאזרחי ישראל
גם היא אחריות מוסרית ,והיא קודמת לאחריות המוסרית כלפי מהגרים,
על פי הכללים ההלכתיים “שלך קודם לשל כל אדם” (בבא מציעא ל’ ע”ב)
ו”עניי עירך קודמים” (שם ע”א ע”א) .אנו גם אחראים לשמירה על הזהות
היהודית של המדינה ושל החברה ולחיזוקה.
לכן ,על מדינת ישראל למצוא פתרון שישים בראש סולם העדיפויות את
רווחתם של תושבי המדינה ויפעל לצמצום נוכחותם של המהגרים בישראל.
ברם הפתרון חייב להיעשות בדרך מוסרית והומניטרית ולא בצורה של גירוש
מסיבי .על הפתרון לכלול דאגה לרווחתם של המהגרים לצד האינטרס העליון
של ההגנה על תושבי המדינה .מדינת ישראל אינה אחראית לפתור לבדה
את כל המצוקות הקיימות בעולם .האחריות לזכויות האדם ולשוויון כלכלי
ותרבותי בין כל בני אנוש מוטלת על כל העמים יחדיו ויש לעודד את הטיפול
בסוגיה זו בצורה בינלאומית .עם זאת ,קדושת ישראל וחובת קידוש השם
דורשות מאיתנו לקחת על עצמנו חלק מרכזי במשימה ,ואולי אף להוביל
אותה ,במידת האפשר.
העמקת הזהות היהודית במדינה ,בחברה בכלל ואצל כל יחיד בפרט ,לא
תושג על ידי ניתוק מוחלט מכל אדם שאינו יהודי ,אלא על ידי חיזוק הזהות
היהודית בצורה חיובית ופעילה ,על ידי חיזוק לימוד התורה ושמירת המצוות
בעם ישראל .איננו צריכים ליצור מדינה יהודית שבה לא יהיה מקום לאנשים
שאינם יהודים ואף איננו רשאים לעשות כן מבחינה מוסרית .אסור שהחשש
מטשטוש הזהות היהודית יביא אותנו להתעלמות מאתגרים מוסריים
הנובעים מפערים כלכליים ותרבותיים הקיימים בעולם .עם ישראל צריך
להיות שותף ואף להוביל את ההתמודדות הגלובלית עם סוגיה זו ,תוך
שמירה על הזהות היהודית במדינה וחיזוקה.
 .5שיקוליים רוחניים ומוסריים בפתרון מעשי של הסוגיה.
יש להקים ועדה ממשלתית או כל גוף אחר אשר יקדם פתרון מקיף לנושא.
ועדה זו חייבת לכלול אנשי תורה ,אנשי רוח ומומחי אתיקה ,כדי לדאוג לאיזון
הראוי בין הערכים שציינו לעיל.
יש לפזר את נטל הטיפול במהגרים שיישארו בארץ בין האוכלוסיות השונות
במדינה .בלתי אפשרי מבחינה מוסרית שכל הנטל יפול על אוכלוסיות
חלשות.
כל פתרון שיוצע ,חייב לכלול מרכיבים של דאגה לצרכים הבסיסים של
המהגרים בעיקר בתחומי דיור ובריאות.
יש לשקול את אפשרויות ההעסקה למהגרים מבחינת הפגיעה במקומות
העבודה של תושבי ישראל והעידוד שלהם להשאר בארץ אם יתאפשר להם
לעבוד ,לעומת הנזק החברתי וההומני שעשוי להיווצר אם מרבית חברת
המהגרים תהיה ללא עבודה וללא אמצעי פרנסה.
יש לדאוג למסגרות חינוכיות ותרבותיות טובות עבור המהגרים ,מסגרות אשר
עשויות לצמצם את הפשיעה והמצוקה החברתית שלהם .בנוסף ,מסגרות
נפרדות אלו ,ימנעו את טישטוש הזהות היהודית של התושבים.
כל האמור מתייחס למהגרים ששומרים על החוק ועל המוסר .מהגר שפוגע
באזרחי ישראל ,כמו גם בחבריו המהגרים ,מאבד את זכותו ליחס הומאני
מצד מדינת ישראל ,ויש לכלאו או לגרשו מהארץ באופן מיידי .עם זאת ,צריך
להזהר מהכללות המאשימות את כלל המהגרים בעבירות אלו.
כאמור ,טיפול ראוי במהגרים שנשארים בארץ יביא לתוצאות חיוביות הן
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עבור אזרחי ישראל ,והן לטובת המהגרים עצמם.
ד .סיכום
היותנו עם נבחר ע”י הקב”ה מטילה עלינו חובות מוסריות עילאיות .זכינו
לקבל תורה מן השמים ,המלמדת אותנו חיי קדושה ומוסר .חובה עלינו לשמש
דוגמא ומודל לחיקוי ,ולהעביר את ערכי הקודש והמוסר של תורה קדושה זו
לאנושות כולה.
אחרי אלפיים שנות גלות ורדיפות ,זכינו לחיות במדינה יהודית ריבונית משגשגת
בארץ ישראל ,מדינה בה מבקשים גם גויים רבים לחיות וליהנות מפירותיה.
במציאות המבורכת הזו עלינו לנתב את דרכנו באחריות ובתבונה.
אנו שואפים לסלול דרך מורכבת של נאמנות לתורת ה’ ולמוסר האנושי ,שתקדש
את שם ה’ בעולם ,באמצעות מדינת ישראל והחברה הישראלית .תפילתנו
לה’ יתברך שידריך אותנו בדרך ישרה שבה נצליח לממש את שאיפתנו ,ודרכה
נביא לקידוש השם בארץ ובעולם.

העמקת שמחת התורה בקהילה
פתיחה

שמחת תורה עשוי להיות ,כשמו ,יום של שמחה גדולה
בקדושה .אולם חלק מהקהל מתקשה “להתחבר”
לחג הזה.
מהי מהותו של חג שמחת תורה?
מדוע חלק מהקהל מתקשה להשתתף בשמחה?
האם המעגלים השונים בקהילה ובסביבתה שותפים
בשמחה? כיצד ניתן לשפר את שותפותן של הנשים
בשמחה? באילו דרכים ניתן להעמיק את החוויה של
שמחת תורה בקהילה?
במאמר זה נעמוד על היסודות של החג ועל האתגרים
הכלולים בו ,ונציע כלים שיסייעו בהעמקת המשמעות
והחוויה של שמחת תורה בקהילה.
א .משמיני עצרת בתורה לשמחת תורה במנהג
שמיני עצרת מסמל לא רק את סיום חג הסוכות וחגי חודש תשרי ,אלא גם מציין
את יום הסיום של התקופה בה אנו מסכמים את השנה שחלפה ,ומתכוננים
לשנה הבאה עלינו לטובה .בסיומה של התקופה העמוסה במצוות ובתכנים אנו
מצווים ביום אחד נוסף של “עצרת” .ברם ,בניגוד לכל החגים האחרים התורה
לא מוגדר כל ציווי ותוכן ייחודי ליום זה.
מהי ,אם כן ,מהותה של השמחה ביום הזה?
נראה שביום זה אנו מציינים בצורה כוללת את הברית בינינו לבין ה’ .יום זה נועד
לא להדגיש ערך אחד או מצוה אחת מסויימת ,אלא לצייר את התמונה הכוללת
של השמחה שלנו בתורה ובמצוותיה“ .אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו
ומה יפה ירושתנו” זהו עניינו של יום זה .לא בכדי דרשו בגמרא (סוכה נ”ה ע”ב):
“א”ר אלעזר :הני שבעים פרים כנגד מי? כנגד שבעים אומות .פר יחידי למה?
כנגד אומה יחידה .משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה,
ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך” .מתברר
ששמיני עצרת הינו בעצם השיא של כל החגים ,כפי שכתב האדמו”ר מסלונים
ב”נתיבות שלום” לשמחת תורה“ :כל המועדים מובילים לשמיני עצרת ,שבו
ייחוד קודשא בריך הוא וישראל בחינת בואו ונשמח אני ואתם”.
במה יציינו ישראל את יום שמחתם בה’ אם לא בתורה שה’ נתן להם? ספר
התורה השלם ,ולא מצוה בודדת כלשהי ,הוא שמייצג את הברית שבין ה’
לישראל ,ולכן במרכז השמחה של שמיני עצרת עומדים הריקודים עם ספר
התורה והחזרות הרבות על הקריאה בתורה.
ב .אתגרים בשמחת תורה
האופי של שמחת תורה מציב בפנינו מספר אתגרים ייחודיים ,בשונה מחגים
אחרים.
 .1איך מתחברים לשמחה? כאשר אנו מצווים באכילת מצה ,שמיעת קול
השופר ,ישיבה בסוכה וכד’ יש מעשה מוגדר אותו אנו מבצעים .מעשה המצוה

 .2איך משתפים את כל הציבור בשמחה? אתגר נוסף ששמחת תורה
מציב בפנינו הוא שיתוף כל הקהל בשמחה .מעגל הריקודים מסמל
את השותפות והשוויוניות של כל הרוקדים .האם באמת כל המעגלים
של הקהילה שותפים בשמחת התורה ושמחים בשותפות זו? האם
כל שכבות הגיל השונות בקהילה באות לידי ביטוי בשמחה? האם
נשות הקהילה שותפות בחג ,או צופות מלמעלה בחג של הגברים?
האם יש מעגלים נוספים שבחוסר תשומת לב השארנו אותם מחוץ
לשמחת התורה?
 .3איך חוגגים באופן שיכבד את התורה? אתגר שלישי הוא שהשמחה
תיעשה בצורה כזו שתוסיף כבוד לתורה ,ולא חלילה בדרך שפוגעת
בכבודה.
ג .כיצד להתמודד עם אתגרים אלה?
“עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה” (תהלים ק’ ,ב) .פסוק זה מלמד
ִ
על השילוב של עבודת השם בשמחה .גם שמחת התורה דורשת מאיתנו
עבודה ,כפי שכתב הרמב”ם בסוף הלכות שופר ,סוכה ולולב“ :השמחה
שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת הא-ל שציווה בהן עבודה
גדולה היא ,וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו ,שנאמר
“תחת אשר לא עבדת את ה’ א-לוהיך בשמחה ובטוב לבב” (דברים
כ”ח ,מז) .הצעד הראשון להעמקת שמחתנו בתורה צריך להיות הוספה
בלימוד תורה ,באהבת תורה ,ובעבודה על השמחה שלנו בעבודת השם
בכלל .עבודה זו תתקיים בצורה עקבית במהלך השנה ,עבודה אישית
וקהילתית ,ואת פירותיה נקצור גם בחג שמחת תורה.
אולם מלבד עבודה זו בכל קהילה יש אנשים שונים ,שלהם אופי שונה
ורצונות שונים ולעתים מנוגדים .אם רוצים להעמיק את המשמעות
של שמחת תורה בקהילה יש לעשות זאת ברגישות.
צעד מרכזי להעמקת המשמעות של שמחת תורה הינו יצירת שיח
ותהליך בקהילה ,שיח בו יש הקשבה לרצונות השונים של חברי
הקהילה ,ובחינת רעיונות רלוונטיים ,בהנהגת רב הקהילה ומנהיגיה.
שיח כזה דורש מנהיגות ורגישות ,והדברים עשויים להתפתח ולהתעצב
בתהליך הדרגתי במשך מספר שנים.
במאמר זה נציע הצעות שונות ומגוונות של דגשים ,איזונים וחידושים
אפשריים בשמחת תורה ,כבסיס לשיח ובחירה בכל קהילה לפי דרכה.
תהליך כזה ראוי שייעשה תוך שמירה על הדברים המשותפים לכלל
ישראל ועל מנהגי ישראל ,מחד ,ובהתאמה לאופי הייחודי של כל
קהילה ,מאידך .נדגיש שלא מדובר בביטול מנהגים קיימים ,אלא על
דרכים שונות של יישום המנהגים ,על האיזון בין מנהגים שונים ,ועל
הוספת דגשים חדשים בחג.
ד .הצעות לדגשים וחידושים בשמחת תורה
ישנן אפשרויות רבות של דגשים שונים בשמחת תורה:
 .1האם להדגיש את ההקפות ולהאריך בהן ,או לקצר בהקפות ,ואולי
להוסיף ליום תכנים אחרים?
 .2כדאי לדון מראש ולקבל החלטות על משך ההקפות ,לקבוע לוח
זמנים מוסכם בקהילה ,ולעמוד בו.
 .3אילו שירים יעמדו במרכז ההקפות – שירים שלא נס ליחם ,או
השירים החדשים יותר? אין זה מופרך להכין רשימת שירים מראש,
ועם זאת להשאיר מקום לספונטניות...
 .4אפשר לשלב דברי תורה קצרים בין הקפה להקפה ,או להעלות
רעיונות ייחודיים לשמחת תורה ,למשל :אנשים שונים יבחרו פסוק
או מצוה שאהובים עליהם במיוחד ויסבירו מדוע.
 .5במקביל לחלק מן ההקפות אפשר לקיים שיעור ,שירת פיוטים או

ה .שיתוף כל הקהל בשמחה
 .1זקני הקהל  -ראוי לתת את הדעת על מקומם של זקני הקהל
בשמחת תורה .לעתים הם נדחקים הצידה בגלל האינטנסיביות של
הריקודים ואורך ההקפות .אפשר לכבד אותם בהקפה ,לתת להם
לומר דברי תורה קצרים בין הקפה להקפה ,או לציין אותם במיוחד
במקום אחר במהלך היום.
 .2בני הנוער  -בקצה השני צריך לתכנן את שילובם של בני הנוער.
את בני הנוער אפשר להעצים ולתת להם מקום מוביל בשמחה ,וכולם
ירוויחו מכך.
גם לילדים אפשר לתת תשומת לב מיוחדת באחת ההקפות ,או
בדרך אחרת .יש לחשוב על שילובם של הילדים בהקפות ,אך הם
לא יכולים להחזיק מעמד לאורך כל ההקפות ,ובחלק מהיום אפשר
לקיים פעילות מיוחדת המותאמת לילדים ,ומאפשרת להורים להתרכז
בשמחת התורה שלהם עצמם.
 .3הצעירים והסטודנטים  -בקהילות רבות יש צעירים וצעירות,
סטודנטים ובעלי מקצועות צעירים ,אשר אינם עוד חלק מהנוער של
הקהילה ,ברם אינם עדיין חלק אינטגרלי מחברת המבוגרים של הקהילה.
עם חשיבה והכנה מתאימה  -קבוצה זו עשויה לתרום רבות לשמחת
היום ,הן כלפי הצעירים מהם והן כלפי המבוגרים מהם .התרומה יכולה
להתבצע בקהילה בה גדלו ,ואף ניתן להתאגד ממספר קהילות כקבוצה
אשר תלך ותתרום לקהילה אחרת הזקוקה לחיזוק בשמחת תורה.
 .4בעלי מוגבלויות – האם מבנה בית הכנסת נגיש? האם יש בעלי
מוגבלויות בקהילה ובסביבתה? האם הם יכולים באופן טבעי להשתתף
בהקפות ,או שמא יש צורך ביוזמה פעילה כדי לאפשר להם להשתתף
יחד עם כולם? חייבים לתת את הדעת לשאלות אלו ולפעול לשילובם של
בעלי המוגבלויות בקהילה .בנוסף ,אפשר ליזום פנייה לאחד הארגונים
שמסייע לבעלי מוגבלויות ולשתף אותם בשמחת תורה בקהילה .ללא
ספק כל הצדדים ירוויחו מכך!
 .5הציבור הכללי – בקהילה עירונית ניתן לפנות לתושבי הסביבה ולהזמין
אותם להשתתף בהקפות בשעה שתיקבע מראש ,ולתת תשומת לב
מיוחדת להרחבת מעגל הרוקדים של עם ישראל ביום שמחת תורה.
דוגמא נוספת בענין זה :במקום בו יש עולים מבריה”מ לשעבר ,אתיופיה
או מקומות אחרים ,ניתן להזמין אותם להשתתף בחג בבית הכנסת.
לחלקם אין כעת קשר לבית כנסת ,ועשויה להיות להם נוסטלגיה דווקא
לחג הזה ,והם עשויים להיענות להזמנה כזו.
ו .השתתפות הנשים בשמחת תורה
בעלון מספר  2של ‘בית הלל’ פרסמנו מאמר שעסק בחשיבות ובערך
של שותפות הנשים בקהילה .אחד הדגשים במאמר הינו החשיבות
שנשים תהיינה שותפות בשמחת תורה .אולם ברוב הקהילות המציאות
אינה כזו ,ולכן יש צורך לתת את הדעת לנושא חשוב זה.
יש נשים השלמות עם המצב הזה ,ואנו איננו מבקשים להתערב בעמדתן
זו .אך יש נשים שעוזבות את בית הכנסת בשמחת תורה בתחושת
ריחוק ובהרגשה ש”זה לא החג שלי” .בדורנו ,נשים רבות הן שותפות
פעילות בתפילות ובשיעורים בקהילה ,כמו בחלקים אחרים של חייהן
ושל חיי הציבור .אם השתתפות נשים אלה בשמחת תורה מסתכמת
בצפייה דחוקה מבעד לעזרת הנשים או בסידור השולחנות לקידוש – זוהי
עובדה מצערת .עניין זה מחליש את דעתן של הנשים עצמן ,הרוצות
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תופס מקום ביום החג ומעניק משמעות ותוכן לחג והאתגר של כל
יהודי ,מלבד עשיית המעשה כהלכתו ,הוא קיום המצוה עם עומק
ומשמעות .אולם כאשר אין מעשה מוגדר אותו אנו מחויבים לעשות,
אלא רק שמחה כללית עם ה’ – לעתים חסרים לנו הכלים כדי לבטא
שמחה זו ולמלא את היום בתוכן משמעותי .כאן באו סיום מחזור
הקריאה בתורה וההקפות עם ספרי התורה ומילאו את החלל במעשה
ובתוכן .אלא שזו אינה מצוה מעשית שכל יהודי עושה .שמחה זו
עדיין מופשטת ,ולמעשה לחלק מהציבור קשה להתחבר אל השמחה
והריקודים .כתוצאה מכך ,חלק מהקהל חווה את החג כמיטרד יותר
מאשר יום מרומם ,ולעתים החג הופך להיות “חג לילדים” .על כן ,בחלק
מהקהילות מורגש צורך לעשות מעשה כדי שחג שמחת תורה יקבל
את המעמד הראוי לו.

“טיש” ,וכך אלו שרוצים להאריך בהקפות ואלו שרוצים לקצר בהם
יוכלו לחגוג את החג ביחד ,כל אחד בדרכו ,בלי ליצור מתחים מיותרים
בקהילה.
 .6המנהג שכולם עולים לתורה איננו חובה .ברמ”א (סימן רפ”ב ס”א)
נאמר“ :ביום טוב מותר להוסיף על מנין הקרואים .ויש אומרים דביום
טוב אין להוסיף ,וכן נהגו במדינות אלו ,מלבד בשמחת תורה שמוסיפין
הרבה” .מכאן שבשמחת תורה מותר להוסיף הרבה עליות ,אך אין זו
חובה.
ברוב הקהילות לא רוצים לשנות זאת ,ויש אנשים שהעלייה הזו לתורה
חשובה להם מאד .אבל אם קהילה רוצה בכך – אפשר להעלות לדיון
את האפשרות להדגיש את ההקפות ולקרוא בתורה קריאה אחת
כדין כל יו”ט אחר.
 .7לימוד תורה משמחת תורה לשמחת תורה :במהלך השנה ניתן
ללמוד תורה באופן בו כל הקהילה שותפה (לדוגמא :לחלק בין כל חברי
הקהילה את כל ששת סדרי משנה או את כל התנ”ך) ,ובשמחת תורה
ייערך סיום משותף של הלימוד.

ליטול חלק בעשייה הציבורית ולהביע את חיבורן הנפשי לתורה וללימודה .כפי
שכתב בזמנו הרב וינברג ,בעל ה”שרידי אש”“ :בזמננו נשתנה המצב ונשתנו
הטבעים ,והנשים אם תישארנה בבית ולא תבואנה לביהכ”נ תשתכח מהם
תורת היהדות לגמרי ,ובוודאי שאסור להדיחן ולהרחיקן בגלל חומרא יתירה
שאין לה יסוד מוצק בש”ס ופוסקים” (שו”ת שרידי אש ,חלק ב’ ,סימן י”ד).
כיון שכך ,במקום שזה חשוב לדעת הנשים שהן תהיינה שותפות בשמחת
התורה ,על הקהילה לבחון את האפשרויות לשיתוף הנשים בחג בדרכים
מגוונות ,כפי שנציע להלן.
 .1הנשים יכולות להשתתף בשמחה בעזרת הנשים ,במקביל לשמחה בעזרת
הגברים ,או באולם נפרד .יש יתרון לשותפות של כל הקהילה בשמחה ,בעזרת
הנשים ובעזרת הגברים במקביל ,ויש יתרון למצב שבו הנשים יקיימו שמחה
נפרדת שבה הן מובילות וחוגגות לעצמן.
 .2שמחת תורה של הנשים יכולה לבוא לידי ביטוי בהקפות ובשירה,
כמקובל בקרב הגברים ,או בלימוד וב”טיש” במקביל להקפות או לעליות
של הגברים.
 .3כשם שמציינים בשמחת תורה את חתן התורה וחתן בראשית ניתן לבחור
שתי נשים בקהילה כ”כלות התורה” על מנת להביע כלפיהן הערכה או ידידות
על תרומתן לקהילה .הן יכולות לומר דבר תורה או שיעור במהלך שמחת תורה
או בהזדמנות מתאימה אחרת ,או לתרום קידוש לקהילה ,בדומה למה שנהוג
לגבי החתנים של שמחת תורה ,או בדרך שונה וייחודית לנשים.
 .4ברמב”ם (הלכות ספר תורה ,פ”י ה”ח) ובשו”ע (אורח חיים סימן פ”ח
ס”א ,יורה דעה סימן רפ”ב ס”ט) נפסק“ :כל הטמאים אפילו נדות מותרים
לאחוז בס”ת ולקרות בו” .לכן ,נשים הרואות בכך חשיבות מותר להן לרקוד
עם ספר תורה או סביב ספר תורה המונח על שולחן במרכז הריקודים (ראו
נספח בענין זה) .בנושא קריאת נשים בספר תורה בקבוצת נשים ,החל
ב’בית הלל’ דיון ער ,בו הושמעו דעות מגוונות ,בעד ונגד .מפאת חשיבות
הענין החלטנו לא להכריע בו במסמך זה ,על מנת לאפשר את המשך הדיון
ההלכתי והחברתי בנושא חשוב זה .כפי שהדגשנו לעיל ,חשוב שעיצוב
יום שמחת תורה בקהילה ייעשה תוך שיח בקהילה ובהנהגת רב הקהילה
ומנהיגיה ,בדרך המתאימה והמשמעותית ביותר בכל קהילה .בנושא זה של
יצירת הדרך שבה נשות הקהילה תהיינה שותפות בשמחת תורה הדבר
חשוב במיוחד ,על מנת למנוע מחלוקות בקהילה.
ז .כבוד התורה
“עבדו את ה’
“עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה” (תהלים ק’ ,ב) ,אך גם ִ
ִ
ביראה וגילו ברעדה” (שם ,ב’ ,יא) .טוב ומבורך שיש לנו יום שבו אנו עמלים
בשמחת התורה .אולם אין הצדקה לכך שהשמחה תבוא על חשבון היראה.
לעתים השמחה גולשת לכיוון של התפרקות ,שעלולה לפגוע בכבוד התורה
או התפילה; הריקודים עלולים לפגוע בספרי התורה; וההתפזרות במקומות
שונים בבית הכנסת מביאה לפגיעה בכבוד הראוי לקריאה בתורה .גם כאן
נציע מספר דרכים להתמודדות עם סוגיות אלה.
 .1כפי שכבר ציינו לעיל ,תכנון חלוקת היום ולוח הזמנים של חלקיו השונים
עשוי לסייע בשמירה על כך שהקריאה בתורה והתפילה יתקיימו בצורה
ראויה ,כפי הרגיל בכל קהילה.
 .2יש שהציעו בכל הקפה ,מיד אחרי ההקפה הראשונית עם הפיוטים ,להציב
את ספרי התורה במרכז ולרקוד סביבם ,וכך לשמור על כבוד ספרי התורה
ושלמותם ,תוך שהם נשארים במרכז השמחה.
 .3ניתן לחלק את חברי הקהילה מראש לקבוצות לקריאה בתורה ,או לקבוע
חלוקה של זמנים שונים של קריאה ושל הפסקה בקבוצות ,כדי למנוע מצבים
של חוסר כבוד במתרחש בבית הכנסת ובמעמד הקריאה בתורה.
גם בענין זה ניתן להעצים חברים שונים בקהילה ,כמו בני הנוער ואחרים,
ולתת להם להיות אחראים על חלוקה כזו ולהפעיל אותה.
 .4שמחת תורה אינה פורים .פורים דורש דיון לעצמו ,אך שם ניתן לטעון
שיש מצוה בשתיה .ריבוי האלכוהול בשמחת תורה מביא רק להתפרקות
ואינו מוסיף לשמחת התורה ,ולכן יש להיזהר מהכנסת אלכוהול לשמחה.
החלטה מושכלת על האיזונים בין האירועים השונים במשך היום ולוח זמנים
ברור יצמצמו את הנטייה לכיוונים אלה.
סיכום
העלינו כאן מספר סוגיות עקרוניות בנוגע לאופיו של חג שמחת תורה,
ושלל הצעות כיצד ניתן לחפש את הדרך הטובה והמתאימה ביותר לכל
קהילה להתנהל בסוגיות אלה .למותר לציין ,נשמח אם תשלחו אלינו הצעות
נוספות.
כמובן ,אי אפשר ליישם את כל ההצעות שהעלינו בקהילה אחת ,ואין כוונה
שכל הקהילות תחגוגנה את שמחת תורה בדיוק באופן שווה .כוונתנו היא
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להמשיך את הבסיס המשותף של מנהגי שמחת תורה ,תוך כדי עיצוב החג
באופן המתאים ביותר עבור כל קהילה .הכוונה בשלל ההצעות שהעלינו היא
להציע אפשרויות שונות כבסיס לדיון בקהילה ,על מנת לתת כלים לכל קהילה
לעצב את החג בצורה שתהפוך אותו למשמעותי וחיובי יותר עבור כל חבריה,
לשם ה’.
נסיים בסיפור ,שממחיש את חשיבותו של חג שמחת תורה (הסיפור מובא
ברשות מאתר :)aish.com
אינה פולין ,שעלתה לארץ מבריה”מ לשעבר ,מספרת שאימה אמרה לה“ :במידה
מסוימת ,שמחת-תורה השפיע על החלטתנו לעזוב את בריה”מ ולעלות לארץ”,
והסבירה :יהודי בריה”מ היו מתאספים באופן ספונטני בשמחת תורה סביב
בתי הכנסת הנעולים“ :זו הייתה פשוט פעם אחת בשנה שבה יכולנו להפסיק
לפחד ולשמוח ביהדותנו ,למרות מרגלי הקג”ב שהיו בתוך הקהל .ההרגשה
שם הייתה מאוד חזקה .הרגשנו את הכוח שלנו .ראינו כמה רבים אנחנו .הבנו
מי אנחנו והיינו גאים”.
“השיעור של אמי” ,מסבירה אינה“ ,פשוט ,אך מעמיק:
חג שמחת תורה הוא חג של היהדות והיהודים .בשמחת תורה אנו חוגגים את
כל החגים יחד .אנו חוגגים את השבת ,את המצוות ,את הערכים היהודים ,אנו
חוגגים את ההישרדות היהודית ,אנו חוגגים את הפוטנציאל היהודי .בקיצור,
אנו חוגגים את כל מה שאנחנו ואת כל מה שאנו יכולים להיות .יום שמחת
תורה אינו ספיח כלאחר יד .במובנים מסוימים ,זהו החג שמעניק פרספקטיבה
לכל שאר הדברים”.
נספח-

תשובת בית המדרש ההלכתי בעניין ריקוד נשים עם
ספר תורה

במסכת ברכות (כ”ב ).מובאת דעתו של רבי יהודה בן בתירא שהתורה הושוותה
לאש – כשם שהאש אינה מקבלת טומאה כך דברי תורה אינם מקבלים טומאה.
על פי זה פסק הרמב”ם בהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה (י’ ,ח’)“ :כל הטמאין,
ואפילו נידות ,ואפילו גויים  -מותרין לאחוז ספר תורה ,ולקרות בו ,שאין דברי
תורה מקבלין טומאה” .גם בשולחן ערוך פסק כך בהלכות ספר תורה (יו”ד,
רפ”ב ,ט’) .מכאן שאין כל מניעה שאישה תיגע בספר תורה ואפילו היא טמאה
בטומאת נדה ,ואפילו בימי ראייתן (דהיינו בזמן המחזור עצמו).
למרות שלא מצינו בהלכה הגבלות לאשה נידה בכל מה שנוגע לבית הכנסת,
מספר ראשונים מזכירים מנהגים שונים שנשים החמירו על עצמן  -לא להיכנס
לבית הכנסת בעת נידתן (ראבי”ה ,א’ ,ברכות ,ס”ח) ולהימנע מלגעת בספר
תורה בימי ראייתן (אור זרוע א’ ,הלכות נידה ,ש”ס) ,והם משבחים את מנהגן
של נשים אלה .לעומת זאת ,בספר האגור (סימן אלף שפ”ח) כתב שבמדינתו
נוהגות הנשים להכנס לבית הכנסת ולהתפלל ולענות לדברים שבקדושה ,ורק
נזהרות מלהסתכל בספר תורה בשעת ההגבהה בנידתן.
הרמ”א (או”ח ,סימן פ”ח ס”א) הביא את שני המנהגים ,וכתב שהעיקר להלכה
שאשה מותרת בכל ,אבל שהמנהג במקומו להחמיר במנהגים שהזכרנו .אולם
הוא הביא גם את דברי שו”ת תרומת הדשן (פסקים וכתבים ,סימן קל”ב) שגם
במקום שנהגו להחמיר “בימים נוראים ,שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת,
מותרין לילך לבהכ”נ כשאר נשים ,כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים והן
יעמדו חוץ” .המשנה ברורה (שם ,סק”ז) מעיד כי בזמנו המנהג השתנה ונשים
באות לבית הכנסת אף בשעת נדותן באופן קבוע ובכל ימות השנה ,ומכל מקום
פסק שלא יסתכלו בספר התורה בשעה שמגביהים אותו לעם.
מכל מקום ,מהסקירה הנ”ל נראה בבירור שמצד הדין מותר לנשים לגעת
בספר תורה ולרקוד איתו ,ולמעשה הדבר תלוי במנהג .בעבר הנשים הראו את
היראה והכבוד שלהן לתורה על ידי התרחקות מספר התורה בשעת נידתן.
היום מנהגים אלה אינם נוהגים בקהילות רבות ,ובימינו נשים רבות מראות את
אהבתן לתורה בהגעה קבועה לבית הכנסת ,בלימוד תורה וברצון אמיתי וטהור
להידבק בתורה גם על ידי החזקת ספר התורה וריקוד עימו בשמחת תורה.
על כן ,נראה שאין מקום לאסור זאת ,ויש לעודד נשים הבוחרות בכך לבטא
את אהבתן לתורה בדרך זו .כך פסק הרב נחום אליעזר רבינוביץ’ בשו”ת שיח
נחום (סימן מ’)“ :נראה לפי עניות דעתי שאם הקהל רוצה להנהיג לעשות נחת
רוח לנשים בשמחת תורה ,ומתוך כך יבואו לתקן שבעזרת נשים אחת הנשים
החשובות תחזיק בספר ,ואחרות תרקודנה לפניה דרך כבוד והידור – ודאי שיש
בזה תיקון ,והוא תיקון שאין בו איסור כלל ,שהרי מעולם לא נאסר על הנשים
להחזיק ספר תורה .ושמא ילמדו מכך גם הגברים לנהוג בכבוד הראוי” ,והוסיף
בסוף דבריו“ :ברם כל זה אמור שיהיה הדבר מתוך הסכמת הקהל ובהסכמת
הרב מרא דאתרא” .לכן ,בקהילה שבה יש חברים וחברות המעוניינים בכך ,ראוי
לקיים על כך דיאלוג בתוך הקהילה בהובלת רב הקהילה ,כדי ליצור תהליך בונה
בקהילתם בענין זה ,כפי שנאמר בגוף המאמר.

שבת
ישראלית
יחד סביב שולחן השבת

נפגשים ביחד  -דתיים וחילוניים
לארוחת ליל שבת
אוכלים ,מכירים ,מדברים...
הזמינו את השכנים ,חברים לעבודה או מכרים.

מבצע ארצי!

ליל שבת "חיי שרה" 25/10/13
להרשמה www.beithillel.org.il :לפרטים נוספיםofﬁce@beithillel.org.il :
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הרבנים והרבניות החברים בבית הלל:
הרב אבי קדיש | הרב אבי קנאי | הרב אבי רזניקוב | הרב אבי באומל | הרב ארי קאהן | הרב אביה רוזן | הרבנית אביגיל ראק | הרב ד"ר אביעד סטולמן
| הרב אביע"ד סנדרס | הרב אביעד תבורי | הרב ד"ר אברהם וולפיש | הרב פסח ווליצ'קי | הרב אהד טהר לב | הרב אהרון וקסלר | הרב אהרון ליבוביץ |
הרב אהרון ריבקו | הרב אודי פרומן | הרב אורי סמט | הרבנית אוריה מבורך | הרבנית אושרה קורן | הרב איאן חיים פאר | הרבנית איילת ליבזון | הרבנית
אילנה פודימן סילברמן | הרב אילעאי עופרן | הרב איתיאל אורון | הרב איתמר אלדר | הרב אלדד זמיר | הרב אייבי ושלר | הרב אלכס ישראל | הרב אלקנה
שרלו | הרב ד"ר אמיר משיח | הרב אמנון בזק | הרב אסי בלנק | הרבנית אסתר פישר | הרבנית אסתי רוזנברג | הרב אפריים ב"ק | הרב אפרים זיק | הרב
אריאל קונסטנטין | הרבנית אריאלה ביגמן | הרב אשר אלטשול | הרב אשר סבג | הרב אשר פויכטונגר | הרב בני דה לה פואנטה | הרב בני הולצמן | הרב
בני להמן | הרב יהושע אמרו | הרב ירמי סטביסקי | הרב ד"ר ג'פרי וולף | הרב ד"ר גבריאל חזות | הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ | הרבנית דבורה עברון |
הרב דוב ברקוביץ | הרב דוד ביגמן | הרב דוד בן-זזון | הרב דוד ברופסקי | הרב דוד זנו | הרב ד"ר דוד מישלוב | הרב דני טרופר | הרב דניאל רוט | הרב דני
בלר | הרב דני וולף | הרב רוס סינגר | הרב דני סגל | הרב ד"ר דרור פיקסלר | הרב וורן קיי | הרבנית ורד מזומן אביעד | הרב זאב וייטמן | הרב חגי גרוס |
הרבנית חגית זליס | הרב חיים בורגנסקי | הרבנית ד"ר חנה פרידמן | הרב חנן שלזינגר | הרב יאיר יניב | הרב יאיר סילברמן | הרב יאיר קאהן | הרב יאיר
שפיץ | הרב יהודה גלעד | הרב יהודה ישרים | הרב יהושע אנגלמן | הרב יהושע גרינשטיין | הרב יהושע פרנקל | הרב יואל בן נון | הרב יואל פינקלמן |
הרב יהודה ראק | הרב יוני ברלין | הרב יוני רוזנצוייג | הרב יוסי סופר | הרב ד"ר יוסף סלוטניק | הרב יעקב אוחיון | הרב יעקב מאוזר | הרב יעקב מור
יוסף | הרבנית יעל ציגלר | הרב יעקב לופט | הרבנית יפית קלימר | הרב ד"ר יצחק אבי רונס | הרב יצחק אייזנר | הרב יצחק בלאו | הרב יצחק בן דוד |
הרבנית עו"ד ירדנה קופ יוסף | הרבנית כרמית פיינטוך | הרב ליאור שיליאן | הרב מאיר נהוראי | הרב מאיר רובינשטיין | הרב מומי פאלוך | הרב מורי
שוורץ | הרב מייק שולץ | הרבנית עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי | הרבנית מיכל נגן | הרבנית מישל פרבר | הרב מלאכי קופמן | הרבנית מלי ברופסקי | הרבנית
מלכה בינה | הרב מנחם וינברג | הרב משה אברמן | הרב משה כהן | הרב משה פינצוק | הרב משה שפטר | הרבנית ד"ר מרים פלדמן קיי | הרבנית מרים
רייסלר | הרבנית נחמה גולדמן ברש | הרבנית נועה לאו | הרבנית נחמה פורת | הרבנית ד"ר נעמה סט | הרבנית נעמי אדלר | הרב ד"ר נתן לופז קרדוזו |
הרב נתנאל פרידלר | הרב עדי בן שחר | הרב עדי סולטניק | הרב ד"ר עדיאל כהן | הרב עמית קולא | הרבנית ענת נובוסלסקי | הרבנית ד"ר פנינה נויבירט
| הרב צבי קורן | הרב עו"ד צוריאל בובליל | הרב ד"ר צחי הרשקוביץ | הרבנית ציפי רמתי | הרב ד"ר קלמן נוימן | הרב ראובן קרוגר | הרבנית רבקה
לינזר | הרב רוני לסר | הרב רוני נחשון | הרב ד"ר רונן לוביץ' | הרב רונן נויבירט | הרב רונן סלע | ד"ר רות אלסטר | הרבנית ד"ר רות וולפיש | הרבנית
ד"ר רחל לבמור | הרבנית רחל שפרכר פרנקל | הרבנית רחל קרן | הרב ד"ר שאול פרבר | הרבנית שושנה בובליל | הרב שלמה ברודי | הרב שלמה ברין
| הרב שלמה דוב רוזן | הרב שלמה הכט | הרב שלמה וילק | הרב שלמה חן | הרב שלמה ריסקיןֿ | הרב שמואל וייס | הרב שמואל סלוטקי | הרב שמואל
פויכטונגר | הרב שמואל קליצנר | הרב שמואל ריינר | הרבנית שני טרגין | הרב שרון שלום | הרבנית שרונה הליקמן | הרבנית ד"ר תהילה אליצור |

הנהגה תורנית קשובה
B.Hillel :

בית הלל  -הנהגה תורנית קשובה (ע.ר)  ,58-0559441חפשו אותנו בפייסבוק
חפשו אותנו בטוויטר
מייל | office@BeitHillel.org.il :כתובת למכתבים :עקיבא  47רעננה ,43201
פקס 03-7617477 :לתרומותhttps://trum.ly/donate/6 :
הרב רונן נויבירט ,מנכ"ל בית הללronennoy@gmail.com | 052-7710121 :
יובל בן יהודה ,עוזר מנכ"ל בית הלל yuvalby6@gmail.com | 054-8068229
ליאת נוב ,דוברת בית הלל liat@mashrokit.co.il | 054-5558546

 twitter.com/Beit_Hillel :אתר בית הלל (למידע ולתרומות)www.BeitHillel.org.il :

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ובואו לעשות יחד איתנו את השינוי!

