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 נתניה, 952-בנק לאומי סניף  1560456 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 

 כטרצניעות הלבוש / הרב עידו פ
לנשים רבות מפריעה התחושה שהלכות צניעות נכפו עליהן כדי להגן על הגברים מפני יצריהם. 

 עיון הלכתי מגלה שהדבר כלל לא נכון  
להלכות צניעות יש כיום תדמית לא חיובית הן בציבור הדתי ובעיקר בציבור הכללי. אין זה רק אנטגוניזם 

ן כדוגמה(; עצם העיסוק בכך נתפס כבעייתי בעידן המודרני, לנוכח הקצנות שונות בתחום זה )נשות הטאליב
 וזאת משתי סיבות מרכזיות: 

א. ההתייחסות לאורך ולסגנון הלבוש הנשי, מתבוננת על האישה כאובייקט מיני )החפצה(, ובשל כך העיסוק 
 בכך נתפס כפוגעני. 

כדי למנוע הרהורים זרים של  ב. נשים רבות סוברות כי ההלכה נטפלה אליהן והגבילה אותן בלבושן רק
הגברים. תחושתן היא שראוי היה שההלכה תתמקד בעיקר ותטיל חובה על הגברים לשלוט ביצריהם במקום 

 לדרוש מהן קוד לבוש מחמיר.
האם יש לתחושות הללו בסיס? ודאי שכן. עיסוק באורך השרוולים והחצאיות עלול להתפרש בקלות כמי 

בייקט המאיים על עולמם הרוחני של הגברים. מבחינה זו ודאי תרעומתן של שנובע מעמדה הרואה בנשים או
נשים על הלכות צניעות מוצדקות. אבל האם אכן זוהי שפתה של ההלכה? כאן, כך נדמה, התשובה שונה 

 לחלוטין.
 שוק באשה ערוה

 גום(:המקור המפורסם ביותר בעניין צניעות בלבוש הוא האמור בבבלי במסכת ברכות )כד, א; בתר
והרי אמר רב ששת...  -אמר רבי יצחק: טפח באשה ערוה. לְמה נאמרה הלכה זו? אם תאמר כדי להסתכל בה 

 כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף! אלא: באשתו, ולקריאת שמע. 
 אה חרפתך'.אמר רב חסדא: שוק באשה ערוה, שנאמר 'גלי שוק עברי נהרות', וכתיב 'תגל ערותך וגם תר

חשוב מאד לעקוב אחר הדיון בגמרא כאן. דברי רב ששת, לפיהם גבר שמסתכל אפילו באצבע קטנה של 
אישה )כדי ליהנות; רמב"ם( עובר על הלכות צניעות, מוכיחים כי בענייני יצר העריות מלא כובד האחריות 

, ואין זה תלוי במידת חשיפת מוטל דווקא על הגברים ולא על הנשים. הגבר הוא זה שנדרש לשלוט בעיניו
גופה של האישה. הביטוי 'אצבע קטנה' מדגיש זאת. אם המחשבה פסולה, אפילו אצבע קטנה עלולה להוות 

 מראה לא צנוע, והלא אף אחד לא מעלה על דעתו לדרוש מנשים לכסות את אצבעותיהן.
א היא שדברים אלו נאמרו על מה אם כן נאמר 'טפח באשה ערווה' או 'שוק באשה ערווה'? מסקנת הגמר

לעניין קריאת שמע )עיין רש"י על אתר והערת הצל"ח(. לאמר: אסור לאדם לקרוא קריאת שמע אפילו מול 
אשתו אם טפח מגופה או שוק מגולים אצלה. ומדוע? כאן ניתן להציע שני הסברים: האחד, שהמקומות 

כיאות בקריאת שמע. והשני, שאין מראה  החשופים הללו טורדים את מחשבתו של אדם ומונעים ממנו לכוון
המקומות הללו נחשב כסביבה הולמת לאמירת קריאת שמע, ובכלל זאת כל הדברים שבקדושה )כך נראה 

 מהרמב"ם, הלכות קריאת שמע ג, טז(. 
יהא ההסבר אשר יהא, ברור הוא שהלכה זו נאמרה אך ורק בעניין קריאת שמע, ואין לה כל נגיעה לחובת 

האישה. והראיה: אין הרמב"ם וגם לא השולחן ערוך מזכירים את דין 'שוק באישה ערווה' בשום הלבוש של 
מקום. הללו ככל הנראה הבינו שדין השוק כלול במושג 'טפח באישה ערווה', והלא טפח גלוי יכול להיות 

ם על הגבר לאורך כל גופה של האישה. נמצא, שוב, שמבחינת ההלכה, החיוב או ההגבלה המוטלים כאן הינ
לבדו ואין כאן כל אמירה בנוגע לאופן שבו אמורה האישה לכסות עצמה )הלא אף לא יעלה על הדעת לחייב 

 נשים בכיסוי כל טפח מגופן!(.  
 דת יהודית

עב, ב(. המשנה פוסקת כי  –המקום היחיד שבו מופיע קוד לבוש מסוים לאישה הוא במסכת כתובות )עב, א 
דית מאבדות את זכותן בכתובה. ואיזוהי דת יהודית? "יוצאה וראשה פרוע, וטווה נשים העוברות על דת יהו

 בשוק, ומדברת עם כל אדם". הגמרא בהמשך מסבירה מה הבעיה עם מי שטווה בשוק: 
 טווה בשוק. אמר רב יהודה אמר שמואל: במראה זרועותיה לבני אדם.
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חשפו את זרועותיהן. הרב נחום רבינוביץ' )שו"ת מנהג בנות ישראל היה לא לטוות ברשות הרבים, כדי שלא י

שכן מוכח ממקורות  –שיח נחום סימן קז( מוכיח מן הרמב"ם כי הבעיה לא היתה בעצם חשיפת הזרועות 
אלא בהרמת הזרועות בצורה כזו שתחשוף את בית השחי. על כן הוא  –שונים שחלק מהזרועות כן היה חשוף 
החלק בין הכתף למרפק( יהיה מכוסה, בכפוף לכללי הלבוש מסיק להלכה שדי בכך שרוב הזרוע )

המקובלים בחברה הדתית. בכל מקרה, הנה מצאנו כאן חיוב על הנשים לכסות את גופן, ולכאורה נמצא 
 בסיס לתחושות הנשים שעימן פתחנו.

אלא אך לא היא. יש לשים לב להקשר הכללי שבו הדברים נאמרו. במשנה לא הוזכרה רק מי שטווה בשוק 
גם מי שמדברת עם כל אדם, ולדעות אחרות גם מי שמקללת את אבי בעלה בפניו ומי שמדברת עם בעלה על 
עסקי תשמיש בקול רם. מה המשותף לכל הללו? ודאי וודאי שמה שעומד ברקע הדברים איננו הגנה מפני יצר 

, כדי לצורך עצמןהודיות הרע של הגברים. מדובר ב'דת יהודית', היינו במנהגי צניעות שאמצו הנשים הי
לשמור על מעמדן וכבודן בחברה ולא להתנהג באופן זול ופרובוקטיבי. אמנם, חלק מהנהגה זו נוגע גם לכיסוי 

 חלקים בגוף, אך לא זהו העיקר. העיקר הוא מכלול ההתנהגות של האישה.
זו ממקום של החפצה נמצא שכשהלכה דורשת מצד מנהגי דת יהודית לא לחשוף את הזרועות היא לא אומרת 

כדי לשמר נורמת התנהגות מסוימת למען כבודן  -או מרצון להגן על הגברים מצד הנשים, אלא בדיוק להפך 
של הנשים. יש כאן אמירה ערכית חיובית המבקשת להעצים את האישה, ולא חס וחלילה להפוך אותה 

 לאובייקט.
ל אופיו של האיסור. האם לפנינו איסור השווה יתירה מכך, עיון בהקשר הרחב שבו הדברים נאמרו מעיד ע

בחומרתו לשאר איסורי התורה, דוגמת חילול שבת? ודאי שלא. המשנה עצמה מבדילה בין דת משה, שהיא 
הלכות התורה, ובין דת יהודית, שהיא מנהג בנות ישראל. לא די בכך, אלא שדין זה מוזכר במשנה אך ורק 

כן רשאי בעלה לגרשה ללא כתובה. אבל האם מנוסחת כאן הלכה בדיני כתובות, היינו שאישה שעושה 
לא תחשוף אישה זרועותיה בשוק? לא ולא )כשם שלא נאמר שאסור לה לדבר עם כל אדם(.  –עצמאית 

 משמע, מדובר בנורמה ערכית ולא איסור הלכתי טהור. 
 קוד לגברים

בוש הגברים. כך פוסק הרמב"ם בהלכות מבחינה זו, דומה 'דת יהודית' זו להלכות אחרות שנאמרו ביחס לל
 דעות )ה, ט(:

מלבוש תלמיד חכם מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית וכיוצא בהן, ולא ילבש לא 
מלבוש מלכים כגון בגדי זהב וארגמן שהכל מסתכלין בהן, ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו אלא 

 א בשרו נראה מתחת מדיו כמו בגדי הפשתן הקלים ביותר שעושים במצרים.בגדים בינונים נאים, ולא יה
הנה כי כן, גם לתלמידי חכמים יש קוד לבוש, המחייב אותם ללבוש בגדים נקיים ולא בולטים או שקופים. 
האם יש כאן איסור הלכתי? ודאי שלא. זוהי נורמה מוסרית הנגזרת ממעמדם של תלמידי החכמים, בדיוק 

 בנות ישראל קוד התנהגות מסוים לאור היותן בנות מלכים )על פי תהלים מה, יד(. כשם שיש ל
מבחינה זו, זהה האיסור שחל על גבר יהודי להסתובב ברחוב בלבוש מינימאלי לזה של האישה. בשני המקרים 

 הללו יש זילות של האדם והתנהגות לא נאותה. מבחינה זו אף אינני רואה כל הבדל בין אישה החושפת
זרועותיה ובין גברים )ובמיוחד תלמידי חכמים!( הלובשים חולצות קצרות ובהרימם את ידיהם חושפים את בית 

שחיים. ההבדל היחיד ביניהם הוא, שמפאת דיני הנישואין, אצל האישה עשויה להיות לכך השפעה על דיני 
 הכתובה, אבל הא ותו לא. מבחינה ערכית זהים האיסורים אחד לשני. 

 שיחדיוק ב
דברינו אלו לא נועדו לחדש הלכה אלא לחדד את השיח בענייני צניעות. למרבה הצער, ישנם הנוטים לערבב 

בין הסוגיות השונות שהעלנו כאן והם מוציאים מענייני קריאת שמע החלים על הגבר הלכות פסוקות לגבי 
של הגברים על חשבון  לבוש הנשים, ובכך גורמים להלכה להיראות כמי שבאה להילחם את מלחמת היצר

גופן של הנשים. אך כאמור הדבר שגוי מעיקרו. יש להבדיל בין איסור ההסתכלות או האיסור לקרוא קריאת 
ובין החיוב על האישה לכסות מקומות בגופה, הנובע  -החלים על הגברים בלבד  –שמע כנגד גופן של נשים 

 ת כבודן.ממנהגי צניעות שקבלו בנות ישראל על עצמן, לצורך שמיר
 נביא דוגמה לבלבול שנוצר כאן. המשנה ברורה כותב בהלכות קריאת שמע )אורח חיים כה, ס"ק ב(:

פניה וידיה )=של האישה(, כפי המנהג שדרך להיות מגולה באותו מקום, וכן בפרסות רגל )=כף הרגל( עד 
ון שרגיל בהן אינו בא לידי השוק )=ברך(, במקום שדרכן לילך יחף, מותר לקרות כנגדו )=קריאת שמע(, שכי

הרהור, ובמקום שדרכן לכסות שיעורן טפח כמו שאר גוף האשה. אבל זרועותיה ושוקה אפילו רגילין לילך 
 מגולה כדרך הפרוצות אסור. 

מדבריו האחרונים של המשנה ברורה רבים למדו כי חלה חובה הלכתית על האישה לכסות זרועותיה ושוקה 
ירך בלשוננו כיום(, ומכאן יצאו לדון באורך החצאיות והשרוולים הנדרשים להלכה. )לפי המשנה ברורה הוא ה

אבל האם זה מה שנאמר כאן? לא ולא. המשנה ברורה אסר על הגברים לקרוא קריאת שמע כנגד הזרועות 
והשוק, אבל הוא לא קבע הלכה ברורה ביחס לנשים, כיצד עליהן להתלבש. כל שטען הוא שגילוי המקומות 

מוסרית, ואין היא זהה מבחינת מעמדה לנורמה ההלכתית בעניין -ו הוא דרך הפרוצות. זוהי אמירה ערכיתהלל
 קריאת שמע.

מדוע הדיוק הזה כה חשוב? משתי סיבות: א. הגדרה נכונה של האיסור תבהיר את תכליתה. מי שגוזר את 
 קובע למעשה שמטרת הצניעות  אורך הלבוש לנשים מהאיסור לקרוא קריאת שמע כנגדן או להסתכל עליהן,



 

 
היא להציל את הגברים מיצרם הרע, ואז יעלו בצדק הטענות להחפצה של הנשים. אך מי שידייק בהגדרה, 

יבדיל בין האיסור שחל על הגברים להסתכל לצורך תאווה ולקרוא קריאת שמע ובין מנהג הצניעות שקבלו 
לוטין. הוא יוכיח כי אין תכליתה של צניעות האישה אלא עליהן בנות ישראל לצורך עצמן, יציג תמונה שונה לח

האישה עצמה. מנהג בנות ישראל נועד לשמור על כבודן של הנשים ולא להוזיל אותן, בדיוק באותה מידה 
שלבושם של תלמידי חכמים נועד לשמור על מעמדם. זוהי כמובן שפה אחרת לחלוטין, המרוממת את ערך 

 הצניעות.
מוסרי ולא בהלכה משפיעה על הפסיקה בתחום. מי שרואה באורך הלבוש -עניין ערכיב. ההבנה שמדובר ב

הלכה פסוקה )כמו הלכות קריאת שמע(, מחפש כל העת גדרים, דהיינו מידות מדויקת לאורך השרוולים 
 מוסרי, יודע כי השיקולים כאן רחבים הרבה יותר. נוסף לאורך-והחצאיות. אך מי שמבין שמדובר בעניין ערכי

יעלה כאן שיקול של צורה, סגנון ואפילו צבע )ואכן, לא נדיר למצוא נשים הלובשות בגדים באורך ה"מחמיר", 
באופן הכי לא צנוע שיש, וכן להפך(. זו הסיבה לכך שהרב רבינוביץ' )בתשובתו לעיל( תלה בהרבה את 

שים ערכים בצורות שונות, העניין בסגנון המקובל בחברה הדתית שאליה משתייך האדם. מקומות שונים מממ
 וכל אחד הוא לגיטימי במקומו הוא. 

על כן, הן לטובת הצניעות, הן לטובת ההלכה והן לטובת יחסי הציבור של שתיהן, ראוי להשיב את השיח 
בנושא לגבולות הגזרה הנכונים שלו, ולדייק בו. אין להקיש מאיסורים המוטלים על גברים, הלכות לבוש 

להים, -ה הוא כבודה, כשם שלבוש הגבר הוא כבודו, ושניהם, כמי שנבראו בצלם אלנשים. לבוש האיש
מחויבים מבחינה ערכית לשמור על מעמדם זה. כיצד יעשו זאת? כמו כל שאלה ערכית, גם כאן צריך לתת 

 אורך בלבד. -מקום למגוון רחב של שיקולים. מה שברור הוא שהדבר לא ייפתר באמצעות מד
 

ורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני צוהר הרב עידו פכטר ע

 ועורך העלון.
 

 )לכבוד שבוע הספר העברי( ספר, זה כל הסיפור/ ד"ר ניצה דורי

אנחנו קוראים להם "דור המסכים" ולפעמים מוותרים מראש על לנסות להפוך אותם גם לתולעי ספרים. אבל 
היר כל כך, חשוב עוד יותר לגדל ילדים קוראים. ילדים קוראים יהפכו לנערים דווקא היום, בעידן שבו הכל מ

קוראים ולמבוגרים קוראים, ולא יתקשו בעתיד לנסח גם תשובה עמוקה ולא שטחית במבחן בספרות, 
בהיסטוריה, באזרחות, בתנ"ך ובכל מקצוע עיוני אחר בבית הספר היסודי, התיכון ואפילו בהמשך לימודיהם 

ם. קריאה היא הרגל שצריך לטפח מינקות. בתחילה אנו שרים לתינוק שנולד שירי ילדים ושירי האקדמיי
אצבעות ומדברים אליו ובשלב בו הוא כבר יושב בגיל שישה חודשים בערך, אנו מתחילים לחשוף אותו 

ים לסיפורים קצרצרים עם איורים ברורים וגדולים. במסגרת עבודתי כמרָצה במכללה אני נתקלת לעית
פה וממליצה לה להתחיל לקרוא. כאשר היא אומרת שקשה -בסטודנטית המתקשה להתנסח בכתב או בעל

לה, אני מפנה אותה לספרי ילדים ואחר כך לספרי נוער ולבסוף לספרות למבוגרים. הסטודנטית עוברת חוויה 
. סטודנטיות מתקנת של שנים ארוכות בהן היתה מנותקת מספרים ולאט לאט מתקרבת שוב לעולם הספר

שלקחו את עצתי ברצינות העידו בפניי, שאכן פתאום נפתח להן איזשהו מחסום וכעת הן מדברות יותר ברצף 
וביותר משפטים משמעותיים בשיח שלהן וגם הכתיבה הפכה לזורמת ולקלילה יותר. כבר לא קיימת 

פר כי הכריחו אותן לקרוא או "התקיעּות" הזו שאפיינה אותן קודם לכן. חלקן הודו שהן התרחקו מעולם הס
הפכו את הספר והסיפור למקצוע שחייבים ללמוד לבגרות או למבחנים אחרים ולכן הפך למאוס. עלינו 

 ללמוד מכך שמגיל הקטן עלינו לשדר לילדים שספר הוא הנאה ולא חובה.
בהק לעומת קריאה ידי ההורים או לקריאה משותפת של הורה וילד קיים יתרון מו-להקראת ספרים לילדים על 

מספר דיגיטלי במחשב או הקראת גננת בגן. בשני המקרים הללו, אין אפשרות למחשב וגם לא לגננת 
המקריאה בפני קבוצה גדולה של ילדים לחבק את הילד תוך כדי הקראה. כאשר הילד יושב קרוב אלינו ונהנה 

פם של ההורים, חוויית הקריאה מהחמימות שלנו, מהליטוף הקל, מהקרבה הנושאת בתוכה גם את ריח גו
נחקקת בראשו כחוויה רב חושית, שתלווה אותו גם שנים רבות לאחר בגרותו. הספר מתקשר אצלו תמיד 

בתודעה כזיכרון נעים של שעת ביחד משותפת עם הורה אהוב. ולכן, גם ילדים שכבר קוראים לבד יכולים 
צוא זמן איכות משמעותי בין ההורה לילד ליהנות ממבוגר שמקריא להם או מקריאה משותפת ובכך למ

ונושאים משותפים לשיחה. עבור ילדים צעירים ופעוטות, זמן הקריאה המשותפת הוא קרקע נהדרת לטיפוח 
הקשר בין המבוגר והילד, לעידוד אהבת הקריאה ולקידום מיומנויות רגשיות וחברתיות שהחשיפה לסיפורים, 

הקצב והנימה האישית שהורה מביא מתוכו לסיפור ההולך ונרקם בינו בנוסף,  .לדמויות ולשפה מזמנת עבורם
לבין ילדו אין שום תחליף במחשב מספר, בדיסק מספר ואפילו בגננת או מורה מספרת. זאת כמובן כשההורה 
קורא ומשחק את הסיפור ולא קורא בקצב מונוטוני אלא משנה את הטון והאינטונציה בהתאם לכתוב בסיפור. 

ים צריך לשחק. לא חייבים להיות שחקנים גדולים, פשוט לתת לקול שלנו להיות עצוב כשעצוב סיפור לילד
ולהיות שמח כשמח בסיפור ולהיות מודאג כאשר משהו מדאיג קורה וכך הלאה. קצב מונוטוני וחסר חיים 

א ממש שם ישעמם את הילד והוא יאבד מהר עניין. הוא גם ירגיש שההורה מספר כדי לצאת ידי חובה, הוא ל
איתו בעולם הדמיוני של הסיפור. יש הורים המרגישים ילדותיים ומתביישים לספר לילד בתיאטרליות. בעיקר 

אם מקשיבים להם אנשים נוספים. חבל. הם מחמיצים את אחת מחוויות הילדות הגדולות ביותר של ילדם. 
 ילדותו. אך יש חוויות משותפות עם  בבגרותו הילד ישכח אירועים רבים, קטנים כגדולים, שחווה במשך שנות



 

 
הורים שילד לא שוכח לעולם. כמו למשל טיולים עם הורים והקראת ספרים משותפת עם הורים.  אין ספק 

שקשה מאד להתחרות באלמנטים מוזיקליים ובאיורים זזים שיש במדיה בשעת הקראת סיפור מבחינת הילד. 
פי הספר הוא זה שנותן את החוויה החמה, החיה דווקא הקצב האיטי, המגע עם ד –אך מבחינתנו 

והמשמעותית יותר לילד והוא זה שמפתח את הקשב, שכל כך חסר לילדים בעת האחרונה בגלל הקצב 
 המהיר של העולם הדיגיטלי, שלא תמיד מתאים לקצב של הילד הפרטי שלנו.
ב למספר דברים ולענות כדי שהחוויה תהיה באמת מתאימה לילדים ומשמעותית עבורם, עלינו לשים ל

לעצמנו על מספר שאלות )דבר המחייב כמובן קריאה מהירה של הספר לפני רכישתו בשבוע הספר או לפני 
לקיחתו מהספרייה(: האם השפה בספר קשה מידי עבור גיל הילד ורמתו? אפשר לפרש כמה מלים קשות 

צור בכל משפט ולפרש, הילד בספר, להעלות את הרמה השפתית של הילד, אבל כאשר אנו נאלצים לע
מאבד עניין. הדרך הטובה ביותר לפרש מלה קשה היא לא לעצור ולשאול את הילד אם הוא יודע את פירוש 

המלה, אלא מייד לתת מלה נרדפת קלה יותר למלה הקשה. למשל אם קוראים סיפור על אילן אפשר לקרוא 
היה עץ זקן".  האם העלילה מעניינת? הילד יהיה  "פעם היה אילן עתיק" ומייד לומר בסמוך למשפט זה: "פעם

מסוגל להבין את ההתרחשות? התכנים הם מעולמו של הילד? האם האיורים בספר מעמיקים, מאתגרים 
ומשלימים את הסיפור? האם יש בספר ערכים שהיינו רוצים או לא היינו רוצים להקנות לילדים? למשל: 

ינו, ערכים של שוויון וצדק שהיינו רוצים שהילד ייחשף אליהם תפיסות סטריאוטיפיות שאינן מקובלות על
פחד, קנאה, כעס, שנותנים לנו פתח להבין את רגשותיו של  –וכדומה? האם הספר מציף רגשות של ילדים 

 הילד המקשיב לסיפור?
בסוף הסיפור אפשר לפתח שיחה קלה עם הילד ולנסות לקשר בין הספר לבין חייו: האם היית ממליץ 

ברים לקרוא את הספר הזה? האם היית נוהג אחרת מגיבור הסיפור? היית משנה את הסוף? האם הסיפור לח
 מזכיר לך מקרה דומה שקרה לך או לאחד מחבריך?

הסופר ס. יזהר אמר פעם באחד הראיונות עמו לגבי הקראת ספרי ילדים: "שעורי הספרות החשובים ביותר, 
הם הסיפורים לילד הקטן. סיפורי אמא, סיפורי אבא, ומי שיתכוון ואלה שעושים את קורא הספרות הטוב, 

לפתח עולם עשיר לפני הצעיר כשיגדל, יתחיל בשירי ערש ובסיפורי היום יום. סיפורים שהומצאו בן רגע 
 וסיפורי אגדות העולם. ומאלה יבואו הדיווידנדים הגדולים ביותר לעתיד לבוא. יותר מכל שיעורי בית הספר".

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת המשנה של אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ה דורי ד"ר ניצ

  העלון.

 



 

 
 רונן לוביץד"ר / הרב  ההסברה הישראלית בעולם והדימוי העצמי של האדם

בתקופה האחרונה אנו עדים להתגברות הביקורת על ישראל בעולם, ביקורת שבאה לידיד ביטוי לאחרונה 
החרים את ישראל. אנו מוצאים את עצמנו למעשה במצב של יהושע וכלב, מיעוט קטן בהתעצמות המגמה ל

שמעוניין לעשות את הישר והטוב, אך במקום לזכות להקשבה ולאהדה, סופג הטחת האשמות ולינץ' ציבורי. 
 נראה שפרשת המרגלים מציעה בפנינו כמה תובנות יסוד בנוגע למצב זה, ולמה שיש לעשות בו.

 כנים לשמוע אותנו?מדוע לא מו .א
אנשי קבוצת הרוב, כך מסופר בפרשה, תיארו בצבעים קודרים ביותר את הסיכויים להיכנס לארץ וזרו אימה 
וייאוש בקרב העם. השנים שהיו במיעוט, יהושע וכלב, ביקשו להביא בפני העם תמונה אחרת של המציאות, 

נּו ָבּה לָתּור אָֹתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד", הם טענו. "ִאם תמונה מורכבת יותר ופחות שחורה. "ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַברְ 
ה' ַאל ִתְמרֹדּו וְַאֶתם -נּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ּונְָתנָּה לָנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר ִהוא זַָבת ָחלָב ּוְדָבש: ַאְך בָחֵפץ ָבנּו ה' וְֵהִביא אֹתָ 

 ַ  י(. -ה' ִאָתנּו ַאל ִתיָרֻאם" )במדבר פרק יד, ז-ַאל ִתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ כִי לְַחֵמנּו ֵהם ָסר צִלָם ֵמֲעלֵיֶהם ו
הל, במקרה זה עם ישראל, היתה הבעת רצון לבדוק מי צודק, לחקור קצת יותר ולדון התגובה המצופה מהק

באפשרויות תגובה שונות. אולם אצל בני ישראל הדבר הצפוי ביותר הוא הבלתי צפוי: "וַיֹאְמרּו כָל ָהֵעָדה 
את יהושע וכלב? הם הרי לְִרּגֹום אָֹתם ָבֲאָבנִים". הקורא האובייקטיבי מוכה תדהמה, שכן מה מקום יש לרגום 

לא עשו שום דבר רע. הם רק מנסים להשמיע את הנרטיב שלהם, ולתת דו"ח על המצב מנקודת ראותם. זכותו 
של העם להחליט שעמדתם לא מתקבלת, אולם מדוע הם לא מוכנים בכלל לשמוע אותם? מדוע הם 

 מתלהמים ומתגוללים עליהם בתוקפנות כזו?
נשים משתכנעים בדעה מסוימת ומאמצים אותה, הם עלולים להיאטם לכל התשובה היא כנראה שכאשר א

ניסיון להביא לאוזניהם מסר אחר. ציבור עשוי לגבש עמדה, ולאחר מכן הוא אינו מעוניין לשמוע זווית ראיה 
שונה. הדבר נכון במיוחד כשהעמדה שהתגבשה היא שלילית, שכן אז נוצר הלך רוח סוער וגועש, ומי שמנסה 

ע קול שונה, מסומן מראש כאדם רע, מסוכן ובלתי אמין, הנחשול השלילי מסתער לעברו, ואין כל להשמי
 נכונות להקשיב לדבריו.

 ב. מדוע הנרטיב הפלשתינאי מצליח?
שמוע את עמדות למדוע הנרטיב הפלשתינאי כבש את ליבם של רבים כל כך בעולם, ואוזניהם נאטמו מ

עשרת המרגלים השתלט על הזירה הציבורית, ודברי יהושע וכלב לא ישראל? ומדוע בפרשתנו הנרטיב של 
לית בה השתמשו אם קשובות? חכמי המדרש עונים על כך בתיאור מפורט של הטקטיקה האמוציוניזניומצאו א

ות של בכי ונהי לעיני כל, וקראו נהעשרה. הם התפזרו בכל שבטי ישראל, כל אחד ואחד בתוך שבטו, עשו סצ
, היאך האמוריים עתידים לתעתע בכם, היאך הן עתידים יוכלותי יובנותי יאוי לי עליכם בניקריאות שבר: "

לשלוט בכם. מי יוכל לראות פני אחד מהם". כתוצאה מכך החלו "כולן גועין בבכיה בניהם ובנותיהם 
ד וכלותיהם, עד שהיו השכנות שומעות את הדבר אף הן היו בוכות, עד שהיתה משפחה למשפחה משמעת ע

שהיה כל השבט בוכה, וכן חברו מבכה שבטו וכן כל אחד ואחד, עד שנעשו ששים ריבוא חבורה אחת וגעו 
 ונתנו קול בכייתם למרום" )ילקוט שמעוני, שלח, רמז תשמב(.

בעלי המדרש ממחישים כיצד הצליחו המרגלים לשכנע את מי שבסביבתם הקרובה באמצעים ויזואליים, 
לל הציבור, ולשדר אמינות. המדרש מראה כיצד המסכנות עוברת מסך בצורה לפרוט על נימי הרגש של כ

מוצלחת, וכי אנשים יכולים בנקל לשכנע את עצמם ואת זולתם שהם האומללים ביותר בעולם. המדרש 
מתבסס על הפסוק: "ותשא כל העדה ויתנו את קולם", כשהוא מדגיש שלא מדובר בהתפרצות ספונטאנית 

נים, אלא בתכנון מדוקדק מראש להשפיע על דעת הקהל. ההסברה התיאטרלית של רגשות טבעיים וכ
והמתוחכמת מצליח לשכנע שהם מייצגים את הצד החלש, וכי הם קורבנות של ריבון המתעלל בבני אדם 
חפים מפשע. במדבר היה זה ריבונו של עולם המתעלל לטענת המרגלים בבני ישראל, וכיום מואשם הריבון 

 ת האויבים מתעמר בפלשתינאים.הישראלי שלטענ
 ג. מדוע ההסברה הישראלית כושלת?

למרות שאנו מבינים את סוד ההצלחה של יריבינו, עדיין יש מקום לשאול: מדוע ההסברה הישראלית נראית 
כל כך רע? כיצד זה מצליחים אויבינו להרעיד את אמות הסיפים של דעת הקהל העולמית, ואילו ההסברה 

 שדשת ובקושי מרשרשת? שלנו מקרטעת, מד
יתכן שחלק מהתשובה נעוץ בגישה שרווחת בקרבנו זה שנים רבות, על כך שאומות העולם תמיד שנאו וישנאו 

גוריון: -אותנו, ואין טעם לנסות לשכנע אותם. גישה זו באה לידי ביטוי באמרה מפורסמת המיוחסת לדוד בן
. ובכן, מתברר שיש בעיה קטנה עם הגישה הזו: היא "לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשבו מה יעשו היהודים"

 פשוט אינה נכונה. 
גם על כך מלמדת פרשתנו. כאשר הקב"ה כועס על עם ישראל בעקבות חטא המרגלים הוא מאיים להשמיד 

צּום ִמֶמּנּו". בתגובה, את העם ולהוציא ממשה עם ישראל חדש: "ַאכֶּנּו ַבֶדֶבר וְאֹוִרֶשּנּו וְֶאֱעֶשה אְֹתָך לְגֹוי ּגָדֹול וְעָ 
פורס משה את מסכת הטיעונים שלו להקלה בעונש, והעיקרי שבהם הוא: מה יאמרו הגויים. משה אומר: 

.. ְמרּו ַהּגֹויִם."וְָשְמעּו ִמְצַריִם כִי ֶהֱעלִיָת ְבכֲֹחָך ֶאת ָהָעם ַהזֶה ִמִקְרבֹו... וְֵהַמָתה ֶאת ָהָעם ַהזֶה ְכִאיש ֶאָחד, וְָא
 טז(.-, יבִמִבלְִתי יְכֹלֶת ה' לְָהִביא ֶאת ָהָעם ַהזֶה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נְִשַבע לֶָהם וַיְִשָחֵטם ַבִמְדָבר" )במדבר פרק יד

דברים דומים טען משה לפני הקב"ה גם אחרי חטא העגל כאשר חילה פני ה' ואמר: "לָָמה יֹאְמרּו ִמְצַריִם 
 יָאם לֲַהרֹג אָֹתם ֶבָהִרים ּולְַכֹּלָתם ֵמַעל ְפנֵי ָהֲאָדָמה" )שמות לב פסוק יב(.לֵאמֹר ְבָרָעה הֹוצִ



 

 
ה' יאמר למשה: "לא מעניין אותי מה יגידו המצרים, מעניין אותי -המזלזלים בדעת הקהל העולמית מצפים ש

יתה בסופו של דבר מה עושים הישראלים". אך תגובת ה' היא ההיפך הגמור, והטענה "מה יאמרו הגויים" ה
הטיעון המנצח של משה. כאשר העולם רואה את ה' כמשמיד אוכלוסייה אזרחית, נגרם בכך חילול השם 

החמור. בה במידה כשהעולם רואה את ישראל כתוקפנית ואלימה, יש בכך חילול השם גדול, הגורר עמו גם  
 השלכות מרחיקות לכת על מצבנו ומעמדנו.

 ינו?ד. איך אנחנו נראים לעצמ
אולם לא רק הסברה בעולם היא גורם חשוב עבורנו. צריכה להיות גם הסברה פנימית, שכנוע עמוק בדרכנו. 
המרגלים תיארו באזני בני ישראל את החוויה שחוו בעת שעלו בארץ, חוויה של דימוי עצמי נמוך עד עפר: "וְָשם 

 ַ ּנְִהי ְבֵעינֵינּו ַכֲחגִָבים וְֵכן ָהיִינּו ְבֵעינֵיֶהם" )במדבר פרק יג, לג(. מניין ידעו ָרִאינּו ֶאת ַהּנְִפילִים ְבנֵי ֲענָק ִמן ַהּנְִפלִים ו
המרגלים כיצד הם נראו בעיני תושבי הארץ? התשובה לכך פשוטה ביותר: כשאנשים נראים בעיני עצמם 

ק ברכיים לנוכח כחגבים, ברור שגם אחרים יראו אותם ככאלה. אם הציבור בישראל מרגיש חולשה ומשדר פי
על אפשרות של עימות, אזי גם האויב יראה אותו כחלש כמו קורי העכביש. אם הציבור בישראל חש חוסר 

 ביטחון בצדקת הדרך, גם אומות העולם יתהו על צדקתו. 
אין אנו פטורים מלבדוק את עצמנו תמידים כסדרם, ולוודא שאנחנו מתנהלים בדרך המוסרית ביותר שאפשר. 

יים חברה שבוחנת את מעשיה, פתוחה לביקורת, ומוכנה לחקור את מחדליה, עלינו להיות מדינה עלינו לק
ניים. מתוך כך נוכל לבטוח בצדקת דרכנו, להעביר אשמגבילה את השימוש בכוחה, ומתחשבת בשיקולים הומ

 לאומית.-את האמת שלנו למי שסביבנו ולהתהלך בגו זקוף גם בזירה הבין
 יהלוםה. אתה לא חגב אלא 

 מה שהיה נכון לעם ישראל במדבר, ולמדינת ישראל במדבר העמים, נכון גם לכל אדם באופן אישי.
אל תאמר: לא חשוב מה כולם אומרים עלי, חשוב מה אני עושה". גם האדם הפרטי צריך לשים לב לדעת 

ום כך לא די בכך שאדם הקהל לגביו, שכן אדם קרוב אצל עצמו ואיינו רואה נגעי עצמו )עפ"י נגעים ב, ה(. מש
 הולך בדרך של "תפארת לעושה", צריך שתהיה גם "תפארת לו מן האדם" )אבות ב, א(. 

גם באופן אישי חשוב שיהיה לאדם דימוי עצמי איתן. נמיכות רוח וחוסר ביטחון מעקרים את יכולת הפעילות 
ים. לכן עלינו לזכור שגם אם אנחנו של האדם, ודימוי עצמי ירוד עלול למנוע ממנו לעשות מעשים טובים וראוי

חשים עצמנו קטנים, אין אנו קטנים כחגבים אלא כיהלומים. כדאי לאמץ משהו ממילותיו של רבי נחמן 
ידי שולי רנד: "אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות". בתור בן מלך יש ערך גדול -מברסלב המושרות בחן על

 טב.למעשיי, ובתור אבן טובה רצוי שאלטש אותם הי
 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 

 



 

 
 משה אוסימשלמה המלך דרך חז"ל ועד דאע"ש/  –העיר תדמור 

כך הכריזו דוברי ארגון דאע"ש הזוועתי, שעליהם אפשר לומר: במקום  – "השבח לאללה, תדמור שוחררה"

גם.. אבנים. הבטיחו לנו 'מזרח תיכון חדש' וקיבלנו מזרח חדש של.. דאע"ש )ראשי שרוצחים אנשים, ישמידו 

או: "המדינה   שאםהמדינה האסלאמית בעראק וב -תיבות של "ַאלַדוְלָה אלְִאְסלאִמיָה ִפי אלְִעָראק וַאלָשאם"

 . )ראה המסגרת("לבנטהאסלאמית בעראק וב

ותה לדמשק, והיא היו מזרחית -ק"מ צפונית 250-תדמור שוכנת במרכז סוריה, כ -חשיבותה של תדמור 

בתחילת האלף השני לפני הספירה  תחנה למסחר ולשיירות של נודדים בדרך שבין דמשק לבין 

 מסופוטאמיה. 

סוחרי תדמור שלטו על צומת הדרכים המובילות מהודו ומסין שבמזרח הרחוק אל הים התיכון,וממדבר ערב 

מפני שודדי המדבר, היו אחרי אל אסיה הקטנה; והבדואים המזוינים, שליוו את שיירות המסחר ושמרו עליהם 

כן לאזרחיה מכובדים של העיר, וגבו מכס ומסים כבדים על כל סחורה שעברה דרכה. תדמור מוגדרת אתר 

 2,000מורשת של הארגון הבינלאומי אונסק"ו שבו עתיקות בנות 

עמודים קורינתיים  שנה. בין שאר השרידים טורים ארוכים של

ופו חקוקה כתובת עברית. גבוהים, וחורבת בית כנסת שבמשק

כמו כן מצויה שם עיר מתים,שקבריה בנויים בצורת מערות 

חצובות בסלע, וקירותיהן מצוירים בתמונות צבעוניות מרהיבות 

עין; שרידי מגדלים וארמונות מפוזרים בעיר.כמו כן נגלו שם 

 כתובות בניב ארמי,ומהן בכתב מיוחד, הכתב התדמורי.

וריה אמרו לכלי התקשורת גורמים ברשות העתיקות בס

הערביים שהם הצליחו להציל פריטים ארכיאולוגיים נדירים, 

ובהם מאות פסלים עתיקים שהיו במוזיאונים בתדמור לפני 

כיבוש העיר. אולם קיים חשש גדול כי אנשי דאע"ש יפוצצו את הפסלים גדולים שאי אפשר להזיז, וכן את 

 שבהם הם רואים עבודת אלילים.מתחם שדרות העמודים והמקדשים העתיקים, 

לאחר שהתגבר על חמת צובה, כבש גם  –תדמור מוזכרת בתנ"ך בהקשר לכיבושי שלמה  -תדמור היהודית 

ָעֵרי  -ַתְדמֹר ַבִמְדָבר וְֵאת ָכל-וַיִֶבן ֶאת ("את תדמור ובנה אותה מחדש בין שאר ערי המסכנות שבנה בחמת 

דב"ה ב', ח', ג'(, כתחנות  "- ַבֲחָמתַהִמְסְכנֹות ֲאֶשר ָבנָה 

משמר להגנה על דרכי ממלכתו הרחבה.  היוונים כינו את 

, תמר, ע"ש הדקלים שצמחו בנאת  Palmמן Palmyraת)ד(מור 

מדבר זו. במאה הראשונה הפכה תדמור היהודית לעיר 

גדולה, ולמרכז מסחרי בין שתי המעצמות היריבות: הפרסים 

 רב. ממזרח, והרומאים ממע

עוד לפני המאה השלישית היה קיים ישוב יהודי בתדמור. 

ראשיתה של קהילה מאורגנת נעוצה, בהגירת יהודים מהגולה 

הבבלית הסמוכה, הן בגלל רדיפות דתיות והן בהיותה מרכז 

על קיומה של קהילה יהודית בתדמור יעידו שרידי בית  פורח.

תובות תדמוריות שנמצאו בחפירות בבית שערים. כעבור הכנסת ועליהם פסוקים מהתורה שנתגלו שם, וגם כ

בתדמור כמה אלפי יהודים גיבורי מלחמה, הנלחמים עם בני אדום "שנה עבר בה בנימין מטודילה ומצא  900

 )נוצרים( ועם ערב".

חז"ל, ובייחוד אלה מהם שעלו לארץ ישראל מבבל, הכירו את תדמור ואת יושביה, והיו מכנים את אנשי 

ִמֶשתשקע החמה עד  "; וידועה השאלה עד מתי זמן הדלקת נר חנוכה, והוא נקבע'תרמודאים' תדמור

 – תרמודאישתכלה רגל מן השוק... ועד כמה? אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן עד דכליא רגלא ד

ה ומסבירים שהם היו מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שחוזרים האנשים לבתיהם, וכאשר הציבור הי

לחז"ל הייתה מסורת על השתתפותם של בני תדמור בלגיונות שהחריבו  .זקוק לעצים היו חוזרים וקונים מהם

"... אמר ר' יוחנן אשרי מי שראה במפלתה של תדמור.  דֹנָי וְֹלא ָחַמל-את ירושלים, ועל הפס' באיכה ב' "ִבלַע אֲ 

י התלמוד על התדמורים מצא את ביטויו בגזר למה? שהייתה שותפת בשני חורבנות..." ורוגזם הרב של חכמ

מאי טעמא לא?... משום בנות  .אין מקבלים גרים מן התרמודים..." :הדין הקשה שהוציאו עליהם לאמור

ירושלים... תריסר אלפי גברי )נכנסו עם האויב לירושלים(. בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל הכול נפנו על 

 רושלים, שנאמר "נִָשים ְבצִיֹון ִעּנּו" )יבמות ט"ז(.  כסף וזהב, והם נפנו על בנות י

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%98


 

 שאמי הוא לבנטיני
ח', ובהשאלה פירושו 'מזר lever הוא 'עולה' או 'זורח' )מהפועל צרפתיתב levant פירוש המונח "לבנט" 

האימפריה  המקום שממנו זורחת השמש(. המונח "לבנט" החל להיות שגור בהתייחס לאזורים שבשליטת
במזרח הים התיכון, ומאוחר יותר התרחב והחל לתאר  בני עמים מאגן הים התיכון,  העות'מאנית

תיכוניים שחיו באימפריה העות'מאנית. כאשר -ובני העמים הים צרפתים איטלקים כגון
 יני" ככינוי גנאי לאנשי האזור. השתמשו הבריטים בתואר "לבנט לאזור בריטניה נכנסה

שאם" בערבית במקורו הוא אחד משמותיה של העיר דמשק; יש אומרים שמוצא המילה הוא יווני, -השם "א
וכשפניך אל המזרח, יד  – חיג'אזוי"א שמקורה ערבי במשמעות "שמאל" כציון לכיוון צפון )ביחס לתימן ו

שמאל מורה לצפון( בהשאלה מתייחס שם זה לכל האזור, כשהעיר דמשק נמצאת במרכזו, ובתקופות 
שאם"=סוריא אלכוְברא=ארצות סוריה -שונות כונה מרבית המזרח התיכון בשם "בלאד                 א

הצהיר: "פלסטין איננה אלא חלק של דרום  אסד-חאפט' אל או סוריה רבתי ) הנשיא הסורי הגדולה
חלב.  סוריה"(. בסוריה כשאומרים שהוא 'שאמי' מתכוונים לציין שמוצאו מדמשק, בניגוד ל'חלבי', מהעיר

למבוגרים שבינינו, ידועים הכינויים לפוסטוק, "פוסטוק שאמי", מדמשק, לעומת  "פוסטוק חלבי", מהעיר 
 חלב.
נוסח   -מקומי, שנתנַסח בתימן, לעומת השאמי, ה'צפוני'  –: 'בלדי' ישנם שני נוסחי תפילה יהודי תימן אצל

 הצפונית. צפתשמקורו ב ,שולחן ערוךבעל ה יוסף קארו 'התפילה של ר
בישראל משמש המונח "לבנטיני" כתיאור של אדם בעל אופי, התנהגות או תרבות הקרובה לתרבות 

 ית. למושג קונוטציה שלילית בהקשר זה. המזרח
מטרת ארגון דאע"ש לחזור לימי הח'ליפות שמרכזה היה בדמשק ובגדאד וללחום  -נחזור לדאע"ש  

' הן במוסלמים השיעים והן ביהודים ובאנשי המערב כדי להביא לכך שכל בני האדם יחיו כופריםב'
ככתבם, והדרך לכך חייבת להיות על ידי ג'יהאד,  שריעההמקיימת את חוקי ה ח'ליפות אסלאמית תחת

אלימה. הח'ליף הינו 'סגנו של אללה' עלי אדמות, ומכאן חלה חובת ציות על כולם, ומי  מלחמת קודש
 שאינו מציית לשליט בעצם מורד באללה עצמו, ויש לחסלו.

 

  

 
 

 ?מה הייתה ענותנותו של הלל הזקן
אמרו: מעשה בשני בני אדם שעמדו והמרו זה את זה )התערבו ביניהם( בארבעה מאות זוז. אמרו כל שילך 

אחד מהם, ואותו היום ערב שבת היה עם חשיכה, וקא חייף רישיה הלך  . ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז
  )והלל היה חופף שערו(. בא וטפח לו על הדלת.

 .נתעטף ויצא לקראתו -  ?היכן הלל, היכן הלל :אמר
 ? בני, מה אתה צריך :אמר לו
  אמור.:אמר לו הלכה זו אני צריך לשאול. :אמר לו
 ? וטותטרתרמודים מפני מה עיניהם של  :אמר לו
 מפני שדרין )גרים( בין חול במדבר ובאות רוחות ומפזרות אותו על עיניהם לפיכך עיניהם טרוטות: אמר לו

 )סגורות למחצה בשל עייפות או חולשה(
בני מה  :הלך והמתין שעה אחת וחזר וטפח לו על הדלת. אמר היכן הלל, היכן הלל? נתעטף ויצא. אמר לו

 ? אתה צריך
 .אמור :אמר לו . צריך לשאול הלכה אני :אמר לו
 ? מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות :אמר לו
 .מפני שהם יושבין עם בצעי המים )ביצות( ובכל יום ויום הם הולכים במים לפיכך רגליהם רחבות: אמר לו

 .הלך והמתין שעה אחת וחזר וטפח על הדלת, אמר: היכן הלל, היכן הלל? נתעטף ויצא
 ? ריך לשאולמה אתה צ :אמר לו
 .הלכה אני צריך לשאול :אמר לו
כך נשיאים משיבים, אל ירבו כמותך  :אמר לו  ? מה אתה צריך :אמר לו .נתעטף וישב לפניו .אמור :אמר לו

 !בישראל
 ? חס ושלום! הווי זהיר ברוחך. מה אתה צריך :אמר לו
 .מפני מה ראשיהם של בבליים ארוכים :אמר לו
שאלת. לפי שאין שם חיות )מיילדות( פקחות, כשנולד הוולד מגדלות אותם על  בני הלכה גדולה :אמר לו

אברים של עבדים ושל שפחות, לפיכך ראשיהם ארוכות. אבל כאן שיש חיות פקחות, כשנולד הוולד מגדלות 
 אותו בעריסה ומשפשפות את ראשו, לפיכך ראשיהם סגלגלין.

 . איבדת ממני ארבע מאות זוז :אמר לו
 .דאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז, והלל אל יקפידאמר לו: כ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%92%27%D7%90%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%92%27%D7%90%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%90%D7%A4%D7%96_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%90%D7%A4%D7%96_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A8_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A8_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%27%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%27%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%94%D7%90%D7%93


 

 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא

 ערבית לכל הרמות.שיעורים בעברית וב  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
פיוטים, שירים וסיפורים  –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן. 
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

  098335016סי אומשה נא לפנות ל  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ספרד יהדות אל מסע
 הרצאה/הרצאות בליווי מצגת וסרטים

ספרד תחת הכיבוש הערבי; :  שאיםמבין הנו

 משוררים ות"ח ב"תור הזהב"; שירת

 החול והקודש; האינקוויזיציה והגירוש;

 מטולדו לצפת; הלאדינו, הפלמנקו 

 והמוסיקה האנדלוסית; זמרים חוזרים

 .אל שירת ספרד ועוד

 -833501609אוסי  משה  -פרטים 


