ראש השנה
חוברת מספר  | 8תשרי תשע"ה
על גבול בין שני עולמות ,שנה כלה ושנה באה
הרב עמית קולא
בין דיני החוזים למצוות התשובה
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
חדשות בית הלל
שבת ישראלית
רב חסד
הרב צבי קורן
הלכות ,ערכים והדרכות מעשיות לשנת השמיטה -
בית המדרש ההלכתי
חגיגת בר מצווה בקהילה לנער עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית  -בית המדרש ההלכתי והרעיוני
"כשרות מוסרית"  -צער בעלי חיים כשיקול
בתחום המזון  -בית המדרש הרעיוני
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הקדמה
חוברת זו של בית הלל מוקדשת לעילוי נשמתם של נפתלי
פרנקל ,גיל-עד שאער ואייל יפרח הי"ד ,וכן לעילוי נשמת כל
הנופלים במבצע 'צוק איתן'.
משפחות פרנקל ושאער החברות בבית הלל ,יחד עם משפחת
יפרח ,עזרו לרומם את רוחו של עם ישראל דווקא בשעתן הקשה,
והביאו את החברה הישראלית לסולידריות שלא נראתה כאן
מזה שנים רבות.
במשך כל התקופה ,המשפחות הללו היו דוגמה ומופת למסירות
נפש ,לענווה ולאהבה.
במהלך החיפושים אחר הבנים ובימי
השבעה ,אנשים מכל גוני הציבור הישראלי
שביקרו את המשפחות ציינו כי יותר משהם
נתנו נחמה למשפחות ,המשפחות נתנו להם
כוח ,חיזוק ותקווה.
העוצמות הללו ,שהתגלו בעם ישראל
בזכות שלוש המשפחות ,הכינו את

החברה הישראלית לעמידה איתנה במערכה של 'צוק איתן',
מלחמה הכרחית שהצילה את העם מאסון נורא שעלול היה
להתרחש.
אנו תפילה שהשנה הבאה עלינו לטובה תביא בכנפיה שלום
ושלווה ,אחווה ואחדות .תהא זו שנה שבה נוכל להמשיך לקיים
אחווה וסולידריות ,גם בזמנים של שקט ורגיעה.

יהי זכרם ברוך.

על גבול בין שני עולמות – שנה כלה ושנה באה
הרב ד"ר עמית קולא רב קיבוץ עלומים וראש בית המדרש ההלכתי

רוחות אלול כבר מנשבות בלילות.
צינתן מקהה את חום יולי-אוגוסט,
מזככת את האוויר ומולידה מצב
רוח שאין כמותו ל ...נישואין.
מגע הקרירות בחום ,השמש
הקופחת ברוח המאווררת ,משל
הוא לחיבור נוגה ומאדים – האיש
עם האישה.
זוגיות נבנית בנקודת החיבור
שבין השונים .כאשר
כל אחד תורם
לבית המשותף
את איכויותיו הייחודיות ,והאחר מבין את הערך שיש
בשונות ,בשני ובהשתנות  -העץ שנשתל לא רק יעמיק
את שורשיו וישמור על הקיים ,אלא ענפיו ישתרגו ,נופו
יתפרס ופירות טובים יצמיח.
כך בורכו י' ומ' בחופת נישואיהם לפני ימים ספורים.
האם רק הם ראויים לברכה זו? האין החברה הישראלית
על רבדיה ומחלוקותיה זקוקה גם היא לזיכוך מאחד? עברנו
השנה אירועים מטלטלים; מחטיפת הנערים ורציחתם ,ועד
ימי המלחמה בקיץ .האירועים הללו לימדו אותנו רבות על
איתנותו של צוק חיינו .האם ניתן לשמר את תחושת האחדות
שנחשפה? האם היא תתמיד גם בסתם ימי חולין?
גם החברה הציונית-דתית עומדת בצומת דרכים .מחלוקות פנימיות
מתעצמות :סוגיית הגיור; מעמד הנשים; דילמות של גבולות הסובלנות
כלפי קבוצות אחרות בחברה הישראלית  -לא-יהודים ויהודים כאחד -
מרחפות מעל ראשנו .החולקים יורים בליסטראות אלו על אלו .ובתוך כל
זאת ,קולות חדשים נשמעים .מתעצמת מנגינה ,בעיקר בקרב צעירי הצאן,
המבקשת לשבור מחיצות .אם 'המגזר' נתפס כבית חם ונעים ,לעתים נראה
כי הצינה המאתגרת והמרעננת שבחוץ מסקרנת וקוסמת יותר.
החברה שלנו בכללה נעשתה פתוחה יותר למסורת היהודית' .ארון הספרים
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היהודי' ו'קבלת שבת' מהדהדים בלבם ובחייהם של רבים במרחב הישראלי .כל
אלו גוררים הד חוזר בקרב אלו שצמחו בערוגה הדתית-לאומית .המצע המשותף
לחולקים במסע הציוני כיום – השירות הצבאי  -מתרחב גם לעולמות נוספים.
השכן ממול הוא כתובת לא רק לכוס הסוכר החסרה או לדיון מעמיק בגורלה
של אלופת אירופה בכדורסל ,אלא גם להליכה משותפת לבית הכנסת בחג או
לדרשה על פרשת השבוע ,שישמיע דווקא השכן החילוני .בנסיבות אלו ,החומות
'שומרות המגזר' נתפסות ,בעיקר אצל הצעירים שבתוכנו ,מיותרות .הרצון
הבלוע  -להיות שותף מלא בהווייתה של החברה הישראלית,
תוך סינון ואף נטרול נאמנויות אחרות  -גובר.
התוכל המנהיגות לראות בכך הזדמנות ,ולא רק
איום? התשכיל התנועה הציונית-דתית לשמור
על ייחודה בתנאים משתנים ,לבנות גשרים
ולפתח את הערוצים החדשים המתגלים
מול עינינו?
דומה כי אנו בתנועת בית הלל עשויים,
יכולים וצריכים לסמן דרך .האתגר הוא
להקשיב ואולי אף להכיל את העמדות
האחרות ,למרות הבהירות והנחרצות של
עמדתנו שלנו .זו תרופה בדוקה למחלת
הקיבעון ,סגולה להתעשרות מן הנכסים
הרוחניים של זולתנו ,ואפשר שהיא תכונן מיזוג
וגשר .ההכרה בכך שאנו חלק מדבר גדול ולא הדבר
בעצמו מנביטה תחושת שייכות ,מפתחת ענווה ופורצת
דרך ,כדרכם המסורתית של תלמידי הלל הקדמונים ,שהיו
נוחים ועלובים ושונים דבריהם ודברי החולקים עליהם ,ולא עוד אלא שמקדימים
דברי החולקים ,מתוך בהירות ובטחון בצדקת הדרך ,מתוך הכרה בטוב ובישר
שיש בערוגות האחרות הסובבות אותנו ,מתוך האתגר למזג ולגשר ,מתוך
האמונה שהדבר נחוץ ,אפשרי ומזומן  -נעשה בעזרת ה' ונצליח.

האתגר
הוא להקשיב ואולי
אף להכיל את העמדות
האחרות ,למרות הבהירות
והנחרצות של עמדתנו שלנו.
זו תרופה בדוקה למחלת
הקיבעון...
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שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה.

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי ראש בית המדרש 'בית מורשה' וחברת הנהלת בית הלל
מעשה שהיה כך היה:
סטיוארט מקאולי ,מומחה
לתאוריה של המשפט
האזרחי ,עמד להינשא
לבתו של איש עסקים
ותעשיין .חותנו לעתיד
של סטיוארט הזמין אותו
לשיחה ,שבמהלכה דנו גם
בתכניותיו של החתן לעתיד.
מקאולי סיפר כי הוא מרצה
למשפטים המתמחה בדיני
החוזים .החותן הביע עניין
רב ,עד שהחתן הצעיר נכנס
לפרטי דיני החוזים והרצה לפניו על היסודות השונים של החוק ,על
אפשרויות האכיפה ועל מושגי היסוד של התחום .החותן הקשיב
החוזים,
קשב רב ,ופרץ בצחוק .טענתו הייתה שדיני
כפי שהחתן הצעיר מתאר אותם,
אינם תואמים בשום מובן
את המקובל בעולם
העסקים ,עולם שבו
החוזה וההסכמים
הם כלי עבודה
ומעשים שבכל
יום .הוא הזמין
את מקאולי לבוא
אליו למפעל ולגלות
כיצד מתנהלים
דיני החוזים בעולם
העסקים האמתי,
זה שמחוץ לכותלי
האוניברסיטה.
מקאולי נענה לאתגר .הוא
התיישב במשרדי התעשיין וגילה
להפתעתו שחותנו צדק ,וכי הוא אינו מבין דבר וחצי דבר
בענייני חוזים .הוא מגלה ,לדוגמה ,כי המעשה המכונה בפי
המשפטנים 'הפרת הסכם' נקרא בעולם העסקים 'ביטול
הזמנה' .עורך דין ממוצע שהיה מטפל במקרה כזה ,בוודאי
היה מפעיל את 'תותחי' התביעות ומממש קנסות ,אך איש
העסקים לא יזדרז לעשות כן .בתוך מערכת עסקית גדולה
וארוכת טווח ,הפתיל ארוך יותר ,וניתן לספוג מקרה של 'ביטול
הזמנה' .כמובן ,אם המקרה יחזור על עצמו שוב ושוב והביטול
יהפוך לנוהג קבוע ,יעמוד המבטל בסופו של דבר בפני מציאות
שבה לא מוכנים לעבוד אתו יותר ,ולא עושים אתו עסקים (מ'
מאוטנר' ,דיני החוזים בחיי היומיום בתעשייה' ,בתוך :האם המשפט
חשוב? ,עורכות :ד' הקר ונ' זיו ,תל אביב תשע"א).
בעקבות התנסותו הממשית ,מקאולי מבין ומנסח את תמצית הפער
שבין עולם העסקים ועולם המשפט .הוא מבין שדיני החוזים מעוצבים
בדמות החוזה הסטריאוטיפי ,כזה שנוצר בדרך כלל בעסקאות חד
פעמיות ,כשאדם רוכש כוס קפה באשנב בתחנת דלק ,או מזמין
לעצמו שעון באתר אינטרנט .במקרים כאלה יש מפגש בין שני צדדים
אקראיים לגמרי ,שאולי לא ייפגשו יותר לעולם .במציאות ובתרבות
עולם העסקים ,המקרים הללו הרבה פחות מצויים .המציאות
העסקית והאנושית בנויה על פי רוב ממערכות יחסים מורכבות
הרבה יותר  -מערכות ממושכות הכוללות יחסי אמון ,ומקיימות
שולים רחבים של הפסד ורווח הדדי.
בחיי היומיום ,אני יכולה לתבוע את השכן על הנזק שגרם לרכב
שלי ,אך אני צריכה גם להיות מסוגלת לפגוש אותו אחר כך במכולת,
והילדים שלנו צריכים להמשיך לשחק ביחד .בעולם העסקים,

החיים
התורניים
האמוניים יכולים
להפוך מעודנים יותר
ועמוקים יותר
כאשר התודעה היא
של חוזה ארוך
טווח
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משתלם למוכר לקבל בחזרה בגד שקניתי והחזרתי מפני שלא
מצא חן בעיני ,אם הוא רוצה לשמור עליי כלקוחה .לעתים שווה
לספוג ביטול עסקה ולקיים את המערכת העסקית השלמה .זוהי
ה'בריאות' הנפשית של החיים .ההימנעות מן הקטנוניות והיכולת
לראות את הדברים בראייה רחבה מאפשרות זרימה ,וקיום מערכת
של שכר ועונש בטווחים ארוכים יותר .מערכת יחסים לא יכולה
להתקיים ,לשגשג ,להצליח ולהחזיק מעמד תחת איום מתמיד
של סנקציות משפטיות.
לתיאוריה הזאת יש משמעויות מפליגות מחוץ לעולם המשפט ,והיא
משליכה על החוויה הדתית לסוגיה .שתי התפיסות ,המשפטית
והתרבותית-עסקית ,משקפות שתי דרכים של התקשרות בין האדם
לקונו .יש דרך בעבודת ה' שבנויה על תודעת העסקה הבודדת,
המפגש האקראי .מבחינת החוויה שלה ,הדרך הזו נוטה לראות
את החיים כשורה של מבחנים .הזדמנויות להצליח או להיכשל.
יוצא מזה שבאופן טבעי האלמנטים הדומיננטיים בחוויה הזאת
הם של לחץ ,יראה ,מלחמה מתמדת.
ייתכן שזו העמדה המוצגת בפי התנאים ר' יוסי ור' נתן" :רבי יוסי
אומר :אדם נידון בכל יום ,שנאמר 'ותפקדנו לבקרים' .רבי נתן
אומר :אדם נידון בכל שעה ,שנאמר 'לרגעים תבחננו'" (בבלי,
ראש השנה ,טז ,א).
דבריו של מאוטנר שהבאתי בראשית המאמר ,עזרו לי לחדד
את המחשבה שמול הדרך הזו עומדת חוויה מסוג אחר,
ראייה שונה לחלוטין של החיים הדתיים .ראייה זו מבוססת
על תודעה של מערכת יחסים מתמשכת ,ולפיה התורה
וההלכה ,הקב"ה ואנחנו ,כולנו נמצאים כאן לטווח הארוך .גם
אם מתעלמים מן ההיבט הסלחני של התיאוריה הזו ,עיקרה
הוא בהנמכת אלמנט הלחץ ,ובשחרור המאפשר מערכת
יחסים מורכבת ונינוחה יותר .החיים התורניים האמוניים
יכולים להפוך מעודנים יותר ועמוקים
יותר כאשר התודעה היא של
חוזה ארוך טווח .יחסים
אלו כוללים את כל רגעי
המבחן ,ומכילים גם
את הכישלונות .לא
הכול נמדד ברגע
נתון .לכל רגע
כזה יש הקשר,
הקשר שלם של
חיי תורה .עמדה
זו מובעת בלשון
המשנה" :בארבעה
פרקים העולם נידון:
 ...בראש השנה  -כל באי
עולם עוברין לפניו כבני מרון,
שנאמר 'היצר יחד לבם המבין
אל כל מעשיהם'" (משנה ,ראש השנה,
פ"א ,מ"ב) .הדגש במשנה הוא הן על הטווחים הארוכים של הדין,
והן על ראיית מכלול המעשים ,ודוק.
שתי הדרכים הללו משמשות בחיינו בערבוביה .אנחנו עשויים
למצוא את עצמנו בעמדת התשובה היומיומית והרגעית :להצטער
על מילה שאמרנו; להתייגע שלא לכעוס ,להיכשל בכך ותיכף להבין
את הטעות שעשינו; להשתדל להיות מכילים אך למצוא את עצמנו
בעמדת הביקורת ,ולהרגיש ששוב אנחנו מתקשים להתגבר .יחד עם
זאת ,נוכל למצוא את עצמנו פעם בשנה ,בראש השנה ,מסתכלים
על החבילה השלמה ,עורכים חשבון נפש כללי ,רואים את הטוב
עם הבעייתי ,מתבוננים קדימה ורואים לפנינו דרך ארוכה ,טובה
ורחבה ,של התקדמות ועלייה במערכת היחסים עם ריבונו של
עולם ועם תורתו.

"
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מערכת
יחסים לא יכולה
להתקיים ,לשגשג,
להצליח ולהחזיק מעמד
תחת איום מתמיד
של סנקציות
משפטיות

"
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על סדר היום

בין דיני החוזים למצוות התשובה

חדשות
מועצת צעירים הוקמה בארגון
רבני בית הלל

מתוך רצון להוות הנהגה תורנית קשובה  ,בבית הלל פועלים להרחיב את
מעגלי השותפויות ומבקשים להעצים את קולו של הדור הצעיר.
מועצת הצעירים של בית הלל תפעל במקביל למועצה הציבורית הקיימת
בארגון ותפקידה יהיה לעבוד יחדיו עם הרבנים בכדי להנגיש את התורה לקהל
הצעיר .מועצת הצעירים בדומה למועצה הכללית של הארגון תסייע לרבני הארגון
להיות קשובים לרחשי הציבור ,לחפש פתרונות לאתגרים העומדים לפתחם
של הדור הצעיר ולהפיצם לצעירים במסגרות שונות ברחבי הארץ.
אחת הסיבות להקמת מועצת הצעירים הינה ההתמודדות עם האתגריים
הרוחניים הניצבים בפני הדור הצעיר אל מול העולם הפוסט מודרני הסובב
אותם במסגרות חייהם השונות.
בכנס היסוד הועלו שאלות מצד המשתתפים בין היתר אודות הדרך לפתח
עולם רוחני באקדמיה אל מול עולם פוסט מודרני ,קיום מצוות "עשה לך רב"
בהעדר קהילה ומקום מגורים קבוע ,גישור פערים בין דרישות ההלכה והנורמות
החברתיות בתחומי הצניעות והקדושה ועוד .
הקמת מועצת הצעירים הינה המשך מימוש מטרות הארגון  ,להוות "הנהגה
תורנית קשובה" ולבנות כתובת רוחנית רלוונטית לדור הצעיר .בארגון מברכים
את הצעירים ממוסדות לימוד אקדמיים ברחבי הארץ שבחרו להיות שותפים
ולסייע לבית הלל בהפצת התורה ברבים.

שבת ישראלית מספר 2
בעקבות ההצלחה של מיזם 'שבת ישראלית' בשנה שעברה ,שבמסגרתו
הסבו יחד לשולחן השבת למעלה מ 6,000-משפחות דתיות וחילוניות,
מוביל בית הלל בפעם השנייה את מיזם 'שבת ישראלית' ,והפעם
בפורמט מורחב.
ארגון בית הלל הקים ומוביל קואליציית ארגונים חברתיים ,דתיים
וחילוניים ,היוצאים בימים אלה בקמפיין מורחב של 'שבת ישראלית'.
מטרת הקמפיין היא לפעול להסכמות על אופייה של השבת במרחב
הציבורי ,מתוך שותפות והסכמה רחבה בין כלל הציבורים והקהילות
בחברה הישראלית ,בהתאם לדרכם ולתפיסתם.
המיזם יתמקד במיצוב השבת כיום של רוח ,תרבות וקהילה עבור
כלל הציבורים בחברה הישראלית ,על ידי הנעת תהליכי-שיח ארציים
ועירוניים ,והעצמת האחדות ,המשפחתיות ,הקהילתיות ,הסולידריות
והסוציאליות סביב יום השבת.
במסגרת הקמפיין יתקיימו פעילות שטח ,מעגלי שיח עירוניים ,כנסים
ארציים ,אמנה חברתית ,קבלות שבת קהילתיות ,שבתות אירוח בין
קהילות שונות בחברה הישראלית ודמויות מהציבוריות הישראלית ,ועוד.
בנוסף ,תתקיימנה פעילויות לעידוד האחדות והסולידריות החברתית,
כגון :עידוד קניות מעסקים בדרום הארץ לקראת השבתות הקהילתיות;
אירוח חיילים בודדים ,ועוד .את הפעילויות ילווה קמפיין בכלי התקשורת
וברשתות החברתיות.
את שבת האירוח השנתית נערוך השנה בשבת פרשת נח ,ואנו צופים
שעשרות אלפי משפחות תיטולנה חלק במיזם השנה .הקו הפרסומי
של השבת יתמקד בנושא" :ממשיכים את האחווה והסולידריות – לא
רק בעת מלחמה" .מלבד אירוח משפחות לסעודת שבת ,תתקיימנה
סעודות שבת ציבוריות במספר ערים מרכזיות; שיתופי פעולה עם
חברות קייטרינג מדרום הארץ להזמנת ארוחות לשבת ,כדי לתמוך
בעסקים שנפגעו בזמן המלחמה; סעודות אירוח עולים – כגון בני הקהילה
האתיופית – בקהילות של ותיקים ,ועוד.
בשבת זו מתקיימים אירועי שבת גם במקומות רבים בעולם ,במסגרת
היוזמה של הרב הראשי של דרום אפריקה .אנו תקווה שהצלחת המיזם
'שבת ישראלית' והשיח הציבורי שנוצר בעקבותיו ,יתרמו רבות לבניית
גשרים ,לסולידריות חברתית ולמיצוב השבת כיום משמעותי בחברה
הישראלית.
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סדרת ימי עיון ברחבי הארץ בנושא
הסכמי קדם נישואין
ארגון רבני בית הלל ,בשיתוף עם ישיבת הר עציון ,מת"ן  -מכון תורני
לנשים ומספר קהילות מבית שמש ,ערכו יום עיון ולימוד מיוחד בנושא
הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט.
יום העיון התקיים בבית כנסת 'אהל יונה מנחם' בבית שמש .השתתפו בו הרב
ברוך גיגי ,ראש ישיבת הר עציון; הרב אליעזר שנקלובסקי ,רב קהילת פייגנסון
בבית שמש; הרב מאיר ליכטנשטיין ,רב קהילת 'אהל יונה מנחם'; הרבנית עו"ד
ירדנה קופ-יוסף ,ראשת מיזם עגונות בארגון בית הלל ,והרב רונן נויבירט ,מנכ"ל
בית הלל .במהלך ערב הלימוד נסקר הנושא מזוויות הלכתיות ומעשיות ,ודוברים
שונים השמיעו דעות המצדדות בפתרון ,כמו גם דעות המסתייגות ממנו.
יום העיון הוא חלק ממיזם שמקדם ארגון בית הלל ,כדי להביא לשינוי
תודעת הציבור ביחס לפתרונות בעיית העגינות וסרבנות הגט .המיזם כולל,
בין השאר ,פעולות חינוכיות להבנת הבעיה ואפשרויות הפתרון ,ופרסום
פתרונות הלכתיים מעשיים ויעילים ,כמו הסכמי קדם נישואין ,והנגשתם
לקהל הרחב .ימי עיון דומים יתקיימו במקומות שונים ברחבי הארץ במהלך
השנה הקרובה.
בסקר הציונות הדתית הגדול שאותו קיימנו לפני מספר חודשים ,נוכחנו
לדעת כי רוב הנסקרים סבורים שההנהגה הרבנית איננה עושה מספיק כדי
לסייע לעגונות.
ביחס לשאלה 'האם נשים עגונות מקבלות יחס הוגן בבית הדין הרבני',
השיבו 'כן' רק  3.9%מקרב הציבור החילוני;  7.5%מקרב הציבור הדתי-מודרני;
 9.6%מקרב הציבור המסורתי;  18.2%מקרב הציבור הדתי ו 41.1%-מקרב
הציבור החרדי-לאומי.
עוד הסתבר כי כ 70%-מהציבור סבורים כי הטיפול בבעיית הנשים העגונות הוא
חשוב ביותר .הנתונים מצביעים על פער רב בין חשיבות הנושא בעיני הציבור,
לבין האופן שבו הוא מטופל.
הרבנית ירדנה קופ-יוסף ,מובילת המיזם ,אמרה כי ”אימוץ הנושא על ידי
ארגון רבנים ורבניות הוא בעל חשיבות היסטורית .זוהי בעיה שאינה ’בעיית
נשים‘ ,אלא בעיה של כולנו ,גם גברים  -ומכל המגזרים“.
מנכ"ל בית הלל ,הרב רונן נויבירט ,אמר כי "לצד תושבי הדרום הנמצאים בשעת
מצוקה וצרה ,ישנן אלפי נשים הנמצאות בסוג של שבי ,בצרה ובאפלה ,וקולן לא
נשמע" .לדבריו" ,ערב העיון שם דגש על חינוך הקהילות לקבל אחריות לקידום
הפתרון ,שגובש על ידי תלמידי חכמים בכירים .העיסוק בבעיית העגונות צריך
להיות נחלת הקהילות ,לא רק נחלתם של קומץ רבנים ואנשי אקדמיה".
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שבת ישראלית

בואו לשבת של חיבור בין משפחות ,בין השקפות,
בין קהילות ,בין דתיים לחילוניים ,בין עולים לוותיקים ,בין טעמים וחוויות.
מארחים ומתארחים ,נותנים ומקבלים.

חילוניים ודתיים נפגשים לסעודת ליל שבת
בעשרות אלפי בתים ברחבי הארץ.

ממשיכים את הסולידריות – חוגגים שבת ישראלית ביחד
שבת ישראלית ,שבת פרשת נח ,כ"ט תשרי התשע"ה.24.10.14 ,
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שבת ישראלית

*הדרך הרצויה בהזמנת אורחים לשבת היא הזמנתם לשבת מלאה–מלפני כניסת השבת ועד אחרי צאתה ...אם האורח יחליט לבסוף שלא להיענות להזמנה לכל השבת ,ניתן להסכים שהאורח יגיע רק
לחלק מן השבת ,במקרים של קירוב לערכי היהדות ...במקרה כזה עדיף שהאורח יגיע לפני שבת ויעזוב במהלכה ,מאשר שיגיע בשבת עצמה .הואיל וכך ,יש להשתדל שההזמנה תהיה דווקא לסעודת
ליל שבת ולא לסעודת יום שבת )מתוך פסק הלכה של בית הלל אודות הזמנת אורח הנוסע בשבת לסעודת שבת וחג(.

ַרב ֶח ֶסד
הרב צבי קורן רב קהילת 'כינור דוד' וראש בית המדרש הרעיוני
הדבר הראשון שהמונחים 'תשובה'
ו'חשבון נפש' מעלים אצל רוב
האנשים ששומעים אותם ,הוא
עבירות :האדם עובר עבירות ,ולאחר
מכן עושה חשבון נפש ומקבל על
עצמו לא לעבור יותר את העבירות
האלה.
זהו פן הכרחי וחשוב של התשובה,
אולם יש לה פן נוסף ,חשוב לא
פחות .כך כתב הרב קוק באורות
התשובה (י"ד ,א):
"כשם שצריכים להעלות את
המידות והמחשבות הרעות לשרשן ,כדי לתקנן ולמתקן ,כן צריכים להעלות
את המידות והמחשבות הקטנות ,אע"פ שהן טובות אבל אינן במעלה גדולה
ומאירה ,למקור שורשן ,ולהאירן באור של גדולה .וכשם שמועילים לעולם כולו
בעליית המידות והמחשבות הנפולות ,כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם
ע"י העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה".
ברוך השם ,אנו מוקפים באנשים טובים שעושים מעשים טובים .חלק
חשוב של התשובה שלנו הוא להגביר את הטוב שכולנו עושים – להיות
יותר רגישים לצורכיהם של אחרים ,להרבות עוד ועוד במעשים טובים,
ולעשות אותם בצורה הטובה ביותר.
ממי נוכל ללמוד להרבות טוב? ממי נוכל לקבל השראה וכוחות נפש כדי
שנרבה בחסד?
בקיץ האחרון קיבלנו שיעורים גדולים ועצומים של טוב ושל חסד .שלושת
הנערים שנרצחו ומשפחותיהם האירו לנו אור גדול של אהבה ונתינה.
הנופלים במבצע 'צוק איתן' ובני משפחותיהם נתנו לנו פעם אחר פעם
דוגמאות לגדלות נפש ונתינה לאחרים .נזכיר מעט מן המעט ממידותיהם
הטובות  -מהם נלמד!
אופיר ,אביו של גיל-עד שאער הי"ד ,סיפר שהמתנה שגיל-עד ביקש לבר
המצווה שלו הייתה פגישה עם הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק.
הפגישה ,שהייתה אמורה להימשך דקות ספורות בלבד ,ארכה למעלה
משעה .גיל-עד שאל את הרב" :כיצד זוכים לעשות חסד? כיצד אפשר
לזכות להגיע לעשות חסדים ברמות הגבוהות? וכיצד אפשר לקדש שם
שעניֵין את גיל-עד ,ואת זה הוא מימש בחייו.
ה'?" .זה מה ִ
דרור חנין הי"ד נהרג כאשר הגיע בהתנדבות לחלק חבילות לחיילים בגבול
עזה .ראש מועצת בית אריה ,אבי נעים ,סיפר עליו" :כל חייו היו נתינה
וחסד .כל תכלית קיומו הייתה לעזור לאחר .הוא התנדב בצופים ,ביחידת
החילוץ שלנו ,במשמר האזרחי ,במד"א ,בכיבוי אש .הוא היה מתדפק על
דלתן של משפחות שחוו משברים ,ואומר להן' :שלום ,אני דרור ,אתם לא
מכירים אותי ,באתי לעזור'".
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סג"מ פז אליהו הי"ד הקדיש שנה מחייו ,לפני גיוסו לצה"ל ,לשנת שירות
בפנימייה.
ברקאי שור הי"ד היה מבקש שמשפחתו תיסע בשתי מכוניות ,כך שיוכלו
לקחת יותר טרמפיסטים .ברקאי קיבל אישור מצה"ל להתנדב במד"א גם
בזמן שירותו הצבאי ,והוציא רישיון נהיגה במשאית כדי שיוכל לשמש נהג
אמבולנס .אחת המתנדבות במד"א סיפרה" :כולנו רבנו מי יעבוד אתו ,כי
ידענו שהוא הכי טוב שיש" .ירון ,אביו של ברקאי אמר ש"מילדות ברקאי
היה מתנדב בכל מקום שרק אפשר .ביום שנודע על נפילתו של ברקאי עמדה
בחוץ בחורה שלא הכרנו אותה ובכתה .היא סיפרה שחודשיים קודם לכן היא
פרסמה מודעה שהיא צריכה עזרה במעבר דירה ,וברקאי הגיע עם המכונית
של המשפחה ,עזר לה במעבר ועשה בשבילה קניות" .בהספדו בהלוויה
ביקש האב מחבריו של ברקאי" :ייקח נא כל אחד דבר קטן ,הנהגה טובה,
התנדבות ,ותחשבו על ברקאי .קחו טרמפיסט ותחשבו על ברקאי ,הזמינו
הביתה חייל בודד ותחשבו עליו .ראוי הוא ברקאי שתכונות אופי כמו שלו
ייטמעו בגֶ נִים של העם היהודי".
רס"ן בניה שראל הי"ד נפל שלושה שבועות לפני שהיה אמור להינשא
לארוסתו ,גלי .ביום שבו בניה וגלי היו אמורים להתחתן ,חבריו ומשפחתו
תרמו את כל המתנות שהיו מיועדות לחתן ולכלה וערכו 'סעודת חתונה'
לנזקקים ,שישבו סביב שולחנות ערוכים כמו באולם אירועים ,ולא ידעו מי
תרם את הסעודה.
חבריו של בניה הקימו לזכרו פרויקט חברתי' ,אורחים לשבת' ,שבמסגרתו
הם מחברים בין מאות מארחים ומתארחים בסעודות שבת ,שבהן מתקיים
מפגש בין קבוצות שונות בחברה הישראלית .בימים אלה הם מפתחים
אפליקציה של המיזם החברתי הזה.
כאשר סגן הדר גולדין הי"ד היה חוזר הביתה מהצבא בימי שישי ,בדרכו
הביתה היו הוא וחברו הולכים לשמח דיירים בבית של אנשים עם מוגבלות
שכלית .אביו של הדר ,ד"ר שמחה גולדין ,אמר באזכרה לציון שלושים למותו
של הדר" :מה עושים הלאה ,איך ממשיכים את החזון הזה שלו? האם יש
פה עוד אנשים שילכו אתו? בעוד שנה נגיע לקבר של הדר ,נצטרך לתת דין
וחשבון על מה ששיפרנו ועשינו .אני מקווה שנוכל ,בעוד אחד עשר חודשים,
להתייצב ליד קברו ולומר שאנחנו הולכים לאורו .נממש את כל מה ששאף,
להיות אנשים טובים יותר בפשטות .הדר השאיר לנו הרבה עבודה .זה מה
שיש לנו לעשות עכשיו".
המעשים הללו הם רק חלק קטן ממה שאנחנו יכולים ללמוד מהנופלים.
היינו יכולים לספר עוד סיפורים רבים על נופלים אחרים במבצע האחרון,
על בני משפחותיהם ועל חבריהם ,אך קצרה היריעה .גם בתוכנו ,בין החיים,
יש אנשים שמממשים מידות מופלאות כאלה ביום-יום ,בלי פרסום .מידת
ַ"רב ֶח ֶסד" היא אחת משלוש עשרה מידות הרחמים של אבינו שבשמים,
הכלולות בתפילותינו .בחודש הרחמים והסליחות ,ובכל דרכינו ,נדבק אף אנו
במידה זו של ריבוי החסד והרחמים.

לאחר שנות הגלות הארוכה ,זכינו לשוב לארצנו ויש באפשרותנו לקיים את המצוות התלויות בארץ .מצוות
השמיטה מטילה לחיקנו אתגרים אף אם אין אנו חקלאים עובדי אדמה .לעירוניים שבנו ,שני מוקדים מרכזיים
בהשתתפות בקיום מצוות השמיטה :גינת הנוי וצרכנות שמיטה מושכלת.
ערנות כלפי תחומים אלו מנחילה לנו במשך השנה את חשיבות הנאמנות הדתית ,את חובת הסולידריות
האנושית והלאומית ואת המורכבות הגדולה בדבר הקשר שלנו לארץ ישראל.

הנחיות לצרכן בשמיטה

מה נאכל בשנה השביעית? הפרסומים ,המאמרים והקריאות בעיתונות
יוצרים בלבול .ננסה 'לעשות סדר'.
התורה מגבילה את השימוש בקרקע ,הפקת פירותיה והשימוש בהן ,בשנה
השביעיתָ .וְש ְׁב ָתה ָה ָא ֶרץ ַש ָׁבּת לַה'! אלו פירות וירקות מותר וראוי לצרוך?

איסום שישית
כדי להימנע מלהשתמש ביבולי השנה השביעית יש
שצוברים חלק מיבול השנה השישית ומשמרים אותו
לשיווק בשנה השביעית .מקובל בגידולי גזר ,תפוחי
אדמה ,בצל ועוד.

יש להקפיד בהם על קדושת פירות השביעית.
מקבוצה  4יש לבחור במשווקים כמו 'אוצר הארץ' 5המקפידים לשווק יבול
ישראלי שלא פוגע בחקלאות היהודית וחלק מן המצע שלהם תומך בחקלאים
המקדמים את שמירת השמיטה כהלכתה.6

גינות פרטיות וציבוריות בשמיטה

זכינו לגור בארץ ישראל ולגדל בה גינות .הגינה היא הזדמנות לקיים מצוות
שמיטה כראוי ללא "לחץ" של בעיות פרנסה .בכך נקיים באדמתנו " -ושבתה
הארץ שבת לה'" .שמירת שמיטה אינה מחייבת גינה עזובה ועצובת רוח .ניתן
לקיים גינה נאה תוך הקפדה על ההלכה ,אף כי ברור שיהיו דברים שיפגעו
במידה מסויימת בשל שמירת הלכות השמיטה.

עקרונות והוראות כלליות

בגינות הנוי הפרטיות אין כל היתר לסמוך על 'היתר המכירה' ויש להקפיד
לשמור בהן על השמיטה כהלכתה .הכלל בכל המלאכות הוא' :לאוקמי מותר'
 -מותר לבצע מלאכות על מנת לקיים את הגינה ולשמור את המצב הקיים

הפירות אותם נפגוש בשוק עשויים להגיע ב 4 -ערוצי שיווק:
 .1פירות וירקות הנמכרים ללא מקור ידוע וללא השגחה.
 .2פירות וירקות שיש להם אישור שגודלו ושווקו על בסיס 'היתר מכירה'.
 .3פירות וירקות המשווקים בדרך של' אוצר בית דין'.
 .4משווקים שמתייחדים לשיווק פרות וירקות בשמיטה – חנויות שמיטה
[בעיקר במרכזים חרדיים] ואוצר הארץ .המייחד קבוצות אלו ,שהן אינן
סומכות בשיווקן על היתר המכירה.
לדעתנו ,המוצא הערכי לשיקול בבחירת הפרי עומד על שלושה יסודות:
א .יש להקפיד לקנות מוצרים כשרים.
ב .יש לתמוך בחקלאות יהודית [לפחות להימנע מפגיעה בה] .ובהתמודדות
עם אתגרי השביעית בדרך שנותנת מענה לכלל ישראל.1
ג .יש לתת כתף ככל האפשר לחקלאים המשקיעים ממרצם וממונם להתקדם
בשמירת שמיטה כהלכתה.2
לכן בשנה השביעית אין לרכוש פירות וירקות מקבוצה  .1יתכן ופירות אלו
גודלו בקרקע שלא נמכרה ויבולה באופן פשוט אסור באכילה.3
ניתן לרכוש פירות מהיתר מכירה .4פירות אלו מצויים בדרך כלל ברשתות
השיווק הגדולות .יש לשים לב לתעודה המאשרת כי אכן הפירות מגיעים
מיבולי קרקעות שנמכרו.
ברשתות השיווק יופיעו גם פירות של 'אוצר בית דין' .גם הם טובים לצריכה.

אוצר בית דין
כינוי לתקנת חכמים להסדרת חלוקת יבול שנת
השמיטה לציבור הרחב על ידי בית דין [=נציגות
ציבורית] .היות והמטרה היא חלוקת היבול אין בכך
איסור סחורה בפרות שביעית .כיום מקובל ש'בית הדין'
שוכר את שירותי החקלאי להולכת התוצרת לצרכנים
תמורת תשלום הוצאותיו .התשלום שמשלם הלקוח
נחשב השתתפות בהוצאות ולא דמי מקח.

 1הרב מ' נהוראי ,שותפות האומה בהיתר המכירה ,צהר ל (תשס"ז) עמ' .145-150
 2הרב ז' וייטמן ,לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל (תש"ס) עמ' .240-241
 3נחלקו ראשונים (רמב"ם וראב"ד – הלכות שמיטה ויובל ,פרק ד ,הלכה טו) ואחרונים (שבת הארץ ,פרק ד הלכה א ,תוספת שבת ,אותיות א-ב) אם גידולים שנעשו באסור
בשביעית אוסרים
את הפרי באכילה והנאה .הכל מסכימים כי פירות שגודלו בקרקע של יהודי יש בהם איסור סחורה (רמב"ם ,הלכות שמיטה ויובל ,פרק ו ,הלכה א) ואילו הירקות אסורים
גם משום גזירת
ספיחין (שם ,פרק ד ,הלכה ב).
 4מכירת הקרקעות לצורך חיות החקלאי וצורך קיום החקלאות בארץ ישראל הותרה על ידי גדולי ישראל – הראי"ה קוק ,מבוא לשבת הארץ; הרב ע' יוסף ,יביע אומר י'
יו"ד לח .ואם הותר הדבר
לחקלאים קל וחומר שמותר לצרכנים – מנחת שלמה א מד.
 5על אוצר הארץ מדיניות וסדרי עדיפויות ניתן לקרוא כאן .www.otzarharetz.co.il -
 6על כן ,יש להעדיף קניית פרות וירקות מאוצר בית הדין או מצע מנותק מתוך כלל היבול שמספק 'אוצר הארץ'.
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בית המדרש ההלכתי

שמיטה
והנחיות מעשיות
הלכות – ערכים –
נכתב ע"י בית המדרש ההלכתי

מצע מנותק

של הצמח או כדי למנוע פגיעה קשה בו' .לאברויי אסור'  -אסור לבצע מלאכות
שמטרתן שיפור של הצמח.
לכן ,יש להימנע מכל זריעה ,שתילה או נטיעה של צמחים ,פרחים ,שיחים ,דשאים
ועצים בכל שנת השמיטה .כמו כן ,יש להימנע מכל עיבוד קרקע כהכנה וכהכשרה
לזריעה ,שתילה או נטיעה בשביעית או לאחריה .איסור זה כולל חרישה ,קלטור,
סיקול ויישור שטח לצורך הכשרתו לעיבוד ,שתילה או זריעה.
עם זאת ,מותר לטפל בגינה ככל הנחוץ על מנת לשמור (לקיים) על הצמחים ,הפרחים,
העצים והמדשאות .מותר לדאוג להמשך קיומם הנאה והפורח בשנת השמיטה
ולא רק לשמור שלא ימותו .לכן ,מותר להשקות בשמיטה בהתאם לנדרש על מנת
שהצמחיה תראה נאה ,ירוקה ופורחת ,אך אין לדשן ,לזבל ולהוסיף חומרים אחרים
המשבחים ומטייבים את הצמח או האדמה ,מלבד במקרים מיוחדים.
לצורך ההשקיה מותר גם לטפל במערכות ההשקיה ,לפרוס או לתקן צנרת ,טפטפות
או ממטרות ואם יש צורך מותר גם לחפור בקרקע לצורך הנחת צנרת או מערכת
טפטוף.
פעילות של חיפוי קרקע ליצירת גינות דומם או למניעת עשביה ,לחסכון במים או
לחיטוי הקרקע מותרת.

היתר מכירה
היות ועל פי דין תורה אסור לעבוד
את אדמת היהודי בשביעית והיות
ואסור זה היווה איום על המשכיות
קיום היישוב היהודי בארץ ,תקנו
חכמי הדורות ובכללם הראי"ה קוק,
את מכירת האדמה לגוי ,מתוך
ההנחה שבאדמתו לא קיים האיסור .תקנה זו מאפשרת
לחקלאי קיום ,ומאפשרת קיום שוק שיש בו פירות כשרים אף
מתוצרת חקלאית של מי שאינו מקפיד על קלה כבחמורה .כיום
הרבנות הראשית נטלה על עצמה את האתגר לדאוג למכירת
הקרקעות חקלאיות לנכרים

שיטה לגידול חקלאי בה גדלים הצמחים
באדמה אך מנותקים מאדמת כדור הארץ
על ידי מצע אטום .גידול כזה בתוך
מבנה [כמו חממה] מאפשר
לעשות מלאכות חקלאיות
אף בשנת השמיטה

הנחיות מפורטות
 .1מדשאה:
מותר לכסח את הדשא בשמיטה ומותר לטפל בקנטים .אין לאחר את זמן הכיסוח
האופטימלי.
מותר לטפל בעשביה שבתוך הדשא .עדיף ,אם אפשר ,בריסוס סלקטיבי .אם יש צורך
מיוחד מותר גם לאוורר את הדשא ,אך יש להימנע מדילול.
יש להימנע מיישור הקרקע או ממילוי שקעים (אלא אם יש בכך משום חשש מכשול
ונזק במקום ציבורי) .במדשאות על גבי אדמות קלות מותר לדשן בשמיטה ,כשעדיף
להשתמש בדשן איטי תמס שאיתו מדשנים לפני השמיטה והוא מתפרק לאיטו
במהלך השנה.

 .2עצים:
מותר בשמיטה לטפל בשברים ולעשות את כל הנחוץ כנגד מזיקים וכן מותר לקשור,
לסמוך ולתמוך את העצים במידת הצורך .יש להימנע מכל גיזום וחיתוך ענפים שמגמתו
לגרום לפריצות חדשות או להסחות צימוח .מותר לבצע גיזומים הנחוצים למניעת
מפגעים ,למניעת פגיעה בעץ או באפשרות הטיפול בו .גיזומים לצורך גזמי עצים -
מותר .גם גיזומים שכל מגמתם תספורת ונוי לעץ מותר.

 .3שיחים:

ספיחין
איסור מדרבנן על ירקות הגדלים בשדה בשנה השביעית.
מטרת האיסור להחליש את המוטיבציה
לגידול ירקות בשביעית תך הסוואה
בטיעון שהירקות גדלו מעצמם.

גדר חיה מבוגרת ניתן לעצב לצורך נוי ,אך יש להימנע מעיצוב גדר חיה צעירה שם
העיצוב גורם לזירוז הצמיחה .גיזומים לצורך החדרת אור או גיזומים להסרת ענפים
יבשים וענפים מפריעים מותר .גיזומים לעידוד צימוח – אסורים.

 .4פרחים:
יש להשתדל לשתול צמחים ופרחים רב שנתיים לפני השמיטה ,מכיוון ששתילת
צמחי עונה בשמיטה אסורה .גיזום ורדים אסור בשמיטה .הורדת פרחים נבולים
ויבשים – מותר.

 .5עיבוד קרקע:
יש להימנע מכל עיבוד קרקע שנועד ליצור מצע לצורך זריעה ושתילה ,אך מותר לגרף
קרקע לצורך ניקיון ונוי ,או לצורך ניכוש עשבים שוטים וקוצים.

 .6עציצים ואדניות
עציצים המושמים מחוץ לבית דינם כגינת הנוי ויש להקפיד בהם באיסורי שמיטה.
עציצים בתוך הבית – לא חלים עליהם דיני שמיטה וניתן לנהוג בהם כבשאר שנים.

קדושת פירות שביעית
ביבולי השמיטה אסור לסחור ואסור לייצאם לחו"ל .אין לזרוק
לפח פרות וירקות הראויים לאכילה ואין להשתמש בהם אלא את
השימוש הרגיל .יש הסבורים כי יש מצוה באכילת יבולי השביעית.
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השתתפו בכתיבה :הרב יצחק אייזנר ,הרב דוד ברופסקי ,הרבנית נחמה ברש ,הרב דב ברקוביץ' ,הרב שמואל דוד ,הרב דניאל וולף ,הרבנית מיכל
טיקוצ'ינסקי ,הרבנית רחל לבמור ,הרבנית קרן מילר-ג'קסון ,הרב מאיר נהוראי ,הרב רונן נויבירט ,הרב אביע"ד סנדרס ,הרב עמית קולא ,הרב צבי
קורן ,הרב שמואל קליצנר ,הרבנית אורה קראוס ,הרבנית בתיה קראוס ,הרב יואב שטרנברג ,הרב משה שפטר.

א .בר מצווה

"בן שלוש עשרה למצוות" .גיל בר המצווה הוא הזמן שבו ,על פי מסורת
ההלכה ,הופך הנער לאיש ,לגדול ,ונכנס בערבות של כלל ישראל .על פי
מסורת קדומה ,זה הזמן שבו מביאים את הנער להתברך מן הזקנים
ולהתפלל עליו שיהיה נאמן לתורת ישראל ולמצוות ה'.
העדות השונות ידעו לעצב את טקס ההתבגרות שיבטא את מטען
הערכים הזה .בלבו של הטקס נמצאת העלייה לתורה ,המסמלת את
הפיכתו של הנער לגדול ,ומכאן ואילך גם לשותף בתפילות הציבור
ובאחריות על המשכיות קיום התורה והעברתה מדור לדור.
טקסי בר המצווה מלאים התרגשות משפחתית וקהילתית ,הסוחפת
את הנער לקבל עליו עול תורה ומצוות .הקהילה מתברכת בנעריה,
ומבטאת את ערכיה בקבלת החבר החדש אל חיקה.
האם גם נער עם מוגבלות שכלית-התפתחותית (להלן :מש"ה) יכול
לעבור את תהליך החניכה הזה? היזכה גם הוא לעלות לתורה ,לברך את
ה' ולהצהיר 'אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו'? התוכל
משפחתו לחוש שחינוכה במשך שלוש עשרה שנים נשא פרי ,והנה
2
בנה מצטרף כגדול לקהילה?
מסמך זה ינסה להשיב לשאלות הללו ,על פי ההלכה ורוחה.

תיקון החברה בכללה.
הגישה הזו כלפי הנער ומשפחתו תאפשר להם לשמוח
בבר המצווה בצורה המלאה ביותר ,ותקדם את הדבקות
בתורת ה' ובמצוותיו על ידי הקהילה כולה.

ג .תפקיד הקהילה והמנהיגות הרוחנית (רבנים,
מורים ושאר ראשי הקהילה)

לקהילה ולמנהיגות התורנית יש תפקיד ראשון במעלה
בנושא שבו אנו דנים.
 .1כל אדם נברא בצלם א-להים .על המנהיגות התורנית
ללמד ערך תורני זה ולהדגיש את חשיבותו .דווקא במקומות
שבהם יש פער בין תפיסה ערכית תיאורטית לבין יישומה
למעשה ,מוטל על הקהילה ללמוד להכיל בתוכה אנשים
עם מוגבלות.
 .2יחסה של המשפחה הקרובה אל בנה בעל המוגבלות
עשוי להשפיע על התפתחותו של הנער לטוב או למוטב .על
המנהיגות התורנית ועל הקהילה לתמוך במשפחה ולעודד
אותה להכלה חיובית של בנה ,כפי כוחה.
 .3השתתפותו הפעילה והחיובית של המנהיג התורני
בהשתלבותו של נער עם מש"ה ,עשויה להשפיע על גורלו
ב .מה ה' א-להיך שואל מעמך?
התורני ועל זיקתו של הנער למסורת ישראל ומצוותיה.
חלק משכלול עולמו של הקב"ה הנדרש מאתנו ,הוא לתקן
לָא ָדם".
לַפּנִים כֵ ּן לֵב ָה ָא ָדם ָ
"כַ ַּמּיִם ַה ָפּנִים ָ
עוולות ולצרף חברים תחת כנפי השכינה .לעניין זה הוקדש
 .4ילדים עם מש"ה מגיעים היום להתפתחות
המאמר 'יחס התורה וההלכה לאנשים עם מוגבלויות
מתקדמת יותר מבעבר .לצד הכלים המדעיים
לאור התפתחויות המדע והמוסר'3.
נערים
החדשים התורמים לכך ,הגורם המשפיע הוא
נערים עם מש"ה מאתגרים אותנו ליזום
נחישותם של בני המשפחה ,המעצימה
צעדים שייצרו מציאות שבה חגיגת בר
עם מוגבלות
את היכולות של ילדיהם בצורה מעוררת
מצווה לנערים הללו בקהילה תהיה דבר
שכלית התפתחותית
השראה .משפחות אלה מתמודדות
מוכר ורגיל ,גם לקהילה וגם למשפחות
עם הגבולות המקובלים בחברה
מאתגרים אותנו ליזום צעדים
הנערים.
במסגרות טיפוליות ,במוסדות
אימוץ
הוא
הזו
בדרך
הראשון
הצעד
שייצרו מציאות שבה חגיגת
חינוך ,וגם בקהילות .לעתים הן
הגישה העקרונית ,הקובעת בבהירות
חשות תחושת בדידות .הקהילה
כי נערים אלו זכאים לחגיגת בר מצווה בר מצווה לנערים הללו בקהילה
התומכת ,ובראשה מנהיגה הרוחני,
בקהילותינו ,ויחגגו אותה בתוכנו .עלינו
תהיה דבר מוכר ורגיל ,גם
עשויה להיות שותפה למשפחות
להחמיר ככל שנוכל במצוות "ואהבת
לקהילה וגם למשפחות
בתהליך זה ,להוציא אותן מתחושת
לרעך כמוך" ,על ידי הכלת הנער כחבר
הבדידות ולהשפיע על החברה בכללה
שבהם
בקהילה ככל חבר אחר .במקרים
הנערים
להיות מכילה יותר.
מבחינה הלכתית "יקוב הדין את ההר",
 .5תחום נוסף המשחר לפתחה של המנהיגות
ומצבו של הנער אינו מאפשר לו לחגוג את בר
הרוחנית הוא בירור הסוגיות ההלכתיות על מעמדו
המצווה שלו כמו שאר הנערים ,מוטל עלינו למצוא דרכים
של נער עם מש"ה ,ואת אפשרות שילובו בקהילה שומרת
חלופיות משמעותיות לחגיגת בר המצווה .בין כך ובין כך,
מצוות .ככל שתלמידי חכמים יידרשו לסוגיות אלה ויעסקו
עלינו 'לתפור חליפה אישית' לכל נער ,חליפה המתאימה
בהן הלכה למעשה ,תרבה הדעת ותוביל לפסיקת הלכה
ליכולותיו ,כדי שהוא ומשפחתו יחגגו את בר המצווה שלו
המבוססת על הבנת המציאות החדשה על רגישויותיה
בדרך משמעותית המכבדת אותם.
האנושיות.
חשוב להפנים את הגישה שההתמודדות עם האתגר הזה
במקביל ,מן הראוי להכין חלופות למקרים שבהם ,מסיבות
היא הזדמנות ,לא בעיה :הזדמנות לתיקון ,הן כלפי היחיד –
שונות ,לא ניתן יהיה לחגוג את בר המצווה בדרך המקובלת;
אותו נער בעל מוגבלות; הן כלפי משפחתו ,הנלחמת מלחמה
חלופות משמעותיות שמותאמות ליכולותיו של הילד
מתמדת להביא אותו לתפקוד המקסימלי האפשרי; והן
ומכבדות אותו ואת משפחתו .מפגש עם הורי הנער לקראת
כלפי הקהילה – זו הזדמנות עבורה להעשיר את עולמה
תקופת בר המצווה עשויה להוליד תיאום ציפיות ויכולות.
בדרך של הזדהות עם הזולת והכלתו ,ובדרך זו לקדם את

"

"

 1אנחנו מודים לכל מי שתרם מידיעותיו ומניסיונו לכתיבת מסמך זה ,לניסוחו
ולהעשרתו  -הן מתוך בית הלל והן מחוצה לה.
תחת כותרת זו נכנסים נערים שכונו בעבר ‘סובלים מפיגור שכלי’‘ ,בעלי תסמונת
דאון’ ואף חלק מן הסובלים מאוטיזם .הגדרה מדויקת בכתב ובכלל ,כפי שיוסבר
בהמשך המסמך ,אינה אפשרית .בהמשך יינתנו מספר פרמטרים להגדרת הקבוצה.
תוך כדי העיון בסוגיה זו ,ומתוך מפגשים עם בני משפחות ועם אנשים שעובדים עם

אנשים עם מש”ה ,אנו לומדים יותר ויותר להקפיד על כבודם כבני אדם .לא לקרוא
להם ‘מוגבלים’ או ‘בעלי מוגבלות’ ,אלא להדגיש את היותם  -לפני הכול  -אנשים ,בני
אדם ברואים בצלם א-להים ,שיש להם מוגבלות מסוימת.
 2סוגיית בת מצווה לנערה עם מש”ה וסוגיית בת מצווה בכלל יידונו במסמכים
אחרים ,בעתיד ,בע”ה.
 3פורסם בחוברת השביעית של בית הלל ,סיוון תשע”ד.
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חגיגת בר מצווה בקהילה לנער עם מוגבלות
שכלית-התפתחותית1

אפשר לכבד את הנער באחיזה בספר תורה או בקריאת פסוק
מן הפרשה ,לפי יכולותיו .ניתן לדחות את הטקס ולהתאימו
להתפתחותו של הנער ,ואין חובה לקיים אותו בגיל המדויק4.
ניתן לקבוע בוקר מימות השבוע שבו יתקיים מפגש עם משפחה
וידידים .המטרה הראשית היא לקבוע זמן שיציין באופן משמעותי
את כניסת הנער למצוות5.

ד .בירור הלכה :חגיגת בר מצווה לנער עם מוגבלות
שכלית-התפתחותית

שאלה:
האם נער עם מוגבלות שכלית-התפתחותית רשאי לחגוג בר
מצווה בעלייה לתורה ,בקריאת התורה ובהוצאת הציבור ידי
חובה? ועוד :האם יש אפשרות שנער בעל מש"ה יעלה לתורה,
גם אם אינו מוציא את הרבים ידי חובה? האם יש בכך ערך?
תשובה:
חגיגת בר המצווה נחשבת טקס חניכה יהודי-דתי-קהילתי .לקיומו
של הטקס חשיבות נפשית וחברתית לנער המתבגר ולמשפחתו.
נערים עם מגבלה שכלית-התפתחותית ומשפחותיהם עומדים
לעתים במבוכה לקראת גיל בר המצווה .המבוכה נובעת הן מחוסר
ידיעה האם הנער כשר לבוא בקהל העולים לתורה ,והן מתגובת
הקהילה לאתגר זה.
בשורות הבאות מוצג בירור הלכה בשאלה זו .ראשית ,נציג את
מסקנתנו:

ללמוד את הקריאה בתורה ,מבין בהבנה פשוטה את משמעות
קיום המצוות ויכול ,כמובן ,לקרוא כראוי  -רשאי לעלות לתורה
ולהוציא את הרבים ידי חובה.
עם זאת ,גם נער בעל רמת התפתחות נמוכה יותר ,אף שאינו
מוציא את הרבים ידי חובה ,יש ערך רב בשיתופו בקיום המצוות
ובסדרי הקהילה .חלק מאחריותה של הקהילה הוא לדאוג ללב
פתוח וחם ,וליד שמזמינה את הנערים והבוגרים הללו ומשתפת
אותם בחיי הקהילה ובית הכנסת.
ולעניין הקריאה בתורה .על פי האמור בתלמודים ,קטן היודע למי
מברכים ,אף שאינו חייב במצוות ,יכול לעלות לתורה ,לקרוא ולברך.
אף שהפוסקים הטילו מגבלות על דין זה ,עליית קטן למפטיר
בשבת רגילה ,בה המפטיר חוזר על הפסוקים האחרונים של
הפרשה ,מותרת ללא פקפוק.
על כן ,גם נערים עם מש"ה ,שיש ספק אם הם נחשבים חייבים
במצוות ,יוכלו לעלות למפטיר ולברך.

ה .מסקנות

המציאות החדשה של השתלבות אנשים עם מגבלות בקהילה
מחייבת את המנהיגות התורנית ואת חברי הקהילה להוביל מהלך
של השתלבותם המקסימלית בקהילה.
חגיגת בר המצווה בקהילה היא אחד האירועים שעלינו להתייחס
אליהם .ההלכה מאפשרת לכל נער לחגוג בר מצווה בקהילה ,לפי
כשרונותיו ויכולותיו .על כן ,הקהילה נדרשת לסייע למשפחות
הנערים במיצוי האפשרויות של חגיגת בר המצווה ,ולהוביל שינוי
נער עם מגבלה שכלית-התפתחותית שיכול ללמוד
בקהילה בתחום זה במקום הנדרש.
את קריאת התורה וברכותיה ומבין בהבנה פשוטה
ככל שנפעל בתחום חשוב זה נהיה חברה יותר מתוקנת ,חברה
את משמעות המצווה ,מחויב במצוות ורשאי לעלות
הראויה לגאולה ,ונזכה להיות שותפים במימוש נבואת הנביא
לתורה ולהוציא את הרבים ידי חובה .אף מי שלא עומד
ישעיהו:
במדדים אלו יכול לעלות לתורה למפטיר ולברך.
לְנִמ ֲה ֵרי לֵב ִחזְ קּו
מצּוִ :א ְמרּו ְ
ּשלֹות ַא ֵ ּ
"חזְ ּקּו ַיָדיִם ָרפֹות ִּוב ְרכַ ּיִם כֹ ְ ׁ
ַ
בכדי להתחייב במצוות התורה ולקיים אותן ,נחוצה דעת .לכן
פטרו חכמים מקיום המצוות את 'חסרי הדעת' :הקטן ו'השוטה'6.
ֹלהים הּוא יָ בֹואֹלהיכֶ ם ָנָקם יָ בֹוא גְ ּמּול ֱא ִַאל ִת ָּיראּו ִהנֵ ּה ֱא ֵ
וְ י ַֹש ֲׁעכֶ ם".
מיהו 'השוטה'? העמדה המקובלת בפוסקים היא שמדובר בבוגר,
זאת ,עד שנזכה לקיום אותה נבואה במלואה:
החולה בחולי נפשי המשבש את דעתו .מה בדבר אדם עם
"אז ִת ָּפ ַּק ְחנָה ֵעינֵי ִעוְ ִרים ָוְאזְ נֵי ֵח ְר ִשׁים ִת ָּפ ַּת ְחנָהָ :אז
ָ
מוגבלות שכלית-התפתחותית? יש מי שרואה אותו
ּופדּויֵי א-דנָי
ַיְדלֵ ּג כָ ַּאיָ ּל ִפ ֵּס ַּח וְ ָתרֹן לְ ׁשֹון ִאלֵ ּםְ ... :
'כשוטה' הפטור מן המצוות ,ויש שמכליל אותו
ֹאשׁם
וְש ְׂמ ַחת עֹולָם ַעל ר ָ
יְשבּון ָּובאּו ִצּיֹון ְב ִּרנָ ּה ִ
ֻׁ
בקבוצה אחרת ,שנקראת 'פתי' .האם הפתי
מן הראוי להכין
יַשׂיגּו וְנָ סּו יָ גֹון ֲוַא ָנָחה" (ישעיהו
וְש ְׂמ ָחה ִ ּ
שׂשֹון ִ
ָׂ
חייב במצוות? גם בזאת נחלקו הפוסקים.
חלופות למקרים שבהם,
ל"ה).
לפי דברי הרמב"ם והחת"ם סופר ,התשובה
לשאלה זו תלויה במבחן כשירות ,שאמור
מסיבות שונות ,לא ניתן יהיה
לבחון כל מקרה וכל אדם לגופו.
ו .הרחבת בירור ההלכה ומקורותיה
בדרך
המצווה
בר
את
לחגוג
הפוסקים
עמדה מרכזית שנקטו בה
(העוגנים ההלכתיים לפסיקה
של
סוגים
האחרונים מבחינה בין
המקובלת; חלופות משמעותיות
שבסעיף הקודם)
צורך
אין
במצוות
פתי .כדי להיות חייב
א .תנאי הדעת
של
ליכולותיו
שמותאמות
ב'דעת
די
אלא
ממוצע,
בדעה של בגיר
7
על פי דין תורה ,החיוב במצוות מותנה בדעת .לא
יכולת
או
הבנה
במבחני
עמידה
הפעוטות'.
רק קטנים פטורים מן המצוות ,אלא אף גדולים 'חסרי
הילד ומכבדות אותו ואת
דעת' .אחד מחסרי הדעת הוא 'השוטה' .התלמוד8
למידה תכליל אותו בקבוצת מחויבי המצוות
משפחתו.
– אם הוא 'יודע שהקב"ה נתן לנו תורה ואנו
מאפיין את השוטה במספר סימנים 9המעידים על
מקיימים מצוותיו' ,הוא נחשב בר-חיוב ,וממילא
חסרון הדעת שלו :היוצא יחידי בלילה ,הלן בבית הקברות,
המקרע כסותו והמאבד כל מה שנותנים לו10.
יכול להוציא את הרבים ידי חובתם.
האם אלו האפיונים היחידים ,או שהם דוגמה לחולשת דעתו של
יש מקום למחשבה שגם מי שרואה את הפתי כשוטה,
האדם? הראשונים נחלקו בדבר 11.למחלוקת זו השלכה אגבית לבירור :מי כלול
מתייחס לדרגה התחתונה של הפתי ,שדעתו משובשת ביותר,
בגדר שוטה? לפי עמדתו של ר' חיים סולובייצ'יק 12,כלולים באפיונים אלה לא
כלשונו של הרמב"ם:
רק החולים בחולי נפשי ,הגורם להפחתה בדעה צלולה 13,אלא גם אנשים עם
'הפתאים ביותר שאין מכירין דברים שסותרים זה את זה ,ולא
מוגבלות שכלית-התפתחותית .אמנם רוב האחרונים חולקים ורואים ב'שוטה'
יבינו עניני הדבר כדרך שמבינים שאר עם הארץ'.
התלמודי רק מי שחולה מחלת נפש 14.מעמדו של בעל מוגבלות שכלית-
לכן נראה כי נער עם מגבלות שכלית-התפתחותית שמסוגל

"

"

התפתחותית נתון ,לפי דעתם ,במונח שטבע הרמב"ם' :פתי'.

 4עצתו של הרב יואל קטן .הדבר עולה גם בקנה אחד עם החששות ההלכתיים שמעלה הרב
בקשי-דורון; ראו :בנין אב ,ח”ד תשובה ו ,עמ’ מו.
 5תודה לרב בני לאו ששיתף אותנו בניסיונו .חלק מעצותיו שוקעו במסמך.
 6השימוש במילה 'שוטה' נועד לחבר את הדיון ההלכתי למושגים המופיעים בתלמוד .למרות
הזהירות המתבקשת והמקובלת להשתמש במונחים שאינם פוגעניים ,לא מצאנו דרך לעיין
בהלכה מבלי להשתמש במונחים הללו .בוודאי שאין הכוונה לפגוע ,כפי שעולה מרוחו של
המאמר וממסקנותיו.
 7אנציקלופדיה תלמודית יז ,עמ' תקלח.
 8במסכת חגיגה דף ג ב – ד א .לפי דברי רש"י ,משמעות הקריטריונים הללו היא לקבוע מי
"פטור מן המצוות ומן העונש ואין קניינו קניין ואין ממכרו ממכר".
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 9התלמוד קובע כי מי שיש בו סימנים אלו מאופיין כשוטה רק אם הוא עושה אותם כשוטה:
"עביד להו דרך שטות".
 10בתלמוד מופיעה מחלוקת אמוראים האם די בסימן אחד ,או יש צורך בכל הסימנים .הדבר
שנוי במחלוקת הפוסקים.
 11הובאה דעתם בבית יוסף אבן העזר סימן קכא.
 12מובא באוצר הפוסקים ח"ב בהערות עמ' כב.
 13כפי שמחדד הרב מ"מ פרבשטיין במאמרו משפטי הדעת ,רפואה והלכה – הלכה למעשה
(תשס"ו) עמ'  91שלא כל חולי נפשי משבש את הדעת.
 14ראו הרב פרבשטיין ,משפטי הדעת עמ' סז.

"

"

 15וזו דעה שמצויה באחרונים שפתי כשוטה ,למשל :שו"ת דברי מלכיאל
ח"א סימן פו.
 16שו"ת ח"ב ,אבן העזר ,סימן טז.
 17שו"ת חת"ס ח"ד אבן העזר בסימן ב .עמדתו קרובה לביאור הראשון של
המהרי"ט כפי שהוזכר לעיל.
 18כפי האמור במשנה גיטין ה ז וכפי המבואר ברש"י יבמות קה ב ד"ה:
קטנה חולצת.
 19כדברי התלמוד בגיטין נט א.
 20יבמות קה ב .משם עולה שלעמדת אחד התנאים קטנה יכולה לחלוץ
(דין תורה) אם הגיעה לעונת הפעוטות .וראו בקובץ הערות סימן סו סעיף
ו" :שני דינים ישנם בקטן :א) קטן שלא הגיע לכלל דעת הרי הוא שוטה .ב)
קטן פיקח שאנו רואין שיש לו דעת כגדול ,ומ"מ אין מעשה קטן כלום ,והוא
גזה"כ ,מדכתיב איש ולא קטן ,שאין כח במעשה קטן לפעול חלות קנין או
קידושין ...וכיון שמצינו בתקנת חכמים הפעוטות מקחן מקח ,היינו שחכמים
תיקנו שיועיל קנין קטן ואין צריך איש ,אבל מ"מ צריך שיהא בו דעת שלא
יהיה בכלל שוטה ,וזהו שיעורא דפעוטות ,ומזה למד רבא לדאורייתא לר'
יוסי ,דקטנה חולצת משהגיעה לעונת פעוטות ,והוא שיעור דאורייתא היכא
דליכא גזה"כ דגדול דוקא".
עמדה זו של הרב וסרמן שימשה עוגן לפתחי היתר בסוגיה .בין חברי בית
המדרש היו שפקפקו בהפרדה בין דרישת ההלכה לגיל ביולוגי ( )13לבין
הדרישה לרמת הדעת .גם בתשובה בשו"ת בנין אב ,ד ,ו ,מתקשה הרב בקשי-
דורון לקבל אבחנה זו ופוסק שאדם עם מש"ה לא יכול להוציא את הרבים ידי
חובתם .אולם מכיוון שכמה מחשובי פוסקי זמננו הסכימו עם הבחנה זו ,זו
נשארה העמדה המרכזית של בית המדרש
 21גיטין נא א..." :רב יהודה ...כבר שית ,כבר שב ( . )6-7רב כהנא אמר :כבר
שב ,כבר תמני ( .)7-8במתניתא תנא :כבר תשע ,כבר עשר".
 22ובלשון הפוסקים נראה שיש להעמיד את הפעוט במבחן הדעת .כך למשל
פוסק השולחן ערוך ,חושן משפט רלה א" :קטן עד שש שנים ,אין קנייתו

לאחרים כלום .ומשש שנים עד שיגדיל ,אם יודע בטיב משא ומתן דהיינו
שבדקוהו ומצאוהו שיודע ,ולאחר עשרה כל שאינו שוטה ,מקחו מקח וממכרו
ממכר ומתנתו קיימת".
 23על פי החלוקה המקובלת במחקר ,מדובר באלו שמצויים בחלק הגבוה
של קבוצת הפיגור הבינוני .אמנם הקביעה של גיל שמונה היא מעין ממוצע
של העמדות המופיעות בסוגיה .יש להתחשב גם במחלוקת הראשונים בדבר
הדרישה ל'חריפות' הפעוט .לפי הרמב"ם ,דרישת החריפות היא עד בואו לגיל
בגרות (הלכות מכירה כט ו' :עד שיגדיל'); לפי הרא"ש דרישת החריפות היא
עד גיל עשר (מובא בטור חו"מ רלה" :מבן עשר ואילך כל שאינו שוטה ממכרו
ממכר" ,וכן פסק הרמ"א סעיף א) והשיטה הממוצעת של הרמ"ה מגיל עשר:
"סתמיה בחזקת חריף" (שם).
 24בסוגיה במסכת בבא בתרא קנה ב מתואר ויכוח בין קרוביו של מוגבל בדעת
לבין לקוחות שרכשו ממנו נכסים .כל אחת מן הקבוצות ביקשה להוכיח שהוא
חסר דעת (הקרובים  -וממילא העסקה בטלה) ,או שהוא בן דעת (הלקוחות,
כדי לקיים את העסקה) .כשאמר המוכר דברי טעם לפני רבא ,הכריע שהוא
בן דעת .כלפי הטענה של הקרובים שהוא בסך הכול חזר על מה שלימדוהו
הלקוחות לומר ,ואין זה מדעתו העצמית ,השיב רבא' :אמר להו מסברי ליה
סבר כיון דמסברי ליה וסבר מידע ידע'.
 25ראו ראבי"ה ביאורי סוגיות תתקכא; ואף בשו"ת מהרש"ל סה ועוד.
 26מוריה קכט-קל (תשמ"ב) עמ' נא-סו.
 27באגרות משה יו"ד ד כט" :אבל מי שיש לו דעת במידת הפעוטות הוא ודאי
חייב בכל המצוות" .בשו"ת ציץ-אליעזר (חי"ד סי' סט) הביא את המהרי"ט בדעת
הרמב"ם ופסק" :והנדון שלפנינו ...שידעה להתפלל והלכה לבית הכנסת בכל
שבת ויו"ט ...היא לכל היותר בכלל הפתאים ביותר .ואם כן ,שפיר היא חייבת
במצוות ".וראו גם את עמדת הרב ז"נ גולדברג (תחומין ז ,עמ'  )240כתב" :ולפי"ז
יש לדון בפתי מה דינו לעניין מצוות? ונראה שתלוי בהבנתו  -מצווה שמבין,
חייב בה כפיקח; ואילו מצווה שאינו מבין ,דינו כשוטה ".וצריך עיון.
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בית המדרש ההלכתי

פעוט–קטן ,שכן התורה דורשת דווקא גדול ,ואף מה שאפשרו לקטן
ב .פתי
לפעול בקניינים הוא מכוח תקנת חכמים 'כדי חייו' 19.אמנם נראה
הרמב"ם כותב בהלכות עדות פרק ט הלכה י:
שרמה זו של דעת ,די בה גם לקיים חלק מדיני התורה  -לפי חלק מן
"הפתאים ביותר שאין מכירין דברים שסותרים זה את זה ,ולא
הדעות בקרב חכמים – כפי שעולה מסוגיית התלמוד20.
יבינו עניני הדבר כדרך שמבינים שאר עם הארץ ,וכן המבוהלים
אף שבתלמוד מופיעות דעות שונות 21על גיל 'עונת הפעוטות' (בטווח
והנחפזים בדעתם ,והמשתגעים ביותר ,הרי אלו בכלל השוטים,
שבין גיל  6לגיל  ,)10המסקנה היא שהקריטריון איננו הגיל הביולוגי,
ודבר זה לפי שיראה הדיין ,שאי אפשר לכוין הדעת בכתב".
אלא רמת הדעת' :כל חד וחד לפי חורפיה'22.
את ההבדל בין שוטה (חולה חולי נפשי) לבין בעל מוגבלות שכלית-
האם ניתן לתרגם מדד זה למערכת קריטריונים עכשווית? יש המבקשים
התפתחותית ,מבחינת הדרישה ל'דעת' בקיום מצוות ובעשיית מעשי
לקבוע שהדעת הנדרשת מקבילה למבחני  ,IQולפיכך ,הדרישה בדעת
קניין ,מבהיר הסמ"ע (חו"מ סימן לה ס"ק כא):
הפעוטות היא למנת משכל ממוצעת של ילד בן שמונה שנים 23.יש
"זהו החילוק בין פתי לשוטה ,שהשוטה דעתו היא משובשת
ששוללים את ההצעה הזו וסבורים שהמבחן ל'דעת' נוגע ליכולת
ומטורפת לגמרי בדבר מהדברים ,משא"כ פתי שאינו מטורף לגמרי
הלמידה .פרופ' ראובן פוירשטיין והרב רפי פוירשטיין תוהים
בשום דבר .אבל מצד אחד הוא גרע מהשוטה ,שהשוטה
בהקדמה לספרם :מדוע לדברי החת"ס די 'בשום דעתא
בשאר דברים הוא חכם כשאר בני אדם .והפתי הוא
דצילותא' כדי להחשיב את הפתי כפיקח?
שאין לו שכל גמור ,ואינו מבין שום דבר בדרך
לשיתוף של בעל
מהו ההיגיון הפסיכולוגי בדברי החת"ס? מדוע די
שמבינין אותו שאר בני אדם"...
המוגבלויות בחיי הדת,
'בשום דעתא צילותא'?  ...מדוע נצנוץ של יכולת
הרמב"ם מזהה את הפתי כשוטה 15.אולם חלק
גם כשאין בכך חיוב מצד
מהווה ראיה מספיקה לכישוריו השכליים
מן הפוסקים צמצמו את המשמעות של זהות
הנרחבים של האדם?
זו .המהרי"ט 16קובע כי דברי הרמב"ם נאמרו
ההלכה ,יש ערך דתי .אי אפשר
תשובה לשאלה זו נמצאת בתיאוריית
רק על מי שדעתו מוגבלת מאוד ואין לו יכולת
שלא להימנע מן המחשבה שיש
כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית
הבנה כלל ,כלשון הרמב"ם" :הפתאים ביותר".
בכך גם ערך אנושי-נפשי להורים
של פוירשטיין .תיאוריה זו מניחה שכישורי
בנוסף לכך ,הוא מעמיד את דברי הרמב"ם רק
המבקשים לשתף את בנם
החשיבה שלנו אינם מולדים אלא נרכשים,
בתחום של עדות ,בעוד שבדיני קניינים ואף גיטין
בעולם הערכים ובסדר החיים
ולכן המהות של 'הדעת' היא 'הלמידה' ,כיוון
וקידושין ,אם מסבירים לו ומבין נחשב כפיקח.
שאם אין תהליך של למידה אין דעת .אך ניתן
בדעת
החת"ס 17קובע בדרכו של הרמב"ם כי חסרון
המקודש
להפוך את המשפט :אם יש 'דעת' ,סימן שיש כאן
אף בלא "שום שגעון וטרוף הדעת" פוסל את האדם
תהליך של למידה .ואם יש כאן תהליך של למידה ,אזי
לעדות ולשאר דיני תורה .התקדים שלו הוא דין החרש
הנער איננו פתי ,משום שפתי הוא מי שאיננו יודע ללמוד .מי
המופיע בתלמוד ,שעל אף שאין הוא שוטה ,נחשב כחסר דעת.
שאיננו יודע ללמוד ,גם לא יידע לחשוב ויהיה חסר 'דעת' .אך מי שהוכיח
אולם היות ופסול הוא של דעת ,הרי ש:
את יכולתו ללמוד ,בכך שיש לו אפילו אי אחד של דעת בתוך אוקיינוס
"ומשום הכי כשמרגישים בהם שום דעתא צלותא (=דעה צלולה)
של חוסר דעת ,חזקה עליו שהאי ייבש את האוקיינוס .על כן ,לדעתם
מועיל וכל מעשיהם כמעשה הפקחים ...כל פתי שנשאר לו עדיין
יש לקבוע את מעמד הפיקחות לא לפי מבחני דעת אלא על פי מבחני
דעתא צלותא הרי הוא כפקח".
כושר למידה .לתפיסה זו יש רמז בדברי התלמוד24.
עמדת החת"ס קובעת ,אפוא ,שבתוך קבוצת בעלי המוגבלויות השכליות-
על רקע זה עולה המסקנה כי אדם עם מוגבלות שכלית שהגיע לדעת
התפתחותיות יש להבחין בין כאלו שנחשבים חסרי דעת ,והם במעמד
הפעוטות ועבר את גיל המצוות ,הרי הוא כגדול לכל דיני תורה ולעשיית
ה'שוטה' ההלכתי ,לבין מי שרואים בו ניצוץ של תבונה או דעה צלולה,
מעשי קניין 25.כך כותב הרב פ' שיינברג במאמר חשוב בסוגיה זו26:
שהוא נחשב כפיקח.
"ולפ"ד מסתבר לומר דגם מפגר אם יש בו הדעת של פעוטות והוא
ג .מבחני הדעת
בן י"ג שנה שהוא נקרא גדול ,ויהא מחויב במצוות כמו גדול ממש.
בין האחרונים רווחת הדעה כי ה'דעת' הנחוצה לביצוע מעשים משפטיים
דהא יש כאן שני התנאים שהוא גדול בשנים ,וגם יש בו הדעת של
ולחיוב במצוות בדיני תורה היא 'דעת של פעוטות'' .עונת הפעוטות'
גדלות ,שאינו נחשב לשוטה משום שהגיע לכלל דעת".
הוא מושג הלכתי ,הקובע שאף קטן יכול לעשות מעשי קניין ,בתנאי
עמדה דומה מצויה בדברי פוסקים נוספים 27,וכן סבור הרב ש"ז אוירבך
שיש בו 'מעט הבחנה' 18.אמנם רוב דיני התורה לא מתקיימים על ידי

(מנחת-שלמה ח"א סי' לד) ,אלא שמותיר את הפטור לעניין העונש.
נראה דכל שהוא מבין ויש לו דעת כמו פעוטות ,ויודע שהקב"ה נתן לנו
תורה ואנו מקיימים מצוותיו ,דשפיר חשיב כבר-דעת לעניין קיום מצוות.
ובהגיעו לגיל י"ג שנה ,הרי הוא חשוב כגדול ...ומיהו לעניין עונשים ,שפיר
נראה דכמו דחס רחמנא על קטן ,כך גם מפגר כקטן הוא ,דחשיב לענין זה,
אע"ג שהוא גדול.
ד .ערך עשיית המצוות על ידי מי שאינו בן דעת
האם יש ערך לקיום מצוות גם על ידי מי שלא מחויב בהן? האם יש ערך
דתי-הלכתי למאמץ המכוון לשיתוף קטן שלא הגיע ל'גיל חינוך' ,או מי שאינו
מוגדר 'בן דעת' על פי ההלכה לעניין קיום מצוות?
האחרונים דנו באפשרות של קטן שהגדיל בימי ספירת העומר להמשיך
ולספור בברכה .כך נימק המהר"ם שי"ק (שו"ת או"ח רסט) את הצידוק
להמשך הספירה בברכה:
"נראה לי דגם בקטן אם הוא בר דעת אלא דהתורה לא צוותה אותו
עד שיהא בר י״ג שנה .כיון שהתורה ידעה שאין שכל הקטן חזק כ״כ עד
שנעשה בר י״ג ,ואעפי"כ הוא מצווה כאינו מצווה ועושה .כמו דמצינו דחס
התורה על מביאי קרבן עולה ויורד משום שהוא עני .ואפילו אם מביא קרבן
עשיר אעפי״כ יצא וגם עשה המצווה .אלא שהמצווה אינו חזקה כ״כ .כמו
מצווה ועושה .ואעפי״כ הוא מצווה .וכן גבי קטן הוא גם כן".
ניתן לשמוע בדבריו שמי שמקיים מצווה כאינו מצווה ועושה ,יש למעשה
שלו מעמד של מצווה .ממילא יש ערך בקיומה ,אף אם לא תיחשב מצווה
לכל דבר ועניין (כמו למשל להוציא אחרים ידי חובה).
תפיסה זו נרמזת גם בדברי הרמ"א (או"ח קכד ו):
"הגה  -וילמד בניו הקטנים שיענו :אמן ,כי מיד שהתינוק עונה :אמן,
יש לו חלק לעולם הבא (כל בו)"
על אף שקטן זה עדיין לא הגיע לגיל חינוך ,יש ערך באמירת אמן שלו .בדרך
זו פוסע גם הרב ח"פ שיינברג ,ואלו דבריו:
"הנה ...לכמה אחרונים דגם חרש שוטה וקטן חשיבי בני מצווה והינו
שבגברא הוא בר מצווה אלא פומא הוא דכאיב ליה והוא אנוס 28מחמת
חסרון דעת"...
וה"ה לדעתי במפגרים כשעושים בעצמם מעשה מצווה שפיר מקרי זה מעשה
מצווה ויש להם שכר על זה על כל פנים כאילו מצווה ועושה ,וממילא יש דין
וחיוב על האב ללמדם עד כמה ששייך ולהרגילם בעשיית המצוות.
לשיתוף של בעל המוגבלויות בחיי הדת ,גם כשאין בכך חיוב מצד ההלכה,
יש ערך דתי .אי אפשר שלא להימנע מן המחשבה שיש בכך גם ערך אנושי-
נפשי להורים המבקשים לשתף את בנם בעולם הערכים ובסדר החיים
המקודש.
משימה זו מוטלת על כל מי שיש לו יכולת השפעה לקרב ולשבור מחיצות .כך
כותב הרב פיינשטיין בתשובתו (אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן כט):
"ולענין כשבאים בביהכ"נ ,ודאי צריכים הציבור לקבלם בסבר פנים יפות,
אף את מי שאין להם דעת ללמוד עמהם .וגם לראות שיענו אמן וקדושה
לומר עמהם בין בשביל עצמן  -שיקיימו מה שאפשר ,וגם ההליכה לביהכ"נ
בעצמה הוא מצווה וישקו את ספר התורה  -ובין בשביל כבוד האבות".
ה .כללי ההלכה בעלייה לתורה
בהקשר זה יש לתת את הדעת על כללי העלייה לתורה.
לפי דברי התלמוד 29 ,קטן ,אף שאינו מחויב במצוות 30,יכול לקרוא בתורה .כך
פוסק השולחן ערוך ,ומוסיף תנאי :שהקטן ידע למי מברכים 31.מפרש ערוך
השולחן (סעיף ט)" :שיש בו קצת דעת להבין שהברכה היא לד' יתברך".
 28ראו בדברי הרב פיינשטיין ,אגרות משה יו"ד ד כט ,שמעלה אף הוא אפשרות
כזו.
 29מסכת מגילה כג ב.
 30הערה זו מופיעה ביחס לאישה בכמה מן הפוסקים.
 31או"ח רפב ג .תנאי זה הוזכר בבבלי (ברכות מח א; ערכין ג א) ביחס לצירוף הקטן
לזימון .אך במקורות הארצישראליים הוא מוזכר גם ביחס לעליה לתורה .הב"י מביא
מן הירושלמי" :אימתי עולה למנין שבעה...משידע למי מברכין" .אמנם בלשון זאת
לא נמצא בירושלמי .בברכות פ"ז ה"ב נמצא בלשון אחרת ("קטן לספר תורה עושין
אותו סניף") אך מצאתי בלשון קרובה יותר בבראשית רבה צא ג .ואף באור זרוע
ח"א קצו מזכיר מדרש זה.
 32הביאו הבן איש חי תולדות שנה שניה יז .ואחרים.
 33על פי לשון הירושלמי 'סעיף' ואף לבבלי דייקו' :עולה למנין' אך לא כל מניין .וראו
שו"ת הריב"ש שכא.
 34ר"ן וכן עולה מן הריב"ש שהוזכר בהערה הקודמת הביאם להלכה הרמ"א רפב ג.
 35משנה ברורה ס"ק יא בשם המגן אברהם והעולת שבת .הפוסקים הספרדים
בדרך כלל מקלים יותר בסוגיה זו ,וראו למשל בילקוט יוסף ,קריאת התורה ,קלה
סעיף לב ובהערה לז שם.
 36אליהו רבה רכה ג .מגן אברהם ס"ק ו .הפמ"ג פקפק בדן זה שכן מן התלמוד עולה
שקטן עולה וקורא .ויישב בשער הציון שכוונת המ"א שאין הקטן יכול לקרוא את כל
הפרשה ,כשם שאין עולים שבעה קטנים .ומשמע מדבריו שמקצתה יכול לקרוא,
אף שגדול עולה ,כשם שעולים מקצת קטנים .אמנם צ"ע באפשרות זו לפי המנהג
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הפוסקים הטילו סדרה של מגבלות על דין זה .יש מי שאמר ,על פי תורת הסוד,
שקטן עולה דווקא בשביעי 32.ואף חכמי הנגלה קבעו שהקטן מצטרף ואינו
עיקר 33,ולכן לא יעלו כל השבעה קטנים ,אלא רק מיעוט העולים 34.וכן רק בשבת
מצטרף למניין שבעה ,ולא בימים אחרים 35.וכן ,לא יכול הקטן להיות המקרא
(=הקורא בספר תורה ואחרים מבוגרים עולים)( 36אלא בלית ברירה)37.
39
אמנם מוסכם על הכול כי קטן יכול לעלות למפטיר 38ללא פקפוק .ואף
שיש קהילות שהגבילו עליית קטן 40,בשעת הצורך בוודאי שהדבר אפשרי,
שהרי כך עיקר הדין 41.כמו כן יש להוסיף את שיטת הב"ח ,הסבור שבמקרה
שקטן העולה אינו קורא אלא רק מברך ,הדבר אפשרי אף אם הקטן אינו יודע
למי מברכים42.
על כן ,נער עם מש"ה ,אף לעמדה המטילה ספק ביחס לחיובו במצוות ,יוכל
לעלות לתורה ולקרוא את המפטיר ולברך ככל הקטנים .ולפי שיטת הב"ח ,גם
נער עם בעיות מש"ה קשות יכול לעלות לתורה ולברך ,ללא קריאה.

חדשות
חגיגת בר מצווה גם לבעלי
מוגבלות קוגניטיבית
ארגון רבני בית הלל יצא בקמפיין ציבורי בקרב קהילות דתיות ברחבי הארץ,
המעודד קיום חגיגות בר מצווה ,בבית הכנסת ,לנערים בעלי מוגבלויות שכליות-
התפתחותיות.
"חלק משכלול עולמו של הקב"ה הנדרש מאתנו" ,מסבירים בארגון" ,הוא לתקן
עוולות ולצרף חברים תחת כנפי השכינה .עלינו להחמיר ככל שנוכל בקיום מצוות
'ואהבת לרעך כמוך' ,על ידי הכלת הנער כחבר בקהילה כמו כל חבר אחר .במקרים
שבהם מצבו של הנער אינו מאפשר לו לחגוג את בר המצווה שלו כמו יתר הנערים,
מוטל עלינו למצוא דרכים משמעותיות אחרות לחגוג אתו את בר המצווה .בין כך
ובין כך ,עלינו 'לתפור חליפה אישית' המתאימה ליכולותיו של כל נער ,כדי שהוא
ומשפחתו יחגגו את בר המצווה שלו בדרך משמעותית המכבדת אותם".
במקרים שבהם לא יהיה ניתן ,מסיבות שונות ,לחגוג את בר המצווה בדרך
המקובלת ,ממליצים בארגון על כמה חלופות משמעותיות ,המותאמות ליכולותיו
של הילד ומכבדות אותו ואת משפחתו :כיבוד הנער באחיזת ספר התורה; קריאת
פסוק מן התורה ,לפי יכולותיו ,או קיום מפגש של משפחה וידידים באחד מימות
השבוע" .המטרה הראשית היא לקבוע זמן שיציין באופן משמעותי את כניסת
הנער למצוות" ,מדגישים בארגון רבני בית הלל.
לצד הקמפיין ,מתכוון הארגון להשיק 'קו חם' ,שבאמצעותו תוכלנה קהילות לקבל
ייעוץ והכוונה מרבני בית הלל שצברו ניסיון בתחום ,בתפירת 'חליפה מתאימה'
עבור הנער שהגיע למצוות.
במהלך הקמפיין יאסוף הארגון את רשימת בתי הכנסת המאפשרים לנערים
בעלי מוגבלויות שכליות-התפתחותיות לחגוג את בר המצווה ,ויפרסם אותה.
בתי הכנסת יפרסמו ,בתיאום עם המשפחות ,את סיפורם של הנערים שחגגו
כניסה לעול מצוות ,זאת כדי להמשיך ולעורר מודעות לנושא.

שקטנים כלל לא עולים לתורה חוץ ממפטיר .מה גם שמלשונו של האליהו רבה נראה
שקטן אינו יכול להוציא את הרבים ידי חובה כלל.
 37משנה ברורה ס"ק יג .וראו גם בשער הציון ס"ק טז ,שבו מטיל ספק אף בדין ששולל
אפשרות שיעלו בכל העליות קטנים.
 38יש מי שדקדק כי רק למפטיר יכול הוא לעלות אך דבריו צ"ע – ערוך השולחן
סעיף י.
 39אמנם במפטיר שאינו חוזר על הפרשה אלא קורא את חובת היום (כמו מוספין
של יום טוב וארבע פרשיות) – נחלקו הראשונים אם יכול קטן לעלות .המרדכי בשם
ר' משולם (מגילה תתט) כתב שקטן עולה (לא גרע מעלייתו למניין שבעה) ובשם ר"ת
כתבו (המנהיג שבת סימן לד; הריב"ש דלעיל) שלא יוצא י"ח .כך הבין הבית יוסף (רפב)
מחלוקת זו והכריע הרמ"א (רפב ד) שקטן יכול לקרא אף מפטיר של פרשיות אלו .אך
חלקו האחרונים על פסק זה ואסרו לקטן לא רק לקרוא מפטיר זה ,אלא אף לעלות
לקריאה לא רק בפרשת זכור שי"א שהיא דאורייתא ,אלא אף בשאר ארבע פרשיות – ראו
משנה ברורה ס"ק כג .והאריך בעניינים אלו בשו"ת ציץ אליעזר ח"ז סימן א.
 40לעומת התנאי של השולחן ערוך "יודע למי מברכים" ,שמשמעותו בערך גיל  6שנים
(ילקוט יוסף סימן קלה סעיף לג) ,אך ראו במשנה ברורה סוף ס"ק לג וביאור הלכה שם
ד"ה' :או בד' פרשיות' ,שמעמיק את הדרישה ליודע לקרוא מן הכתב מילה מילה .ועפי"ז
נהגו בקהילות שונות שלא להעלות קטן כלל עד שבוע שחל בו בר המצווה שלו .ראו
בציץ אליעזר מן ההערה הקודמת ועוד.
 41ראו למשל נימוק זה בהקשר דומה בילקוט יוסף קלה לד.
 42בית חדש ,טור ,אורח חיים ,סימן תרפה ,ד"ה' :כתב מהרש"ל'.

השתתפו בכתיבת המאמר :הרב יצחק אייזנר ,הרבנית רותי אלסטר ,הרבנית נחמה ברש ,הרב אהד טהרלב ,הרבנית רחל לבמור ,הרב רונן לוביץ,
הרב אהרן לייבוביץ' ,הרבנית קרן מילר-ג'קסון ,הרב רונן נויבירט ,הרבנית איילת סגל ,הרבנית דבורה עברון ,הרבנית אשרה קורן ,הרב צבי קורן,
הרבנית בתיה קראוס ,הרבנית מרים רייסלר
על פי התורה ,אכילה בצורה ראויה איננה רק הקפדה על הלכות כשרות,
אלא גם על האיסור לגרום צער בעלי חיים ,שמקורו במצוות שונות
בתורה .בתעשיית המזון בימינו ישנם מצבים שבהם נגרם סבל רב
ומתמשך לבעלי חיים .מותר אמנם להשתמש בבעלי חיים לצורכי
האדם ,אך לא לגרום להם לשם כך צער ללא שיקול דעת.
מהם הגבולות הראויים בתחום זה? כיצד יכול כל אדם להשפיע על
קביעת גבולות אלה? בשאלות אלה עוסק המאמר שלפניכם.

פתיחה

כשרות המזון היא מן הנושאים הבסיסיים ביותר במסורת היהודית,
וגם יהודים רבים שאינם מקפידים על קלה כחמורה ,מקפידים על
כללי כשרות רבים .שמירת כשרות נובעת בראש ובראשונה מן הרצון
לקיים את דבר ה’ כפי שנכתב בתורה והתפרש על-ידי חכמים .עם
זאת ,התורה עצמה קושרת בין שמירת כשרות ובין המושג ‘קדושה’:
“והתקדשתם והייתם קדושים” (ויקרא יא ,מד).
ואכן ,גדולי ישראל רבים הסבירו שאכילה לפי כללי הכשרות
אמורה להעלות את דרגתו המוסרית של האדם .כך ,למשל ,כותב
הרמב”ן על הפסוק “ואנשי קדש תהיון לי” (שמות כב ,ל)“ :טעם
הכתוב הזה  ...אין האסורין במאכלים
רק טהרה בנפש ,שתאכל דברים
נקיים שלא יולידו עובי וגסות
בנפש ,על כן אמר ואנשי
קודש תהיון לי ,כלומר
אני חפץ שתהיו אנשי
קדש בעבור שתהיו
ראויים לי לדבקה
בי שאני קדוש”.
בימינו ,כך נראה ,כדי
להתקדש באמצעות
אכילה נכונה ,עלינו
לשים לב לא רק לדיני
הכשרות המקובלים
בישראל מאז ומעולם,
אלא גם לבעיות הכרוכות
בתעשיית המזון המודרנית,
בעיות שלא היו קיימות בעבר.

"

כדי להתקדש
באמצעות אכילה נכונה,
עלינו לשים לב לא רק לדיני
הכשרות המקובלים בישראל
מאז ומעולם ,אלא גם לבעיות
הכרוכות בתעשיית המזון
המודרנית ,בעיות שלא
היו קיימות בעבר

"

צריכת המזון בזמננו עברה שינוי גדול מכפי שהייתה בעבר  -רוב המזון
שאנו צורכים מיוצר באופן תעשייתי .שינוי זה מעורר בעיות שלא היו
קיימות בעבר ,וזאת בכמה תחומים:
א .בעיות הקשורות בצער בעלי חיים בתעשיית המזון.
ב .נזקים אקולוגיים הנגרמים כתוצאה ממנה.
ג .שאלות של העסקה הוגנת ומניעת ניצול עובדים בתעשייה זו.
להלן נתמקד בסוגיה הראשונה ,ובעזרת השם בעתיד נידרש לסוגיות
האחרות.

צער בעלי חיים

חז”ל דנו בשאלה האם מקור האיסור לגרום סבל וצער לבעלי חיים הוא
מהתורה או מדרבנן .להלכה נפסק כי צער בעלי חיים אסור מדאורייתא
(בבא מציעא ל”ב ע”ב ,טור סימן רע”ב ,ורמ”א בשולחן ערוך ,חושן משפט,
סימן רע”ב ,סעיף ט) .ההוראה הברורה ביותר בעניין זה מצויה בדברי
הרב שלמה גאנצפריד“ :אסור מן התורה לצער כל בעל חי .ואדרבא חייב
להציל כל בעל חי מצער ,אפילו של הפקר ואפילו של גוי ” (קיצור שו”ע,
סימן קצא) .כמה מצוות מפורשות בתורה נובעות מאיסור זה :המצווה
לפרוק מטען מעל הבהמה (שמות כג ,ה; מצוה זו היא מקור הקביעה
שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא); “לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו”

(דברים כב ,י; ראו על כך בפרק הבא); “לא תחסום שור בדישו” (דברים כה,
ד; גם על כך ראו בפרק הבא) ,ועוד .גם הלכות שחיטה ממחישות היטב
כיצד ביקשה ההלכה לצמצם את סבלם של בעלי החיים הנשחטים.
צורת השחיטה בימינו ,הכוללת הפיכה של הבהמה על גבה ,גורמת
לבהמות סבל שלא נגרם להן בעבר .אולם עיקר הבעיה של צער בעלי
חיים בתעשיית המזון איננו הצער שנגרם בהריגת הבהמות ,אלא הצער
שנגרם בתהליך הגידול שלהן ,עד להריגתן.
בעבר ,גודלו בעלי החיים באופן טבעי למדי ,בקרבה לבני אדם ובאופן
שלא פגע בבעלי החיים .האדם השתמש בהם לצרכיו ,כולל אכילתם.
לא ניתן כיום לספק את צרכיו של האדם בצורה כזו .כמה גורמים חברו
לפגיעה הולכת ומחריפה בבעלי החיים :בתנאי החיים המודרניים ,יש
צורך בתעשייה ובשיווק כדי להביא תזונה משמעותית למספר גדול
של אנשים .גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים הביאו להגברה
עצומה של צריכת הבשר .נתונים אלה הביאו למצב של התייחסות
פונקציונלית לחלוטין לבעלי החיים .בשיטות הגידול התעשייתיות
המצויות כיום ,האדם מתערב בטבע כדי להגדיל את תפוקת הבשר,
החלב והביצים .בתנאים שבהם מוחזקים בעלי החיים ,חייהם אינם
חיים :אין להם מרחב מינימלי שבו הם יכולים להתנהג בצורה טבעית,
לעתים אף לא כדי לנוע ולשכב בתנוחה טבעית ,ותרנגולות אינן יכולות
להתהלך ולפרוס כנפיים .ההזנה האינטנסיבית של בעלי החיים ,המכוונת
להביא אותם לגדילה מהירה יותר מן הגדילה הטבעית שלהם ,גורמת
לעיוותים ברגליהם; תנאי הכליאה בצפיפות ,כשהם מתבוססים
בהפרשותיהם ,גורמים למחלות ולפגיעות קשות; וכך כל חייהם
רצופים סבל קשה מראשית גידולם ועד לשחיטתם .במערכת
צריכת המזון מן החי בימינו ,האדם אינו בא במגע עם בעלי
החיים ואינו רואה וחווה את סבלם ,אלא קונה מוצר תעשייתי
ארוז ומוכן .כיוון שכך הוא אינו מודע לסבל שמערכת זו גורמת
לבעלי החיים .אחת התוצאות של המציאות הזו היא שהאדם
מתייחס לבעלי החיים כפונקציות הממלאות את צרכיו ,ולא
כנבראים בזכות עצמם ,הראויים לחמלה.
מן הראוי להזכיר כאן את דעתו של הרמב”ן ,לפיה מצוות התורה
ביחס לבעלי חיים אינן מבטאות רחמים כלפי בעלי החיים עצמם,
אלא נועדו ללמד את האדם את מידת הרחמים .כך כתב הרמב”ן
בפירושו על התורה (דברים כב ,ו) בנוגע למצוות שילוח הקן ...“ :לא
חס הא-ל על קן צפור ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו ,שאין רחמיו
מגיעין בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו מלעשות בהם צרכנו ,שאם
כן היה אוסר השחיטה ,אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות
ושלא נתאכזר”.
גם על פי גישה זו ,התעלמות לאורך זמן מן ההתאכזרות כלפי בעלי
החיים ,כדי להפיק מהם את צרכיו והנאותיו של האדם ,מביאה את
האדם לידי אדישות לסבל ואינה מלמדת אותו את מידת הרחמנות.
נזכיר מספר דוגמאות לסבל הקשה שנגרם לבעלי חיים כתוצאה
מתעשיית המזון של ימינו:
‘ .1טיפוח גנטי’ לעופות ,שנועד להגדיל את תפוקתם בהיבטים שונים,
גורם לאי-ספיקת לב כתוצאה מגדילה בלתי פרופורציונלית של חלקים
בגוף התרנגולת ,ולהגדלת הגוף עד שרגליה אינן מסוגלות יותר לשאת
אותה.
 .2ברוב הלולים ,התרנגולות כלואות בכלובים קטנטנים .פעמים רבות
כלואות תרנגולות בכלוב שאיננו מספיק גדול אף לתרנגולת אחת; הכלובים
בכוונה נוטים בזווית ולא בצורה מישורית ,כדי שהתרנגולות לא תפגענה
בעצמן או זו בזו; פוגעים בגופן בדרכים שגורמות להן כאב.
 .3התערבות גנטית להגדלת תפוקת החלב של הפרות גורמת למחלות
בעטינים ,לכאבים ולבריחת סידן שמביאה להחלשת העצמות של
הפרות ,עד כדי מצב של קריסה.
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בית המדרש הרעיוני

“כשרות מוסרית”  -צער בעלי חיים כשיקול
בתחום המזון

אלה דוגמאות בודדות מתוך רשימה ארוכה של מצבים בתעשיית המזון
שגורמים סבל רב לבעלי החיים במשך תקופת חייהם הקצרה ,כדי לספק
את צרכי האדם והנאותיו.
פרטים ודוגמאות נוספות ניתן לראות במרשתת [אינטרנט] ובפרסומים של
גופים מקצועיים שונים.

בין שימוש האדם בבעלי חיים ובין רגישות לסבלם

הגישה העקרונית של היהדות קובעת ,מחד ,שיש לאדם יתרון על הבהמה,
ולכן מותר לו להשתמש בבהמות לצרכיו .עם זאת ,יש לשמור על איזון בין
התועלת המושגת מן השימוש בבעלי חיים ובין הסבל הנגרם להם.
עיקרון זה מופיע כבר בתורה שבכתב ,כגון באיסור “לא תחרוש בשור ובחמור
יחדיו” (דברים כב ,י) ,עליו כתב רבי אברהם אבן עזרא (שם)“ :וה’ חמל על כל
מעשיו ,כי אין כח החמור ככח השור” ,וכן באיסור “לא תחסום שור בדישו”
(דברים כה ,ד) ,שעליו נכתב בספר החינוך (מצוה תקצו)“ :משרשי המצוה.
ללמד עצמנו להיות נפשנו נפש יפה בוחרת הישר ומדבקת בו ורודפת אחר
החסד והחמלה ,ובהרגילנו אותה על זה אף על הבהמות שלא נבראו רק
לשמשנו ,לחוס עליהן לחלק להן חלק מיגיעת בשרן ,תיקח לה הנפש דרכה
בהרגל זה להיטיב אל בני אדם  ...וזה הדרך ראוי ילכו בה עם הקודש הנבחר”.
בשני המקרים לא נאסר על האדם להשתמש בבעלי החיים לצרכיו ,אולם
עלינו לחמול עליהם ולהגביל את הסבל שאנו גורמים להם ,תוך כדי שימוש
בהם לצרכינו.
על עיקרון זה עמדו גם פוסקי הלכה .רבי ישראל איסרליין ,בתשובתו
בעניין מריטת נוצותיהם של אווזים ,קובע ש”אין אסור משום
צער בעלי חיים אם הוא עושה לצרכיו ולתשמישיו ,דלא נבראו
כל הבריות רק לשמש את האדם ,”...אולם הוא מוסיף ומציין
“שהעולם נזהרים ונמנעים” ממריטת נוצות ,משום שאינם רוצים
להתנהג במידת אכזריות כלפי בעלי חיים (תרומת הדשן פסקים
וכתבים סימן קה).
ברוח תשובתו של הרב איסרליין כתבו פוסקים חשובים בדורות
האחרונים ,שעל אף ההיתר להשתמש בבעלי חיים ,יש להימנע
מלגרום להם סבל מיותר .כך לדוגמה כתב הרב משה פיינשטיין שיש
להימנע מגידול עגלי חלב ,הכרוך בסבל קשה לעגלים (שו”ת אגרות
משה אבן העזר ח”ד סימן צב) ,וכך גם נקט הרב יצחק וייס בתשובתו
העוסקת בהרעבת תרנגולות לשם הגדלת תפוקתן (שו”ת מנחת יצחק
חלק ו’ סימן קמה).
מתשובות אלה עולה שישנן שתי שאלות מרכזיות שעלינו לשאול כדי למצוא
את האיזון הראוי בין שימוש בבעלי חיים לצורכי האדם לבין ההתחשבות
בצער בעלי חיים:
 .1מהי מידת האכזריות והסבל הנגרמים לבעלי החיים?
 .2עד כמה הפגיעה בבעלי החיים נדרשת לצורכי האדם?
אם הפגיעה נעשית כדי לספק מזון בסיסי במחירים סבירים לבני אדם ,או
ליצירת מערכת כלכלית-חברתית שיש בה פרנסה ומחירים סבירים לכלל
החברה ,יש לה מקום ,כל עוד הפגיעה בבעלי החיים היא מידתית.
אם מטרת השימוש בבעלי חיים היא יצירת הנאות שהן בבחינת מותרות,
או יצירת רווחים כלכליים גדולים תוך פגיעה בלתי סבירה בבעלי החיים ,הרי
שהיא פסולה .כפי שראינו ,תעשיית המזון בימינו גורמת בחלק מהמקרים
סבל קשה ובלתי סביר לבעלי החיים.
המצוות שמהן למדנו על האיזון הראוי הזה מוגדרות על רקע המציאות
החקלאית-תעשייתית של העולם העתיק ,וכעת מוטל עלינו ליישם עקרונות
אלה במציאות ימינו.

 .3ניתן לצמצם את צריכת המוצרים מבעלי החיים ,כל אחד כפי יכולתו ,כדוגמת
תנועת “יום שני ללא בשר” ויוזמות דומות ,או לצרוך תחליפים לחלק מהמוצרים
הרלוונטיים.
 .4ראוי לקיים אורח חיים בריא ,הכולל אכילה מאוזנת ,שאחד ממאפייניו הוא
חזרה לאיזון שבו יש יותר אכילה של מזון מן הצומח ופחות צריכה של בשר.
 .5ניתן לצרוך מוצרים הגורמים פחות סבל לבעלי החיים באופן יחסי ,כמו ביצי
חופש ,ולפעול לכך שהמקומות שבהם אנו קונים יספקו מוצרים אלה במחירים
שאינם פוגעים בשכבות החלשות בחברה.
 .6יש להימנע לחלוטין מצריכת מוצרי מותרות שייצורם כרוך בסבל גדול ורב
לבעלי החיים ,כגון כבד אווז ובשר עגלי חלב.
 .7חינוך ילדים למודעות ומעורבות בכל השיקולים שמנינו הוא חלק מן התהליך
החברתי שיביא לכך שהשיקול של צער בעלי חיים יתפוס את המקום הראוי
לו בתחום צריכת המזון.
בתורה נאמר“ :כי ירחיב ה’ א-לוהיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה
בשר ,כי תאווה נפשך לאכול בשר ,בכל אוות נפשך תאכל בשר .כי ירחק ממך
המקום אשר יבחר ה’ א-לוקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר
נתן ה’ לך כאשר ציויתיך ואכלת בשעריך בכל אוות
נפשך .אך כאשר ייאכל את הצבי ואת האייל
כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו יאכלנו”
(דברים יב ,כ-כב).
על פסוקים אלה כתב רבי שלמה
אפרים מלונטשיץ בפירושו “כלי
יקר”:
“הורה שאין האדם הומה
אחר התאוות כי אם מתוך
הרחבה יתירה  ...ודומה זה
קצת לפריקת עול מלכות
שמים  ...והסיבה לכל זה הוא
כי ירחק ממך המקום אשר
יבחר ה’  ...גורם לך שרחוק ה’
מכליותיך ,על כן כל היום תתאווה
תאווה  ...הנני מתיר לך הדבר ‘וזבחת
מבקרך וגו’ כאשר ציויתיך’ לא בכל עת כי
אם לפרקים בעת התגברות התאוות  ...שאם
ירגיל האדם את עצמו לאכול מן הבהמות המצויין
איתו בבית ,שור או כשב או עז ,אז כל היום יתאווה תאווה וירגיל עצמו באכילתו
דבר יום ביומו ,אבל אם לא יאכל עד אשר יצוד ביערות ובמדברות ציד חיה או
עוף שיש לו סכנה וטורח גדול לצודם אז תשקוט תאוותו .”...

"

מחד,
יש לאדם יתרון על
הבהמה ,ולכן מותר לו
להשתמש בבהמות לצרכיו.
עם זאת ,יש לשמור על איזון בין
התועלת המושגת מן השימוש
בבעלי חיים ובין הסבל
הנגרם להם

מה עושים?

כיצד יכול כל אחד מאתנו לתרום להתקדמות ביצירת האיזון הראוי?
לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי היכן בדיוק עובר הגבול בין פגיעה סבירה
בבעלי החיים לצרכיו של האדם ובין גרימת סבל בצורה לא ראויה .אולם אין
זה ראוי שבתעשיית המזון תהיינה פגיעות קשות בבעלי החיים ,ואנו נאכל
את מזוננו בלי לשים גבולות כלשהם .על כן ראוי שכל אדם יהיה מודע ככל
האפשר לאופן הטיפול בבעלי החיים עד שהמזון מגיע לשולחנו ,להכריע
מה ראוי בעיניו ולמה הוא מתנגד ,ולפעול כדי לשפר את היחס לבעלי החיים
בתעשיית המזון.
כיצד יכול כל אחד מאתנו להשפיע על יצירת הגבולות הראויים בתחום
הזה?
 .1ניתן ללמוד בהרחבה על הנושא ולדרוש מידע ושקיפות מהחברות המייצרות
מזון מבעלי חיים.
 .2ניתן לתמוך ביוזמות חקיקה בתחומים אלה.
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"

ריסון האכילה מתוך התחשבות בצער בעלי חיים הוא חלק מאיזון ראוי בין
הנאה ,תאווה ומוסר .מאמר זה אינו קורא להפסקה מוחלטת של השימוש
בבעלי החיים לצרכיו של האדם ,אלא לרגישות ומעורבות לחיזוק הגבולות של
שימוש זה .בדרך זו ,גם ההתייחסות שלנו לבעלי חיים תהיה יותר ראויה ,וגם
האיזונים שלנו בין חמלה ורוח לבין צריכה והנאה ,כיחידים וכחברה ,יימצאו
מחוזקים.

הרבנים והרבניות החברים בבית הלל:
עיצוב החוברת :פרסום

הרב אבי קדיש | הרב אבי קנאי | הרב אבי רזניקוב | הרב אבי באומל | הרבנית ד"ר אביגיל ראק | הרב אדם סטאר | הרב ארי קאהן | הרב אביה רוזן | הרבנית
ד"ר אביגיל ראק | הרב ד"ר אביעד סטולמן | הרב אביע"ד סנדרס | הרב אביעד תבורי | הרב ד"ר אברהם וולפיש | הרב אברהם עציון | הרב אהד טהר לב
| הרב אהרון וקסלר | הרב אהרון ליבוביץ | הרב אהרון ריבקו | הרבנית אורה קראוס | הרב אורי סמט | הרבנית אוריה מבורך | הרבנית אושרה קורן | הרב
איאן חיים פאר | הרבנית איילת ליבזון | הרבנית ד"ר איילת סגל | הרבנית אילנה פודימן סילברמן | הרב אילעאי עופרן | הרב איתיאל אורון | הרב איתמר
אמיר משיח |
אלדר | הרב אלדד זמיר | הרב אלי ויינשטוק | הרב אלישע אנשלוביץ' | הרב אייבי ושלר | הרב אלכס ישראל | הרב אלקנה
רבעשרלו | הרב ד"ר חצי
סטריפ
ביגמן | הרב
אריאל קונסטנטין
הרב אסי בלנק | הרבנית אסתר פישר | הרבנית אסתי רוזנברג | הרב אפריים ב"ק | הרב אפרים זיק | הרב
עמ'| הרבנית אריאלהעמ'
אשר אלטשול | הרב אשר סבג | הרב אשר פויכטונגר | הרב בני דה לה פואנטה | הרב בני הולצמן | הרב בני להמן | הרבנית בתיה קראוס | הרב יהושע אמרו
| הרב ירמי סטביסקי | הרב ג'וש ברמן | הרב ד"ר ג'פרי וולף | הרב ד"ר גבריאל חזות | הרבנית גילה רוזן | הרב ד"ר דני ניקריטין | הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ |
הרבנית דבורה עברון | הרב דוב ברקוביץ | הרב דוד ביגמן | הרב דוד בן-זזון | הרב דוד ברופסקי | הרב דני טרופר | הרב דני בלר | הרב דני וולף | הרב ד"ר דני
ניקריטין | הרב רוס סינגר | הרב דני סגל | הרב דניאל רוט | הרב וורן קיי | הרבנית ורד מזומן אביעד | הרב זאב לוין | הרב חגי גרוס | 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 יואל בן נון | הרב יואל פינקלמן | הרב יהודה ראק | הרב יובל אוליבסטון | הרב יוני ברלין
הרב יעקב נגן | חצי
| הרב יוני רוזנצוייג | הרב יונתן הורוויץ | הרב יוסי סופר | הרב ד"ר יוסף סלוטניק | הרב יעקב אוחיון | הרב יעקב מאוזר |רבע
הרבנית ד"ר יעל
מייזלס | הרבנית יעל ציגלר | הרב יעקב לופט | הרבנית יפית קליימר | הרב ד"ר יצחק אבי רונס | הרבסטריפ
עמ'
עמ'יצחק בלאו | הרב יצחק בן דוד
יצחק אייזנר | הרב
| הרבנית עו"ד ירדנה קופ יוסף | הרב ירחם שמשוביץ | הרב ירמי סטביסקי | הרבנית כרמית פיינטוך | הרב ליאור שיליאן | הרב ד"ר מאיר אקשטיין |
הרב מאיר נהוראי | הרב מאיר רובינשטיין | הרב מומי פאלוך | הרב מורי שוורץ | הרב מייק שולץ | הרב מיכאל מלכיאור | הרבנית ד"ר 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 נתי הלפגוט | הרב ד"ר נתן לופז קרדוזו | הרב נתנאל הלפגוט | הרב עדי בן שחר |
הרב עדי סולטניק | הרב ד"ר עדיאל כהן | הרבנית עטרה איס | הרב עמית קולא | הרבנית ענת נובוסלסקי | הרבנית ד"ר פנינה נויבירט | הרב פסח ווליצ'קי
| | הרב צבי קורן | הרב עו"ד צוריאל בובליל | הרב ד"ר צחי הרשקוביץ | 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 | הרבנית רחלי אביישר-לבל | הרב ד"ר שאול פרבר | הרבנית שושנה בובליל | הרב שלמה ברודי | הרב שלמה ברין |
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 | הרבנית שרה פרידלנד בן-ארזה | הרב שרון שלום | הרבנית שרונה הליקמן | הרבנית ד"ר תהילה אליצור |
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מחזירים את היהדות למרכז

בית הלל – הנהגה תורנית קשובה הנו ארגון מנהיגות תורנית המונה למעלה מ 200-רבנים ורבניות מקרב הציונות הדתית ,אשר
נולד מתוך הצורך להשיב למרכז המפה הנהגה תורנית מתונה ,מאירה וקשובה ולהרבות באהבת ישראל וקירוב לבבות .הנהגה זו
מיועדת הן עבור הציבור הדתי והמסורתי הן עבור כלל עם ישראל ,הצמא ומחפש את קולה של היהדות השקולה ,שתוכל להביא
בשורה רלוונטית לחברה הישראלית של ימינו.

B.Hillel

www.BeitHillel.org.il

בואו לתרום עכשיו!

דרך "תרום לי"https://trum.ly/donate/6 :
או דרך "ישראל תורמת"/https://secured.israeltoremet.org/donate/BeitHillel :
תמיכתך מאפשרת לנו להחזיר את היהדות למרכז ,ולהפיץ את קולה הצלול של תורת חיים בחברה הישראלית.
ניתן לתרום גם באמצעות העברה בנקאית שם החשבון :בית הלל – הנהגה תורנית קשובה (ע"ר) מס׳ עמותה58-0559441 :
כתובת העמותה :עקיבא  47רעננה ,ת.ד520 .
בנק דיסקונט לישראל  ,11מס' חשבון ,114086631 :סניף( 92 :סניף אחוזה) ,כתובת :אחוזה  ,119רעננה
תודה מראש על תמיכתך!

בית הלל  -הנהגה תורנית קשובה (ע.ר)  ,58-0559441חפשו אותנו בפייסבוק
חפשו אותנו בטוויטר

הנהגה תורנית קשובה

B.Hillel :

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

מייל | office@BeitHillel.org.il :כתובת למכתבים :רעננה ת.ד520 .
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
מאיר סטרמן ,דובר בית הלל ms75pr@gmail.com | 050-4800664

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ובואו לעשות יחד איתנו את השינוי!
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