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זרעיהם  הקיפוח.  שורשי  הם  עמוקים 
ניטעו בתקופה שלפני קום המדינה, כאשר 
תימן,  לארצות  יצאו  אשכנזים  שליחים 
ייבאו משם )כמו בייבוא של סחורות( כוח 
עבודה זול, העבידו אותם בפרך בעבודות 
תשלום  מיוחד:  בתעריף  בתשלום  חפירה 

גבוה לאשכנזים, תשלום נמוך לתימנים.
אותו יחס נפשי ושכלי של עליונות לא סר 
ולא נעלם בחלוף השנים. הוא רק נעשה יותר 
מעודן, יותר מתוחכם, יותר סובלימטיבי, 
הצליחו  האשכנזים  העין.  מן  נעלם  יותר 
יפה במהלך הסובלימציה. מצד אחד, הם 
והאפליה  שהקיפוח  השמועה  את  הפיצו 
הם נחלת ההיסטוריה, וכי יש היום נישואי 
לרוב,  וספרדים  אשכנזים  בין  "תערובת" 
היום  לדבר  אנכרוניסטי  די  כך  ומשום 
הפחיתו  זה,  במעשה  וקיפוח.  אפליה  על 
האשכנזים עד כמעט אפס את סף השיח 

הציבורי בנושא האפליה.
עד כדי כך הצליחו האשכנזים, עד שאם 
את  למשל  כלכלי,  עיתון  פותחים  אנו 
של  הכלכלי  המוסף  מרקר",  "דה  המוסף 
עיתון "הארץ", אנו מוצאים בו רשימה של 
עשרים מקבלי השכר החודשי הגבוה ביותר 
במדינה, ולמעט אחד או שניים החשודים 
כמזרחיים בגלל שם משפחתם, כל השאר 
הם לפי שמות המשפחה שלהם אשכנזים: 
זילברשטיין, גולדברג, קמינסקי, פרלוביץ, 
והנה,  בדויים(.  )השמות  ועוד  אברמסון 
הרוח סוערת לא בגלל שהרשימה היא על 
המזרחים  ולא!!  לא  האשכנזים.  טהרת 
והספרדים כבר הסכינו לתוצאות האפליה 
וכבר אינם מערערים עליה. הרוח סוערת 
משכורתו  המשכורות.  גובה  בגלל  רק 
החודשית של העומד בראש הרשימה היא, 
הסכיתו נא, 1,100,000 ש"ח, מליון ומאה 

אלף ש"ח לחודש. אני חוזר: לחודש! 
והשיירה עוברת, והכלבים אפילו לא נובחים. 
כבר אין כלבים. זהו. אילפו אותנו כבר שדבר 
מתוקנת,  דמוקרטית  שבמדינה  הוא  טבעי 
אין זה עניינו של הציבור אם חברה פרטית 
משלמת שכר חודשי של למעלה ממיליון 
אין  תיקון!  סליחה!  שלה.  למנהל  ש"ח 
מדובר בחברה פרטית. זו חברה ציבורית, 

אבל  הממשלה.  בידי  הן  מניותיה  שרוב 
גם לזאת הורגלנו, שהרי את ההחלטה על 
גובה המשכורות מקבל הדירקטוריון של 
החברה, והוא עצמאי להחליט בעניין זה. 
זהו הכלל הדמוקרטי בעולם הקפיטליסטי: 
גוף כלכלי רשאי לשלם למנהלו כל סכום 
רווחים  לו  מביא  המנהל  אם  שיחפוץ, 
הזמן  בהמשך  אבל  יפות.  ותוצאות  נאים 
גבוהה  למשכורת  התנאי  כי  הכול  שכחו 
הוא שהמנהל משיג רווחים. אלא שכיום 
המנהל מקבל את משכורתו, כולל כל מיני 
כי  להפסדים.  גורם  כשהוא  גם  בונוסים, 
והלוא  הדירקטוריון?!  בדרכו?  יעמוד  מי 
המנהל הבא יבוא מתוך אותו דירקטוריון, 
ולא כדאי להביע בדירקטוריון רעיון נואל 
והבונוסים, שהרי כל  כצמצום המשכורת 
אחד מן החברים בו אומר לעצמו: אפשר 
מאוד שבשלב הבא אני, חבר הדירקטוריון, 

איבחר לתפקיד יושב הראש.
הקיפוח?  שורשי  הם  עמוקים  האמנם 
טרום  של  בימים  עוד  שהלוא  בוודאי, 
מדינה המשחק כבר היה מכור. כשאנחנו, 
בכלכלה,  פרק  ידענו  לא  עוד  המזרחיים, 
ארוך,  לטווח  ובהשקעה  בחשבונאות 
העוגה  כל  את  חילקו  כבר  האשכנזים 
והשאירו לנו רק פירורים. בתקופה הקדם 
קרקעות  כל  נרכשו  כבר  הזאת,  מדינתית 
המדינה, הוקמו התעשיות עתירות הממון, 
ועם  יקרה מאוד,  על קרקע  בניינים  נבנו 
מדינה  נציגי  נבחרו  גם  המדינה  קום 
דירות  הכיבודים,  את  ביניהם  שחילקו 
ומשרות לאין  השרד, הזכויות המיוחדות 
שרים,  של  למשרות  התמנו  ומי  סוף. 
עדות  יוצאי  ונציגים מסחריים?  שגרירים 
נושאי  כל  אותנו.  הצחקתם  המזרח? 
כי  האשכנזים,  טהרת  על  היו  המשרות 
רק הם באו עם תעודות מאוניברסיטאות 
באירופה, או כי רק הם ידעו לדבר רוסית 
ופולנית, אפילו אנגלית הם לא ידעו לדבר 
אז. וכבר היו מספיק בדיחות, לאין סוף, על 
שר הדתות הספרדי טולידנו, ועל הבושה 
התחתן  ומשהו   80 שבגיל  אותנו,  שבייש 
עם צעירה. גם היו הרבה בדיחות על התקן 

הקבוע לשר מזרחי, שר המשטרה. 

פשע  ארגוני  היו  לא  שעדיין  בימים  אז, 
שתפקיד  חשבו  ברחובות,  אלימות  ולא 
מזרחי,  למכובד  רק  טוב  המשטרה  שר 
כיוון שממילא אינו צריך לעשות דבר. על 
בחור  אינו  אם  גם  להזיק,  יכול  אינו  כן 
משכיל, לטעמם של האשכנזים. חוצפתם 
של האשכנזים הייתה כה גדולה, עד שלא 
טרחו להסתיר את הביזיון הזה של מינוי 
השני.  אחרי  אחד  מזרחיים  משטרה  שרי 
וכשביקש דוד לוי להיות שר, ודווקא שר 
חוץ, יצא ספר בדיחות שכולו לעג וזלזול 

בדוד לוי עם הארץ.
הרבה בושות, הרבה עלבונות, ספגנו בשנים 
לנו  עזרו  לא  המדינה.  לקום  הראשונות 
לא מהומות ואדי סליב ולא ההפגנות של 
את  לדגדג  רק  אלא  השחורים,  הפנתרים 
היום  לסדר  להעלות  הציבורית,  ההווייה 
בחדשות את האירועים, אך לא הרבה מעבר 
לזה. וכאשר ויקי כנפו, יצאה עשרות שנים 
אחר כך להפגנת יחיד, היה זה כבר מאוחר 
מדי להביא לשינוי דרסטי במצב: השורות 
ובתי  התמחוי  לבתי  בתורים  מלאו  כבר 
העבודה,  לשכות  של  במסדרונות  הכלא. 
עמדו בעיקר מזרחים. וכבר הורגלה העין 
לכך שבאקדמיה, בתקשורת ובבתי משפט 
)אף על פי שיותר ויותר מזרחיים נכנסים 
הקהל  דעת  מעצבי  הגופים  שהם  לשם(, 
והשולטים בעיצוב המגמות בארץ, שלטו 
קבעו  והם  האשכנזים,  מוחלט  שלטון 
הסדר?  ומהו  במדינה.  היום  סדר  את 
הרגיל  במובנה  לא  אבל  דמוקרטיה, 
פלוס,  דמוקרטיה  אירופה, אלא  בארצות 
עודף חירויות השמור רק לדמוקרטיה של 
המזרח התיכון. למה? כדי שמי שגזלו את 
מירב העושר של המדינה ימשיכו לשלוט 
בה בלא פגע ובלא הפרעה. לשם כך נזקקו 

הללו לדמוקרטיה של 110%.
מי שדואג שהדמוקרטיה שלנו תהיה יותר 
מסורת  לה  שיש  הבריטית,  מזו  אדוקה 
דמוקרטית ארוכת שנים, הם האשכנזים: 
ארגונים  של  השורות  את  ממלאים  אלה 
הנפש,  יפי  הם  הם  עכשיו".  "שלום  כגון 
לעניים לדאוג  אינה  נפשם  שמשאת 
סוף בעמוד 5

עמוקים הם שורשי הקיפוח
מאת יוסף אבידור  
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ארתור רופין ) 1943-1876(
כלכלן  ציוני,  מנהיג  היה  רופין  ארתור 
וסוציולוג, כיהן כמנהל המשרד הארצישראלי 
מעורב  היה  רופין  תפקידו,  בתוקף  ביפו. 
רופין  לארץ-ישראל.  תימן  יהודי  בהעלאת 
הפגין יחס מתנשא וגזעני כלפי יהודי המזרח 
סבר  הוא  בפרט.  תימן  יהודי  וכלפי  בכלל 
שהתימנים אינם יהודים "טהורי גזע", ראה 
לנישואי  והתנגד  לא,  ותו  עבודה  כוח  בהם 

יהודי מזרח אירופה עמהם.
מה  את  חושף  בלום  איתן  של  מחקרו 
שהיה ידוע זה מכבר על דעותיו המעוותות 
שגב  תום  של  מאמרו  רופין.  ארתור  של 
בעיתון "הארץ" ביום כ"א בתשרי תש"ע 
לעיון  להלן  מובא  בלום  של  מחקרו  על 

הקוראים.                         
המערכת

שיעור בהיסטוריה. ארתור רופין, מאבות 
הציונות וההתיישבות, מתגלה כגזען.

ארתור רופין, מאבות הציונות וההתיישבות, 
היה  הוא  חדש.  במחקר  נטען  גזען,  היה 
להשיג  מחייבת  הציונות  שהגשמת  סבור 
"טוהר גזעי" וראה ביהודים המזרחים גזע 

מנוון. האם כך החלה אפלייתם?
מאת תום שגב

יליד  וסוציולוג  משפטן  רופין,  ארתור 
גרמניה, נחשב אבי ההתיישבות הלאומית 
הוא   .1908 מאז  ישראל  בארץ  הציונית 
ובפיתוח  דגניה  בהקמת  היתר  בין  עסק 
תל-אביב, נמנה עם מייסדי בנק הפועלים, 
ועד סוף ימיו, ב-1943, היה שותף להנהגת 
המפעל הציוני. רופין גם היה אחד מאבות 
והתרבות  ישראל  בארץ  העברי  החינוך 
בין  השפיעה,  תפישתו  בכלל.  העברית 

היתר, על השקפת עולמו של משה דיין. 
כל זה ידוע לרבים. מה שידוע פחות הוא 
מחייבת  הציונות  שהגשמת  סבר  שרופין 
היהודים.  בקרב  גזעי"  "טוהר  להשיג 
היתר,  בין  השראה,  שאבה  השקפתו 
לרבות  אנטישמים,  הוגים  של  מכתביהם 

כמה מאבות האידיאולוגיה הנאצית. 
ההיסטוריוגרפיה  נטתה  השואה  בעקבות 
את  האפשר  ככל  להצניע  הישראלית 
להעלימו  ואף  הזה  המביך  הסיפור 

אישרה  אחדים  שבועות  לפני  אבל  כליל, 
דוקטור,  עבודת  תל-אביב  אוניברסיטת 
מהתאוריות  הושפע  רק  לא  רופין  ולפיה 
שהולידו את הגזענות הנאצית, כי אם גם 
השפיע על גיבושן. מחבר הדוקטורט, איתן 
בלום, קובע כי למחקריו של רופין היתה 
הגרמנים  תפישת  על  מכרעת"  "השפעה 

בנוגע ליהודים כגזע. 
רופין האמין שהיהודים המקוריים שחיו 
ועסקו  הראשון  הבית  חורבן  לפני  בארץ 
לשבטים  למעשה  השתייכו  בחקלאות 
התחילו  הם  מסוים  בשלב  שמיים.  לא 
באופן  השמיים  הגזעים  עם  להתערבב 
וכך  הגזעי  השימור  עקרון  את  שהפר 
התנוונו. הרכיב השמי בגזע היהודי, שנהפך 
בהדרגה לדומיננטי, ניתק אותם מעבודת 
האינסטינקט  את  בהם  ופיתח  האדמה 
ואת  לממון  תאוותם  את  המסחרי, 
האמין  רופין  נשלטת.  הבלתי  חמדנותם 

שזהו ליקוי הניתן לתיקון. 
הציוני  למפעל  שייחס  המשימה הראשונה 
היהודים  קבוצת  של  איתור  כן,  על  היתה 
"המקוריים", או "האותנטיים", אלה שיש 
העברית  לקבוצה  ישיר  ביולוגי  קשר  להם 
חקלאית  עבודה  הגזע.  טהורת  הקדומה, 
את  מתוכם  לנפות  היתה  אמורה  קשה 
האלמנטים השמיים. השורדים היו אמורים 
להשביח את הגזע. רופין סבר שיש סיכויים 
בין  מתאימים  מועמדים  למצוא  טובים 

היהודים האשכנזים במזרח אירופה. 
יהודי המערב כבר היו נתונים אז בתהליך 
הספרדים  והיהודים  התבוללות,  של 
רופין,  לדעת  מצויים,  היו  והמזרחים 
שהעמידו  ביולוגיים,  התנוונות  בתהליכי 
בספק את עצם השתייכותם לגזע היהודי. 
הוא אישר רק לאחר התלבטות את ייבוא 
שסבר  מפני  מתימן,  היהודים  הפועלים 
כך החלה אפלית  יהודים שחורים.  שאין 
קובע  אז,  כבר  ישראל,  בארץ  המזרחים 
לא  היא  המקובלת,  לדעה  בניגוד  בלום. 
תרבותית",  מ"אי-הבנה  כתוצאה  נולדה 
תיאוריות  על  שהתבסס  מתכנון  אם  כי 
"גזענות  בלום,  לדעת  היתה,  זו  גזעיות. 
בתרבות  אנשטישמי  וממד  יהודית  פנים 

העברית המודרנית". 

בשיח  השתלבו  רופין  של  רעיונותיו 
בימיו,  המקובל  והמדעי  האינטלקטואלי 
לעסוק  והרבה  הגזע  טוהר  את  ששיבח 
האיכות  השבחת  כלומר  ב"אוגניקה", 
הרואה  התיאוריה  האדם.  של  הגנטית 
היהודי המובהק  באשכנזים את הטיפוס 
לקבל  לרופין  איפשרה  המודרני  בעידן 
הגרמנים  הגזע  מדעני  של  ההגדרות  את 
מהקטגוריה  היהודים  רוב  את  ולהוציא 

של הגזע השמי. 
המקוריים  היהודים  תפישתו,  פי  על 
של  למעלות  האחראים  והבריאים, 
מבחינה  משתייכים  היהודית,  התרבות 
חודשים  להודו-גרמנים.  בעיקר  גזעית 
אחדים לאחר שהנאצים עלו לשלטון נועד 
גינתר,  הנס  עם  ידידותית  לשיחה  רופין 
של  המרכזיים  המפיצים  לאחד  שנחשב 
בין  נועדה,  הפגישה  הנאצית.  הגזע  תורת 
היתר, לקדם את המשא ומתן בין התנועה 
הנאצית  גרמניה  שלטונות  לבין  הציונית 
גרמניה  ליהודי  שאיפשר  הסכם  לקראת 
חלק  אליה  ולהעביר  ישראל  לארץ  להגר 

מרכושם. 
עם  מסובך  מורכב,  כאיש  מצטייר  רופין 
מטורלל  גם  כנראה  ימיו  ובאחרית  עצמו 
יהודיים",  "טיפוסים  צילם  הוא  למדי. 
אצבע  טביעות  השווה  גולגולות,  מדד 
והאמין שאפשר לקטלג יהודים אשכנזים 
מבנה  פי  על  שונות  גזעיות  לקטגוריות 
הכתב  על  העלה  למותו  סמוך  חוטמם. 
השוואה בין מבנה אפם של כמה אישים 
בולטים בתנועה הציונית, החל בתיאודור 
כ"אשורי- הגדיר  חוטמו  שאת  הרצל, 
פייטלוביץ,  יעקב  של  אפו  את  בוכרי". 
מזרחן שחקר את יהדות אתיופיה, תיאר 

רופין כ"אשכנזי-נגרואידי". 
באנגלית,  שנכתב  בלום,  של  הדוקטורט 
אבן-זהר  איתמר  של  בהדרכתם 
גילמן,  סאנדר  האמריקאי  וההיסטוריון 
בשמחה  שלא  אומר  בלום  מרתק.  הוא 
מצא עצמו בתוך הסיפור הזה. הוא חושש 
לעורר, אך  עלול  מפני התגובות שמחקרו 
אמר  האמת",  "זאת  שכתב.  מה  על  יגן 

השבוע. 
כל הזכויות שמורות ,"הארץ" © 

שעור בהסטוריה - ארתור רופין



6
אדר  תש"ע  מארס 2010  גליון קלד-קלה

בימים אלה, כאשר השר אלי ישי פונה אל 
הנשיא שמעון פרס ומבקש ממנו לחון את 
שלמה בניזרי תוך שימוש במוטיב העדתי 
אני  חפץ  אין   ]...[ המזרח  עדות  "כבן   -
להזכיר את האיפה והאיפה", הוא כותב 
לנשיא - חוזרים ועולים הרהורים עגומים 
על עדתיות והפלייה עדתית. ההתלהמות 
נגד פנייתו של השר ישי מזכירה  הקשה 
לנו שהגזענות העדתית מבעבעת מאחורי 
מסווה של פתיחות ואינטגרציה חברתית, 
אמתי  נפש  חשבון  לערוך  שהנכונות 
עדיין  בישראל  לקיפוח המזרחיים  ביחס 
רחוקה מאתנו כמרחק שבין השמים לבין 
הארץ. דווקא התגובות הקשות לבקשתו 
מלמדות  בניזרי  את  לחון  ישי  אלי  של 
של  הקיפוח  ועל  העדתית  הגזענות  על 

מזרחים בישראל.
"השד העדתי חוזר", הייתה כותרת ענק 
מלווה  "מעריב",  של  הראשי  בעמוד 
אלי  נגד  כספית  בן  של  ארסי  במאמר 
לנשיא  ישי  של  פנייתו  את  וש"ס.  ישי 
מ"גועל  פחות  לא  מגדיר  הוא  המדינה 
נפש מזוקק", והוא מספיד את אלי ישי 
שנים  עמל  שהוא  ואומר  בהתחסדות 
ש"ס.  של  האורוות  נקיון  "על  ארוכות 
ש"ס  לנקות.  מה  השם  ברוך  שם,  היה 
וישי  ישראל  במפלגות  המושחתת  היתה 
השקיע  חוקה,  של  באהלה  קשה  הזיע 
את מלוא אונו בשינוי התדמית, בניכוש 
כלים  בהגעלת  השוטים,  העשבים 
בעט  הוא  אתמול  אתמול.  עד  ואנשים, 
היא  ש"ס  האמנם  גסה".  ברגל  זה  בכל 
"המושחתת בכל המפלגות"? האמנם כבר 
הגדולה  מהר,  כך  כל  מפא"י  את  שכחנו 
האישית  בשחיתות  המפלגות  מכל 
אותה  השרצים?  ובטיהור  והמפלגתית 
הבחירות  קמפיין  במת  שמעל  מפא"י, 
בכינוי  בקהל  טופז  דודו  השתלח  שלה 
של  קצהו  קצה  אך  וחשף  "צ'חצ'חים", 
והקיפוח המתמשכים  ההתנשאות  הבוז, 
ה"שחורים"  כלפי  הלבנה  ההגמוניה  של 
שהצלחתה  שכחנו  האמנם  המזרחיים?! 
של  תולדה  הייתה  ש"ס  של  המטאורית 
קיפוח, אפלייה וגזענות מתמשכים כלפי 

להתעלם  קל  כך  כל  בארץ?!  המזרחיים 
רוויית  להיות  הממשיכה  המציאות  מן 
מפלה  ובעיקר  מזרחיים,  כלפי  עוינות 
באקדמיה  העבודה,  בשוק  לרעה  אותם 

ובמערכת המשפטית? 
אילו היה בית המשפט העליון מאשר את 
על  שגזר  המחוזי,  המשפט  בית  החלטת 
בפועל  מאסר  חודשי   18 בניזרי  שלמה 
היה  ולא  בסך שמונים אלף שקל,  וקנס 
להבין  היה  ניתן  עדיין  בעונשו,  מקל 
שבית המשפט רואה בחומרה עברות של 
אילו  פוליטיקאים.  ידי  על  שוחד  קבלת 
על  העליון  המשפט  בית  החלטת  הייתה 
בניזרי  של  בעונשו  להחמיר  ההחלטה 
פרופורציונאלית לעונשו של השר אברהם 
הירשזון, שפשעו היה חמור בהרבה מזה 
של בניזרי, אך נגזר עליו עונש דומה )חמש 
לארבע  בהשוואה  בפועל  מאסר  שנות 
וחצי השנים שנגזרו על בניזרי(, ניתן היה 
"חינוכית",  בענישה  שמדובר  להאמין 
המבקשת להעביר מסר לציבור ולמנהיגיו. 
מסרבת  הפרקליטות  הייתה  לולא 
מימוש  את  לדחות  בניזרי  של  לבקשתו 
העונש עד לאחר החגים, מטעמי בריאות 
ושמחות משפחתיות, אפשר היה להאמין 
השלטונות  של  הוגנת  בגישה  שמדובר 
מידתית  הלא  ההחרפה  אך  כלפיו. 
של  עונשו  של  מנומקת  לא  והכמעט 
בניזרי בבית המשפט העליון, קשיות הלב 
המרושעת של הפרקליטות, ההתבטאויות 
הפרקליטות  אנשי  של  המתנשאות 
הרהורים  מעלות  בתקשורת,  רבים  ושל 

מקוממים בדבר הפלייה עדתית. 
מוצאת  אני  הללו,  הטעמים  כל  בגלל 
שממד  המחשבה  מן  להימנע  שקשה 
של  יתר  בענישת  הכרוך  עדתי-דתי, 
הדתיים,  המזרחיים  ה"שחורים", 
בהשוואה לענישה הסלחנית של "לבנים", 
אי- מסתתר  החילוניים,  האשכנזים 
הלא-מידתיות.  ההחלטות  מאחורי  שם 
להיזכר  שלא  יכולה  איני  לכך,  בהמשך 
פוליטית:  "שחיתות  הדוקטורט  בעבודת 
ויקי  ד"ר  שכתבה  המשחק"  של  כוחו 
מזרחית,  פמיניסטית  פעילה  ז"ל,  שירן 

המזרחית  הדמוקרטית  הקשת  ממקימי 
ו"תנועת אחותי", על המשמעות העדתית 
שבהענשה על שחיתות שלטונית. במאמר 
מקיף, הסוקר עבודה זו, שהוגשה בשנת 
שבניו- גאי  ג'ון  לאוניברסיטת   1991
בכנס  לביא,  סמדר  פרופ'  כותבת  יורק, 
שהתקיים לזכרה של ויקי באוניברסיטת 
וזה   .2003 באפריל   30 ביום  אביב  תל 

לשונה:1 
המסתמכת  מבריקה,  מחקר  עבודת  זו 
ותקשורתי.  משפטי  ארכיוני  מחקר  על 
שבין  הגומלין  ביחסי  עוסקת  העבודה 
מנגנוני המימשל  לבין  פוליטית  שחיתות 

בישראל בין 1948-1998.
את  השחיתות,  טווח  את  בדקה  ויקי 
היא  בהן  ההיסטוריות  התקופות 
נחשפת תדירות, או במשורה, את הרקע 
הפוליטיקאים  של  ההיסטורי-ביוגרפי 
טווח  את  ניתחה  במקביל  המושחתים... 
שהפעיל  והענישה  השיפוט  השליטה, 
מי  את  בדקה  ויקי  המימשל.  עליהם 
התיר המנגנון השלטוני לחשוף כמושחת, 
ועל מי הגן המנגנון הזה. היא מיפתה את 
האופנים בהם הגן המנגנון על החשיפה 
ע"י מינוני התיזמור שלה. תיזמור זה גרם 
מעבר  אל  ולהזדכך  להתעלות  לשחיתות 
קרימינאליות.  פעולות  סידרת  להיותה 
והפכה  מהענישה  השחיתות  עוקרה  כך 

לקרנבל מתוקשר ונושא פרסים. 
פרשיה  אחר  פרשיה  של  מעמיק  בניתוח 
הפוליטית  השחיתות  בהיסטוריית 
מושחתים  שיש  ויקי,  הראתה  בישראל, 
שהפוליטיקאי  ככל  ושוים-יותר.  שוים 
מגיע אל זירת הפשע מצוייד ברשת ביטחון 
ושייך  יותר,  צפופה  ציבורי-היסטורי 
נוטה המערכת  כך  יותר,  גדולה  למפלגה 
סטנדרטים  פי  על  שפיטתו  את  לחסום 
ע"י  זאת  עושה  המערכת  פשיעה.  של 
יצירת אקלים תקשורתי של "סקנדאל", 
במקום להתייחס בצורה עניינת לחקירה 
המשטרתית והמשפטית המתבקשת. כך 
הפוליטית,  ברמה  ההאשמות  נשארות 

1 ויקי שירן ו"האשכנזים מהבונקר"/פרופ' סמדר לביא

בין מידתיות לעדתיות
מאת ד"ר אסתר הרצוג

http://www.ha-keshet.org.il/articles/feminisim/vicki_tau_apr04.htm
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ולא עוברות למישור הפשע בר הענישה.
בערבו של יום, הפוליטיקאים הנשפטים 
המזרחים  הם  כפשע  שחיתות  על 
המגיעים  ישראל,  אזרחי  והפלסטינים 
הגמוני  ביטחון  של  דלה  רשת  עם  אליה 
כברירת  ושייכים,  ציבורי-היסטורי, 
אלה,  גם  הם  קטנות.  למפלגות  מחדל, 
היות  ובריח,  סורג  מאחורי  הנכלאים 
שהאקלים התקשורתי שיוצרת ההגמוניה 
סקנדאליסטי.  ולא  ענייני,  הוא  סביבם 
אלה,  של  הפריבילגיה  הם  הסקאנדלים 
המרושתים היסטורית בצפיפות, ובערבו 
המשפט,  בית  אל  מגיעים  לא  יום,  של 
כלל  בדרך  הם  הכלא.  אל  ולאחריו, 

אשכנזים.

פשע  הפיכת  תהליך  את  מנחה  הגזענות 
הנחגג  לסקאנדל,  ההגמונית  השחיתות 
בעבור העם כקרנבל-תקשורת. היא )ויקי( 
של  התמוהות  השתיקות  את  מדברת 
מערכות השיפוט, האכיפה, והתקשורת... 
כצורת  האשכנזיות,  כיצד  מראה,  ויקי 
מיקומים  של  כמערכות  נוצרת  מימשל, 
פוליטיים  חברתיים,  היסטוריים, 
חפיפה  עבורנו  המדמיינים  ותרבותיים, 
מזרחים  לבין  פשיעה  בין  מקובעת 
ממשל  צורת  ופלסטינים-ישראליים. 
נורמטיבית,  לכאורה  היא  לדבריה,  זו, 
והעיתונאי  המשפטי  שבשיח  כך,  עקב 
מוסווים  הפוליטית  השחיתות  אודות 
ההסוואה  שלה.  המסמן-מסומן  יחסי 
של  הן  הרבה,  לאפקטיביות  גורמת  הזו 
השחיתות, והן של הנורמטיביות שלה... 

פרסום  מאז  רבות  שנים  חלפו  אמנם 
הטיעונים  נשמעים  ועדיין  המחקר, 
שמראה  כפי  רלוונטיים,  שבו  המרכזיים 

פרופ' לביא.
לבניזרי  שלי  האהדה  האמת.  על  אודה 
חוסר  תחושת  על  רק  לא  נשענת 
המידתיות בעונש וביחס הקשוח במיוחד 
ואיפה  איפה  של  ריח  המדיפים  כלפיו, 
עדתית. זכיתי להכיר את בניזרי בהיותו 
את  להקים  העז  הוא  הרווחה.  שר 
של  התנהלותן  דרכי  לבדיקת  "הוועדה 
ועדות ההחלטה" בראשותם של המשפטן 
ד"ר ישראל צבי גילת והעובד הסוציאלי 
לאחר  הגישה  הוועדה  תג'ורי.  שמעון 
מסקנותיה  את  מאומצת  עבודה  שנת 

פקידות  של  התנהלותה  לליקויי  ביחס 
הסעד בסוגיות של הוצאת ילדים מהבית 
במדיניות.  לשינויים  המלצות  והגישה 
החשובה בהן: הקמת גוף ביקורת שיהווה 
והתנהלות  החלטות  על  להורים  כתובת 
הפוגעות בילדים ובמשפחותיהם. מוניתי 
מאז  מעורבותי  בגלל  זו  בוועדה  לחברה 
המאה  של  התשעים  שנות  ראשית 
העשרים במאבקיהם של הורים מקבוצות 
שרירותיות  החלטות  נגד  מוחלשות 
באישור  סעד,  פקידות  של  והרסניות 
מערכת המשפט, לשלול מהן את חזקתן 
על ילדיהן, לקחת מהן תינוקות לאימוץ 
למוסדות  נוער  ובני  ילדים  ולהעביר 
מופרטים(.  )ברובם  המדינה  בחסות 
בזכות השתתפותי בוועדה, חזיתי וחוויתי 
את עצמת האיבה של הפקידות הבכירה 
הקמת  את  למנוע  תכסיסיה  שלל  ואת 
הוועדה. וגם לאחר שכשלה בניסיונותיה 
דה-לגיטימציה  ולעשות  אותה  לפרק 
להחלטותיה ולחבריה, החליטה לגנוז את 
אורלב  זבולון  של  מינויו  עם  המלצותיה 
לתפקיד הרווחה. בניגוד לכל שרי הרווחה 
שהיו לפניו ולאחריו, בניזרי לא נבהל ולא 
התקפל, אלא עמד בעוז רוח יוצא דופן, 
שהתנכלות  פוליטיקאי  בעבור  בוודאי 
הפקידים עלולה לחבל בעתידו הפוליטי, 
ואף  הוועדה  עבודת  סיום  את  והבטיח 
שבא  עד  המלצותיה,  את  ליישם  החל 

אורלב.

על אומץ לבו, עמידתו הנחושה והנכונות 
לשלם מחיר פוליטי למען ילדים והורים 
בחברה,  ביותר  המוחלשות  מן הקבוצות 
מדיניות  נפגעי  תודת  לבניזרי  מגיעה 
הרווחה והוקרה של כל שוחרי צדק חברתי 
חברתיים  שארגונים  העובדה  בישראל. 
המזרחית"  הדמוקרטית  "הקשת  דוגמת 
אינם מוצאים לנכון להביע את תמיכתם 
בבניזרי, אם בשל הפן העדתי, ועוד יותר 
כנראה  מעידה  הסוציאלי,  ההיבט  בשל 
על מורך לב או תלות בחסדי השלטונות. 
שמעון  מר  המדינה,  שנשיא  מקווה  אני 
פרס, שאליו פנו בניזרי ואלי ישי בבקשת 
שלא  רוח,  גדלות  יפגין  לבניזרי,  חנינה 
השנאה  מן  ייבהל  ושלא  לבו  יגבה 
המאורגנת היטב כלפי בניזרי. שכן, ראוי 
הוא בניזרי לחנינה בזכות פועלו האמיץ 

למען החלשים.

סוף מעמוד 2

במדינה, שהרי עניי המדינה הם מזרחיים. 
מטרתם של יפי הנפש הללו היא רק להביא 
הצעירים  של  הוריהם  מחיר.  בכל  שלום 
בעיותיהם  את  כבר  פתרו  האשכנזים 
רכשו  הם  דירות,  להם  יש  הכלכליות: 
השכלה אקדמאית ומובטחת להם עבודה 
במשכורת מכובדת, שהרי הם מקושרים, 
כן  על  הכישורים.  מן  חשובים  והקשרים 
שלום.  שוחרי  של  לפעילות  מתפנים  הם 
שעכשיו  מפני  עכשיו,  שלום  רוצים  הם 
הוא הזמן ליהנות מן החיים, ולא בעתיד 
לנו  שמכינים  הימין,  אנשי  של  המעורפל 
מלחמות לעוד חמישה דורות. מי שיש לו 
כסף, רוצה להשתמש בו עכשיו להנאתו ולא 
לצאת למלחמות קשות נגד האויב הערבי. 

)מי  והנדחה  המקופח  המובטל,  העני, 
במכרזים  משרות  על  במאבק  שנידחו 
בגלל היעדר כישורים(, ראו איך העשירים 
מתעשרים והעניים שקועים בקשיי החיים. 
התסכול.  והתפתח  המשטמה  נוצרה  כך 
לא מרד אלא תסכול פנימי עמוק. תסכול 
זה הוליד את פורעי החוק שאנו מכירים 
היום בכל ׂשדרות העם, למן ארגוני הפשע 

ועד אחרון הביריונים במועדוני הנוער.
הניכור הגדול בעם, של החלק הגדול שאין 
לו אמצעים, מול המיעוט השמן שיש לו, 
ושהיה שמן ובעט כל השנים, הניכור הזה 

הוליד בסופו של דבר חברה אלימה.
עמוקים הם שורשי הקיפוח, והם מולידים 
ניכור, והניכור מביא לידי משטמה, ומרי 
שם  ומוציאים  לרחובות  יוצאים  הנפש 
את תסכולם. ואין פתרון. כי הפתרון אינו 
בהגדלת השורות במשטרה אלא בסילוק 
מתקנת  אפליה  ביצירת  הניכור,  שורשי 
לחלשים, ואת זה האשכנזים עדיין אינם 
מוכנים לבצע, משום שהביצוע דורש כסף, 

והכסף הזה נמצא בשליטתם.
מאמר זה אינו מתייחס לאפליה הגלויה, 
שהתבטאה בעת האחרונה בשני מוקדים:

א. הרחקת ילדים אתיופים מבתי ספר של 
אשכנזים. 

הקמת  ידי  על  גטואיסטית  הפרדה  ב. 
אשכנזים  תלמידים  בין  ומחיצות  גדרות 
ביישוב  המזרח  מעדות  תלמידים  לבין 

בית"ר עילית)?(. 
אלה הם גילוייה של אפליה גסה, פשוטה, 
את  ששלחה  העמוקה  האפליה  מסוג  לא 

שורשיה בחברה הישראלית שנות דור.
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על תקציב המדינה לשנים 2010-2009
מאת ד"ר שלמה סבירסקי

תזכורת: הצמיחה היטיבה במיוחד רק עם 
חלק מהישראלים

שאושר   ,2010-2009 לשנת  התקציב 
עשור  של  בסופו  הוגש  שעבר,  בחודש 
שהצטיין בתהפוכות רבות. העשור התחיל 
עם  ב-2001,  כבר  אך  יפה,  צמיחה  עם 
ועם  העולמית  טק  ההיי  בועת  התפוגגות 
פרוץ האינתיפאדה השנייה, נכנסה ישראל 
במחצית  רק  יצאה  ממנו  עמוק,  למיתון 
שהתחיל  הצמיחה  גל   .2003 של  השנייה 
אז נמשך עד סוף 2008, עת פרץ המשבר 

הפיננסי-כלכלי הכלל-עולמי.
הממשלה  ביצעה  העשור  בתחילת 
ובעיקר  בתקציבה,  עמוקים  קיצוצים 
שבאה  הצמיחה  החברתיים.  בתקציבים 
לאחר מכן לא הובילה להחזרת הסכומים 
ובוודאי שלא להגדלת ההשקעה  שקוצצו 
דבקה  הממשלה  החברתיים.  בשירותים 
במדיניות של צמצום תקציבי, כדי להגדיל 
ההון.  בעלי  לרשות  העומד  האשראי  את 
ידי  על  הון  לבעלי  עוד  סייעה  הממשלה 
הפרטת קרנות הפנסיה והפניית החיסכון 
הממשלה  לבסוף,  ההון.  לשוק  הפנסיוני 
החליטה ב-2002 על הפחתת מסים בשנים 
בעלי  עם  בעיקר  שהיטיבה   ,2010-2003

חברות ועם בעלי הכנסות גבוהות.
ההכנסה  בעוגת  חלקם  לעובדים,  באשר 
של  שחלקם  בשעה  בה   - ירד  הלאומית 
בכל  השכר  אמנם  עלה.  המעסיקים 
במיוחד  גדל  הוא  אך  עלה,  העשירונים 

אצל העשירונים הגבוהים.
רוב  הפסיד  האחרון  העשור  במהלך  כך, 
הציבור בשתי חזיתות: מצד אחד הוא סבל 
החברתיים  בשירותים  כבדים  מקיצוצים 
לא  בשכר  הצנוע   הגידול  שני  ומצד 
הספיק כדי לכסות את העלות הגוברת של 
חינם  ניתנו  שירותים ממשלתיים שבעבר 

אין כסף או בעלות סמלית. 
יכלו  זאת,  לעומת  העליונים,  העשירונים 
להסתייע בשירותים פרטיים שאת עלותם 
הם יכולים לשלם הודות לעלייה בשכרם 

ולהפחתת המסים. 
עתה בא המשבר החדש והחזיר את הגלגל 

לאחור

הכלכלי  המשבר  לארץ  הגיע   2008 בסוף 
במצב  עצמנו  את  מצאנו  ושוב   - העולמי 
כלכלי  מיתון   :2003-2001 של  לזה  דומה 

וירידה בהכנסות ממסים. 
עמדו  עתה  ב-2003-2001,  כמו  שלא 
היא  חלופות:  מספר  הממשלה  לרשות 
יישום  יכלה לדחות או לבטל את המשך 
ב-2003  שהונהגה  המסים  הפחתת 
ההכנסות  בעלי  עם  בעיקר  והיטיבה 
הגבוהות: אלה ממילא נהנו מאוד משנות 
לקצץ  יכלה  והיא   ;2008-2003 הצמיחה 
צורך  שאין  משום  הביטחון,  תקציב  את 

דחוף כדוגמת האינתיפאדה.   
להגיב  הממשלה  החליטה  זאת  בכל 
דבקה  היא  ב-2003-2001:  שהגיבה  כפי 
את  והגדילה  המסים  הפחתת  במדיניות 
השירותים  חשבון  על  הביטחון  תקציב 

החברתיים.
מדיניות מס המרחיבה פערים 

שהונהגה  המסים  הפחתת  כי  לציין  יש 
השנים  פני  על  מתפרס  ויישומה  ב-2003 
2010-2003, הובילה כבר להפסד הכנסות 
ש"ח  מיליארד   38.9 של  בסך  מצטבר 
שנהנו  ישראלים  יש  המדינה.  לקופת 
שמרבית  בעוד  המסים:  מהפחתת  מאוד 
הישראלים זכו בתוספת שנתית של כמה 
העליון  בעשירון  שכירים  שקלים,  אלפי 
ש"ח  כ-41,000  של  שנתית  בתוספת  זכו 
ושכירים במאיון העליון - בכ-78,000 ש"ח.  
2010- לשנים  באה הצעת התקציב  עתה 

המסים  את  עוד  להפחית  וביקשה   2009
כי  מעלים  הנתונים   .2016-2011 בשנים 
ההפחתה המתוכננת של מס הכנסה )ללא 
תוסיף  לא  לאומי(  וביטוח  בריאות  דמי 
המשתכרים  לישראלים  אחד  שקל  ולו 
עד השכר הממוצע )שלושה-רבעים מכלל 
השכירים בישראל(; לעומת זאת, שכירים 
יזכו  הממוצע  מהשכר  יותר  המשתכרים 
לתוספות משמעותיות. למשל, מי ששכרו 
של  שנתית  תוספת  יקבל  ש"ח  כ-30,000 
כ-9,000 ש"ח ומי ששכרו כ-40,000 ש"ח 
כ-17,000 ש"ח;  יקבל תוספת שנתית של 
כל זאת בנוסף על התוספות להן זכו בשל 

הפחתת המסים בשנים 2010-2003. 

אל  גבוהות  הכנסות  מבעלי  עובר  הנטל 
המעמד הבינוני והנמוך

את  מצמצמות  הכנסה  במס  ההפחתות 
ההכנסות של קופת המדינה. כדי לפצות 
להעלות  הפעם  הממשלה  הציעה  כך  על 
בעיקר(.  )מע"מ,  העקיפים  המסים  את 
לפרוגרסיביים,  נחשבים  ישירים  מסים 
משלמים  גבוהות  הכנסות  שבעלי  משום 
מסים  נמוכות.  הכנסות  מבעלי  יותר 
משום  לרגרסיביים,  נחשבים  עקיפים 
אותו  על  זהה  סכום  משלמים  שכולם 
המוצר - אלא שמשקלו של הסכום גדול 

יותר אצל בעלי הכנסה נמוכה.
הכנסות   ,2010 בשנת  כי  צפה  האוצר 
מיליארד   93.3( עקיפים  ממסים  המדינה 
ש"ח( יהיו גבוהות יותר מהכנסות המדינה 
ש"ח(.  מיליארד   85.1( ישירים  ממסים 
בשני  לפחות  היסטורי:  במהפך  מדובר 
ממסים  ההכנסות  האחרונים,  העשורים 
ההכנסות  מן  גבוהות  תמיד  היו  ישירים 
לפני  עוד  כי  נזכיר  עקיפים.  ממסים 
המיסוי  מערכת  המוצעים,  השינויים 
שוויוניות  הפחות  מן  היתה  הישראלית 
נתונים  לפי   .)OECD-ה )ארצות  במערב 
של מינהל הכנסות המדינה, שיעור המסים 
הישירים בישראל היה מן הנמוכים ביותר 
הגבוהים  מן   - העקיפים  המסים  ושיעור 

ביותר.
למרות המשבר הכלכלי, תקציב הביטחון 

גדל
כאשר  עולמי,  כלכלי  משבר  של  במצב 
יש  קטנות,  ממסים  המדינה  הכנסות 
ואכן,  הממשלתית.  בהוצאה  לקצץ  צורך 
קיצוץ  כולל   2010-2009 לשנים  התקציב 
משרד  האזרחיים.  המשרדים  בכל  רוחבי 
תקציב  את  גם  לקצץ  הציע  האוצר 
להרכבת  במו"מ  כבר  אולם  הביטחון, 
הממשלה הסכימו שתי המפלגות הגדולות 
הביטחון.  תקציב  של  הגדלה  על  דווקא 
2010- בשנתיים  יגדל  הביטחון  תקציב 
על  הגדולה  ההוצאה  בגלל  בעיקר   ,2009
מבצע "עופרת יצוקה" - 3.7 מיליארד ש"ח 
ב-2010  ש"ח  מיליארד  ו-1.12  ב-2009 

)במחירים שוטפים(. 
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בעקבות  עוד  יגדל  הביטחון  תקציב 
המלצת ועדת ברודט משנת 2007, להגדיל 
את תקציב הביטחון בסכום כולל של 46 

מיליארד ש"ח בשנים 2017-2008.  
להוציא הביטחון - כל המערכות הציבוריות 

במשבר תקצוב
של  הגדולים  התקציביים  הקיצוצים 
השנים 2003-2001 יצרו משבר תקצוב בכל 
להוציא  בישראל,  הציבוריות  המערכות 
מערכת הביטחון. התקציב שאושר לשנים 
את  להחזיר  מבטיח  אינו   2010-2009
לרמתם  החברתיים  השירותים  תקציבי 

ב-2001.
הבלתי- הקיצוצים  כי  להזכיר  צריך 

ארוכת-טווח  לפגיעה  גורמים  פוסקים 
בשירותים החברתיים. כדי להתמודד עם 
הציבוריות  המערכות  בוחרות  המשבר, 

באחת או יותר משלוש דרכים עיקריות:
צמצום שירותים - למשל, פחות שעות  	•
לימוד בבתי הספר; פחות ספרים ומעבדות 

באוניברסיטאות.
צמצום עלויות - בעיקר דרך העסקת  	•
עובדים באמצעות חברות כוח אדם, קבלני 
 - למשל  אדם.  כוח  קבלני  או  שירותים 

אחיות בתי הספר.
לבעלי  "ייחודיים"  שירותים  הצעת  	•
לבני/ אפור"  "חינוך  למשל,   - אמצעים 

לחולים  שר"פ  מבוססות;  משפחות  ות 
וכיו"ב.  משלימים;  ביטוחים  מבוססים; 
את  מערערים  אלה  ייחודיים  שירותים 
האופי הציבורי והאוניברסלי של שירותי 
הביטוח  הבריאות,  ההשכלה,  החינוך, 

הסוציאלי והרווחה.  
החברתית  בהוצאה  הממושכת  השחיקה 
תחומים  במספר  בולט  ביטוי  לידי  באה 

שאותם נפרט להלן.
לתלמיד,  התקן  שעות  בתקציב  שחיקה 

2009 - 2001
ב-2008, תקציב שעות התקן, המממן את  
ההוראה, בחישוב לתלמיד, היה נמוך מזה 
שבמהלך  לאחר  זאת,  ב-9%.   2001 של 
העשור ידע תקציב שעות התקן 5 שנים של 
קיצוצים עמוקים עוד יותר.  בשנת 2009, 
הרפורמה  של  א'  שלב  יישום  בעקבות 
בחינוך "אופק חדש" צפוי תקציב שעות 
 8,819 על  ולעמוד  לעלות  לתלמיד  התקן 
קטן  עדיין  יהיה  זה  סכום  לשנה.   ₪

ב-510 ש"ח מזה של 2001. 
החינוך,  של  הפיתוח  בתקציב  שחיקה 

2010-2001
תקציב הפיתוח של משרד החינוך, המממן 
לימוד,  וכיתות  חינוך  מוסדות  של  בנייה 
 2001 בין  האחרון.  בעשור  מאוד  נשחק 
בכמחצית  זה  תקציב  הצטמק  ל-2008 
תקציב  צפוי   2010-2009 בשנים   .)48%(
הפיתוח לעלות ריאלית בכ- 20% ולעמוד 
סכום   - בממוצע   ,₪ מיליון   536.1 על 
של  מזה  משמעותית  נמוך  עדיין  שיהיה 
שברחבי  בשעה  זאת,  העשור.  תחילת 
ובתי  לימוד  כיתות  אלפי  חסרות  הארץ 
ספר רבים מתקשים לממש את חוק יום 
לימודים ארוך ואת הסכם "אופק חדש" 

בשל היעדר תשתיות ראויות.
הממשלה מבטלת שיפורים בחינוך

שהוא  בלבד  זו  לא   ,2010-2009 תקציב 
מכליל את תקציב החינוך במסגרת הקיצוץ 
הרוחבי בכל המשרדים הממשלתיים למעט 
יישומם  דוחה  גם  היא  הביטחון,  משרד 
את  לשדרג  בתקווה  שנחקקו  חוקים  של 

מערכת החינוך:
החלת חוק חינוך חובה חינם על גילאי  	•

4-3 - הביצוע נדחה ל-2019;
החלת חוק חינוך חובה חינם עד י"ב -  	•

הביצוע נדחה ל-2016;
בוטל, בטענה   - וב'  א'  כיתות  פיצול  	•
של  מענה  נותן  חדש"  "אופק  שהסכם 
שעות פרטניות ומייתר את הפיצול. בפועל, 
לתלמידים  מיועדות  הפרטניות  השעות 
מתקשים בלבד ומיושמות באופן חלקי רק 
בבתי ספר בהם יש תשתיות מתאימות.  

הגבוהה  ההשכלה  בתקציב  שחיקה 
לסטודנט, 2009-2000

בין 2000 ל-2008 הצטמק תקציב ההשכלה 
הגבוהה, בחישוב לסטודנט, בכ-22%.

עוזרי  מספר  בצמצום  התבטא  הדבר 
פחות  יותר,  גדולות  כיתות  ההוראה, 
להעלות  וניסיונות   - לספריות  רכישות 

באופן משמעותי את שכר הלימוד.
בכל אחת מהשנים 2009 ו-2010 מתוכנן 
בתקציב   4.5% של  ממוצע  ריאלי  גידול 
ההשכלה הגבוהה. עדיין, בשנת 2009 יהיה 
הגבוהה,  להשכלה  הממשלתי  התקציב 
בחישוב לנפש, נמוך ב-9,500 ש"ח משהיה 

בתחילת העשור. 
תקציב  שידע  הקיצוצים  כי  להזכיר  יש 
ההשכלה הגבוהה הם הרקע למשבר המתמשך 

באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות.
שחיקה בתקציב הבריאות, 2009-2001  

ב-2008, תקציב הבריאות לנפש מתוקננת 
)ללא תקציבי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
ב-2001.   מערכו   77% על  עמד  ופיתוח( 
במעט  לגדול  התקציב  צפוי  ב-2009 

ולעמוד על 79% מערכו ב-2001.
משרד  של  הפיתוח  בתקציב  שחיקה 

הבריאות, 2001-2010
בין 2001 ל-2008 הצטמק תקציב הפיתוח 
של משרד הבריאות בשליש לערך. בשנים 
עדיין  אולם  תוספות,  ניתנו  האחרונות 
ההוצאה  לרמת  חזר  לא  הפיתוח  תקציב 
מעט  יוגדל  ב-2009  העשור.  תחילת  של 
תקציב הפיתוח, אך ב-2010 הוא מתוכנן 
בשעה  זאת,  ב-2008.  לרמתו  שוב  לרדת 
שבאזורים מסוימים, בעיקר בדרום הארץ, 
חסרים בתי חולים ומיטות, ובשעה שבכל 

הארץ יש צורך בתחזוקת התשתיות.
שחיקה בתשלומי המוסד לביטוח לאומי, 

2001-2008
תשלומי המוסד לביטוח לאומי - כל מערך 

הקצבאות - קוצצו: 
ב-2001 הם עמדו על 52.4 מיליארד ₪;

ב-2005-2004 הם עמדו על 46.5 מיליארד 
;₪

ב-2008 הם עלו ל-49.9 מיליארד ₪. 
ציבור  קיבל  ב-2008  אחרות,  במלים 
מקבלי הגמלאות 2.3 מיליארד ₪ פחות 
משהיה מקבל לולא הקיצוצים וההקפאה 
של הקצבאות )וזאת מבלי להביא בחשבון 
את הגידול בצרכים ובאוכלוסייה במהלך 

שנים אלה(. 
באים  לאומי  לביטוח  המוסד  תשלומי 
דמי  תשלומי  הוא  האחד  מקורות:  משני 
הוא  והשני  התושבים,  של  לאומי  ביטוח 
המועברת  המדינה,  מתקציב  הקצבה 

ממשרד האוצר למוסד לביטוח לאומי.
מתקציב  ההקצבה   ,2009 בשנת  	•
מיליארד   27.4 על  לעמוד  צפויה  המדינה 

ש"ח - גידול ריאלי של 8%; 
לקטון  ההקצבה  צפויה   2010 בשנת  	•
ירידה   - ש"ח  מיליארד   26.0 על  ולעמוד 

ריאלית של 5%.
יש גם מספר הטבות

התקציב לשנים 2010-2009 כוללת הגדלה 
משתנים.  בסכומים  הזקנה,  קצבת  של 
יקבל  בסיסית  לקצבה  שזכאי  מי  למשל, 
תוספות חודשיות כלהלן )במחירי 2009(: 

38 ש"ח החל באוגוסט 2009 	•
31 ש"ח נוספים החל בינואר 2010  	•
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31 ש"ח נוספים החל בינואר 2011.  	•
מלאה,  הכנסה  להשלמת  גם  שזכאי  מי 
יותר: 49 ש"ח, 41  גדולות  יקבל תוספות 
בצעד  מדובר  בהתאמה.  ש"ח,  ו-42  ש"ח 
בכיוון הנכון, על אף שהתוספות עצמן הן 

קטנות. 
הגדלת קצבת הילדים

התקציב לשנים 2010-2009 כולל הגדלה 
שני,  לילד  הילדים,  קצבת  של  הדרגתית 
קצבת  ההעלאה,  בסוף  ורביעי.  שלישי 
 259 על  תעמוד  אלה  לילדים  הילדים 
גידול   - כיום  ש"ח   159 על  במקום  ש"ח 
של 100 ש"ח לילד. אבל, אליה וקוץ בה. 
שכן בצמוד להגדלת קצבת הילדים הציע 

משרד האוצר: 
הפחתה של 100 ש"ח )דהיינו, מניעת  	•
ההגדלה( עבור כל ילד שאינו מבקר באופן 
בעיקר  שיפגע  צעד   - ספר  בבית  סדיר 
בלתי  בדואיים  ביישובים  החיים  בילדים 

מוכרים.
את  יספרו  נשים,  מרובות  במשפחות  	•
הילדים לפי האב - צעד שיפגע באמהות 

בדואיות ובילדיהן.
המוצעת  ההגדלה  כי  עוד,  לומר  צריך 
דרך  משקפת  אינה  הילדים  בקצבת 
לבד  חברתית:  מדיניות  לקביעת  נאותה 
מאינטרסים קואליציוניים, אין שום הגיון 
בדרך בה בחרו הפוליטיקאים להגדיל את 

הקצבה. 
ירידה רצופה בתקציב הממשלה לרשויות 

המקומיות
התקציב הממשלתי לרשויות המקומיות, 
שעיקרו מענקי איזון המסייעים לרשויות 
חלשות, נשחק גם הוא באופן משמעותי. 
ב-2001 הוא עמד על 5.03 מיליארד ש"ח;

ב-2008 הוא ירד ל-4.15 מיליארד ש"ח;
ב-2010 הוא אמור לרדת ל-2.81 מיליארד 

ש"ח.
לאזרח  בשירותים  פגיעה  המשמעות: 
המקומיות.  הרשויות  מופקדות  שעליהם 
ברשויות  במיוחד  תורגש  הפגיעה 

שמשאביהן העצמיים נמוכים.   
בתקציבי  נרשמה  מכל  הגדולה  הפגיעה 

הפיתוח:
לרשויות  העבירה  המדינה  ב-2001, 
ש"ח  מיליון   545 של  סכום  המקומיות 

לצורכי פיתוח;
ב-2008 ירד הסכום לכ-16מיליון ש"ח;

סיוע  עוד  יהיה  לא   2010-2009 בשנים 

ממשלתי לפיתוח ברשויות המקומיות.
חלשות  מקומיות,  רשויות  המשמעות: 
עם  בעצמן  להתמודד  נדרשות  כחזקות, 

צרכי הפיתוח שלהן. 
יוצאת דופן לטובה: ההשקעה הממשלתית 

בתשתיות
נרשם  שבו  כמעט,  היחיד,  התחום 
תחום  הוא  הממשלה  בהשקעות  גידול 
התחבורה.  תשתיות  ובעיקר  התשתיות, 
בהשקעה  נרשם  במיוחד  משמעותי  גידול 
וב-2008  ב-2007  אך  הרכבות.  בפיתוח 
נרשמה ירידת-מה בהשקעה זאת. התקציב 
ההשקעה  של  הגדלה  כוללת   2009 לשנת 

הממשלתית בתשתיות תחבורה.
יחסי העבודה 

סעיפים  גם  השנה  כלל  ההסדרים  חוק 
סעיפים  במשק.  העבודה  ליחסי  הנוגעים 
שהושגו  הבנות  של  תוצר  הם  אלה 
שבו  העגול",  השולחן  "פורום  במסגרת 
המעסיקים  נציגי  ההסתדרות,  שותפים 
ומשרד האוצר. חלק מן הסעיפים מיטיב 
מרע  אחר  חלק  והעובדות,  העובדים  עם 

עמם/ן.
זכות  חיזוק  העובדים:  לטובת  שינוי 

ההתארגנות - ללא הרחבתה
זכות  את  לחזק  מציע  ההסדרים  חוק 

ההתארגנות של העובדים כלהלן:  
נציג  על  לאסור  יורשה  לא  מעביד   -

ארגון עובדים להיכנס למקום העבודה;
מעביד לא יורשה לפגוע בזכויות של   -
עובדים בשל פעילות הקשורה להתארגנות 
בפיצויים   יסתכן  כן  שיעשה  מי  עובדים. 

של עד 50 אלף ₪. 
עם  ומתן  משא  לנהל  יחויב  מעביד   -
ארגון עובדים יציג בעניין קבלה לעבודה, 
חיוב  ללא  עבודה,  ויחסי  עבודה  תנאי 
הסכם  על  לחתום  או  להסכמות  להגיע 

קיבוצי. 
בהענקת  כאן  מדובר  אין  כי  לציין  יש 
רק  המדובר  לעובדים.  חדשות  זכויות 
זכות   - קיימת  לזכות  "שיניים"  במתן 

ההתארגנות.
זכות  חיזוק  העובדים:  לטובת  שינוי 

ההתארגנות - ללא הרחבתה
בפני "פורום השולחן העגול" הונחה גם עוד 
הצעה, שהיתה מאפשרת שיפור משמעותי 
: שינוי הגדרת  עובדים  יותר בהתארגנות 
ומתן  משא  יחידת   - המיקוח"  "יחידת 
לכרות הסכם קיבוצי. ההצעה  ניתן  עמה 

נועדה לאפשר התארגנות של עובדי קבלן 
)המועסקים ביחידות קטנות ולעולם אינם 
נפגשים תחת קורת גג אחת( כמו גם של 
עובדי סניפים של רשתות או חברות בת 
וכיו"ב. למרבה הצער, הצעה זו לא נכללה 

בעסקת החבילה.
שינוי לטובת העובדים: הענשת מעסיקים 

המלינים שכר
הצעת חוק ההסדרים מציעה - לראשונה - 
הטלת סנקציות משמעותיות על מעבידים 
בתופעה   מדובר  עובדיהם.  שכר  המלינים 
שהיא  למרות  הישראלי,  במשק  נפוצה 
סלחניים  לעבודה  הדין  בתי  אסורה: 
לעובדים  ופוסקים  מעסיקים  כלפי  מאד 
פיצויי הלנת שכר לעיתים רחוקות ביותר. 
ופלילי:  אזרחי  מנגנון  מציע  התיקון 
מינימאלי  כספי  קנס  מנהלית,  התראה 
בגובה 35,000 ₪ לחברה ומחצית הסכום 
הקנס  הגדלת  עובדים,  המעסיק  ליחיד 
לחוק.  התיקון  של  מתמשכת  הפרה  בעת 
שכר  הלנת  של  במיוחד  בוטות  בנסיבות 
חמורה ונשנית נקבעה גם סנקציה פלילית 

- קנס כספי או מאסר של חצי שנה.  
שינוי לטובת העובדים: פיקוח על קבלני 

שירות
הצעת חוק ההסדרים קוראת להגביר את 
הפיקוח על קבלני כח אדם על ידי החלת 
העסקת  בחוק  הקבועות  הרישוי  חובות 
גם  אדם  כח  קבלני  באמצעות  עובדים 
שירות"  "קבלני  המכונים  קבלנים  על 
והאבטחה.  השמירה  הניקיון,  בתחומי 
מדובר בתיקון פירצה בחוק מ-1999 שחל 
רק על מי שמוגדרים כ"קבלני כח אדם". 
הפירצה איפשרה לחברות קבלן להתחמק 
השם  תחת  ממשלתי  ומפיקוח  מתחולתו 
"קבלן שירותים". נציין כי בתחום הניקיון 
רבים,  שירות  קבלני  פועלים  והשמירה 
המשלמים שכר נמוך ומפרים באורח קבע 
כי  לציין  ראוי  זאת  עם  עובדים.  זכויות 
דרך המלך לתיקון המצב היא החלת כל 
ולא רק   - סעיפי החוק על קבלני שירות 
חוק  הצעות  ברישוי.  העוסקים  הסעיפים 

ברוח זו נדחו עד כה. 
בשל  היעדרות  העובדים:  לטובת  שינוי 

מחלה
יכולת  את  להגביל  מציע  ההסדרים  חוק 
המעביד לפטר עובד/ת בתקופת הזכאות 
עוד מציע  ההסדרים  חוק  מחלה.  לדמי 
המשך בעמוד 11 
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מבוא
התרבות  מנכסי  הוא  החידתי  המבע 
הקדומים. חכמי דת ופילוסופים נהגו 
סתרים,  בלשון  חכמה  דברי  להצניע 
כסימן  ואם  ההמון  בפני  כתריס  אם 
בלבד.  לחכמים  אקסקלוסיבי  היכר 
לשון  מעין  שימשה  החידה  לשון 
חידה  חכמים.  תלמידי  בין  סתרים 
להישג  נחשבה  שיר  בדברי  שנתנסחה 
אינטלקטואלי ואמנותי כאחד. החידה 
שימשה לעתים אמצעי תחרות ומבחן 
שמשון  חידת  כגון  אנשים,  בין  מוחין 
למרעיו )שופטים יד( או חידות מלכת 

שבא לשלמה המלך )מל"א י,א(. 
גדולי השירה העברית בימי הביניים לא 
פסחו על סוג זה, וכתבו גם הם שירי 
היה  התקופה,  משוררי  מבין  חידה.  
שירי  מחברי  ראשון  הנגיד  שמואל  ר' 
ריה"ל,  גבירול,  אבן  ואחריו:  חידה, 
שנודעה  וראב"ע. בשל החיבה  רמב"ע 
עד  רצופה  ליצירה  החידה  זכתה  לה, 

לספרות ההשכלה במאה הי"ט.
בהשפעת שירת ספרד, אימצו משוררי 
והמשיכוה  החידה  סוגת  את  תימן 
בתכנים  מילאוה  הם  בשירתם. 
ואת  חייהם  אורחות  את  ההולמים 
הצטמצמו  לא  הם  חשיבתם.  דרך 
כגון  המסורתיים,  בנושאים  עוד 
לשון,  וענייני  פרטיים  ושמות  עצמים 
מחידותיהם  רבות  הקדישו  אלא 
ביסוד  ובמדרש.  שבהלכה  לנושאים 
והמגמה  המעשי  הצד  עמדו  התהליך 
שירי  ממחברי  רבים  הדידקטית. 
ומורי  תורה  כמרביצי  שימשו  החידה 
הלכה בקהילותיהם, והחידות בענייני 
דת ודין שימשו להם כאמצעי דידקטי 
לשינון הלכות לתלמידיהם או לחידודי 
תלמידי  ובין  בינם  מחוכמות  שאלות 

חכמים אחרים.
תלמידי  בין  חידה  שירי  בחילופי 
חכמים מובהקים, הגיעו שירי החידה 
לרמתם הגבוהה ביותר, הן בנושאיהם 

ברמת  והן  והמפתיעים  החריגים 
תחכומם. כחומר לחידות אלה, שימשו 
פרטי הלכה העוסקים בצירופי מקרים 
דברי  ואגדה,  מדרש  ענייני  נדירים, 
פרשנות וטעמים נסתרים, ואף עניינים 
שבחכמת הכוכבים והמזלות או סודות 

הבריאה. 
בתימן  ההלכה  חידות  של  ראשיתן 
השאלות  בשירי  כנראה  נעוצה 
שהתפתחו לצורכי לימוד ושינון הלכות 
שחיטה ודיני אישות. ימיהם של שירים 
אלה כימיה של שירת תימן כולה. אחד 
השירים הקדומים ביותר מתימן נקרא 
"שירת השאלות". זהו שיר שווה חרוז 
בן מאתיים ושנים-עשר בתים )כמניין 
רב"י(, המוקדש כולו לשאלות בהלכות 
שחיטה ומאכלות אסורות. הוא נתחבר 
בשנת הס"ח )1308(, בידי ר' זכריה בן 
לתלמידיו  כמבחן  עדן  איש  סעדיה 

המתעתדים לשמש כשוחטים. 
בהדרגה נתעצבה גם המסגרת הסגנונית 
ואת  החידות  של  תוכנן  את  ההולמת 
ההלכה  חידות  כלל,  בדרך  נמעניהן. 
"בני  מעין  חיבה,  של  בפניות  פותחות 
"השיבוני  או  חכמה"  "בני  או  תורה" 
בני תורה וחכמה". בגוף השיר מנוסחות 
"ומה"  השאלה  במילת  לרוב  החידות 
או במילה "ואיש" שלפעמים משמשת 
בדברי  מסתיים  והשיר  להאנשה, 
ויש  לפותרים,  הערכה  דברי  או  ברכה 

המסיימים בתפילה על הגאולה.
לרבים  לוויה  בני  נעשו  החידה  שירי 
קהל  בשל  אולם  השירה,  מקובצי 
היעד המצומצם ושימושם המועט, הם 
הנמנע  מן  ולא  השירה,  לשולי  נדחקו 
נידחיהם  כינוס  אבדו.  מהם  רבים  כי 
בעמל  כרוך  רבים  בכתובים  הפזורים 
אידלזון,  א"צ  החל  זו,  במשימה  רב. 
גם  ובהם  תימן,  משירי  רבים  שכינס 
המשיך  הכינוס  במלאכת  חידה.  שירי 
מורי  תימן,  שירת  של  הדגול  חוקרה 
ז"ל. בשמונה מחקרים  רצהבי  הפרופ' 
פרסם  הוא  מתימן,  לחידות  שהקדיש 
מלווים  חידה  שירי  ושניים  ארבעים 

במבואות ופירושים מאירי עיניים.
נראה  שערכתי,  כללית  סקירה  מתוך 
השנים  מאות  משלוש  שבדיואנים 
החידות  יותר  שכיחות  האחרונות, 
חידות  מהן  ופחות  הלכה,  בנושאי 
של  המכריע  רובם  אחרים.  בעניינים 
העברית,  טהרת  על  הם  החידה  שירי 

ומספר זעום הם בערבית. 
בידינו  המצויים  החידה  שירי  מספר 
)קרוב  אחדות  לעשרות  מגיע  מתימן 
ודאי,  ייחוס  בעלי  קצתם  למאה(, 
רק  חתומים  או  אנונימיים  וקצתם 
סמך  על  מחברם.  של  הפרטי  בשמו 
השירים שייחוסם ודאי, ניתן להצביע 
כמחברי  משוררים  ארבעה  על  רק 
בן  אברהם  ר'  ניכר:  במספר  חידות 
זכריה  ר'  הי"ג(;   המאה  )עדן,  חלפון 
אלצ'אהרי שחי במאה הט"ז, שידועות 
ר'  עטו;  מפרי  חידות  אחת-עשרה  לנו 
יוסף בן ישראל, שחי במחצית השנייה 
המאה  ובראשית  הט"ז  המאה  של 
שירי  כחמישה-עשר  וחיבר  הי"ז, 
)המאה  מעודד  בן  שלם  ור'  חידה; 
הי"ט(, שידועים לנו תשעה שירי חידה 
שלו.  מבין המשוררים הללו ומשוררי 
החידות בתימן בכלל, בולט ר' יוסף בן 
ישראל, לא רק כמשורר חידות פורה, 
אלא כמי שתרם לעיצוב שירי החידה 
בתימן והשפיע על המשכיות יצירתם. 
בדורנו ממשיך מובהק לסוגת החידות 
)לוזי(,2  בן משה שקדי  חיים  ר'  הוא 
נמנה  והוא  חידות,  כעשרים  שחיבר 
עם המשוררים הבולטים שקמו לעולי 
תימן בארץ-ישראל. שקדי הוא משורר 
של  מקיפה   ראייה  בעל  מאוד,  פורה 
השירה  כישרון  בארץ.  המציאות 
המתגבר  במעיין  ביטוי  לידי  בא  שלו 
הצורניים  פניה  בריבוי  שירתו,  של 
בעברית  הלשוני  בעושרה  והענייניים, 
הקומפוזיציה  ובכישרון  ובערבית, 

שלו. 

שלושה שירי חידה להרב חיים שקדי1
מאת:  ד"ר יהודה  עמיר

שהעמיד  סולמי,  טוביה  היקר,  לידידי  תודתי   1

לרשותי את קובץ שירי המשורר.
ראה עליו במאמרו של טוביה סולמי, תהודה 14  2

)תשנ"ד(, עמ' 84-80. 
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]א[ הנעליים
ְׁשַּתיִם ֵהם ּבְצּוָרָתם יְָׁשרֹות                        ֲהִׁשיבּונִי ּבְִאיׁש נָׂשּוי ֲאָחיֹות    

עֲֻרּמֹות ֵהן לְעֵינֵי ּכֹל ֲחצּופֹות  וְנִבְעָלֹות ּבְפְַרֶהְסיָא ּכְַאַחת   
ְּתאֹומֹות ֵהן לְכָל זִָרים ְמזַּנֹות לְַבעֲלֵיֶהן ֲהלִיכָָתן ַּבּיַַחד   

וְֵׁשם לֵָהן ְׁשפַל עֶֶרְך ּבְזּויֹות  וְלֶַּמלְֶך ּולְעֶבֶד יְָקרֹות   
וְנִָׁשים ַטף זְֵקנִים ּגַם ּבְתּולֹות  נְִסיעָָתן ּבְיַַחד ִעם ֲאנִָׁשים   5
ּוִמְׁשּפְַחָּתן ְׁשחֹורֹות וֲַאֻדּמֹות  ְקנּויֹות ֵהן ּבְכֶֶסף ֵמֲאדֹונִים   

לְַבל ֵּתלְֵך ּפְֻרּדָה ִּביִחידּות  וְכָל ַאַחת ְקׁשּוָרה ַּבֲאחֹוָתּה   
יְלּוד ִמי"ם ִׁשי"ן וְסֹוף אֹות ַהֲהוִּי"ֹות       ְׁשִמי ָחכָם1 ּבְגִיֶמ"ל ִמי"ם ְטִרּיֹות2   

ְמבָֹרְך הּוא ּבְֵׁשם ִחַּבר לְִׁשירֹות וְָׁשלֹום ָרב לְפֹוֵתר ַהְּׁשֵאלֹות   
       

]ב[ המים
עֲלֵי ּכָל ּפָז וְֶחְמּדַת ַהּפְנִינִים  ֲהִׁשיבּונִי ּבְִאיׁש יָָקר ֲחמּוִדים   

וְִריָצתֹו ּכְעֹופֶר ַהּצְָבִאים ּוִמי יִַּׂשיג ּגְבּוָרתֹו וְיִָרים   
ּבְִמלְַחְמּתֹו לְפָנָיו ּכַּפְגִָרים וְִצבְאֹוָתיו ְרָבבֹות וֲַאלִָפים   

יְֶהא עֶבֶד לְכָל ֶמלְֶך וְָׂשִרים ּבְעֵת יְִׁשקֹוט וְיָנּוַח ְרגִָעים   
וְָׁשפֵל וְֵאין ּכְמֹותֹו ַּבּיְצּוִרים ּוִמְׁשּפְַחּתֹו ּבְיַד עַבְֵדי עֲָבִדים   5

וְהּוא עֹולֶה עֲלֵי ֻׁשלְָחן ְמלִָכים וְִדיָרתֹו ּבְַמְדֵריגַת ְׁשפָלִים   
וְֵאין לֹו ּגּוף יְמֹוֵׁשׁש ּכַּגְָבִרים וְֵאין לֹו יָד וְֹלא ֶרגֶל לְָהִרים   
לְכֻּלָם הּוא ְמָשֵרת ּבֱֶאמּונִים וְכָל נִבְָרא ּבְִשָּׁשה ַהְּקדּוִמים   

ּוִמלְַחְמּתֹו יְִרּיֹות ּכֲָאָבנִים וְהּוא ּגָדֹול וְנִָּׂשא עַל ּגְבֹוִהים   
וְַאְרמֹונֹות ְמלִָכים ּגַם וְָׂשִרים וְהּוא ּכֹובֵׁש ֲאָרצֹות לֲָאלִָפים   10

ְמַצִּפים לֹו ּכְַאְהַבת ּבֵן לְהֹוִרים ּוִבלְעָדָיו יְֶהא ֻחְרָּבן יְצּוִרים   
יְֶהא ִׂשְמָחה וְַצְהלָה לַּיְצּוִרים ּבְעֵת יֹאכַל ֲאדָמֹות וֲַאָבנִים   
ְׁשמֹו חַּיִים לְִמְׁשּפַַחת ְׁשֵקִדים וְַהּפֹוֵתר לְִחיּדַת ּבֵן יְָׁשִרים   
וְגַם יִזְּכֶה לְזֶַרע טֹוב וְנִָעים    ְמבָֹרְך הּוא ּבְַחּיִים ָהֲארּוִכים   

]ג[ הלשון                  
ְסגֻּלַת ֵאל ּבְאֹוָצָרה ַהּפְנִינָה ֲאנִי ֶאְׁשַאל עֵַדת ק�ֶדׁש יְָקָרה   

וְהּוא ֶמלְֶך ּבְַאְרמֹונֹו צְפּונָה              ֲהִׁשיבּונִי ּבְִאיׁש יָָקר וְנַעְלֶה   
וְהּוא ִאיׁש ּוַמזְִּכירֹו ְסגָנֹו3 ַהְמֻמּנָה     וְהּוא רֹוֶאה וְֹלא נְִרֶאה   

וְַהֶּסגֶן עֲבֹודָתֹו ֱאמּונָה ְמנֵַהל הּוא ּבְיַַחד ִעם ְסגָנֹו   
נְטּועָה ּבֵין ְׁשנֵי ָהִרים2 ְסגּוָרה         וְִׁשיעּורֹו ּכְִפַּסת יָד ְקַטּנָה   5

וְַדלְתֹוָתיו ְקבּוִעים לְַּׁשִמיָרה יְִׁשיָבתֹו ּבְַאְרמֹון ַהְמיָֻחד   
ְׁשמּוִרים עַל ּפְקּוּדָתֹו ּבֱֶאמּונָה         ֲחיָלֹוָתיו3 ְסִביָביו ֵהם ְמצּויִים   

לְעֵת ׁשּובֹו לְָאִביו ַּבֲחזָָרה וְכֻּלָם לֹו עֲָבדָיו לַּצְִמיתּות   
לְַהכְנָָסה ֲאָבל ֹלא לַּיְִציָאה         וְַתפְִקידֹו4 לְאֹוָצר ַהְמלֵָאה   

ּוִמּנּויֹו לְכָל חֹוָבה וְטֹוָבה וְהּוא אֹוכֵל ּוִמְתעַּדֵן ַּבֲהדָרֹו   10
לְטֹוָבתֹו וְטֹוַבת ַהּפְעֻּלָה וְהּוא נְִרֶאה זְַמּנִים ֹלא יְדּוִעים   

וְיֵׁש לֹו ּבֵית ֲחרֹוֶׁשת לְַּטִחינָה6  וְהּוא ַסָּבל וְהּוא ַמעֲִביר ּוַמכְנִיס   
וְהּוא יֹוֵׁשב ּבְַאְרמֹון ַהּצְפּונָה וְָׁשר ִׁשיִרים ּוִמְתּפַּלֵל ּבְַאְהָבה   

לְעֵת יְִׁשַאל ֲאדֹונֹו ַהְּמעֻּלָה וְהּוא נֹוֵקם לְכָל ׂשֹונֵא וְאֹויֵב   
וְלִפְעִָמים ְסרּוִחים ּכַּנְבֵילָה ּדְָבָריו ֵהם נְכֹונִים וֲַחׁשּוִבים   15
וְהּוא ָרָׁשע וְַׁשְקָרן ַּבּפְעֻּלָה וְהּוא ֶמלְֶך וְהּוא ָחכָם וְַצִּדיק   

ְמבָֹרְך הּוא ּבְֵׁשם ִחַּבר לְִׁשיָרה וְַהּפֹוֵתר לְזֶה ַהִּׁשיר נְכֹונָה   
ּבְנֵי ַאבְָרם וְׂשָָרה ַהּיְָׁשָרה : ְׁשלֹוִמי עַל ֲחִביִבים ַהּיְָקִרים   

5  בגימ"ל מי"ם טריות = בגימטריות. 4  חכם = חיים. 

7  שני הרים = הלסתות. 6  מזכירו-סגנו  = הפה.  

9  תפקידו של בית הבליעה. 8  חילותיו = השיניים. 

10  הלעיסה.

הרב שקדי וחידותיו
בשנת  לארץ-ישראל  עלה  שקדי  הרב 
תר"ע )1910(, כשהיה כבן שלושים שנה. 
הוא כיהן כרב בפתח-תקווה, ונפטר בה 
בשנת תשי"ב )1952(. בעיזבונו נמצאו 
שירים  וחמישה  ושישים  כמאתיים 
חלקם  שנה,  כשישים  במשך  שחיבר 
נחשב  הוא  בארץ.  ושאריתם  בתימן 
ביותר  החשובים  המשוררים  לאחד 
לארץ-ישראל,  מתימן  המעבר  בדור 
אם לא החשוב שבהם. שיריו משקפים 
היישוב  של  המאבק  תקופות  את 
ובפורעים  המנדט  בשלטון  העברי 
של  הנוראים  הימים  ואת  הערבים 
מנציחים  ואף  אירופה,  יהודי  שואת 
את קשיי הקליטה וההתערות בארץ-

ההיסטוריים  המאורעות  ואת  ישראל 
שהתרחשו בה.

אבותיו,  שירת  אחר  הכרוך  כמשורר 
בכל  שירים  לחבר  שקדי  השתדל 
מקובלות  שהיו  )הז'אנרים(  הסוגות 
חלקו  את  הוא  אף  ותרם  בתימן, 
כתובות  חידותיו  הדורות.3  למסורת 
יוסף  ר'  חידות  של  חזקה  בהשפעה 
והן  החידות  בנושאי  הן  בן-ישראל, 
חידותיו  וההצפנה.  הניסוח  בדרכי 
עצמים,  או  אנשים  בשמות  עוסקות 
אך לא בהלכה. מתוך כעשרים החידות 
שכתב, נביא להלן שלושה שירי חידה 
ונציע להם פתרון. אם מי מן הקוראים 
לפרסמו  נשמח  אחר,  שפיתרונן  חושב 
כתב  של  הבאים  הגיליונות  מן  באחד 

העת "אפיקים".

ובקרוב בע"ה נרחיב בסוגיה זו בספר שיריו  3

שעומד לצאת לאור.
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דמות דיוקנו של תלמיד חכמים
יוסף דחוח-הלוי

כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אף 
דבר אחד לבטלה, כל מה שברא הקדוש 
לא  כולו  שהעולם  וחומר  קל  הוא  ברוך 
נברא לבטלה. אין העולם עובר, אף הוא 
חי וקיים לעד, ממילא האדם בתוכו איננו 
עובר אורח, הגוף ישכון לעפר, אבל כלום 
ייקבר, אבל  הגוף הוא כל האדם?  הגוף 
האדם, הוא כולו, הוא בכבודו ובהודו, חי 
האדם  של  רצונו  רק  לא  עת,  בכל  הנהו 
כבודו, אף מקומו כבודו, מקומו זה ביתו, 
בביתו,  שוכן  פטירתו  אחרי  גם  האדם 
צורך  הוא  סדריו  כל  על  ביתו  וקיום 
יהא  ומטה,  שולחן  נר,  זה  בית  נשמתו, 
הנר דלוק, השולחן ערוך, המיטה מוצעת, 
האיש הלך, אך לא למרחוק כל ערב שבת 

יבוא לפקוד את נווהו.  

של  זכרו  עם  מתייחדים  אנו  הערב 
למותו  שנה  שש  במלאות  נסים  האיש 
תלמיד  היה  נסים  מעמנו.  ולהסתלקותו 
חי  בתום,  הלך  וחוקר,  סופר  חכמים, 
תורה  והרביץ  בתום,  תורה  לימד  בתום, 
לתלמידיו הרבים.  הכרתי אותו עוד בעיר 
עם  יחד  למדנו  לימים,  צעיר  היה  עדן, 
ושמעון אביזמר.  התגלה  עובדיה טוביה 
כאיש עתיר כשרונות. מופלא היה האיש 
ובשכלו  להדהים  עד  זכרונו  בכוח  נסים 
במנהגותיו  גם  המתגבר.   כמעיין  החריף 
דרך.  החן  ישר  וגם במידותיו היה איש 
בענווה  פתוח,  בלב  התבטא  שלו  האישי 
ברוח נכונה ובדיבוק לבבות.  מידות אלה 
נתחבב  והוא  לרבים  סגולה  איש  עשאהו 

על כל אדם.  

מן  היא  תימן  יהדות  למורשת  אהבתו 
המפורסמות במידה שאינה מצויה הלכה 
למעשה.  נסים התמסר לספרות העממית 
של יהדות תימן, שקד על טיפוחה באהבה 
ובטיפוחה  בבניינה  השקיע  קץ.   אין 
ובחשיפתה  היחודית  דמותה  ובעיצוב 
פענח  לעברית,  מערבית  ובתרגומה 
היה  הוא  צפונותיה.   וחשף  סתומותיה 
ותגיה  קויה  על  זו  בספרות  מופלג  בקי 

ואף בשגב פשטותה.  מופלא היה האיש 
חדש  עולם  ויצר  כלום  מלוא  שהתחיל 
באמונתו,  היה  צדיק  חדשים.   ותכנים 
התהלך ברגש, לא הרהר אחרי סדר העולם 
ואינו טורח במיצוי המידות, מוכתר היה 
עולם  לנתיבות  שואל  גדולות,  במעלות 

ולנתיבות נפשו.  

העממית  הספרות  של  בימה  שחה  הוא 
מכוח שקידה והתמדה.  בקיאות זו נקנתה 
לו בדם התמצית.  הוא היה היחיד שהבין 
והעמיק ביסודותיה ובתכניה הספרותיים 

והחנוכיים.  

מעמקא  חכם  של  שבחו  הפוסק  אולם 
באמת  חש  נאמנה  ובהתפעלות  דלבא 
אמורים,  דברים  במה  רוח.   רוממות 
ופניה.   חנופה  קורטוב  מכל  נקי  שהשבח 
כשיסודו  וטהור,  ישר  הוא  לחכם  השבח 
אותו  שברא  עולם  לבורא  והודיה  ברכה 
בצורת  יקרה  חמדה  אותה  מפואר,  כלי 

אדם.  

בקהילת  נולד  גמליאלי  בנימין  נסים 
דמת  העיר  במחוז  קטנה  עיירה  מעזבה, 
אפשר  שאי  מאליו  מובן  דבר  שבתימן.  
את  לאזכר  מבלי  זו  קהילה  על  לדבר 
נסים  של  בדמותו  המתגלמת  האישיות 
פאר  הנם  ספריו  אשר  גמליאלי,  בנימין 
ניסים  תימן.   יהדות  של  תרבותה  בגנזי 
ספרותיות  יצירות  יצר  גמליאלי  בנימין 
רוחניות שתכניהן זקיפות קומה בנושאי 
תרבות וחברה ואהבה ומסירות למורשת 
אלא  מתקיימת  אינה  זו  שלמות  אבות.  
הוא  ובאמונה,  באמת  בה  שמאמין  במי 
מצד  כלום  חסר  ואינו  עצמו  עם  שלם 
עצמו ולא בחפץ אלא באדם, הכל יש לו 
בתוך שלו, ברכות לא ביקש לעצמו, מימיו 
לא התהלך בגדולות אדרבא ברח מהם.  

עליו ועל הדומים לו ראוי לומר על דאבדין 
ולא משתכחין, תהא נשמתו צרורה בצרור 

החיים.  אמן.

על תקציב המדינה )סוף מעמוד 8(

שנה  של  ותק  בעלי  לעובדים  לאפשר 
ומעלה להשתמש בימי מחלה ו/או חופשה 
לצורך טיפול בבני משפחה חולים. הצעות 
התעסוקתי  הביטחון  את  מגדילות  אלה 
של העובדים ובמיוחד של העובדות, שהן 
מהעבודה  נעדרות  כלל  בדרך  אשר  אלה 

לצורך טיפול בבני משפחה. 
זרים  עובדים  העסקת  עלות  ייקור 

כתמריץ להעסקת עובדים ישראליים
חוק ההסדרים לשנים 2010-2009 ממשיך 
ישראל  של  הבעייתית  המדיניות  את 
כלפי עובדים זרים, בין אם מהגרי עבודה 
השטחים.  תושבי  פלסטינים  אן  ובין 
הפנים  משרד  את  מצרף  ההסדרים  חוק 
עובדים  לגרש  המוסמכים  הגורמים  אל 
פלסטינים ללא היתר ומייקר את העסקת 
מלבד  התחומים  בכל  הזרים  העובדים 
הגדלת  ידי  על  וזאת  וסיעוד,  חקלאות 
למדינה.  מעסיקים  שמשלמים  האגרות 
הגדלת עלות ההעסקה של מהגרי עבודה 
נועדה לתמרץ מעסיקים להעסיק עובדים 
יש  יקרה  שהדבר  בכדי  אך  ישראליים, 
ההיתרים  מספר  בצמצום  זאת  ללוות 
עולה  כן  כמו  זרים.  עובדים  להעסקת 
המוטלת  הנוספת  העלות  האם  השאלה 
על המעסיקים משתווה להוצאה הנוספת 

הכרוכה מבחינתם בהעסקת ישראלים.
הסיוע  העובדים:  לרעת  שינויים 
זכויות  חשבון  על   - במצוקה  למפעלים 

סוציאליות 
למפעלים  לסייע  מציע  ההסדרים  חוק 
הפיננסי- המשבר  בגלל  למצוקה  שנקלעו 
קרן  הקמת  ידי  על  העולמי,  כלכלי 
עובדים  ידי  על  במשותף  שתמומן  סיוע 
הציבורי  במגזר  המעסיקים  ומעסיקים. 
אמורים להעביר את הסכום שנחסך להם 
הבראה  דמי  תשלום  מהפחתת  כתוצאה 
לעובדים ואילו המעסיקים במגזר הפרטי 
למחצית  השווה  סכום  להעביר  אמורים 
יום חופשה של כל עובד. העובדים, מצדם, 
חופשה.  יום  מחצית  שווי  על  יוותרו 
חסכון  באמצעות  תמומן  הקרן  למעשה, 
על חשבון זכויות העובדים - מחצית דמי 
יום  ומחצית  הציבורי  במגזר  ההבראה 
חופש במגזר הפרטי )בשנים 2010-2009(. 
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הוא  הרמב"ם  של  תורה"  "משנה  ספר 
חזונו  המילה.  מובן  במלוא  מופתי  חיבור 
מה  כל  את  יכיל  שהספר  הוא  מחברו  של 
שהיהודי צריך לדעת, לא רק בזמן יצירת 
החיבור במצרים, לפני שמונה מאות שנה, 
אלא כפי שהיהדות צריכה להיות. היהדות 
שהרמב"ם מציג לפנינו היא רחבת אופקים, 
בכפיפה אחת.  בה  דרים  וההלכה  שהמדע 
דוגמה לדבר הן הלכות קידוש החודש בזמן 
שהיו קובעים את ראש החודש על פי ראיית 
הירח החדש. בחשפו את סוד העיבור בחישוב 
מפליא, בשאלה אם ייראה הירח החדש אחר 
עשרים ותשעה ימים מראש החודש הקודם 
הרמב"ם  לו,  השלושים  ביום  שייראה  או 
וְלִּבֹו  נְכֹונָה  ֶׁשרּוחֹו  ִמי  ֶׁשּכָל  "יַָדעְנּו  אומר: 
ַהּסֹודֹות,  עַל  וְלַעֲמֹד  ַהָחכְמֹות  לְִדבְֵרי  ָּתֵאב 
ֶׁשְּמַחְּׁשִבין  ַהּדְָרִכים  אֹוָתם  לֵיַדע  יְִתַאּוֶה 
ָּבֶהם, עַד ֶׁשּיֵַדע ָאדָם ִאם יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ּבְלֵיל 

זֶה אֹו ֹלא יֵָרֶאה" )תחילת פרק יא(.
הרמב"ם,  של  לעולמו  קטנה  כהצצה 
ב"מפעל  חלק  שנוטלים  מי  כל  פועלים 
משנה תורה" בהתנדבות מתוך רצון להגיש 
לקהל שוחרי תורת הרמב"ם משנה צרופה, 
בראשית  ההלכות.  של  ומבוארת  מדויקת 
המהדורה  עורכי  עיני  לנגד  עמדה  הדרך, 
הזו הוצאת ספר "משנה תורה", הנודע גם 
בכינוי "היד החזקה", על שם ארבעה-עשר 
המשתקף  המדויק  בנוסח  שבו,  הספרים 
בכתבי היד התימניים המשובחים הנודעים 
משנת  וחוקרי  התורה  חכמי  בקרב  לשם 
קאפח  יוסף  הרב  ובראשם  הרמב"ם, 
הפותחים  רבים  מפתחות  בתוספת  זצ"ל, 
בחיבור  בקלות  להתמצא  אדם  לכל  צוהר 
לחיבור  ניתוספו  השני  בשלב  ובמבנהו. 
ניקוד וכותרות לכל פרק. והשלב השלישי 
הוא  בעיצומו,  עתה  הנמצא  הפעילות,  של 
שנוסף  כיס  מהדורת  של  לאור  הוצאה 
הלומדים.  ציבור  לתועלת  קצר  ביאור  בה 
במסגרת מהדורה זו יצאו עד עתה שלושת 
המדע,  ספר  בחיבור:  הראשונים  הספרים 

ספר אהבה וספר זמנים בשני כרכים.

חלון אל השמים
על הלכות קידוש החודש להרמב"ם

מאת יוחאי מקבילי ויחיאל קארה
מפעל משנה תורה

נאמר כאן דברים אחדים על הלכות קידוש 
החודש, הכלולות בספר זמנים, שיצא לאור 
בתחילת שנת תש"ע. בראשית דבריו לחלקן 
מביא  הרמב"ם  הללו,  ההלכות  של  השני 
בהרחבה טעמים אחדים שהניעוהו לכלול 
את "סוד העיבור" בספרו. וזה לשונו בסוף 
דבריו: "ּוִמּפְנֵי ּכָל ֵאּלּו ַהּדְָבִרים, ּכֵָשר ּבְעֵינַי 
לְָבֵאר ּדְַרכֵי ֶחְׁשּבֹון זֶה, ּכְֵדי ֶׁשּיְִהיֶה נָכֹון לְכָל 
ִמי ֶׁשְּמלָאֹו לִּבֹו לְָקְרָבה ֶאל ַהְּמלָאכָה לַעֲׂשֹות 
יא,ג(. ואת הלכות  )קידוש החודש  אֹוָתּה" 
קידוש החודש בכללן הוא מסיים בקריאה: 
"ֲהֵרי ּבֵַאְרנּו ֶחְׁשּבֹונֹות ּכָל ַהּדְָרִכים ֶׁשּצְִריִכין 
לֶָהם ִּביִדיעַת ָהְרִאּיָה ּוַבֲחִקיַרת ָהעִֵדים, ּכְֵדי 
ֶׁשּיְִהיֶה ַהּכֹל יָדּועַ לְַּמִבינִים, וְֹלא יְַחְסרּו ּדֶֶרְך 
ִמּדְַרכֵי ַהּתֹוָרה, וְֹלא יְׁשֹוְטטּו לְַבֵּקׁש ַאֲחֶריָה 
ִּבְספִָרים ֲאֵחִרים. 'ִּדְרׁשּו ֵמעַל ֵספֶר יי ּוְקָראּו, 
לד,טז("  )ישעיה  נֶעְּדָָרה'  ֹלא  ֵמֵהּנָה  ַאַחת 
)קידוש החודש יט,טז(. דבריו אלה מדגישים 
את מטרתו של "ספר משנה תורה", לעסוק 
באופן כולל ושלם בכל מה שהיהודי צריך 
כולל מה שראוי שיצטרך לעשות,  לעשות, 
ולא רק בעניינים של כאן ועכשיו. עיקרו של 
ספר "משנה תורה" הוא הכרת כל התורה 
של  שאיפתה  להכרת  אמיתי  כיסוד  כולה 
התורה. במפעל הביאור של "משנה תורה", 
למלא  הציבור  על  להקל  מבקשים  אנו 

משימה זו.
מאמץ מיוחד אנו משקיעים בביאור הלכות 
מן  שהרבה  משום  בעיקר  החודש,  קידוש 
הלומדים נוהגים לדלג עליהן בגלל הקושי 
כדרכנו  לעצמנו,  קבענו  לכן,  אותן.  להבין 
את  הלומד  בפני  להציג  מפעלנו,  בכל 
האפשר.  במידת  נהירות  כשהן  ההלכות 
לצמצם  התקשינו  במיוחד,  הללו  בהלכות 
לא  ביאור,  של  צרה  למסגרת  עצמנו  את 
רק מפני שהחומר רב, אלא בעיקר משום 
מהלכי  הבנת  בעקבות  הנפש  התפעלות 
השמים תוך צפייה בגרמי השמים והסקת 
מן  וגם  ויחסיהם,  ממהלכיהם  מסקנות 
המערכת  הבנת  אל  חכמים  שהגיעו  הדרך 
תופעות  לחזות  המאפשרת  כוחם,  כפי 

חודשים,  ביותר  רב  בדיוק  שמימיות 
שהיא  מתרחשים,  שהם  לפני  שנים,  ואף 
אינה  זו  התפעלות  היום.  עד  מרשימה 
אלא  הגאומטריים,  בחישובים  מתמצית 
האדם  של  מעמדו  את  להכיר  כדי  בה  יש 
בעולמו של הקדוש ברוך הוא, לשאוף אל 
לדעת  אהבה  להתמלא  האינסופי,  הנצח 
את השם, להכיר אותו ולדבוק בו, כשיראה 
מסעירים  גילויים  לנוכח  באדם  מפעמת 

אלו )ראה יסודי התורה ב,ב; ד,יב(. 
לי מזה?", הרמב"ם  יצא  על השאלה "מה 
משיב: "ומה שאמרתם: מה יצא מזה? כבר 
הסתכל  ואמר:  בברייתא  מאיר  ר'  באר 
מי  את  מכיר  אתה  כך  שמתוך  במעשיו, 
שאמר והיה העולם" )שו"ת הרמב"ם קנ(. 
היום אנו רגילים להשפיל את מבטנו לעבר 
ואילו  פיו,  על  מעשינו  את  ולכלכל  השעון 
אבותינו נהגו לזקוף את מבטם ולשאת את 
בהפניה  השמים.  אל  מעלה,  כלפי  עיניהם 
זו, ניתנת לאדם הזדמנות להביט לעומק על 

מקומו ביקום. 
בדברים  הקוראים  שימצאו  מקווים  אנו 
הבאים פתח ועניין להבין יותר את העולם 
הסובב אותנו. להלן קטעים מן ההקדמה 

לסוד העיבור במהדורה זו:
מתחילה  זה  מפרק  ומושגים.  הקדמות 
תמצית "סוד העיבור", תחזית מראה הירח 
ראה  הביאור,  לדרך  חודש.  ראש  ליל  בכל 
להלכות  ובהקדמה  זה  לספר  בהקדמה 
מובאים  שלהלן  הדברים  החודש.  קידוש 
בפשטות הנחוצה ובדיוקים הראויים לסוג 
ראה  ההקדמות,  להשלמת  ביאור.  של  זה 
איור א,ג, סיבוב הירח ומופעיו, ובהקדמות 

לפרק ו )בייחוד הסימונים המתמטיים(.
כדי  המבט.  ונקודת  השמים  מערכת 
להסביר את תנועת הכוכבים מנקודת מבטו 
סובב  שהכול  הארץ,  מכדור  הצופה  של 
)אסטרונומיה(  התכונה  חכמי  בנו  סביבו, 
גלגלים,  של  מורכבת  מערכת  הקדמונים 
כדוריים  שמימיים  גרמים  למעשה  שהם 
הנעים  כוכבים  נמצאים  ובהם  שקופים, 
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התורה  יסודי  )ראה  הגלגל  תנועת  לפי 
כמסלול  ל'גלגל'  נתייחס  בביאור  ג,א-ח. 
המעגלי של הכוכב(. לפי התפיסה העתיקה, 
והכול  היקום  במרכז  נמצא  הארץ  כדור 
שנה,  מאות  כחמש  לפני  סביבו.  סובב 
ונקבע שהשמש נמצאת  נשתנתה התפיסה 
תורת  קבעה  כבר  והאמת,  היקום.  במרכז 
היחסות המודרנית שהמרכז הוא הנקודה 
שאנו רוצים שתהיה המרכז ושהכול תלוי 
הבאות  ההלכות  לכן,  המבט.  בנקודת 
המובאות מנקודת מבטו של הצופה מכדור 
הארץ, שנראה לו שהשמש מסתובבת סביב 
כדור הארץ, תקפות אף בימינו. נוסף על זה, 
נעשים  מכדור הארץ  הירח  צפיית  חישובי 
לשם הפשטות מכדור הארץ, שהירח סובב 
זה  במקרה  השמים  מערכת  דגם  סביבו. 
אינו משמעותי, ודי בו כדי לחשב את מועד 
"אין מטרתנו  רבנו:  כדברי  הירח,  היראות 
להודיע צורת מציאות הגלגלים היאך היא, 
דגם[  ]=מודל,  תכונה  להניח  מטרתו  אלא 
סיבוביות  התנועות  שיהיו  אפשר  שבה 
יהיה  לעין,  הנישג  את  ותואמות  ואחידות 
)מו"נ  יהיה"  לא  או  ]במציאות[  כך  הדבר 

ב,כד; וראה להלן יא,יד(.
הגדרת  שיטת  רוחב.  וקווי  אורך  קווי 
משמשת  זו  שיטה  כדור.  גבי  על  המיקום 
)כגון  הארץ  כדור  על  מסוים  מקום  לציון 
מיקום  לציון  או  יא,יז(  להלן  ירושלים, 
כוכב בכיפת השמים )מיקום השמש והירח 
בכל הפרקים(. האורך הוא הזווית, בין °0 
או  מזרחית  מקום,  אותו  של   ,°360 לבין 
הארץ,  )בכדור  ייחוס  קו  כלפי  מערבית, 
קו הייחוס המוסכם כיום הוא קו גריניץ', 
הנקרא על שם רובע בעיר לונדון שבאנגליה 
של  הזווית  הוא  הרוחב  בו(.  עובר  שהוא 
דרומית,  או  צפונית  אותו מקום במעלות, 
ביחס לקו המשווה )בלשון הרמב"ם: "הקו 

השווה"(.
כדור  של  איור 
לצורך  הארץ 
מקומה  ציון 
ירושלים  של 
מצביע(,  )חץ 
ירושלים נמצאת 
 35 אורך  בקו 

ובקו רוחב 32. 
האורך  קווי 

וקווי הרוחב ומשמעות זוויותיהם. 
באיור הבא ניתן לראות רשת של קווי אורך 

הירח ביום השלושים מן החודש הקודם(.
התנועה היומית הנראית של הכוכבים

העומד  אדם  לראות  ניתן  שלמטה,  באיור 
ימין(.  )מצד  בחלל  והכוכבים  בירושלים 
הארץ  מכדור  הצופה  של  מבטו  מנקודת 
והכוכבים  נח  הארץ  כדור  באיור(,  )א' 
נעים ממזרח למערב. מנקודת מבט אחרת 
)ב' באיור(, של צופה העומד מחוץ לכדור 
עצמו  סביב  מסתובב  הארץ  כדור  הארץ, 
ממערב למזרח נגד כיוון השעון, והכוכבים 
לראות ששתי  ניתן  בחלל השמים.  נייחים 
תופעת  להסברת  שקולות  האפשרויות 

תנועת הכוכבים.
כדי  למעלה  הציר  מוטה  שלמטה  באיור 
לאפשר לראות את מישור הצפייה )מישור 
)לפי  מארץ-ישראל  הצופה  של  האופק( 

אפשרות א'(.

ממזרח  השמים  את  חוצה  נראה  הכוכב 
למערב בזווית התלויה במיקומו של הצופה. 
אילו היה הצופה נמצא בקו המשווה, היה 
בדיוק  לו הכוכב חוצה את השמים  נראה 
ממזרח למערב. המישור החוצה את השמים 
מעל לראש הצופה מסומן כטבעת אפורה. 

זהו קו חצי השמים.

קו המשווה השמימי.
קו המחבר מנקודת המבט של הצופה את 
נקודת המערב.  עם  באופק  נקודת המזרח 
נראה  הוא  הארץ  כדור  של  המשווה  בקו 

 .°10 מציין  מהם  אחד  שכל  רוחב  וקווי 
לבין  בין הקווים  באיורים, מתואר הקשר 
חצאי  בשני  העוברים  המעגלים  המעלות: 
הכדור לאורכו ולרוחבו מחולקים ל°360-. 
את  ימינה  מעט  סובבנו  שבאמצע,  באיור 
כדור הארץ כדי לתאר את הזוויות. הנקודה 
מציינת את ירושלים. באיור שלמטה, ניתן 
בזוויות:  הרוחב  קו  משמעות  את  לראות 

הזווית שקו הרוחב של ירושלים עובר דרכה 
היא °32. באיור שלמטה, ניתן לראות את 
שקו  הזווית  בזוויות:  האורך  קו  משמעות 

האורך של ירושלים עובר דרכה היא °35

חיתוך הכדור ומבט מלמטה בחלק החתוך, הזווית 
היא °35. 

הנראה  החלל  של  הפשטה  השמים.  כדור 
ככדור בעל רדיוס עצום שמרכזו הוא כדור 
מכדור  לצופה  הנראה  הכדור  חצי  הארץ. 
הארץ נקרא "כיפת השמים". גם כיום, אף 
על פי שידוע שכיפת השמים אינה ממשית, 
להמחשה  משמש  השמים  כדור  דגם 
הצופה  של  המבט  מנקודת  ולחישובים 
מכדור הארץ כאילו הכוכבים קבועים על 

כדור זה. 
יש לתת את הדעת לעובדה שקווי האורך 
מרחקים  לציין  יכולים  הללו  והרוחב 
זוויתיים בין מקומות, כהפרש בין נקודות 
לקווי  בדומה  המקומות.  שני  של  הציון 
קווי  לסמן  ניתן  הארץ,  כדור  על  הרשת 
רשת על כדור השמים ולציין את המרחק 
הזוויתי על כיפת השמים בין השמש לבין 
ייראה  לקבוע אם  יסייע  זה  )מרחק  הירח 
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כאנכי לאופק וכעובר בדיוק מעל ראשו של 
הצופה. לצופה מארץ-ישראל, הנמצאת על 
קו רוחב 32, נראים הכוכבים נעים ממזרח 
למערב בזווית נטייה של °32 )ראה איורים(. 
קו מזרח-מערב, הנוטה בזווית הרוחב של 

הצופה, נקרא "קו המשווה השמימי".
את  לראות  ניתן  הבא,  שבעמוד  באיור 
השמים, הנראים כחצי כדור, מנקודת מבטו 
של הצופה מארץ-ישראל. מסלול תנועתם 
היומית של הכוכבים נראה כשהוא מוטה 

ב°32-.
השמים.  כדור  על  הכוכבים  מסלולי 
כיפת  אל  הארץ  מכדור  הצופה  מבחינת 
בחלל  מעורבות  תנועות  שלוש  השמים, 
העולם: א( התנועה היומית )זריחת השמש 
ותנועת  ומהלכו  הירח  הופעת  ושקיעתה, 
המוסברת  הלילה(,  במשך  הכוכבים 
בסיבוב כדור הארץ סביב צירו; ב( התנועה 
בלילה,  הופעתו  )זמן  הירח  של  החודשית 
בסיבוב  המוסברת  הופעתו(,  ומקום  גודלו 
התנועה  ג(  הארץ;  כדור  סביב  הירח 

השמים  בכיפת  השמש  )מיקום  השנתית 
במהלך השנה ואורך היום( ותופעת העונות 
)=תקופות( המשתנות )ראה הקדמה לפרק 
ט(, המוסברת בעובדה שהשמש מקיפה את 

כדור הארץ פעם אחת בכל שנת שמש. 
היומית  בתנועה  היומית.  התנועה  א. 
נראים השמש והירח נעים ממזרח למערב, 
במשך  נעים  נראים  הכוכבים  שאר  ואילו 
כיום  מוסבר  היומי  המסלול  הלילה. 
בעובדה שכדור הארץ מסתובב סביב צירו 
שעות.  כ-24  במשך  אחד  סיבוב  ומשלים 
ואכן, למי שצופה מכדור הארץ, הכוכבים 
נראים נעים ממזרח למערב, בניגוד לכיוון 
ההסבר  הקדמונית,  )בתפיסה  הסיבוב 
קבוע,  הארץ  שכדור  היה  היומית  לתנועה 
המכונים  השמים,  שבכיפת  והכוכבים 
וראוי  אותו(.  מקיפים  המקיף",  "הגלגל 
לזכור שהן הירח הן השמש נראים לצופה 
מקבילים  בקווים  היום  במהלך  כנעים 

מן  להתעלם  כדי  השמימי.  המשווה  לקו 
התנועה היומית, עלינו לעקוב אחר מקומו 
של הכוכב בדילוגים של 24 שעות )למעשה, 
23 שעות ועוד 56 דקות, כמשכו של סיבוב 

כדור הארץ סביב עצמו(.
ב. התנועה החודשית. בתנועה החודשית 
נראה לעין הצופה מכדור הארץ רק חלקו 
השמש.  לכיוון  הפונה  הירח  של  המואר 
בתחילת החודש מופיע הירח במערב לאחר 
התנועה  ועקב  ביותר,  דק  השמש  שקיעת 
היומית של הארץ הוא שוקע במערב תוך 
הירח  של  גודלו  ואילך  מכאן  קצר.  זמן 
עד  וגדל  הולך  והוא  ליום,  מיום  משתנה 
א,ג(.  לעיל  איורים  )ראה  החודש  אמצע 
עולה  כעיגול  נראה  הירח  החודש  באמצע 
במזרח בתחילת הלילה עם שקיעת השמש 
מופיעים  והשמש  שהירח  מפני  במערב, 

בכיוונים מנוגדים ביחס לכדור הארץ.
ג. התנועה השנתית. בתנועה השנתית ניתן 
לראות שהשמש זורחת ושוקעת במקומות 
השנתי  ושהמסלול  השנה  במשך  משתנים 
המסלול  מן  כ°5-  עד  נוטה  השמש  של 

החודשי של הירח. 
הכוכבים,  כל  שבת.  וכוכבי  לכת  כוכבי 
הצפון,  כוכב  מלבד  והירח,  השמש  כולל 
המשווה  לקו  מקבילים  בקווים  נעים 
בשעה  מיקומם  את  נסמן  אם  השמימי. 
לבדוק  ונשוב   ,21:00 כגון בשעה  מסוימת, 
 4 )פחות  שעות   24 לאחר  מיקומם  את 
מופיעים  רבים  שכוכבים  נראה  דקות(, 
מסוימים  וכוכבים  מקום,  באותו  בדיוק 
זזו מעט ממיקומם הקודם. הכוכבים שלא 
נעו נקראים "כוכבי שבת", משום שמקומם 
כמעט ואינו משתנה במשך השנה. בפועל, 
מקומם משתנה מעט מאוד במשך עשרות 
הכוכבים  ג,ז(.  התורה  יסודי  )ראה  שנים 
כ'עצמאית',  מתבררת  ותנועתם  שנעו, 
הצופה  מבחינת  לכת".  "כוכבי  נקראים 
השמש,  הם:  הלכת  כוכבי  הארץ,  מכדור 
וצדק  נוגה  מאדים,  חמה,  שבתאי,  הירח, 
במרכז  ממוקמת  שהשמש  התפיסה  )לפי 
היקום, כדור הארץ הוא כוכב לכת(. ציון 
מפת  פני  על  הלכת  כוכבי  של  מקומם 
מכוכבי  מורכבת  )המפה  הקבועה  השמים 
השבת( בשעה קבועה בכל יממה מציין את 
מסלול הכוכב. כך מצוין גם מסלול השמש, 
"מסלול  או  המזלות"  "מסלול  גם  הנקרא 
בהקדמות  להלן,  שנסביר  כפי  הִמלְֶקה", 

לפרק טז. 

גלגל המזלות. דימוי ציורי של שתים-עשרה 
קבוצות של כוכבים בכדור השמים, הנראים 
על  כנמצאים  הארץ  מכדור  הצופה  לעין 
רצועה מעגלית שעליה נעה השמש המקיפה 
את כדור הארץ. חיבור קווים של הכוכבים 
עשוי להניב, עם דמיון רב, קווי ִמתאר של 
טלה,  השמות  התקבלו  כך  מוכרת.  צורה 
שור וכו'. כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, 
וכל נקודה בכדור הארץ חולפת על פני גלגל 
כוכבים  קבוצת  כל  אחר:  לשון  המזלות. 
בכל  אחת  פעם  הארץ  כדור  את  מקיפה 
יום, כלומר פעם אחת בכל 24 שעות, אך 
ניתן לראות את הכוכבים רק בלילה בגלל 
אורה העז של השמש המעלים מעינינו את 
אורם. כל מזל מתפרס על פני °30 )שלושים 
מעלות( ממעגל השמים המחולק ככל מעגל 
 .°30 למערב  ממזרח  נע  מזל  כל  ל°360-. 
שאין  פי  על  אף  לקבוע,  בידנו  שיש  נמצא 
רקע  על  השמש  את  לראות  יכולים  אנו 
שהשמש  הכוכבים  קבוצת  מהי  הכוכבים, 
"נעה" עליה, ובמילים אחרות מהו מזלו של 
הן את  לזהות  אותו החודש, שהרי אפשר 
שקיעת  לאחר  במערב  המופיעה  הקבוצה 
במזרח  המופיעה  הקבוצה  את  הן  השמש 
לפני זריחת השמש. מזלות שונים מופיעים 
"נעה"  השמש  כלומר,  שונים.  בחודשים 
בכל  אחת  כמעלה  המזלות  גלגל  פני  על 
איור(.  ראה  ימים;   365 במשך   °360( יום 
שונות  משמעויות  ייחסו  האסטרולוגים 
הכוכבים  של  ולכוחם  למזלות  ומשונות 
הרמב"ם  האדם.  של  עתידו  את  לקבוע 
באסטרולוגיה  לעיסוק  תוקף  בכל  התנגד 
)תשובה  זרה  עבודה  של  סוג  בה  וראה 
ה,ב; עבודה זרה יא,טז. וראה ביאורנו שם, 

איגרת לחכמי מונטשפלייר(.
הצופה והתנועה השנתית. באיור שלהלן, 
העשוי לפי תבנית תנועת כדור הארץ סביב 
במרכז  השמש  את  לראות  ניתן  השמש, 
היקום ואת מסלולו של כדור הארץ סביבה 
)מקווקו( בשנת שמש אחת. השנה מחולקת 
והלילה  היום  אורך  לפי  תקופות  לארבע 
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התחלות  ו(.  לפרק  ביאור  לעיל,  )ראה 
הלועזי:  השנה  בלוח  קבועות  התקופות 
הראשון,  השוויון  יום  במרס,   21 ביום 
תחילת תקופת ניסן; ביום 21 ביוני, היום 
ביום  הארוך בשנה, תחילת תקופת תמוז; 
תחילת  השני,  השוויון  יום  בספטמבר,   23
היום  בדצמבר,   22 וביום  תשרי;  תקופת 

הקצר בשנה, תחילת תקופת טבת. 
תנועת כדור הארץ סביב השמש. 

באיור שלמטה, כדור הארץ סובב סביב השמש 
במסלול המקווקו נגד כיוון השעון. שנים-

זה.  במסלול  מסומנים  מיקומים  עשר 
תחילות ארבע תקופות השנה מסומנות.

במרכז,  ממוקמת  השמש  שלמטה,  באיור 

השעון  בכיוון  סביבה  סובב  הארץ  וכדור 
)כיפת  השמים  ברקע  המקווקו.  במסלול 
השמים( רצועה המזלות. מיקומו של כדור 
זה  ביום  מסומן.  באפריל   21 ביום  הארץ 
טלה  מזל  של  בסיומו  נמצאת  השמש 
ובתחילתו של מזל שור, במובן שתואר לעיל 
בפסקה אודות גלגל המזלות. זו משמעותו 
מכדור  היוצא  בנקודות  המסומן  הקו  של 
דרך  עובר  שחור(  כעיגול  )מסומן  הארץ 
השמש אל גלגל המזלות: השמש נראית על 

רקע תחילת מזל שור.
שהשמש  מדגם  המעבר  שלמטה,  באיור 

הארץ  שכדור  לדגם  במרכז  בו  ממוקמת 
של  מבטו  מנקודת  במרכז.  בו  ממוקם 
ניתן  השמש,  לכיוון  הארץ  מכדור  צופה 
השמים.  כיפת  פני  על  השמש  את  לראות 
ושנים-עשר  מצויר,  השמים  מכיפת  חלק 
המקומות המדומים של השמש כפי שהיא 
נראית מכדור הארץ ב-12 מיקומיו. נתבונן 

מכדור  לצופה  השמש  במיקום  לדוגמה 
תחילת  יום  בספטמבר,   23 ביום  הארץ 
תקופת תשרי. ביום זה, השמש נראית על 
כיפת השמים בקצה הקו המקווקו )העובר 
לכיפת  השמש  דרך  הארץ  כדור  ממיקום 
השמים( כעיגול שחור בעל קרניים. חודש 
לאחר מכן כדור הארץ נע נגד כיוון השעון 
למקום המסומן בספרה 1, והשמש נראית 
אז במקום המסומן בספרה 2. כך במהלך 
"נעה"  היא  כאילו  השמש  תיראה  השנה 

ברצועת שמים זו נגד כיוון השעון. 
הארץ  כדור  את  להציב  גם  שניתן  מכאן 

במרכז ואת השמש כ"נעה" על פני רצועה 
נראית  השמים  כיפת  של  זו  רצועה  זו. 
הכוכבים  מקבצי  שבת.  כוכבי  זרועה 
נקראים  דמיוניים  בקווים  וחיבורם  הללו 
שמם  על  נקראת  והרצועה  "מזלות", 
נקרא  השמש  ומסלול  המזלות",  "רצועת 
האיור  טז.  בפרק  אותו  )נבאר  "ִמלקה" 

למטה מדגים זאת(.
המזל הנראה לצופה המביט לכיוון האופק 
קבוצת  השמש.  שקיעת  לאחר  במערב 

לאחר השקיעה  במערב  הנראית  הכוכבים 
היא מזל אריה. מכאן ניתן להסיק שהשמש 

נמצאת במזל בתולה.
המתבונן  היומית.  והתנועה  הצופה 
כעשרים דקות לאחר השקיעה החל מיום 
במקום  בשמים  רואה  בספטמבר,   23
שקיעת השמש את כוכבי מזל אריה, אחר 

ששקע מזל בתולה יחד עם השמש.
המתבונן ברצועת המזלות בלילה רואה בכל 
שישה  כלומר  רצועה,  חצי  רק  זמן  נקודת 
מזלות, כיוון שהאדם יכול לראות בכל נקודת 

בתמונה  השמים.  מכיפת  מחצית  רק  זמן 
שהיא  כפי  המזלות  רצועת  נראית  הבאה 
בהתאם  מארץ-ישראל  צופה  לעין  נראית 

למיקומה של ארץ-ישראל בכדור הארץ.
למטה: מבט של הצופה מארץ-ישראל

בגלגל המזלות. הצופה המביט אל האופק 
בכיוון מזרח רואה את כוכבי המזלות נעים 
בנטייה המותאמת לקו המשווה השמיימי.

המזל הנראה לשצופה המביט לכיוון האופק 

קבוצת  השמש.  שקיעת  לאחר  במערב 
לאחר השקיעה  במערב  הנראית  הכוכבים 
היא מזל אריה. מכאן ניתן להסיק שהשמש 

נמצאת במזל בתולה.
האחרונה  בעת  זכה  תורה  משנה  *מפעל 
ב"פרס לתרבות יהודית" של משרד החינוך 
הי"ד"  אגרסט  יעקב  שם  "על  והתרבות 
השופטים  של  בנימוקיהם  תש"ע.  לשנת 
בוועדת הפרס נזכרים מאפייני המפעל: "על 
היוזמה להפיץ את התורה שבעל פה בצורה 
עמוקה אך עממית, על המסירות המתמדת 
בהפעלת חוקרים ותלמידי חכמים בעבודה 
החשובה הזאת, ועל שיתוף הפעולה שיצר 
עם אנשים ומוסדות המייצגים מגוון רחב 
ולקריאה  לפרטים  והשקפות".  שיטות  של 
אתר  ראו  ופועלו,  המפעל  על  נוספת 
 .www.mishnetorah.com האינטרנט: 
באתר:  בברכה  יתקבלו  ותיקונים  הערות 
בטלפון:  או   rambam4u@gmail.com

.077-4167003
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לבוש בגדיו של הגר"י קאפח זצ"ל
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א )נוסח מקוצר(

"בתלמוד, מועד קטן כד., מסופר על רבי 
חנינא,  רבי  של  מפטירתו  ששמע  יוחנן 
וקרע  וחשובים  יקרים  בגדים  לבש  ומיד 
בהם שלושה עשר קריעות. וששאלוהו ע"כ 
השיב "אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה", 
הייתי  אשר  חשוב  אדם  הלך  כלומר 
מפחד ממנו, מפאת קושיותיו )רש"י(. אך 
הגדולה  לדמותו  בהקשר  להוסיף  יורשה 
ירא  שהייתי  זצ"ל  מארי  של  ורבת-אנפין 
ומפחד ממנו כפי שחוו או חווים או עוד 
יחוו רבים לאחר פטירתו. כך שכל אימת 
שמזכירים ונזכרים לתלמידי חכמים שבנו 
אף  חימום  בשעת  כקריעה  נחשב  הדבר 
שאינה שעת פטירה. ואמנם, נוהגים היינו 
לשאול את מארי זצ"ל בטלפון, כמעט יום 
וזמן  למעשה.  הלכה  שהן  בשאלות  יום, 
מה לפני הסתלקותו, הנהגנו בביהמ"ד של 
למארי  להתקשר  אונו  בקרית  שישי  יום 
ה"צפנת פענח" שלנו בשעת הלימוד, והוא 
היה מבאר ומבהיר את הספקות. ואכן עד 
עצם היום הזה, כל אימת שאנו אומרים 
מארי אמר, מארי כתב, מארי נהג כך, גם 
לאחר שנתבקש לישיבה של מעלה הדבר 
נחשב כשעת חימום. מי יתן לנו חליפתו, 
מהמאור  נתיתמנו  תמורתו.  לנו  יתן  מי 
או  מקום  כל  המתגבר.  מהמעין  הגדול, 
סוגיה שבה נשאל, הוא כבר נמצא, וכבר 
מדברי  הימים,  משכבר  זאת  על  העיר 

הראשונים. ולכן "מסתפינא מיניה". 
כאמור, כשרבי חנינא הסתלק מן העולם 
זהו  קריעות.  עשרה  שלש  יוחנן  רבי  קרע 
רבי חנינא שעליו מספרת הגמ', ב"ק צב., 
בקוצר  העולם  מן  הסתלק  מבניו  שאחד 
ואמר  הדין  את  עליו  והצדיק  ימים, 
שהוא  משום  הוא  אותו  שפקד  שהאסון 
קנא:,  שבת  וכן,  עתה.  בלא  תאנה  קטף 
וידום  מבנותיו,  אחת  שהסתלקה  בשעה 
אף  על  הדין.  את  עליו  -קיבל  חנינא  רבי 
וכי  דומם,  הוא  מדוע  שאלתו  שאשתו 
שזהו  ומסתבר,  מביתך?!.  יצאה  תרנגולת 
בלי  האדם,  גוף  על  השכל  שלטון  דרך 
רגשנות, המהווה מסך מפני ֵשכֶל התורה. 
כשם שאצל אהרון הכהן בעת ששני בניו 
"וידום  ימים  בקוצר  נסתלקו  הצעירים 

נוסחאות  )לפי  אונקלוס  תרגם  אהרון" 
הצדיק  כלומר,  אהרון",  "ושבח  ישנות( 
עליו את הדין ואמר "הצור תמים פעלו" 
בשכליות מוחלטת. ואין לחשוד בו בחוסר 
רגישות, כי ודאי רגיש היה ולא רגשן. פעל 
כך  ואכן  רגשנות.  ולא  רגישות  עם  בשכל 
היה אחת מתכונות היסוד של מארי זצ"ל 
חושבים  שיש  אף  רגשנות.  ולא  שכליות 
אינו  הדבר  רגיש,  היה  לא  שהוא  בטעות 
דמעה  מזיל  ראיתיו  בעיני  אני  כי  נכון 
אבל באיפוק. כל זאת כאמור מכח שלטון 
שראיתיו  אימת  כל  וכך  הגוף.  על  השכל 
כיצד הוא שולט על גופו, וכמה אני רחוק 
ממעלה זו, מסתפינא מיניה. והייתי שואל 
זצ"ל,  מארי  ואיפה  אני,  איפה  עצמי  את 
אחד,  בגד  זהו  בי.  נאחז  היה  עצום  פחד 

בגד של תורה, של מארי זצ"ל.
דייקנות  לבש,  הוא  שני  בגד  עוד  אולם 
בתפילה,  דייקנות  על  אצ"ל  אדירה. 
לה.  דומה  שאין  בזמן  דייקנות  על  אלא 
בני  של  מצוה  לבר  מארי  את  כשהזמנתי 
שבע  לשעה  בהזמנה  צויין  הי"ו,  נוחם 
עשרה  עד  מוקדם  באולם  הייתי  בערב. 
לשבע. הלכתי לביתי לא הרחק מהאולם 
כדי להחליף את בגדי, ופחדתי שמא מארי 
הגעתי  כדרכו.  בדיוק  שבע  בשעה  יגיע 
כבר  ומארי  ועשרה  שבע  בשעה  לאולם 
טרם  המסיבה,  בעל  ואנוכי  באולם,  ישב 
אומר  מה  מיניה  מסתפינא  ומיד  הגעתי, 
הזמנת  אתה  אמר,  מיד  הוא  אדבר.  ומה 
לשעה שבע, איפה שבע?!. אגב, כל אימת 
שמארי ואני היינו מוזמנים למסיבה אחת, 
אם  והיה  מוקדם.  לצאת  משתדל  הייתי 
איחרתי, הסברתי את עצמי, פקקי תנועה 
מארי  בשביל  אך  אחרים,  עיכובים  ועוד 
זצ"ל היו אלו תירוצים! ותמיד טען שאני 
מורגל לאחר. ואכן הייתי תמיד "מסתפינא 
מיניה" מתיירא מהמבט החודר שלו. וזאת 
לא רק בחייו, אלא אף במיתתו מסתפינא 
בשעה  שההלויה  הודיעו  בתחילה  מיניה. 
אחת וחצי, אחר כך הודיעו על שינוי בשעה 
להגיע  בכדי  לדרך  יצאתי  כבר  אך  אחת. 
חריצות  ורבע,  אחת  בשעה  התכנון  לפי 
מצידי שלא אגע באיחור אחרי אחת וחצי. 

הגעתי כמתוכנן מראש בשעה אחת ורבע. 
המיטה  על  היתה  כבר  זצ"ל  מארי  וגופת 
בשעת  אפילו  מיניה"  "מסתפינא  והייתי 
מותו. כי לא רק שעת חימום הוא הקובע, 
חשבון  עשיית  של  רגע  וכל  שעה  כל  אלא 
הבגד  זהו  הזה.  הענק  מול  מי אתה  נפש, 

השני שעליו צריך לקרוע קריעה נוספת. 
בגד שלישי - מידת השקילות, צריך לקרוע 
אין  בדבריו,  ומדוד  שקול  היה  כי  כנגדה 

אצלו אמירת דברים ללא שקול דעת.
האצילות  כנגד  לקרוע  יש   - רביעי  בגד 
הן  בו  שהבחין  למי  בו  שהיתה  והענווה 

בישיבתו הן בהליכתו ובכל אורחותיו. 
בו.  שהיתה  הנימוס  מידת   - חמישי  בגד 
לעולם לא נכנס לתוך דברי חברו. לעולם 
בזמן  אפילו  צועק  שאני  כפי  יצעק  לא 
לדבר  יכול  איני  אלו.  כברגעים  ביקורת 
אף  שמא  יתקבלו,  ודברי  כמוהו  בשקט 
היה  מארי  באולם.  נשאר  היה  לא  אחד 
מדבר בשקט, כאשר כולם היו מטים את 
מיניה"  "מסתפינא  לכן  כאפרכסת.  אזנם 
כי מי יכול להגיע לדרגה הזו, עם פערים 
עצומים אלו. עם הבחרי לראשונה למועצת 
הרה"ר אמרתי לעצמי אולי אלמד ממארי 
ואכן  זצ"ל לא להיכנס לתוך דברי חברי. 
אני משתדל לנהוג כך, אך קשה להתמיד 
להתווכח  נוהגים  למועצה  חברי  כי  בכך, 
בקול, כשכ"א נכנס בדברי חברו, כהרגלם 
מקדם בישיבות. ולא אחת חששתי שמא 
זצ"ל  מארי  בנימוסי  לנהוג  אתמיד  אם 
תהיה  האמת  ואולי  ישמעו,  לא  דברי 
רבות.  פעמים  במבוכה  והייתי  נעדרת, 
הרה"ר  במועצת  ישב  זצ"ל  כשמארי  אך, 
וכשקיבל רשות הדיבור, כולם הטו אוזנם 
כאפרכסת, לא כן אצלי. ולכן "מסתפינא 
מיניה" ויש לקרוע קריעה חמישית נוספת 
מידת  אובדן  על  נוסף,  חמישי  בבגד 

הנימוסין. 
בגד שישי - שקידה בתורה. היה מתוכנן 
כמותו.  מאין  ושקדן  בהתנהלויותיו, 
שקבע  התכנון  ולפי  מנוצל,  היה  רגע  כל 
לעצמו. כשהגעתי לארה"ב נפגשתי שם עם 
)זצ"ל( משיקאגו,  סולוויצ'יק  הרב אהרון 
ודברנו בין היתר על מארי זצ"ל. וכך אמר, 
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ליהדות.  יש  ענק  איזה  יודעים  לא  אתם 
די לנו בשקידתו, שלא לדבר על פרסומיו 
שאינו  עצומה  שקידה  איזו  החשובים. 
תורה.  רק  חייו  וכל  בפוליטיקה  מעורב 
זהו בגד נוסף, השקידה בתורה שעליו אנו 

צריכים לקרוע קריעה נוספת. 
מתפעלים  כולנו  החריצות.   - שביעי  בגד 
מההספק שלו בפרסומיו, חרוץ שאין דומה 
לו. שוכבים אצלי מאמרים ותשובות שאיני 
מספיק לסיימם בשל לחץ השואלים, עוד 
מארי  של  מידתו  ואילו  אחד.  ועוד  אחד 
שקיבל  ביום  שכרו",  תתן  "ביומו  זצ"ל 
את השאלה, באותו יום כתב, ובאותו יום 
כבר מוכן למשלוח. איפה אנו לעומתו ולכן 
מסתפינא מיניה. ההספק שלנו הוא אפס 

לעומת ההספק שלו. 
להשכים  זריזותו  הזריזות.   - שמיני  בגד 
זריזותו  תורה,  ללמד  שחר  עם  בוקר  כל 
לכתיבה, זריזותו לכל עיסוק ועיסוק שבו 
מסרה  לישראל  הרה"ר  לדוגמא,  עסק. 
לבדוק  דיינים  שני  ולעוד  זצ"ל  למארי 
בחינות של נבחנים לדיינות. מארי בדקם 
חלף  חבריו.  כן  לא  בזמן,  והחזירם  מיד 
מחברות  את  החזירו  טרם  ממושך  זמן 
מועצת  לבג"ץ,  עתירה  הוגשה  הנבחנים. 
הדיינים  את  לשלוח  החליטה  הרה"ר 
עד  שם  שיסתגרו  מלון,  לבית  הבודקים 
הסכימו,  הם  הבדיקות.  את  שיסיימו 
מארי סרב. הוא ראה בכך בזבוז זמן יקר, 
מוכן  והוא  המחברות  בדק  שכבר  וטען 
שחבריו  אחרי  ולבדוק  לחזור  עת  בכל 
יעירו הערותיהם. וכך היה, חבריו הסתגרו 
בסדר  והמשיך  בביתו  נשאר  והוא  במלון 
לחזור  הספיק  זאת  ובכל  העמוס,  יומו 

ולבדוק בזמן והכל בזכות זריזותו. 
בגד תשיעי - הסתפקות במועט. לו ראיתם 
היאך היה אוכל ומתנהג באכילתו. אציין, 
כשעלתה הצעה לצאת לתימן באתי לפניו 
להודיעו על כך שיש תכניות לנסוע לתימן. 
לשם,  לצאת  מוכן  הוא  אם  שאלתיו 
בספרו  שהפגין  הגדולה  הערגה  לנוכח 
ההצעה  את  דחה  הוא  תימן".  "הליכות 
"אין מה לחפש שם, היא ארץ  וכל:  מכל 
טומאת העמים, הדבר החשוב שהיה שם 
כבר  ואלו  ומורשתה,  תימן  יהדות  היא 
עניינה אותו הנוסטלגיה,  לא  אינם שם". 
בצור  להידבק  ורק  בתורה  העיסוק  אלא 
מעבר  היה,  במועט  מסתפק  העולמים. 

לזה, לא היה צריך מאומה. 

- ענוותנות. בעת ההלויה של  בגד עשירי 
אשכנז.  מרבני  אחד  לי  שח  זצ"ל  מארי 
כשהוא ביקר בביתו של מארי זצ"ל, היה 
שהוא  בחלוק  לבוש  יהיה  שמארי  בטוח 
של  סגנון  רבנות,  לבוש  דרבנן,  איצטלא 
לבוש  כשהוא  מיטתו  על  ישב  ומארי  רב. 
בחולצה פשוטה ומדבר עם כל אדם בסבר 
פנים יפות בלי גינונים של רב. וזה רק פאן 
אחד של ענוותנות, וזה לו הבגד העשירי. 

בגד אחד עשר - צניעות וקדושה. למרות 
דברי  על  זועם  היה  הוא  מאופק  שהיה 

פריצות אף בכתביו.
בגד שנים עשר - נדיבות לב. אף אחד לא 
ראה אותו בפרהסיא הולך תורם ומתרים, 
מרים  היה  חכמה",  צנועים  "ואת  כי 
בהצנע,  באמת  לנזקקים  נכבדה  תרומה 
ממש בנדיבות לב. את המפעל הכביר של 
הגמ"ח הוא השאיר לרבנית רעייתו שתחי' 
שהשלימה אותו במידת החסד, אבל הוא 
מבחינת שלמות נפשו עשה הכל בצינעה, 

נתן צדקה ראויה למקבל. 
מתון  מתון  מתינות.   - עשר  שלשה  בגד 

במעשיו, לא מיהר, מאוד שקול. 
והשלימות  המידות  שלימות  בענין 
היתה  זו  הרוחנית,  התורנית  השכלית 
לו  בא  לא  זה  ודבר  חייו,  כל  תמצית 
זו  כי  חייו,  כל  זה  על  עבד  הוא  מלידה. 
רבינו  שיטת  לפי  האדם  חיי  כל  תמצית 
היא  המידותית  שהשלימות  הרמב"ם, 
הוא  והסולם  לחברו,  אדם  שבין  הבסיס 
בסיס  וללא  למקום.  אדם  שבין  המצוות 
אין העמדה לסולם. לא כאותם הסוברים 
שעבודת ה' היא רק בין אדם למקום, ובין 
יכולתך.  כפי  ואכול  חטוף   - לחברו  אדם 
אינך הנרתיק  כי אצל מארי כאמור, אם 
אשר יהלום את העבודה הא-לוהית, אין 
על  שלטון  לאדם  אין  אם  שמים.  עבודת 
שמעתי  ואכן  כבהמה.  נמשל  הוא  יצריו, 
מפיו על אדם שמניח תפילין, אבל אין לו 
בגדר  שהוא  הרעות,  מידותיו  על  שליטה 
מאוד  קשה  תפילין".  שמניחה  "בהמה 
לשמוע את הדברים האלה, או יותר נכון 
זה פחד לשמוע את הדברים האלה, אבל 
הרמב"ם  של  דרכו  זוהי  כי  אמונתו  זוהי 
וגאון  האמונה  גאון  המחשבה,  גאון 
ההלכה. שקבע שאדם המניח תפילין, הוא 
חייב וצריך להיות שלם במידותיו, שהרי 
על תפילין של ראש דרשו חז"ל, "וראו כל 
ויראו  עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי 

ממך", וכיצד תושג תוצאה זו אם המניח 
תפילין הוא אדם פזיז, פוחז, חמדן, כעסן, 
גאוותן וכיוצ"ב. מי יתן לנו חליפתו מי יתן 
לעסוק  שנמשיך  רצון  ויהי  תמורתו,  לנו 

במשנתו הנצחית של מארי עדי עד.

לחברים היקרים והטובים

אברהם ורותי צברי
)ראש העין(

שאו נא ברכותינו הלבביות
בחבקכם בן שמו בישראל

נאור

ה' יאיר נשמתו במאור תורתו
יוסיף ניב מניבים ורביב מרביבים
של אבות וסבים חכמים ונבונים
והיה תפארת לאבות ולסבים.

       יוסף דחוח-הלוי  

ָאבִי  מֹולִיִדי
מאת אורה )יוסף( 

אורן

ָאִבי, מֹוִרי וְִרִּבי
ִמּלִים  סֹוגְרֹות, ַמְסּגִירֹות

ֶאת יְַתמּוִתי.

ָאִבי - ָהִאיׁש ִמֶּמּנּו נֹוַצְרִּתי
מֹוִרי - מֹוֵרה ַהּדֶֶרְך, ֲהלִיכֹות וְיֶַדע ֶׁשּלַָמְדִּתי

ִרּבִי  - ִמּדֹות ּומּוָסר, וְתֹוָרה ֶׁשָּספַגְִּתי.

ָאִבי, מֹוִרי וְִרִּבי
ֵאיְך נָפְלָה עֲֶטֶרת ר�אִׁשי
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מבוא
יהדות  הייתה  העתיק  בעולם  עוד  אמת, 
היהדות  ממרכזי  למדי  מבודדת  תימן 
הגדולים במזרח, אף שמעולם לא הייתה 
מנותקת לחלוטין. כך, למשל, ידוע שבמאה 
השלישית לספירה, הובאו לקבורה בבית 
יהודים  עצמות  ישראל  שבארץ  שערים 
מן  שבתימן.1  ִחמיַר  בממלכת  שנפטרו 
המאה החמישית, נשארה כתובת שבאית 
ארוכה בדרום תימן )סמוך לביצ'א(, וממנה 
למדי  אינטנסיבית  פעילות  על  ללמוד  יש 
הסמוכה,  בחאצי  היהודית  הקהילה  של 
ליהודים  מיוחד  קברות  בית  שקיימה 
ובית כנסת.2 למעלה מכך, בראשית המאה 
ד'ו  יוסף  בין  מדיני  קשר  נוצר  השישית, 
ִחמיר  ממלכת  של  היהודי  המלך   - נואס 
שהתייהדה בסוף המאה הרביעית - עם מר 
זוטרא, היורש הישיר למשרת ראש הגולה 
בבבל, שבא לטבריה.3 אמנם בימי הביניים 
למאה  העשירית  המאה  בין  האמצעיים, 
מרכז  מצרים  הייתה  עת  השתים-עשרה, 
והקהילה  העולמית,  הכלכלית  הפעילות 
היהודית בקהיר נודעה כחשובה בקהילות 
קשרים  תימן  יהדות  קיימה  ישראל, 
הדוקים למדי עם קהילות ישראל במזרח.4 
מעמדה  את  מצרים  שאיבדה  לאחר  אך 
שהמזרח  ולאחר  כלכלי,  כמרכז  העדיף 
הבינלאומי  מעמדו  את  איבד  המוסלמי 
מבחינה תרבותית ומדינית, הלכו ונתרופפו 
קשרי יהדות תימן עם הקהילות האחרות 

במזרח ובצפון אפריקה.
באימפריה  תימן  שהכללת  פי  על  ואף 
העותמאנית במאה השש-עשרה ובראשית 
המאה השבע-עשרה )1547-1635( קירבה 
אל  תימן  יהדות  את  מסוימת  במידה 
אל  ובעיקר  במזרח,  היהודיות  הקהילות 
בעולם  היחסי  בידודה  שבמצרים,  אלו 
המרכזים  עליית  עם  וגבר  הלך  היהודי 
למן  ובמזרחה  אירופה  במרכז  היהודיים 

הירשברג תש"ו, עמ' 53 - 57.   1

טובי תשס"ז.  2

הירשברג תשכ"ח.  3

ראו גויטיין תשמ"ג, עמ' 19-134.  4

המאה השש-עשרה ואילך. תחושת הבידוד 
והניתוק הייתה הדדית. כלומר, אף יהודי 
מזהירה,  בדידות  של  מגמה  פיתחו  תימן 
צורך  מחכמיהם  אחד  ראה  בכדי  ולא 
לצייר את הופעתו של משיח בן דוד בתימן 
דווקא בשנת תכ"ז, כלומר לאחר הופעתו 
המוקדמת הצפויה של שבתי צבי כמשיח 
בקהילות ישראל האחרות.5 מגמת הניתוק 
השינוי  בעקבות  אפוא  והתגברה  הלכה 
כל  על   - הדמוגרפי המכריע בעם היהודי 
משמעויותיו האנתרופולוגיות, החברתיות 
באופן   - הלכת  מרחיקות  והרוחניות 
שלמעשה יהדות תימן לא הייתה שותפה, 
התפתחויות  אותן  לכל  מּודעת,  לא  ואף 
ותפס  שהלך  האשכנזי  במרכז  חשובות 
מצד  ישראל.  בקהילות  הבכורה  את 
הרבנית  ויצירתם  תימן  בני  חכמת  אחר, 
היהודים  לחכמי  נודעו  לא  והספרותית 
תימן,  יהודי  רושם מחיי  ושום  באירופה, 
ולו הקלוש ביותר, לא נחרת בכתביהם של 
חכמי אשכנז. אך לא רק אלה לא גילו עניין 
הקהילות  חכמי  גם  אלא  תימן,  ביהודי 
ושם  פה  כי  אף  אפריקה,  ובצפון  במזרח 
נמצא שהם נזכרים בספרי השו"ת שלהם, 
אליהם  תימן  יהודי  פניית  בעקבות  אם 
או בעקבות דיון רבני הנוגע לסוחר יהודי 

שהגיע לתימן ונשתהה או נשתקע בה.6
הידיעות הראשונות על יהודי תימן בזמן 
החדש הגיעו לאירופה באיגרת מיום כ"ה 
של   )1767 )אוקטובר  תקכ"ח  בתשרי 
יחזקאל רחבי, צאצא למשפחה שמוצאה 
ומנהיג  שבסוריה  )חלב(  צובא  בארם 
הקהילה היהודית בקוצ'ין שבהודו במשך 
כחמישים שנה )1721-1771(, בזמן שהולנד 
היו  לרחבי   .)1663-1795( זו  בעיר  שלטה 
היהודית  הקהילה  עם  הדוקים  קשרים 
בהולנד, לפי ששימש סוכן ראשי של החברה 
המזרחית ההולנדית בהודו. הוא שלח את 
הקהילה  מראשי  בועז,  לטוביה  האיגרת 
שבאותה  שבהולנד,  בהאג  האשכנזית 
רוחנית  מבחינה  חסותם  את  פרסו  עת 

טובי תשמ"ו, עמ' 92-101.  5

ראו טובי תשל"ג; טובי, שו"ת ט"ז־י"ז.  6

יהודי קוצ'ין, כתשובה מפורטת שבה  על 
השיב על שאלותיו של בועז על מנהגי הדת 
הוסיף  תשובותיו  בסוף  הודו.7  יהודי  של 
רחבי ביזמתו פרטים על יהודי תימן ועל 
החשוב  חלקם  בשל  הנראה  ככל  חייהם, 
של יהודי תימן בקרב הקהילות היהודיות 
באותם ימים ופעילותם הדתית בקרבם.8 
ברם, מכתבו של רחבי נשאר גנוז ולא ראה 
את אור הדפוס אלא בשנת 1790 על ידי 
נפתלי הירץ וויזל, במאמר שכתב על יהודי 
מראשוני   ,)1725-1805( וויזל  קוצ'ין.9 
המשוררים של הספרות העברית החדשה 
וממייסדי  באירופה  היהודית  וההשכלה 
בסוף  עוד  בגרמניה  ישראל  חכמת 
ראשון  אף  למעשה  היה  הי"ח,10  המאה 
שביקש  כמי  תימן.  ביהודי  המתעניינים 
להרחיב את דעתם והשכלתם של בני עמו, 
פרסם וויזל בכתב העת "המאסף" סדרת 
במקומות  ישראל  קהילות  על  מאמרים 
תק"ן  משנת  במאמר  מאירופה.  רחוקים 
יהודי  על  כרוניקה  בו  שהביא   ,)1790(
באותה  לנאמר  התייחס  שבהודו,  קוצ'ין 
מיהודים  הודו  יהודי  מוצא  כי  כרוניקה, 
עם  לתימן  שהוגלו  ישראל  מממלכת 
המעטות  הידיעות  סמך  על  אך  חורבנה. 
על טוביה בועז ועל יחזקאל רחבי ראו המקורות   7

שהביא גרבר תשס"ו, עמ' 82, הערה 60, וכן בר־אילן 
תשנ"ב.

ועל הגירת  ליהודי הודו  יהדות תימן  על קשרי   8

רצהבי  ראו  הי"ח  במאה  להודו  מתימן  יהודים 
קאפח  תשמ"א;  רצהבי   ;250-255 עמ'  תשכ"ז, 
מנהיגי  בין  מכתבים  "צרור   :831-860 עמ'  תשמ"ט, 
יהודי קוצ'ין לבין יהודי תימן ובבל". עוד ראו טובי 
תשמ"ו, עמ' 25-26, 169, 214-215. על פי המקובל, 
בתימן  אך  שבסוריה,  בחלב  ַרַחִּבי  משפחת  מוצא 
הניחו שהיא מאותה משפחת רחבי הידועה בתימן, 
ַרַחּבֵה שמצפון לצנעא. ראו  הקרויה על שם הישוב 

קאפח, שם, עמ' 832.
נדירות  בשל  רסב-רסג.  עמ'  תק"ן-א,  וייזל   9

כתב העת 'המאסף' וחוסר מודעותם בדרך כלל של 
גרבר  )למעט  יהודי תימן  החוקרים לדברי רחבי על 
של  למכתבו  במבוא  בנספח.  להלן  נביאם  תשס"ו( 

רחבי הדפיס וייזל תמיד בטעות: רכבי.
 )Naphtali Herz Wessely( וויזל  נ"ה  על   10

ראו  והספרותית  המדעית  החברתית,  פעילותו  ועל 
 Encyclopaediaבערכו באנציקלופדיה העברית וב־

Judaica וכן ברויאר 2001 ופיינר תשס"ב.

איגרת יחזקאל רחבי משנת תקכ"ז )1767(
הידיעות הראשונות על יהודי תימן בזמן החדש

מאת פרופ' יוסף טובי
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שהיו בידי וויזל מאיגרת תימן להרמב"ם, 
אינם  תימן  יהודי  אותם  כי  קובע  הוא 
יהודי תימן הידועים מימי הרמב"ם. אלה 
והם  זה  גלותנו  "מאנשי  הם  האחרונים 
באו ממצרים ומבבל הסמוכה לתימן והם 
מיהודה ובנימן כמונו וספריהם ומנהגיהם 
הגלות  אנשי  כל  ומנהגי  לספרי  דומים 
למאמרו  השלמה  במאמר  אך  הזאת".11 
הקודם, העלה וויזל את האפשרות שאמנם 
חלק מיהודי תימן בימיו הם "מזרע עשרת 
שלמנאסר  ששלח  בניהם  מבני  השבטים 
מנחה למלך תימן וכשהוגלו מארצו הלכו 
והתישבו  לדרום  אחרות  למחוזות  להם 

שם. והשם יודע".12
עוד הביא וויזל קצת ידיעות על יהודי תימן 
שביקר  ניבוהר,  קרסטן  של  ספרו  מתוך 
לראשונה  שנתפרסם   ,1763 בשנת  בתימן 
בשנת 13.1772 ניבוהר עמד בראש משלחת 
מלך  של  במימונו  )אמנם  גרמנית  מדעית 
דוד  יוחנן  שיזם  המזרח,  לארצות  דניה( 
מיכאליס, חוקר המקרא המזרח הגרמני, 
שביקש ללמוד על תרבות המקרא. בספר 
כמה  ניבוהר  הביא  מסעו,  את  המתאר 
פרטים חשובים ומעניינים על יהדות תימן, 
ובכללם סיפור הדחתו של שלום עראקי. 
אכן, כמה מראשוני המשכילים היהודים 
מקורבים  שהיו  וויזל,  דוגמת  באירופה, 
מיכאליס,  דוגמת  הגרמנים,  לחוקרים 
ממנו  ולמדו  ניבוהר  של  ספרו  את  קראו 
על יהודי תימן, אך הדבר לא הביא לגילוי 
עניין מיוחד בהם. הוא הדין ביחס למאמרי 
וויזל בכתב העת "המאסף" לשנת תק"ן.14 
קיומם  אפשרות  על  וויזל  שדברי  אפשר 
על  השפיע  בתימן  השבטים  עשרת  של 
בה,15  לחפשם  מיוחדים  שליחים  שליחת 
אך בוודאי לא היה בדבר כדי להוסיף ידע 
על יהודי תימן בקרב יהודי אירופה. כך, 
עתיר  מלומד   ,)1794-1886( צונץ  למשל, 
בחכמת  המרכזיים  האישים  ואחד  ידע 
'גלותנו',  שם.  קמז  מעמ'  המובאה  תק"ן.  וויזל   11

הגלות הזאת' - גלות בית שני.
וויזל תק"ן-א, עמ' רעה.  12

שם, עמ' קמו.  13

וויזל תק"ן-א, עמ' רעד-רעה עומד על ההתאמה   14

בין דברי רחבי לבין דברי ניבוהר, שהיו רחוקים מאוד 
זה מזה ולא ידעו זה על זה, כראיה לנכונות דבריהם. 
ראו  וויזל  ובמאמרי  ניבוהר  של  בספרו  נרחב  לדיון 

גרבר תשס"ו; ועל ניבוהר גם קליין־פרנקה תשמ"ד.
עשרת  את  לחפש  לתימן  שנסעו  שליחים  על   15

השבטים ראה יערי ת"ש. על חיפוש עשרת השבטים 
ראו  תימן  יהודי  של  הגילוי  במסגרת  הי"ט  במאה 

גרבר תשס"ז, עמ' 72-76.

הפיוט  על  העיקרי  בספרו  מנה  ישראל, 
כמעט את כל מנהגי התפילה בעם ישראל, 
לפי  לו,  נודע  שלא  תימן  מנהג  למעט 
שעדיין לא הגיעו לספריות אירופה כתבי 
היד של הִתּכלאלים התימנים, ואין צריך 

לומר שעדיין לא ראו את אור הדפוס.16
לעומת כן, תרומה נכבדה בהרבה הייתה 
כתבי  להפצת  הלונדונית  החברה  לשליחי 
הקודש, למעשה חברה נוצרית מיסיונרית 
יהודים  להעביר  רבה  באדיקות  שפעלה 
החיים בקהילות נרדפות מבחינה חברתית 
ומדינית אל חיק הנצרות. לפחות ארבעה 
המאה  במהלך  לתימן  הגיעו  משלוחיה 
יעקב   ,)1836  ,1833( וולף  יוסף  הי"ט: 
 )1856( )1839(, הנרי אהרן שטרן  שמואל 
השמונים  בשנות   .Haig( האיג  וקולונל 
וולף  חשובים  בייחוד  הי"ט(.  המאה  של 
ושטרן, שתיארו את מסעותיהם בספרים 
מיוחדים, וכללו בהם פרטים חשובים על 
יהודי תימן, אם כי בדרך כלל באופן לא 

מדויק ולעתים באופן מטעה במכוון.17
נעשתה  תימן  יהודי  עם  אישית  היכרות 
ארצה  שעלו  מהם  יחידים,  באמצעות 
קודם  התשע-עשרה,  המאה  במהלך 
ואילך.18  תרמ"א  משנת  הרציפה  לעלייה 
לחלוטין  נטמעו  אלה  שעולים  מאחר  אך 
ישראל,  בארץ  הספרדית  הקהילה  בקרב 
רושם  שום  כמעט  אחריהם  הותירו  לא 
של קיימא כבעלי מסורת יהודית ייחודית 
פנים,  כל  על  לשלילה.  ואם  לחיוב  אם   -
המטיף  אלקלעי,  חי  יהודה  שר'  מצינו 
ולהתיישבות  ישראל  הגדול לשיבה לארץ 
מאיגרותיו  באחת  מזכיר  בה,  חקלאית 
בתימן  בפרס,  בפולין,  כי   ,1869 משנת 
למימוש  טובים  מועמדים  יש  ובמרוקו 

רעיון זה.19
 ,1839 בשנת  בריטניה  ידי  על  עדן  כיבוש 
התחזקות האינטרסים של מעצמה זו בים 
ערב,  האי  חצי  של  הדרומי  ובחלקו  סוף 
שיפור תנאי התחבורה הימית וכרייתה של 

ראו במפתח המקומות הגאוגרפיים בסוף צונץ   16

1859, עמ' 246 249-.
על  שהתנצרו.  יהודים  היו  הראשונים  שלושת   17

וולף ושטרן ראו קליין־פרנקה 2001 וגרבר תשס"א, 
עמ'  תש"ן,  טובי  ראו  יעקב שמואל  על   ;83-88 עמ' 
117, 137-139; על קולונל האיג, שבתימן כינה עצמו 
ראו האיג   )728 עמ'  )חבשוש תשמ"ט,  חגי  סלימאן 

1887; 1887־א.
ראו טובי תשנ"א, עמ' 21-25.  18

המכתב נדפס בהמגיד שנה יג, גליון לח, א חשון   19

תר"ל; נדפס שנית: רפאל תשל"ה, עמ' 709-710.

תעלת סואץ, הביאו להידוק הקשרים בין 
יהודי תימן לבין הארגונים הפילנתרופיים 
ובגרמניה,  בצרפת  באנגליה,  היהודיים 
היהודית  הקהילה  באמצעות  בעיקר 
מדי  מופיעות   ,1852 משנת  החל  בעדן. 
באירופה  היהודיים  העת  בכתבי  פעם 
ובירושלים ובדינים וחשבונות העתיים של 
הארגונים הללו כתבות על יהודי תימן ועל 

מצוקותיהם.20
נספח

דברי יחזקאל רחבי על יהודי תימן משנת 
תקכ"ז )1767(

תימן  במדינת  שאיך  למכ"ת,21  יודע  ועוד 
יש הרבה יהודים, מכפר מוכ'א22 עד צנעא 
מהלך ח' ימים,23 ולכל כפר וכפר יש הרבה 
קהלות. וצנעא הוא מקום מושב מלכים,24 
בתי  י"ז  בתים,  אלף  כמו  יהודים  ושם 
כנסיות, ויש בהם חכמים גדולים ומקובלים 
ישמעאלים,25  גלות  בתוך  אבל  וחסידים, 
שלא יוכלו ללבוש עטרה ומצנפת.26 ועכשו 
ומצורע  רע  אחד  מלכות28  קם  שנים27  ג' 
והעליל עלילות שבנו בתי כנסיות גבוהים 
והרסו  ובאו  רשות,  בלי  גבוהים  ובתים 
והניח  וגם איזה בתים.  ח' בתי כנסיות29 
יהודי  על  לספרי  חשוב  מקור  היוו  אלו  כתבות   20

מן הכתבות  כמה  )טובי תשל"ו.  הי"ט  תימן במאה 
והמכתבים שנתפרסמו במקורות אלו הובאו בתרגום 

עברי, שם, עמ' 227-320(.
למעלת כבוד תורתו.  21

ים  על  חשובה  חוף  עיר  מובא.  בטעות:  בנדפס   22

סוף, שעד כיבוש עדן על ידי הבריטים בינואר 1939 
החברות  כל  ומושב  תימן  של  העיקרי  הנמל  היתה 
בה  היתה  אף  בתימן.  שפעלו  הזרות  הכלכליות 
הבריטי  הכיבוש  בעקבות  חשובה.  יהודית  קהילה 
ירדה העיר מגדולתה ואף הקהילה היהודית הגירה 

ברובה לעדן.
ימי הליכה ברגל או ברכיבה על חמור.  23

כלומר, מושב הִאמאם.  24

ערבים מוסלמים.  25

בשל גזרת העטרות שנגזרה על יהודי תימן בשנת   26

זו  )1667( בעקבות הפעילות המשיחית בשנה  תכ"ז 
בהשפעת התנועה השבתאית. ראו טובי תשמ"ו, עמ' 

.82-150
לא דק הכותב, כי האירוע שהוא מדבר עליו היה   27

בשנת התקכ"ב )1762(.
מלכות=מלך, בהשפעת הכינוי הערבי של השליט   28

בתימן באותם ימים: דולה=מלכות, בדרך כלל שליט 
מקומי ולא האמאם עצמו; השוו פיאמנטה 1990/1, 
עבאס  אלמהדי  לִאמאם  המכוון  כאן  אך   .162 עמ' 
האוצר  כשר  שימשו  עראקי  ששלום   )1748-1775(
טובי  ראו  עראקי  שלום  על  תימן.  יהודי  וכנגיד 

תשל"ד; גימאני תשנ"ג.
תקנ"ב  שנת  עד  בשממונם  נשארו  הכנסת  בתי   29

)1792(. על סגירת בתי הכנסת ובנייתם מחדש ראו 
קרח תשי"ד, עמ' יח-יט, כב-כג; טובי תשנ"ז.
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את כה"ר שלם עראקי כ"ץ בבית אסורים 
ליקח ממנו ממון רב, והוא זקן מן פ' שנים 
וגדול ליהודים, והניח אותו בבית אסורים 
והוציא  המלך  נתחרט  ואח"כ  חדשים.  י' 
אותו,30 אבל עדיין כל מקום ההירוס31 לא 

ניתן רשות לבנות.
הנקרא  ימים  י"ב  מהלך  מצנעא  וגם 
הרים  ג'  על  יהודים  שם  ויש  צעדא,32 
וה'  בתים  ק"ן  יש  אחד  הר  על  יושבים. 
וג'  בתים  ק'  יש  השני  ועל  כנסת,  בתי 
בתי כנסיות, ועל השל>י<שי יש פ' בתים 
וב' ב"כ.33 והם בני חורין, לא יש עליהם 
שום עול, כי אם לובשים כמו ישמעאלים 
שבארצם וגם מגדלים שער ראשם.34 ויש 
בהם חכמים רבנים וכלם בעלי מלאכות 
תחת  והם  להם.35  פרנסה  חסרון  ויש 
הרים  על  מושל  והוא  בדו36  הנקרא  מלך 

וגבעות.
וגם יש מדינות על שפת הים ששמם מסכט 
צאחר  כפר  הים  על  יום  מהלך  ומשם 
הרבה  יהודים  מהם  ויש  נעמן.37  ושלישי 
וגם ב"כ והם בני חורין, אין בהם שום עול 
מלכות כ"א38 חסרון פרנסות, ומלכות בדו 
לבצרה  קרובים  כולם  ארצות  וזאת  ג"כ. 

ולפירסיא39 הנודעים לכם.

 ;167 עמ'  טובי תשמ"ו,  ראה  כולה  על הפרשה   30

טובי תשנ"ה, עמ' 466-468.
ההרס של בתי הכנסת ובתי המגורים.  31

ששלטה  הזַידית  הכת  מעוז  תימן,  צפון  בירת   32

בתימן מאז סוף המאה התשיעית עד מהפכת 1962. 
היתה בה קהילה יהודית חשובה.

בתי כנסת.  33

לא  תימן  בצפון  השבטים  בקרב  היהודים  חיי   34

התנהלו על פי תקנות ההשפלה של החסות )הדמה( 
המוסלמית מימי מוחמד אלא על פי נוהל השכנות 
בהרבה  נוחים  שהיו  אסלאמיים,  הקדם  )מגאורה( 
השער  גידול  תשס"ו.  תשס"ה;  טובי  ראו  ליהודים. 
המרכזי  השלטון  תחת  שחיו  ליהודים  בניגוד  היה 

שבצנעא ושנהגו לגלח שער ראשם ולגדל פאות.
ולהלן,  כאו  הפרנסה  חסרון  את  מציין  הכותב   35

להודו  היגרו  תימן  מיהודי  מעטים  שלא  משום 
במהלך המאה הי"ט מסיבות כלכליות.

בדווי, כלומר אנשי שבטים ולא יושבי עיר.  36

הי"ח  עֻמאן שבדרום מזרח תימן. במאה  בירת   37

ובמחצית הראשונה למאה הי"ט עדיין חיו יהודים 
תרלה- עמ'  תשכ"ו,  אביר  עליהם  ראו  זה.  באזור 

תרלו; טובי תשל"ו, עמ' 45. על שרידי בית קברות 
יהודי בסוהר שבעֻמאן ראו קוסטה תשס"ד. צאחר 

- סוהר; נעמן - עֻמאן.
כי אם.  38

בצרה - עיר הנמל בדרום עיראק שממנה הפליגו   39

.)Persia( להודו ולדרום ערב. פירסיא - פרס
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בנתיב  צעדו  לדורותיהם  התלמוד  חכמי 
חלילה  סרו  ולא  השמים  ויראת  האמונה 
היה  גדול  כלל  השערה.  כחוט  אף  ממנו 
בידם, "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", 
ואין להרהר אחרי מעשי הבורא בהנהגת 
לטובים  גמול  לשלם  הוא  נאמן  עולמו. 
התורה  קדמה  הרשעים.  מן  ולהיפרע 
לבריאה, ואין העולם קיים אלא בזכותה. 
ובם בחר להודיע את  ישראל עם סגולה, 
אמתו לגויים רבים ולפרסם את מידותיו. 
שתכלית  כשם  ויתקדש.  יתגדל  בהם 
תכלית  כך  הבורא,  קדושת  הבריאה 
הנברא קידוש השם. לכן העמידו חכמינו 
את קידוש השם במרכז משאם ומתנם, הן 

בהלכה הן באגדה.
אולם אינה דומה מידתם בהלכה למידתם 
באגדה. בהלכה העמידו על הרוב על חומר 
הדין ועל מיצוי הדין, להוציא במקום שיש 
לסייג  סייג  והוסיפו  נפש,  פיקוח  משום 
וגזרות  תקנות  והרבו  הדין,  על  לשמירה 
שבמקום  הורו  הם  אף  השעה.  צורך  לפי 
שיש חילול השם, אין נושאים פנים אפילו 
לחכם או לנשיא או למלך, ופסקו שספר 
תורה שכתבו מין יישרף. עוד אמרו: "ואלו 
שאין להם חלק לעולם הבא: האומר אין 
תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן 
השמים, ואפיקורס" )משנה סנהדרין, פרק 
את  המתיקו  באגדה  ואילו  א(.  משנה  י, 
הדינין וריככו את המידות. היו מפשפשים 
הרשעים,  גדולי  של  בזכותם  גם  לפעמים 
חקר  עד  להגיע  ביקשו  מקום  ומכל 
מחשבותיהם ולהתחקות על דרכי הגיונם, 
איצטגנינותם  מתוך  כביכול  להסתכל 
אנוש  ובמעשי  הבריאה  בסדרי  שלהם 

ותחבולותיו.
אמנם האמונה הייתה אזור למותניהם של 
גם  אבל  לרגליהם,  נר  והביטחון  חכמינו 
גדולי המאמינים עיניהם פקוחות לראות 
את העניין הרע שיש תחת השמש. הארץ 
למס  להם  והישרים  רשעים,  ביד  ניתנה 
עובד. עם ישראל, עם סגולה, ככבשה בין 
זאבים, ואין יום שאין צרתה מרובה משל 
משמעות  למצוא  באה  האגדה  חברתה. 
מתוך  התורה,  מן  בעולם  מיוחד  והגיון 

ישועות  גנזי  ורמזיהם,  הכתובים  מדרשי 
עם  של  הייסורים  את  לחבב  ונחמות, 

מלומד בניסיונות.
חכמי האגדה, שהחיפוש הזה היה עיסוקם 
חיפוש  לידי  גם  ממילא  באו  המתמיד, 
בגנזי מחשבותיהם ובסתרי תחבולותיהם 
של צורריהם הגדולים ורשעי עולם, מפני 
וצפונות  הרשעים  של  לבם  מזימות  שגם 
נגדם  לטכס  כדי  לימוד  טעונות  נכליהם 
שהשיב  מה  "ודע  מעין  זהו  והצלה.  עצה 
הקשורות  העיון  בדרכי  לאפיקורוס" 
לדרכי החיים בפועל, למלחמת הקיום של 
התמים  השה  ושל  הזאבים  בין  הכבשה 
לצדיק  רשע  סובב  הנוכלים.  עדות  בקרב 
"למה  הנביא:  תמה  וכבר  לבלעו.  ומבקש 
צדיק  רשע  בבלע  תחריש  בוגדים,  תביט 
לא  האגדה  חכמי  א,יג(.  )חבקוק  ממנו" 
הקשו  לא  שאלו,  לא  צעקו,  לא  תמהו, 
מידותיו  אחרי  הרהרו  לא  אף  קושיות, 
של הקדוש ברוך הוא. הם שוחחו בענווה, 
בנועם, בבינה יתרה, בהמיית הרגש. תורת 
בפיהם.  חמודות  והגיון  לשונם  על  חסד 
הם חתרו אל ההסבר, שאף אם אינו מניח 
את הדעת, הוא משיב את הנפש, משקיט 
אותה, משכך את סערות רגשותיה ומשמש 
שצרת  כשם  כי  דומה  פורתא.  נחמה  לה 
רבים חצי נחמה, כך הבנת הצורך ודרכיו 
על  עמדת  נחמה.  חצי  היא  אף  הנפתלות 
ביסוס  נתת  בליעל,  בני  של  עקמומיותם 
כי  בלב,  המקנן  האמונה  לחוסן  נוסף 

אחרית זדים שבר, ודרך רשעים תאבד.
עין  בעלי  היו  הקדמונים  שחכמינו  כיוון 
יפה, ונקטו את הכלל שאין הקדוש ברוך 
הוא מקפח שכר כל בריה, מצאו לפעמים 
גם  והגיונם,  הרשעים  מעשי  חיקור  אגב 
גרעין של  נכונה, ואפילו  בהם איזו מידה 
יושר ושכל טוב. יד הבורא פשוטה לקבל 
גלויים  לב  כל  וצפונות  השבים,  כל  את 
שאין  שבעולם  רשע  אין  והרי  לפניו, 
במחשבתו.  ועולה  צף  תשובה  הרהור 
אמנם הרשעים אפילו על פתחו של גיהנם 
אינם חוזרים בתשובה, אבל אין כלל בלי 
אם  חקירה,  מהי  וכלום  הכלל.  מן  יוצא 
לא החתירה אחרי היוצא מן הכלל? רבים 

ביניהם  שיש  וכשם  האגדה.  חכמי  הם 
חילוקי דעות בענייני הלכה, כן יש ביניהם 
מרבים  הללו  באגדה.  השקפות  חילוקי 
ללקט ניצוצות אור בקרב הרשעים, והללו 
ַחָּטאים",  "יתמו  גורסים  הללו  ממעטים. 
והללו גורסים: יתמו ֲחטאים. הללו נוטים 
ללכת לבי אבידן, בית הועד, להתווכח עם 
מוקירים  והללו  והאפיקורסים,  המינים 
חכמי  כל  כמעט  אבל  משם.  רגליהם  את 
של  לבם  סף  על  לעמוד  טורחים  האגדה 
לשומעיהם  או  לעצמם  ולסבר  הרשעים 

את שיחם ושיגם.
שהמשנה  חלק,  בפרק  סנהדרין,  במסכת 
שנאמר בה שהכופרים והרשעים אין להם 
באה  לעיל,  שהובאה  הבא,  לעולם  חלק 
בריתא. וזה לשונה: "אנשי סדום לא נתגאו 
אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש 
ברוך הוא" )סנהדרין קט ע"א(. מה עלתה 
ארץ  שנחלנו  מאחר  אמרו:  דעתם?  על 
שיוצא ממנה לחם ועפרות זהב, למה לנו 
עוברי דרכים, שאינם באים אלא לחסרנו?. 
כאן מציץ מן החרכים רמז שיש בו משום 
טובה  סדום.  רשעי  של  בזכותם  פשפוש 
לבם  יתרה שנפלה בחלקם הקשיחה את 
יעשה  מה  וכי  מידותיהם.  את  והשחיתה 
הבן המפונק והמטופח שלא יחטא? מכאן 
מדינה  כל  אלא  סדום,  לבד  שלא  עולה 
עלולה  בטובה,  משופעת  שתהא  אחרת 
לצאת לתרבות רעה. יש כאן סנגוריה כל 
לא  ואולי  בצדה.  חמורה  ואזהרה  שהיא 
הזהרה  להזהירנו  אלא  זה  סנגוריה  באה 

חמורה שסופה רע.

חקרי לב באגדה
מאת יוסף דחוח הלוי
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מתימן לישראל - תרבות, לשון, ספרות וחינוך
מאת ד"ר אסתר קאפח

ביום ראשון כ"ג באייר תשס"ט )17.05.2009( 
נערך כנס אקדמי בחסות האגודה לטיפוח 
חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, מכון המש"י 
במכללה  ישראל(  שבטי  מורשת  )הנחלת 
דוד  ר'  אבי,  של  לזכרו  בנתניה  האקדמית 
בן ר' שלום אברהם, ולכבוד חמי הרב יוסף 
קאפח זצ"ל. הכנס נפתח בדברי ברכה של 
ד"ר יגאל בן שלום, מנכ"ל המוסד לביטוח 
לאומי לשעבר ויו"ר מכון המש"י, שהכריז 
צבי".  בן  "מכון  עם  פעולה  שיתוף  על 

בתחילת הכנס נשאתי דברים על אבי.
הצדיק הלך למנוחות ואותנו עזב לאנחות 
באדר  )י"ח  טוב  כי  פעמיים  שלישי  ביום 
בין  גאולות:  שתי  בין  נלקח  תשס"ח(.  ב 
הגאולה הנסתרת של פורים לבין הגאולה 
הגלויה של פסח. ברוך ירחם הנאסף, יעלה 
זכרונו כריח הניחוח, לגן עדן יובא וימצא 
מנוח, אשר שם ינוחו יגיעי כח, איש צדיק 
תמים, צנוע, ענו, דרכי נועם ושלום דרכיו. 
השירים  שיר  תהילים,  פסוקי  משניות, 
וקוהלת נוגנים על שפתיו על פה. כל מעשיו 
דאג  יכול  שהיה  אימת  כל  שמים,  לשם 
להידור מצווה, כגון שיחי ההדסים שטיפח 
ההדס  שיחי  את  לגזום  נהג  אבי  בגינה. 
הקצוות  את  ולשרוף  שבט  חודש  לקראת 
עלים  עם  ענפים  שיגדלו  כדי  הגזומים 

משולשים לקראת חג הסוכות. 
בראש דאגותיו רעייתו וילדיו בגישת "חנוך 
אקדמיים  לתארים  דרכו".  פי  על  לנער 
דוקטור,  תואר  בעלי  )שישה  אותם  ליווה 
אחד בדרך לתואר פרופסור, שתי משוררות, 
אחת סופרת על אף היותה עיוורת, חמישה 
מוסיקאים מחוננים, מנהל סוכנות ביטוח, 
צלם  תורכיה,  דלתא  מנהל  חווה,  בעל 
פרסים  עטורי  למופת  צבא  אנשי  אמנותי, 
יישם  ועוד  זאת  כל  שמים(.  יראי  וכולם 
גם  אלא  דורש  נאה  רק  אינו  הוא  כאשר 
ומופת  דוגמא  היותו  בעצם  מקיים  נאה 
שידע מתי להניח את האת ובספר להגות. 
ורבים, רבים שיחרו לפתחו מי ליטול עצה 

ומי לזכות בכלה חסודה. 
התמונה שלא משה מראשי בכל ערב שבת 
הבנים מתקבצים ליד שולחן השבת, עליו 
פרשת  עם  תורה  וספרי  התאג'  מונחים 

אחד  כל  קורא.  בתורו  אחד  כל  השבוע. 
מסלסל בקולו פסוק ותרגום, פסוק ותרגום, 
והמנצח אבא דוד חולש על המלאכה לבל 
התורה  בקריאת  חלילה  טעות  תיפול 
שהבנים  הקפיד  אבי  אבות.  במסורת 
שבתורה  אע"פ  ה'סימנים'.  את  יגזרו  לא 
"פאות",  נקראים  הם  פה  ושבעל  שבכתב 
הרי בתימן קראו אותם "סימנים", כלומר 
שאלה הם סימני יהדותם. ואלה הם סימני 
ההיכר שלהם שהם יהודים, שהם זרע ברך 
לו  שאין  וכל  הארץ,  מגויי  להבדילם  ה', 
יום  יהודי.1 והנה  "סימנים" מסתמא אינו 
הקדם- מהמכינה  הגדול  אחי  חוזר  אחד 
בהלם  היה  אבי  הפאות.  ללא  צבאית 
איך  הבין  ולא  רב,  זמן  במשך  העניין  מן 
סימני  על  מוותר  ישיבה  תלמיד  שלו,  בנו 
יהדותו?! זכורני שאמא עמלה קשות ליישר 

את ההדורים ביניהם.2 
תקצר היריעה לספר עליו. לכן אסיים בשמו 
שבעה  ילדיו,  כמספר   ,14 בגמטריה  דוד, 
בנים ושבע בנות, והצאצאים 77 שסכומם 
כבר  ואם  דוד.  השם  בגמטריה  שוב   14
בשמות אנו עוסקים, יש לי סיפור בשבילכם, 
סיפור שקושר את שתי המשפחות, משפחת 
קאפח ומשפחת אברהם, ואולי יש לו קשר 
לאסון הנורא שפקד את המשפחה לימים 

ופגם בהרמוניה של הגימטריה. 
ראשיתו של האירוע נעוץ בצעירותי. ארוסי, 
מהורי.  ידי  את  ביקש  קאפח,  לבית  אריה 
מסיבת  לקיים  הוחלט  שלי  במשפחה 
אירוסין ולארח את משפחת הרב והרבנית 
קאפח. ההכנות למפגש בבית המשפחה היו 
ביהודי  מעשה  "היה  מספר:  קאפח  יוסף  הרב   1

תלמיד חכמים, חריף וממולח, שעבר ברובע הערבים 
של  גדולה  בקבוצה  בדרך  ונתקל  לעבודתו  בדרכו 
בחורים ונערים מוסלמים מתגרים בכלב עלוב ומכים 
ללעוג  רצה  הכלב  סביב  המתקהלים  אחד  אותו. 
וכעלילותם,  כדרכם  ליהודי  וקרא  העובר,  ליהודי 
ואמר לו: 'בא וראה מכים את אחיך'. היהודי הבין 
את הלעג, אך התתמם ופנה לראות בהתאם לקריאה, 
ראה והפטיר: "מא בה מעה זנאניר", אין לו פאות, 
כלומר אינו אחי, אינו יהודי, ויתכן שהוא נוצרי או 
היהודי מכל אשמה"  פטר את  ובכך  דת אחרת.  בן 

)סיני קיח, תשנ"ו(. 
נראה לי שסיפורו של ד"ר יהודה עמיר, "פאותיו   2

את  לבטא  מטיב  תשכ"ט(,  ו,  )מבוע  יחיא"  של 
האווירה ששררה בבית. 

רוויות מתח והתרגשות. מיטב התרנגולות 
יעקב  הרב  השוחט,  ידי  תחת  עברו  בלול 
זצ"ל,  עמקא  המושב  רב  יחיא  בן  שלום 
מורי,  של  גדול  מעריץ  הוא  כי  שהתברר 
את  בשקיקה  וקורא  קאפח,  יוסף  הרב 
הנסיעה  לעת.  לאור מעת  היוצאים  כתביו 
הנכבדים  האורחים  של  מירושלים 
החתן  את  וזיכתה  לצפוי  מעבר  התארכה 
רטורית מפי אביו "האם  המיועד בשאלה 
חסר כלות בירושלים, שאתה לוקח אותנו 

לחוץ לארץ?!". 
גדול  שולחן  ליד  התיישבנו  הגיעם  עם 
להתוודע  הרב  החל  אז  טוב.  מכל  ועמוס 
ואת?  מרים.  שמך?  מה  המשפחה.  לבני 
 ]...[ צפורה  ואת?  יהודה.  ואתה?  ברוריה. 
שמעון, יוסף, רחל, ששון ]...[ בת-שבע ]...[ 
- כולם שמות מן התנ"ך, העיר אבי בקורת 
וכך המשיך הרב עד שהגיע אל אחי  רוח. 
קלה,  אתנחתא  הרב  עשה  כאן  אבשלום. 
אז  דאגנית.  שתיקה  הביעה  פניו  ארשת 
פנה אל אבי ולחש באזנו: "לא טוב. צריך 
יסף.  ולא  אמר  הזה".  השם  את  להחליף 
המסיבה הסתימה לא לפני שנאמרו דברי 

תורה. לאחר מכן, כל אחד פנה לדרכו. 
נדחק  "אבשלום"  השם  החלפת  עניין 
שאבי  העובדה  בגלל  רק  ולו  זווית  לקרן 
כדי  עד  מאודו.  בכל  הזה  השם  את  אהב 
כך שחרז חרוזים עם השם אבשלום, ובכל 
הזדמנות שהתנהג כיאה וכיאות, היה אבי 
כאן  מיוחדת.  בנעימה  השיר  את  לו  שר 
המקום לציין שאבי הפליא את השומעים 
והיה  הכנסת,  בבית  שלו  החזנות  ביכולת 
מושא להערצה בעזרת הנשים, ואף הוקלט 
בקריאת התורה לצרכי מחקר על ידי ד"ר 
אפרים יעקב. אחי אבשלום נחשב לממשיך 
וקריאה  החזנות  ביכולת  אבא  של  דרכו 
אבי  ולעילא.  לעילא  הטעמים  עם  בתורה 
היה גאה בכך, ועל כן בכל הזדמנות כיבד 
בבית  התיבה  לפני  לתורה  בעליה  אותו 
בבחרותו  טובים.  וימים  בשבתות  הכנסת 
האש"  "כוכבי  להקת  את  אבשלום  הקים 
יחד עם מספר אחים שהתמחו בנגינה. כל 
אחד עם הכלי האהוב עליו. אבשלום היה 

הזמר של הלהקה.  



25
אדר  תש"ע  מארס 2010  גליון קלד-קלה

תשד"מ  בשנת  בטבת  בכ"ח  לימים 
)תשמ"ד(, נגזרה הגזרה, אחי אבשלום נסע 
להרחבת  הבנייה  באישורי  לטפל  לחיפה 
דיור עקב היותנו משפחה ברוכת ילדים. זה 
היה בוקר ערפילי במיוחד, בוקרו של יום 
שישי. משם לא שב הביתה, תאונה קטלנית 
גבתה מחיר דמים, והותירה אותנו פצועים 
שמאן  אבא,  בפרט  ומדממים,  נפשית 
להתנחם, וימים רבים הכה על חטא, כי לא 

שמע בקולו של מורי.
בכנס לקחו חלק אנשי הגות ומחקר מעולם 
חדשניות  עבודות  שהציגו  האקדמיה 
החברה  שדרות  מכל  רב  קהל  ומעניינות. 
עמנו,  התכנסו  מעבודתם,  הפוגה  נטלו 
אציג  הערכתם.  את  הביעו  מכן  ולאחר 
פי  להלן את הנושאים ואת מחבריהם על 

התקצירים ששלחו מבעוד מועד.3 
ד"ר בת-ציון ימיני4 הראתה שחינוך שונה 
משפיעים  ותרבותיים  חברתיים  והבדלים 
ובארץ  בתימן  משוררות  של  כתיבתן  על 
הנשים  שירת  את  השוותה  היא  ישראל. 
בתימן לשירת הנשים בארץ ישראל בדורו 
של  העשרים  שנות  למן  שלונסקי,  של 
היא  השבעים.  שנות  ועד  העשרים  המאה 
בתימן  היהודיות  הנשים  ששירת  ציינה 
בגלל  הנשים  נשים בחברת  ידי  על  חוברה 
כללי הצניעות הנוקשים. האישה התימנייה 
הטחינה  ובעיקר  קשות  בעבודות  עסקה 
המפרכת ונזקקה למזון רוחני בדמות השירה, 
להתפלל,  צערה,  את  לתנות  לה  שאפשרה 
שירה  ולהתפלמס.5  להתבדח  לאהוב, 
הנשים התפתחה ושגשגה כמהות עצמאית 
טהרת  על  שהייתה  הגברים,  שירת  לצד 
שירת הקודש, והגברים לא גילו בה עניין, 

ובוודאי לא ניסו להשפיע על התפתחותה.
ד"ר אסתר קאפח,6 )יוזמת הכנס( הרצתה 

יוצא מכלל זה ד"ר צמח קיסר, שלאור עיסוקיו   3

הרבים, לא שלח את התקציר ונבצר ממני להציג את 
דבריו. 

פדגוגית  ומדריכה  מרצה  ימיני,  בת-ציון  ד"ר   4

"בר-אילן".  ובאוניברסיטת  "תלפיות"  במכללת 
בלשון  לבגרות  להכנה  ספרים  ארבעה  חיברה 
ובהבעה. פרסמה שבעה  חיבורים מדעיים. הרצתה 

ב- 22 כנסים ופורומים.
נסים בנימין גמליאלי, אהבת תימן, תל-אביב.  5

בחינוך  דוקטור  ד"ר  התואר  בעלת  קאפח,  א'   6

בציון  בר-אילן  מאוניברסיטת   )2000( תש"ס  משנת 
וערבית.  מעולה. בעלת תואר ראשון בלשון, ספרות 
פרסומים   40 בעלת  טבעי.  וריפוי  בתזונה  עוסקת 
אקדמיים בכתבי עת מדעיים, יוזמת כנסים, אירועים 
ומגוון פעילויות בקהילה. ניהלה צוותי מחקר, מדידה 
והערכה. כתבה תכניות לימודים ממוחשבות ובנתה 

מגוון קורסים לסטודנטים.

את  המשמשים  הלשוניים  "הכלים  על 
איש תקשורת ההמונים בתימן ובישראל". 
שמטרתו  מחקר  על  התבססה  ההרצאה 
את  המשמשים  לשוניים"  "כלים  לאתר 
איש התקשורת הציבורית בתימן ובישראל 
בכל תרבות.  נשאי התקשורת  ולזהות את 
התקשורת  בתהליך  כי  היא  ידועה  עובדה 
נוטלת  בפרט,  המונים  ובתקשורת  בכלל, 
שני  מציין  רועה  מרכזי.  תפקיד  הלשון 
תקשורת  בתהליך  מרכזיים  היבטים 
והקומפוזיציה.7  הברירה  ההמונים, 
המשמעות  ביצירת  המשתתפים  היסודות 
והשיח.  המשפט  המילה,  הצליל,  הם: 
היחסים  את  מתארת  המבנית  הבלשנות 
שני  פי  על  הלשוניות  היחידות  שבין 
ממדים, הפראדיגמטי והסינטגמטי. הממד 
הפראדיגמטי הוא ממד של ברירת יחידות 
שבשפה.  האפשרויות  כלל  מתוך  לשוניות 
של  הצרוף  ממד  הוא  הסינטגמטי  הממד 

היחידות לשלמות אחת.  
ד"ר אורי מלמד8 הציג את קונטרס שיריו 
של הרב יוסף בן דוד קאפח, "שבחים רננים 
וִחנונים לשוכן מעונים", שנתגלה בספריית 
של  עטו  מפרי  שירים   15 בקונטרס  הרב. 
ידי  על  והועתקו  בתימן,  שנתחברו  הרב, 
 .)1873-1952( ר' שלום קרח  לשירה,  מורו 
באחת  חול  ושירי  קודש  שירי  בקונטרס 
התימני,  הנִַׁשיּד  תבנית  תבניות:  משתי 
תבנית  או  הערבית  לַקִציּדַּה  המקביל 
הֵאזֹור  לשיר  המקבילה  התימנית  הִׁשיָרה 
כתובת  נוספה  שיר  לכל  )ֻמוַַּׁשח(.  הספרדי 

המעידה על תכלית כתיבתו, ואלו הן:
ְׁשבִָחים: בגנות היין; תודה )על גשמי ברכה(; 

על רס"ג; במכתב למי שהוא; על רש"י.
מי  על  שהוא;  למי  הבן;  לפדיון  ְרנָנִים: 
שהוא; למי שהוא לפני חתונתו; למי שהיא 

לפני חתונתה.
תחינה  תחינה;  אזהרה;  מוסר;  ִחּנּונִים: 

ובקשה; י"ג העיקרים לרמב"ם.

לימודי  למד  מכאן.  שרואים  דברים  רועה,  י'   7

תעודה בעיתונאות, באוניברסיטת בר-אילן.
א' מלמד עובד באקדמיה ללשון העברית במדור   8

הביניים.  ימי  ספרות  ובמדור  העתיקה  הספרות 
העברית  באוניברסיטה  קיבל  התארים  שלושת  את 
שמיות.  בשפות  מתמחה  ללשון.  בחוג  בירושלים 
כתב 28 חיבורים אקדמיים ובהם 4 ספרים. עוסק 
בעריכת לשון, ערך 6 ספרים עד היום. למד לפני הרב 
יוסף קאפח זצ"ל שנים רבות, והיה לאחד מתלמידיו 
מדרשו  בבית  דרכו  ממשיך  היום  המובהקים. 
שבשכונת "נחלאות" בירושלים. מגיד שיעורים קבוע 

שם בהלכה ובמחשבה.

לאחר  שנכתבו  שירים  כולל  הקונטרס 
בבמות  שנתפרסמו  ארצה,  עלייתו 
היה  בתימן  מגוונים:  שיריו  ספרותיות. 
הקודש  שירת  של  לסוגיה  בכתיבתו  נאמן 
לארץ  משעלה  אך  התימנית-הספרדית, 
הומור.  שירי  ואף  חול  שירי  ביצירתו  כלל 
ו'מנומרת' בתכניה  לפיכך שירתו צבעונית 

ובלשונותיה. 
תימן  רבני  א.  עניינים:  שישה  על  מלמד 
החינוכי  רקעו  ב.  שירה;  שכתבו  וחכמיה 
של הרב קאפח בכתיבת שירה על רקע דור 
המעבר מתימן לארץ; ג. מרכיבי שירתו מצד 
הניסיון  הלשונית;  עשייתו  ומצד  הסוגים 
דרכי  על  שהשפיעו  המקורות  את  לחשוף 
תימנים  למשוררים  השוואתו  ה.  כתיבתו; 
הסגולית,  תרומתו  הצגת  ו.  תקופתו;  בני 
ז.  שבעיזבונו;  השירים  בלקט  המשתקפת 

דיון באחד משיריו. 
וסופרת,  משוררת  לוי,9  אביבית  ד"ר 
הרצתה על "משנת סבתי וסודו של סבי בין 

המילים". להלן כמה מדבריה:
אני ילידת הארץ, בת להורים ששניהם נולדו 
הרב  סבי,  מתימן.  שעלו  להורים  בישראל 
ברכה  הרבנית  וסבתי,  זצ"ל,  קאפח  יוסף 
תש"ג  בשנת  ארצה  עלו  תבדל"א,  קאפח 
וסבתי,  זצ"ל,  אברהם  דוד  סבי,   .)1943(
תמר תבדל"א, עלו ארצה במבצע "על כנפי 
נשרים" עם קום המדינה. כשנולדתי היתה 
עשורים,  משני  למעלה  בת  כבר  המדינה 
ואני כבר גדלתי בתוך ההוויה הישראלית 
השונה מאוד מחיי היהודים בתימן. האם 
אוכל למצוא עדיין טביעות אצבעותיה של 

תרבות זו בתוך המטען התרבותי שלי?
הרב יוסף קאפח       הרבנית ברכה קאפח

מרצה  וסופרת,  משוררת  היא  לוי-קאפח  א'   9

קיסריה-רוטשילד,  ובמכון  שנקר  במכללת 
באוניברסיטת חיפה. בעלת דוקטור למדעי המחשב 
מאוניברסיטת בר-אילן. מפרסמת חיבורים מדעיים 
במוזיקה.  גם  ראשון  תואר  בעלת  המחשב.  במדעי 
ספרי  שלושה  כוללת  עתה  עד  הספרותית  יצירתה 

שירה ומונוגרפיה.
מכון  בסיוע  עצמית  )הוצאה  שלי"  היחיד  "רשות 
משה, 1994(,"זכות השתיקה" )עקד, 2002(, "קולות 
מן התיבה" )עקד, 2006(, "הולך תמים" )יד מהר"י, 
יוסף  הרב  של  ופועלו  חייו  מורשתו  -על    )2003

קאפח.
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הרב משה חנוך הלוי
מאת דורון יעקב

הרב משה חנוך הלוי נולד באזור הקווקז 
תק"ע  בשנת  בערך  בגרוזיה(  )כנראה 
)1810(. משם עקר עם משפחתו לתורכיה 
הזדמן  לתימן  במסחר.  לעסוק  והחל 
כשליווה את אחד מהליגיונות התורכיים 
ששלטו אז באזור. הוא למד תורה בַצנְעַא 
ובִּתִעז והוסמך כשוחט ובודק. את ישיבתו 
קבע בעַּדַן יחד עם משפחתו בערך בשנת 

תר"י )1850(.
מן העסקים שהקים בעַּדַן וחוצה לה, קנה 
כיוון  העיר.  מעשירי  לאחד  והיה  רב  הון 
באחד  לתפילות  להסתגל  הצליח  שלא 
במבטא  בהם  שהתפללו  הכנסת  מבתי 
שמו,  על  שנקרא  כנסת  בית  בנה  העדני, 
בנוסח,  התפללו  ובו  ֲחנֹוְך',  "ִמעְלַאַמּת 
חנוך  הרב  הספרדיים.  ובניגון  במבטא 
עצמו היה שליח ציבור ומורה הוראה בבית 
בן  הסופר  העדני,  ומהלל  הזה,  הכנסת 
קהילת עַּדַן שכתב על עַּדַן ועל הליכותיה, 
מתאר אותו כאיש גדול ממדים, בעל מזג 
סוער, מנהיג ומשליט את מנהגיו על יושבי 
שבשעה  מספר  הוא  עוד  הכנסת.  בית 
"מחריד  קולו  היה  התיבה,  לפני  שעבר 
כנסת  בבית  השופר".  כקול  שומעיו  את 
שהתגלגלו  ספרדים  בעיקר  התפללו  זה 
ששהו  סוחרים  וכן  בה  לגור  ובחרו  לעַּדַן 
מבני  כמה  גם  אבל  מסחר,  לצורכי  בעיר 
את  לעצמם  שסיגלו  הילידים  הקהילה 
היה  הכנסת  בית  הספרדי.  המבטא 
מפורסם בעיקר בזכות התפילה החגיגית 
ביום  ובהתלהבות  בשמחה  בו  שנערכה 
שנה  מדי  אליה  שמשכה  תורה,  שמחת 
רבים מבני הקהילה העַּדַנִית. עם כל זאת, 
חש הרב חנוך כל ימיו כחלק בלתי נפרד 
מקהילת עדן ומתימן כולה, ואף כתב על 

עצמו "ארצי ארץ ת]י[מן".
הרב אברהם ערוסי, החכם התימני ששהה 
בעַּדַן בסוף המאה התשע-עשרה ובראשית 
המאה העשרים, מֹונה את הרב חנוך בין 
אחד משלושת החכמים של עַּדַן, יחד עם 
הנשיא בנין מנחם משה ועם הרב משומר 

בן הרב שמואל נסים. וזה לשונו:
בעל תורה הוא וצדקתו לכל פושט ידו, יקר 
ונעים זקן ונכבד גדול ליהודים ורב הודו, 

כמלאך  ומראהו  וידידו,  אהובו  ה'  עבד 
הזה  החסיד  והנה  בסודו,  נורא  האלהים 
תורות  וספרי  לעצמו  כנסת  בית  לו  יש 
לרוב ומהנה תלמידי חכמים מנכסיו ואת 
יראי ה' יכבד ]...[ ומושבו על כסאו כמלך 
]...[ לא  יראוי וכלם ממנו נרתעים  בגדוד 
ביתר  לב  נדיב  הארץ  בכל  כמוהו  נמצא 
לכבוד  מממונו  ומבזבז  עז,  ויתר  שאת 
תורה ומאכיל ת"ח ומשקה אותו ומלבישו 

ומהנה יתומים ואלמנות.
הרב ערוסי מספר שהרב חנוך נהג לאסוף 
זקנים  חכמים  תלמידי  עשרה  שבת  בכל 
ולהסעידם את סעודת המנחה. עוד סיפר 
לעַּדַן  שהזדמנו  מרמה  באנשי  מעשה 
מאחת מערי תימן וניצלו לרעה את תומתו 
ויושרו של הרב חנוך. הרב חנוך התייחס 
אליהם כבני בית, והם התפרנסו משולחנו. 
רכושו  כל  את  גנבו  השבת  מלילי  באחד 
רדפו אחריהם  חילול השבת.  תוך  מביתו 
כמה מבני העיר ותפסום וביקשו למסרם 
עליהם  חמל  חנוך  הרב  אך  לשלטונות, 

והורה לשחררם.
בזכות ספרי  גם  חנוך היה מפורסם  הרב 
הדפוס שהפיץ בעַּדַן ובכל תימן. וכך כתב 
עליו הנוסע המפורסם ר' יעקב ספיר. וזה 

לשונו:
עוד פה גביר נכבד וסוחר איש חכם ונבון 
יליד  והוא  נ"י.  הלוי  חנוך  משה  כהר"ר 
מדינות תוגרמה, ובא בבחרותו לעיר צנעא 
לו  מצא  ואח"כ  ושו"ב.  תורה  שם  ולמד 
עדן  פה  והתישב  והצלחה  ברכה  בהודו 
את  זִכה  וגם  ידיו.  משלח  בכל  והצליח 
בספרים  התימן  ארץ  כל  והׂשביע  הרבים 
עין  המפרשים,  כל  עם  חומשים,  רבים, 
זוהר, שולחן ערוך, מנורת המאור,  יעקב, 
ראשית חכמה - אשר בזה כל מעינם וכל 
ישעם וחפצם - שהביא מליוורנו סך עצום 
לא  אשר  התימן  גלילות  בכל  והפיצם   -
לכלכל  הדרך  ידע  והוא  מאז,  להם  מצא 

מעשהו וגם הוא ראה בזה סימן ברכה. 
בכל  נמצאו  שבזכותו  אומר  העדני  מהלל 
ושהוא  בליוורנו  שנדפסו  ספרים  ַּביִת 
לכל  הדפוס  ספרי  את  שהמציא  הראשון 
קצוות תימן. במצוותו של הרב חנוך נדפס 

לרבנו  המאור"  "מנורת  ספר  בליוורנו 
תימן,  בני  בשביל  במיוחד  אבוהב  יצחק 
כאחד  היום  עד  בעיניהם  נחשב  שכידוע 
הספרים החשובים ביותר בסדרי הלימוד 
וכך כתב הרב חנוך בשער  בבית הכנסת. 

האחורי של הספר:
משה  הדפוס,  לבית  הספר  המביא  דברי 
ידבר, קטן שאין בו דעת מלין לחבר, אנכי 
ליוורנו  המהוללה  עיר  פה  ה'  נחני  בדרך 
יע"א  עדן  עיר  ממקומי  יצאתי  כי  יע"א 
עזבתי את בני ביתי ונטשתי את חצרותי 
לעבור  אניה  דרך  לצא'  עסקי  מכל  פניתי 
מצוה  בדבר  להתעסק  ימים  אחרות 
להוציא לאור ספרי הקדש ]...[ לזכות את 
הרבים ב"י אנשי תימן כלם קדושים אשר 
נפשם חשקה בתורה עושים מאהבה רצון 
קונם ויראת חטאם קודמת לחכמתם, ה' 

עליהם יחיו, דשנים ורעננים יהיו ]...[
תימן,  בכל  מעמד  לעצמו  קנה  חנוך  הרב 
והיה בקשר עם כמה מחשובי רבניה ובהם 
מארי סלימאן )שלמה( אלַקאֵרּה, רבה של 
ממנו  וביקש  חנוך  הרב  אל  שפנה  צנעא, 
מרדיפות  שסבלו  ַצנְעַא  ליושבי  שיסייע 
וממאסרים מצד הגויים, מרעב וממחלות. 
הרב חנוך פעל בתימן ומחוצה לה פעמים 
רבות לביטול הגזרות בתימן, בזכות קשריו 
הוא  ובאירופה.  בתימן  השלטונות  עם 
שלח איגרות רבות לכל קצווי תבל ותיאר 
המתמשך  סבלם  את  מרשימה  בהזדהות 
)אף על פי שאנשי עדן היו  בני תימן  של 
ולא סבלו מן  נתונים תחת שלטון בריטי 
הגזרות הללו( והתווה דרכי פעולה להיטיב 

את מצבם.
הפרשיות  מן  באחת  גם  נקשר  חנוך  הרב 
פרשת  תימן,  יהודי  בתולדות  הסוערות 
משיח השקר )בעיקר "ֻׁשּכְר ּכְֵחיל השני"(. 
בעל  הוא  חנוך  שהרב  שידע  ּכְֵחיל,  ֻשּכְר 
ניסה  תימן,  בכל  ידוע  ושמו  אמצעים 
בו  להאמין  ובפיתויים  באיומים  לשדלו 
הרב  היה  מתחילה  כלכלית.  בו  ולתמוך 
כנגדו,  בפרץ  העומדים  מן  אחד  חנוך 
ולא  המן,  יצא  ש"מתימן  עליו  אמר  ואף 
הביאה  בית  מגג  נפילתו  ואולם  משיח". 
נהג כהוגן כשהתריס  אותו להאמין שלא 
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כנגד ֻשּכְר ּכְֵחיל, ובמשך זמן מסוים נמשך 
אחר פיתוייו של משיח השקר. אך לאחר 
זמן חזר מתמיכתו בו, וגם ֻשּכְר ּכְֵחיל חדל 

מניסיונותיו לשדלו לתמוך במעשיו.
כבן  בהיותו  לערך,   )1890( תר"ן  בשנת 
לארץ-ישראל,  חנוך  הרב  עלה  שמונים, 
נשתקע בירושלים והקים בה חצר גדולה 
בחצר  ישראל".  "משכנות  שכונת  בקצה 
חנוך"  "חצר  בשם  כך  אחר  שנודעה  זו, 
או "וְַרַׁשּת ֲחנֹוְך", הקים בית כנסת לעדת 
התימנים על שם ר' שלום שבזי )כונה גם 
למשה"(.  תפילה  הכנסת  "בית  שמו  על 
חבורת  גם  התכנסה  הכנסת  בבית 
בידי  כלכלית  שנתמכו  זקנים  של  לימוד 
לילדי  תורה  תלמוד  והוקם  חנוך,  הרב 
כנה  על  נותרה  חנוך"  "חצר  התימנים. 
אחרת  בחצר  האחרונה.  העת  עד  נטושה 
שרכש בקרבת החצר הראשונה, בנה בתי 
מגורים לו ולמשפחתו. בחצר זו, נוהג היה 
לשכן עוברי אורח שנקלעו לירושלים. אף 
כמה ממשפחות התימנים שנטשו את כפר 
השילוח הסתופפו בחדרי האירוח בתקופה 

הראשונה שלאחר נטישתם.
וכך כתב עליו הרב שמואל בן יוסף ישועה, 
מחבר ספר "נחלת יוסף", שביקר בירושלים 

בשנת תרנ"ט )1899(. וזה לשונו:
 ]...[ והלכנו מחוץ לעיר להקביל פני הזקן 
הזה  האיש  נ"י.  הלוי  חנוך  משה  הנכבד 
לו  ושם השפיע  בעדן  סוחר  מלפנים  היה 
זה  בעירינו.  וחנויות  בתים  הרבה  וקנה 
כבוד  לשכון  נפשו  אוותה  שנים  כעשר 
בירושלים ת"ו ובנה כמה בתים וחצירות 
ובתי כנסיות בירושלים ת"ו וצדקת פזרונו 
הנכבדים  האורחים  גם  בישראל.  נודע 
קברי  על  להשתטיח  לארה"ק  הבאים 
הצדיקים בבית האיש הנכבד הזה ימצאו 
מנוח ודרים בביתו. משה חנוך הנז' הוכיח 
לדור  באנו  לא  אשר  על  עלינו  והתאונן 
בביתו באמרו שהניח לנו ב' חדרים פנויים 
לי ולאחי הי"ו ]...[ האיש זקן בא בימים 
ביין  כבדנו  גם  ימיו,  יאריך  ה'  צ',  כבן 

ודבש.
הרב חנוך סייע רבות לביסוסה הכלכלי של 
הקהילה התימנית בירושלים ושל תלמודי 
התורה שלה בממון שהזיל מכיסו ובגיוס 
אמצעים.  בעלי  אחרים  מידי  תרומות 
בהדפסת  סייע  אף  בירושלים,  בשבתו 
החיבור החשוב "שתילי זֵתים" על "שולחן 
שהוא  )מזרחי(,  משרקי  דוד  לר'  ערוך" 

החשובים  ההלכתיים  החיבורים  אחד 
ביותר לבני תימן. 

עוד בחייו קנה לו הרב חנוך אחוזת קבר 
בצד  הזיתים.  בהר  הספרדים  בחלקת 
החלקה המשפחתית, הקים מבנה לצורכי 
בשנת  נפטר  חנוך  הרב  והקבורה.  הלוויה 
בחלקה  ונקבר  ימים  ושבע  זקן  תרס"א 
לצדו.  נקברו  משפחתו  מבני  כמה  שרכש. 
אחר פטירתו, חזרו רוב בני משפחתו לעַּדַן. 
המאה  של  והשלושים  העשרים  בשנות 
משפחתו  בני  לירושלים  שבו  העשרים, 
בהדרגה, וחלק מצאצאיו עדיין מחזיקים 

בקרקעות שרכש זקנם המנוח.

על מצבתו נכתב:
טוב שמן משמן טוב ויום המות מיום 

הולדו
מק' )=ַמּצֶבֶת קבורת(
קול נהי נשמע מציון

במר צורח עינינו
יזלו מים על האיי שופרא דבלי

בארעא איש חיל רף' )=רב פעלים(
ושמו נודע בשערים איש ירא את

ה' במצותיו חפץ מאד הגהמ'
)=הגדול המפואר?(

יקר ונכבד רצו )?( גומל חסדים
ומטיב אוהב התורה ולומדיה

הנפטר בשט' )=בשם טוב( מן העולם
כמוהר' משה חנוך הלוי זל'

מכ' )=מנוחתו כבוד( יום כו לח' 
)=לחודש( מנחם )=אב( ש' )=שנת(

התרסא
תנצבה

מקורות:
מהלל העדני, בין עדן לתימן, א, תל-אביב 

תש"ז, עמ' 103- 108
יוסף טובי, הקהילה התימנית בירושלים, 

ירושלים תשנ"ד, עמ' 240-242
הי"ט,  במאה  תימן  יהודי  טובי,  יוסף 
)ראה  ועוד   43-45 עמ'  תשל"ו,  תל-אביב 

במפתח לספר, עמ' 325(
בתימן"  "תנועות משיחיות  יערי,  אברהם 

מחניים פא )תשכ"ג(, עמ' 54-55
הרב שמואל בן יוסף ישועה, נחלת יוסף, 
ירושלים תרס"ז, ב, דף ל ע"ב - לא ע"א; 

מ ע"ב - מא ע"א
הרב אברהם ערוסי, קורא הדורות, בתוך 
י"ל נחום, מיצירות ספרותיות מתימן, תל-

אביב תשמ"א, עמ' קכח-קכט

התנצלות

מערכת "אפיקים" 
מתנצלת על כך 

שבמאמר "מסעי 
מתימן לארץ-ישראל", 
שנתפרסם בגליון קלב-
קלג, שיצא לאור בניסן 
תשס"ט )אפריל 2009(, 

נשתרבבו ביטויים 
המטילים דופי בשמו 
הטוב של ר' אברהם 
קרואני-ירקוני ז"ל.

ר' אברהם קרואני-
ירקוני ז"ל היה דמות 

מוכרת ומקובלת על 
ציבור יוצאי תימן, 

ובכללם גם על חברי 
מערכת "אפיקים", 

כתלמיד חכם, שפעל 
רבות למען הציבור 

והתורה.

מערכת "אפיקים" 
וחבריה מביעים 

צערם על עגמת הנפש 
שנגרמה לבני משפחתו.

יהי זכרו ברוך!

מערכת אפיקים
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מתרפקים  תל-אביב  לעיר  המאה  בשנת 
הכל בגעגועים על הווי "תל-אביב הקטנה" 
והחביבה ההיא ושרים בערגה את שיריהם 
שקמו  הסאטיריים  התיאטרונים  של 
הקודמת,  למאה  העשרים  שנות  בסוף 
 .)1928( ו'המטאטא'   )1927( 'הקומקום' 
בתוך הבונבוניירה הצבעונית והמתקתקה 
עצובות.  עובדות  הרבה  נשכחות  הזאת 
ברחובות תל-אביב הקטנה הזאת, המוצגת 
עתה בשלל צבעים וצהלות-זמר, ניתן היה 
לראות כמעט בכל פינה ילדים יחפים, לא-
פעם רעבים, שבמקום ללמוד בבקר בבתי-

הספר נאלצו למכור שעות רבות ביום ובכל 
ושרוכי  עתונים  העיר  ברחובות  אויר  מזג 
נעליים  כמצחצחי  לעבוד  או  נעליים, 

וסבלים-מן-המכולת. 
חובה  'חינוך  )ובעיקר  חובה'  חינוך  'חוק 
לא  הילד'  להגנת  ו'המועצה  חינם'( 
הבריטי;  המנדט  בימי  אז,  קיימים  היו 
נאלצו  רבות  חסרות-אמצעים  ומשפחות 
לשלוח את בנותיהן לעבוד כעוזרות-בית, 
שהיו  מחפירים,  ניצול  בתנאי  פעם  ולא 
ומכות.  השפלות  בהתעללות,  גם  מלווים 
לא רק ב'עיר העברית הראשונה', אלא גם 
השירים  וכל  אחרות.  ובמושבות  בערים 
הזוכים  וחבריו,  נסים"  "הילד  על  היפים 
מחיאות-כפיים  לרעם  ערב  מדי  כיום 
בצופים  הגדושים  התיאטרון  באולמות 
לא  כספם,  במיטב  לתיאטרון  ששילמו 

יחפו על המציאות הנוראה ההיא. 
קיומו  הגיב מתחילת  התיאטרון הסטירי 
על כמה מהתופעות האלה. ברכה צפירה 
על  שרה  תימני,  כנער  לבושה  הצעירה, 
של  האירוני  שירו  את  ה'קומקום'  במת 
מייסד הלהקה, אביגדור המאירי, "שבחו 
והודו לתל-אביב"  ללחן של השיר "לִַּמְדָּבר 

ָׂשֵאנּו". אחד הבתים בשיר אומר:
לעבודה - דואגים גם מן השמים.

לצחצח  לפעמים  אפשר  הרצל  ברחוב 
נעליים.

ולפעמים אפשר למכור גם את העתונים.

"הנה, בשדה פורחים הפרחים בצבעים שונים"
)ילדי-תימן בעתונות הילדים העברית בארץ(

מאת דן אלמגור
]רשימה ראשונה בסידרה[

ולפעמים בא תייר - מראים לו תימנים.1
בפזמוניו  הצעיר,  אלתרמן  נתן  גם 
ל'נשפי-פורים'  הראשונים  ה"תימניים" 
את  שר   ,)1934( 'המטאטא'  ולתיאטרון 
תימניות  נשים  שתי   - התימניות"  "שיר 
הרוחצות ומנקות את משרדי עיריית תל-

אביב ואומרות זו לזו: 
אחותי, מחמל עיני,

בסמרטוט אחוזי.
הסמרטוט הוא תימני,
אך הבוץ - 'שיכנוזי'. 

ברכה צפירה, בת תימן, הגתה את האות 
צד"י במלה "לצחצח" )"לצחצח נעליים"( 
רבים  של  היגויים  כדרך  סמ"ך,  כאות 
צד"י  האות  נהגתה  וכך  אז;  תימן  מבני 
והזמרים  השחקנים  של   בפיהם  גם 
ה"תימניים"  בפזמונים  האשכנזים 
הזמרות  שתי  תיאטרונים.  אותם  של 
התימניות"  "שיר  את  ששרו  האשכנזיות 
הכינוי  את  הגו  'המטאטא'  בתיאטרון 
"כמוני"(,  עם  )חורז  כ"ֵּתימֹונִי"  "תימני" 

למול ה"ִׁשיּכנֹוזִי".  
עתוני ילדים ראשונים ל'צברים' הראשונים

בתחילת שנות השלושים הופיע לראשונה 
בעתון היומי 'דואר-היום' שערך איתמר בן 
אב"י המושג "צבר" - כינוי לילידי הארץ, 
ובאותן  קיסרי.  אורי  אז העתונאי  שטבע 
השלושים  שנות  בתחילת  ממש,  שנים 
שני  בארץ-ישראל  נולדו   ,)1931-1932(
והדו-שבועון  הראשונים  שבועוני-הילדים 
ההסתדרות  עתון  'דבר',  לנוער.  הראשון 
ופועלי ארץ-ישראל, החל להוציא אז מדי 
שבוע את ה'מוסף לילדים' שלו, בעריכתו 
של יצחק יציב ובחתימת "העורך האחראי: 
ברל כצנלסון". המוסף צורף אז לעתון מדי 
יום ו', וגודל שמונת דפיו היה זהה לזה של 
'דבר  לשבועון  )בניגוד  ל"גדולים"  העתון 
ביום  לרוב  יותר,  מאוחר  שיצא  לילדים', 

ד' בשבוע, ודפיו היו קטנים יותר(.

1  ר' 'שושנת תימן: בני תימן בזמר העברי', בעריכת 
דן אלמגור. הוצאת 'אעלה בתמר' 2009, עמ' 64.  

הצייר  הופקד  המוסף  ואיור  עיצוב  על 
גם  עד-מהרה  נצטרף  ואליו  גוטמן,  נחום 
תרמו  הילדים  משוררי  טובי  נבון.  אריה 
זאב,  אלתרמן,  נתן  שיריהם:  את  לעתון 
ברכה חבס,  ואחרים.  אנדה  קיפניס,  לוין 
מהרשימות,  רבות  כתבה  העורך,  סגנית 
שמאלי  אליעזר  בידי  נכתבו  והסיפורים 
)גם הוא, כאהרן זאב, מורה בבית-החינוך 
גן-מאיר  ליד  בתל-אביב,  העובדים  לילדי 
גם  השאר,  בין  התחנכו,  בו  בית-הספר   -

יצחק רבין וחיים גורי( ורבים אחרים. 
בצד ה'מוסף לילדים' של 'דבר' החל לצאת 
אז מטעם ההסתדרות גם דו-שבועון בשם 
'במעלה', 'עתון הנוער העובד' )שבו נעסוק 

בעתיד ברשימה נפרדת(. 
כמה חדשים לאחר צאת הגליון הראשון 
של ה'מוסף לילדים' של העתון 'דבר' החלו 
אחרים  דו-שבועונים  שני  לאור  לצאת 
לשבועיים  אחת  )"יוצא  'עתוננו'  לנוער: 
ידי חבורת מורים, בהשתתפות יצחק  על 
עתון  'עתוננו:  הצעיר,  ואחיו  אפשטין"( 
אברהם  הלשונאי  בעריכת  ולנוער',  לילד 
אבן-שושן, ולצידו יעקב רזניק וג. אמיתי. 
עתון זה לא יצא מטעם ה'הסתדרות' או 
במידת- ניתן  אבל  כלשהו;  מפלגתי  גוף 
"המחנה  בו מעין תשובה של  לראות  מה 

האזרחי" לעתון ההסתדרותי.
של  העבריים  עתוני-הילדים  הגיבו  איך 
המחפירה  המציאות  על  השלושים  שנות 
הארץ- והמוסדות  החברה  התנכרות  של 
ישראלים לזכויות הבסיסיות של הילדות 
היה  הניכר  שחלקם  הרבים,  והילדים 
של  בגילם  וכולם  תימניות  ממשפחות 
תוקדש  לכך   - וקוראותיו?  העתון  קוראי 
סידרת הרשימות הבאות, שתתפרסם כאן 

בהמשכים.
'דבר  עורכי  של  לזכותם  מיד  ייאמר 
שיצאו  העתונים  שני  ו'במעלה',  לילדים' 
גילו  שהם  העובדים,  הסתדרות  ידי  על 
הילדים  של  לגורלם  וחמלה  דאגה  עניין, 
בבית- אפילו  ללמוד  זכו  שלא  העובדים 
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הספר היסודי ונאלצו למצוא את פרנסתם 
ופרנסת בני משפחתם ברחובות העיר.

ביום ו', כ"ז כסלו תרצ"ד )1934( הקדיש 
המוסף   - בארץ  עברי  עתון  לראשונה 
לילדים של 'דבר, עתון פועלי ארץ-ישראל' 
- כמעט את כל שמונת עמודי הגליון שלו 
)שנה ג', גל' ג-כז( לבני תימן, תולדותיהם 

וגורלם. 
"במשכנות  לכותרת  מעל  העתון,  בשער 
רישום  חצי-עמוד  על  הופיע  תימן", 
נראה  בו  גוטמן,  נחום  של  גדול  מקסים 
קטנים,  בתים  תימני:  חקלאי  מושב 
עצים  וביניהם  רעפים,  גגות  בעלי  לבנים, 
גבוהים ועצי-פרי. במרכז המושב - ה'חדר', 
פיאות  מסולסלי  ילדים  נכנסים  שאליו 
חלקם  מסודרים,  בבגדים  כיפה,  וחובשי 
ה'מורי',  נראה  לחלון  ומבעד  מסורתיים, 

ומקלו הדק בידו.
בחזית הציור נראית אשה תימניה הגורפת 
את גינתה המוקפת גדר קטנה, שעז כבדת-

עטינים נכנסת בשערה. בפתח הבית יושב 
בפינה  בספר.  וקורא  בעל-זקן  תימני  גבר 
הכותשת  אחרת  תימניה  אשה   - השניה 
אשה   - הציור  בעומק  תבלינים.  או  קפה 
בקידמת  סובבות  תרנגולות  פרה.  חולבת 
נושא  גבר  בשמים.  עפות  ויונים  הציור 
'טוריה' על כתפו ומחזיק סל-נצרים יוצא 
מול שני גברים, העומסים ערימות חיטה. 
כבסים  חמורים.  על  רוכבים  גברים  שני 
ומלונת- כרם   - מרחוק  חבל.  על  תלויים 

השומר על הגבעה. בכל החלונות וילונות 
נאים, ובשניים מהם נראות חנוכיות )הרי 

מדובר בגליון שיצא בכ"ז כסלו(.
יום- בקיצור: ציור כפרי, אידילי של חיי 

חרוץ,  מטופח,  נאה,  חקלאי  במושב  יום 
שקט. כל-כך שונה מהמציאות המצטיירת 
של  ה"עירוניים"  ובמערכונים  בפזמונים 
התיאטרונים הסטיריים והפזמונאים בני-

במושב  מעולם  ביקרו  לא  שאולי  העיר, 
חקלאי תימני.

לכותרת  שמתחת  העמוד  במחצית 
"במשכנות תימן" שבשער הגליון מופיעה 
הערכה  שכולה  בלתי-חתומה,  רשימה 
הרשימה  התימנית.  העדה  לבני  ואהבה 

פותחת בציון העובדה הבאה: 
העולם  פני  על  הנפוצות  רבות  "מפינות 
בני עמנו המפוזר  כולו שבים עתה אלינו 
רחוקים  היינו  רבים  דורות  והמפורד. 
אלה מאלה, ימים רחוקים הפרידו בינינו 

אך  בינינו;  הפרידו  רחוקים  ודרכי-חיים 
זכר החירות  ב ע ב ר, הרגשת-הנכר  ב ה 

ו ו ה  ותקוות-הגאולה  
ל ע ת י ד  היו לנו כשלשלת חזקה, שריתקה 
אותנו כאומה אחת מעבר לזמנים ומעבר 

למקומות". 
ישראל  שבטי  נזכרים  הרשימה  בהמשך 

השונים:
מנהגי-החיים  שונים  שבטים.  "שבטים, 
של אחינו מרוסיה, פולין, רומניה וכדומה 
ומפרס  מבבל  אחינו  של  החיים  ממנהגי 
ומגורג'יה וממרוקו ועוד. - שאיפתנו היא 
והפילוגים  ההבדלים  עקבות  את  למחות 
והפירודים, שהם נחלת-הגולה ופרי הנכר, 
ולאחד את  כ ל  שבטי האומה ]ההדגשה 
במקור - ד.א[. ועל כן טוב הדבר כי נכיר 
התפתחותו  קורותיו,  וחלק,  חלק  כל 
לנו בשאיפת  הזו תעזור  ומנהגיו. ההכרה 

האיחוד הגמור".
 - ההסבר  ניתן  הזאת  ההקדמה  ולאחר 
בפעם  להקדיש  המערכת  החליטה  מדוע 
הראשונה מאז נוסד העתון  את כל הגליון 

לבני עדה אחת, היא העדה התימנית:
דברים,  אילו  תמצאו  אלה  "בעמודים 
הבאים לספר משהו על חלק חשוב אחד 
של הישוב העברי, הלא הם אחינו  ה ת 
י ם. הם נקראים תימנים על שום  נ  י מ 
שהיו גולים בגלות תימן, בדרום-מערב של 
חצי האי ערב. אין בידינו ידיעות ברורות, 
הארץ  אל  לראשונה  אבותינו  גלו  אימתי 
הזאת; אך לפי האגדה זוהי גולה קדומה 
ר.  ת  ו  י  ב  הקדומה   הגולה  אולי  מאד, 
רבות עברו על אחינו בארץ הזאת בהמשך-

יהדותם.  על  שמרו  בנקל  לא  הדורות. 
תולדותיהם הן שורה עצובה ומעציבה של 
כי  וגירושים,  רדיפות  יסורים,  סבל, צער, 
קמו  ושונאים  אכזרים  ושכנים  שליטים 
שיעזבו  ובלבד  ולענותם,  לדכאם  עליהם 
את עמם. אך הם עמדו בגבורה ובאמונה 
ושמרו  והעינויים  הרדיפות  בפני  להפליא 
ונר- בעולם  המפוזר  לעמם  האהבה  על 
התקווה של גאולת-העם ושיבתו לארצו.

לפני חמישים שנה התחילו שבים במספר 
גדול יותר לארצנו, והם מצטיינים בכמה 
בזריזות,  ביחוד  טובות,  מעלות  וכמה 
אוחזים  הם  העבודה.  ואהבת  בחריצות 
במלאכות והתעסקויות שונות, המפרנסות 
עינכם  תעיפו  ואם  ובכבוד.  ביושר  אותם 
על פני מפת ארצנו תראו כמה מישוביהם, 

רבה:  ובמסירות  ביגיעה  בעמל,  שנבנו 
כמו  בערים,  השונות  השכונות  מלבד 
בירושלים,  נחלת-אחים  או  שערי-פינה 
בתל-אביב  ומחנה-יוסף  כרם-התימנים 
בעבודות-עיר  עוסקים  שיושביהם  ועוד, 
במושבות  שכונותיהם  תמצאו  שונות, 
ליד  שיבת-ציון  רחובות,  ליד  שעריים   -
מחנה- חדרה,  ליד  נחליאל  ראשון-לציון, 
ותימנים בודדים  יהודה ליד פתח-תקווה 
נקודת-ההתיישבות  ואת   - ועוד  ביבנאל 
טירת-שלום אשר בין רחובות ונס-ציונה".

במהרה  לארצנו  לעלות  "משתוקקים 
בימינו"

בגאווה  מציינים  אנחנו  שבה  בשנה 
התימנים  שכונות  של  המאה  יובל  את 
הראשונות במושבות - שעריים ברחובות, 
גם  ובקרוב  לציון  בראשון  שיבת-ציון 
מתחמם    - בפתח-תקווה  מחנה-יהודה 
הלב למראה הדברים האלה, שהופיעו לא 
באיזה עלון נידח או ספר דל-תפוצה, אלא 
הגדול  עתון-הילדים  של  הראשון  בעמוד 
ארץ- פועלי  'עתון  בארץ,  ביותר  והחשוב 
ישראל', שאותו קראו בשקיקה מדי שבוע 
גם הילדים שהפכו כעבור שנים למפקדים 
בפלמ"ח ובצה"ל, לשרים-ממשלה ולראשי 
אז  שקראו  הילדים  )בין  ומוסדות  ערים 
את העתון בקביעות היו לא רק יצחק רבין 
ששמותיהם  כאלה  גם  אלא  גורי,  וחיים 
כותבים'  כ'ילדים  במדורים  אז  הופיעו 
דיין,  משה  של  אחיו  כפותרי-חידות:  או 
'זוריק'; אחיו של יגאל ידין, יוסף סוקניק-
עמית;  מאיר  הוא  סלוצקי,  מאיר  ידין; 
שאול  רבין,  עוזר  המשורר  זאבי;  רחבעם 

ביבר, נעמי שמר ורבים-רבים אחרים(.
המיוחד  הגליון  של  השני  העמוד  בכל 
ועד  "מדו-שפאיל  בשם  רשימה  הופיעה 
דושפאיל" - קטעים ממכתביו ויומניו של 
שמואל יבנאלי, שליח אנשי העליה השני 
)1911-1912( לתימן,  בשנים תרעא-תרעב 
נערים  שלושה  של  בצילום  מעוטרת 
ומסוסלי-פיאות:  כיפה  חובשי  צעירים, 

"עולי תימן".
תחת  שממול,   הגדול  העמוד  כל  פני  על 
ישראל  מתימן", מספר  "כצאתי  הכותרת 
ישעיהו זכרונות אישיים מילדותו. רשימה, 
מכתבים  כמה  גם  המחבר  שילב  שבה 
מחורזים ששלח אליו בן-דודו יוסף מתימן 
לארץ-ישראל בשנת תרפ"ט )1929(.  והרי 

כמה ציטוטים מהם:
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לעלות  משתוקקים   / קדשנו  "במחנה 
עוד  אין   / בימינו.  במהרה   / לארצנו 
כבודנו,  משפילים  הגויים   / לסבלנו.  קץ 
ומכריחים   / יתומינו  את  לוקחים   /
 / לעינינו.  מוסלמים  להיות  אותם 
 / אלוהינו,  אל  זועקים  היתומים,  והם, 
 / טמאות,  ידיים  שעבוד  מתחת  להצילם 
ואונסתם   / וטריפות,  נבלות  המאכילתם 
בתפילות.  ]=מוחמד[  מחמד  את  להזכיר 
/ ואם יסרבו - סופגים גידופים וחרפות, 
בחשכות.  ומאסר  נמרצות  מכות  וגם   /
מצפים  בתפילות,  מאריכים  ורבנינו   /
לישועות ולנחמות - / וגדולי הדור עומדים 

ומסתכלים.
ואנחנו פה הן לא ידענו מעודנו את פליאות 
מרכבות- ולא  ספינות-ים  לא  היצירה: 

--הנה    / כסאות.  ולא  עגלות  לא  אויר, 
 / נכסים,  לעזוב  רוח  בקהילתנו  קמה  כי 
לחלק מטלטלים, / ללכת רגלי בדרכים / 
בין הרים וסלעים. / ישימו לילות כימים, 
ציון  מרכז   / הזיתים,  להר  הגיעם  עדי   /

וירושלים. / 
ועתה אבקשך, ידידי, / עוץ עצה למעני: / 
האעזוב משכני / ואעלה לארץ עם כל בני 
עמי / האם אמצא במחניכם לימוד תורה 
ומעט מלאכה? / ואם תהיה לי חברותה? 
/ ואיך יביטו עלי ילדי ישראל? ומי הוא 
השליט על הארץ - האם יוסף או פרעה? 
תספר לי כמה ימי שנות חיי ומה מעשיך. 
/ אני עתה בן חמש-עשרה שנה לומד בבית 
הודיעני  יחיא קאפח. אנא  ר'  מדרשו של 
 / כל הדברים האלה תשובה במהרה  על 

דורש שלומך, יוסף בן-דודך". 
)לימים  ישעיהו  ישראל  של  תשובתו  את 
שר בממשלת ישראל( ומכתבים מאלפים 
למצוא  ניתן  תקופה  מאותה  אחרים 
העמוד,  בתחתית  ובמסגרת,  זו.  ברשימה 
מופיע בה בניקוד הפיוט "אהבת הדסה" 
של ר' שלום שבזי, ומתחתיו ביאור קצר: 
"הדסה" - כינוי לכנסת-ישראל. "נכללים" 
- מוקפים כליל תפארת. אך יש גם נוסח  
"נהללים", לאמור, מהוללים, משובחים".

המניע  "בית  ועל   - התימני  ה'חדר'  על 
בכנרת"

העמוד הגדול הבא, מס' 4 , נושא בראשו 
ובו מספר  את הכותרת "ב'חדר' בתימן", 
בראש  התימני.  ה'חדר'  על  צדוק  אהרן 
נ.ג.,  של  יפה  תחריט-לינליאום   - העמוד 
ה'מורי'  נראה  ובו  גוטמן,  נחום  הוא 

יושב מול קבוצת תלמידים, היושבים על 
הם  ואילו  המוכר,  המקל  ובידו  הרצפה, 
מעיינים בספר הפרוׂש על השולחן הנמוך 
ספר  סביב  תלמידים  כמה   - שלפניהם 
אחד  תלמיד  רק  נהוג.  שהיה  כפי  אחד, 

בפינה מעיין בספר משלו.
על  הגדולה  הרשימה  בתחתית  ושוב, 
שבזי,  של  פיוט  בניקוד  מודפס  ה'חדר' 
על  פרטים  ומעליו  שבת",  לבוא  "שלום 
"הוא  שם:  נזכר  השאר  בין  השיר.  מחבר 
התפרנס על מלאכת האריגה, עסק בתורה 
עלו  המסורה  שכפי  ומיצירותיו,  ובשירה, 
כמאתיים  נשארו  שיר,  אלפים  לחמשת 
האהבה  האלה  בשירים  גדולה   - בלבד. 
לארץ-ישראל, ולא לשווא מספרת האגדה 
כי בשבתות היה בקפיצת-הדרך בא לשכון 
וגעגועיו"  חמדתו  ערי  ובצפת,  בירושלים 
)על אגדה זו הסתמך, כמובן, אורי ברזילי 
על  בן-זמננו  היפה  השיר  מחבר  לימים   -
 / הערביים  "בין  המגיע  שבזי  שלום  ר' 

לירושלים"(. 
העמוד שממול, מס' 5, הוא העמוד היחידי 
בכל הגליון שאינו קשור בבני-תימן, אלא 
לשיר  מוקדש  העמוד  כל  החנוכה.  בחג 
הילדים הארוך של נתן אלתרמן, "זה היה 
בחנוכה", שאותו דקלמו והציגו מאז ברוב 

בתי-הספר בארץ בכל חג חנוכה.
של  החנוכה  בגליון  שמונה  מבין   6 עמ' 
בחלק  לשניים.  חולק  לילדים'  'המוסף 
הכותרת  את  הנושאת  רשימה   - התחתון 
נחום  בחתימת  בכנרת",  "בבית-המניע 
פותחת  הרשימה  גוטמן?(  נחום  )אולי 
בשורות: "זה היה בכנרת. לפני עשרים שנה. 
נבנו הבתים הראשונים לישוב הצעיר ליד 
ים כנרת. באו פועלים מיהודה ויסדו את 
וכנרת"  דגניה  הראשונות:  הקבוצות  שתי 
העיר  של  המאה  יובל  איזכור  בצד  )וכך, 
העברית הראשונה ושל השכונה התימנית 
ליובל  גם  הגענו  במושבות,  הראשונה 
הראשונה,  העברית  הקבוצה  של  המאה 

דגניה(.   
מה עושה רשימה המוקדשת לדגניה וכנרת 
בגליון המוקדש כמעט כולו לבני תימן? מי 
בכנרת"  ]=המנוע[  "בית-המניע  שהמושג 
של  הטראגי  הסיפור  את  מיד  לו  מזכיר 

"תימני כנרת" יבין זאת מיד. 
ואכן, אחרי תיאור ציורי מאד של אותה 
ירוקים  מימיה  רחבת-ידיים,  "ביצה 
וריח  בתוכה.  גדולים  גבוהים  ועשבים 

ומיליוני  העשבים  מן  עולה  היה  חריף, 
הזה  הירק  בין  מזמזמים  היו  יתושים 
השורות  מיד  באות  הקדחת",  יתושי   -

הבאות:
משפחות  כמה  גרו  ממש  זו  ביצה  "ליד 
עוסלים?[   עמלים?  ]פועלים?  עוסלים  של 
היה  המניע  גרו.  המניע  בבית  מתימן. 
הירק  גן  להשקאת  הירדן  מן  מים  מעלה 
תקתוקו  את  ומשמיע  כנרת  קבוצת  של 
הממושך. מימי הירדן מתחת היו זורמים 
מיליוני  של  זמזומם  מסביב  ומשקשקים. 
יתושים ושל מיני חרגולים וחרקים. ונדמה 
היה, כי המניע הזה אף הוא נפש חיה בו, 
והוא עונה למיליוני היצורים שמסביבו - 

בשפתו הוא.
הילדים  מפזזים  היו  הזה  הירק  בתוך 
השחומים, עם עיניהם הגדולות והשחורות, 
והמרטט,  הצנום  וגופם  הדקות  רגליהם 
ובפנים - יֵָרקֹון, מסימני הקדחת. ואמנם 
העשבים  בין  רחמים  בלא  המוות  קצר 
בשלוליות  רגליהם  את  טבלו  הירוקים, 
אשר בביצה, טיפסו על עצי האיקליפטוס 
דומים  והיו  הירדן,  גדות  על  השתולים 
לחרגולים הירקרקים המפזזים בין עשבי 
"חורשת האקליפטוס"  עצי  ]אלה  הביצה 
הקבוצה,  ילידת  שמר,  נעמי  של  בשירה 
לילדים'  ב'דבר  נדפס  הראשון  ששירה 
ובלילה  ד.א[.   - שמונה  בת  כשהיתה 
והחום  הקור  הקדחת,  באש  בשרם  בער 
התרוצצו בגופם הרך, ורבים נפלו חללים.

היו   - אבותיהם   - הגדולים  תימן  ועולי 
הולכים יום-יום לעבוד בקבוצות. הם ידעו 
עבודת  העבודה שלהם. את  יפה-יפה את 
האהוב  העבודה  כלי  היה  זה  המעדר. 
ואנה,  אנה  ביד  התרוצץ  המעדר  עליהם. 
בקצב נפלא, הידית עלתה וירדה, בהמעבר 
למקומו  נזרק  העפר  לשמאל,  מימין  עבר 
במין השתובבות של שמחה, והגוף התנועע 
בין רגבי העפר הלחים, כאילו עומד הוא 
התימנים  ידעו  כן,  מצווה.  של  בריקוד 

לעבוד במעדר, ועל זו היתה גאוותם.
משובב-נפש.  משחק  היה  בדיבורם  וגם 
השחורות  העיניים  מתלקחות  הנה 
והדברים יוצאים מפיהם בהטעמה, כאילו 
מזמרים, והידיים והגוף גם הם משתתפים 
בדיבור. הם מספרים על ארץ מוצאם, ארץ 
תימן, איך באו לארץ רכובים על גמלים, 
ירושלים  את  הראשונה  בפעם  ראו  ואיך 
לעבודת  שיילכו  להם  ואמרו  הקודש  עיר 
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הקודש, היא עבודת האדמה. והם שמחים 
וגם  באמת,  טובה  היא  העבודה  בחלקם. 
כל- יפה  הוא  והמקום  טובים,  האנשים 

כך, כי ערגה נפשם לשבת על גדות הירדן 
והכנרת. אבל שני דברים בעוכרם: אין בית 
לשבת, והקדחת... וכשהעלו על שפתם את 
הגוף  הידיים,  רפו   - ת'  ח  ד  'ק  המלה  
התכופף והאש בעיניים נעלמה, הן נעשות 

עצובות, עצובות.
אולם רגע אחד יחלוף ושוב ניצתה האש 
הפנימית, אש האמונה הטובה: "ה' ירחם! 
ודאי  ישראל,  לארץ  אותנו  הביא  אם 
ישלח  גם  והוא  בית,  להקים  לנו  שיעזור 

לנו מזור ורפואה לילדינו ולנו.
ושוב מתרומם המעדר, הידיים מתרוממות 
כבשעת תפילה: "יש לעבוד. יש לעבוד, בחור".           
ואם הזכרנו את שכונת שעריים בת המאה, 
שגם  מרמורק,  התימנים  מושב  כי  נזכיר 
הוא הוקם בסוף שנות העשרים במושבה 
"מגורשי  לקליטת  בעיקר  הוקם  רחובות, 

כנרת", שרידי "בית המניע" ההוא.
"להשפיל את התימניות השחורות" 

תיאור  מופיע  שבו  הזה,  העמוד  רוב  את 
"בית המניע" שלשפת הכנרת, תופש סיפור 
לוי,  שרה  מאת  הקטנה"  "נדרה  בשם 
לכל  כיום  המוכרת  לוי,  הגננת שרה  היא 
כמשוררת והכוריאוגרפית שרה לוי-תנאי, 
לוי-תנאי  שרה  'ענבל'.  תיאטרון  מייסדת 
בגיל  מהוריה  שהתייתמה  צפירה,  וברכה 
בבית- העשרים  בשנות  יחד  למדו  צעיר, 

הסיפור,  גיבורת  גם  מאיר-שפייה.  הספר 
המצטרפת  יתומה,  נערה  היא  נדרה, 
לשורת הנערות והנשים התימניות שעליהן 
סופרות,  בידי  בעיקר  סיפורים,  נכתבו 
מאז הסיפור "לולו" שכתבה חמדה אשת 
שנה  מעשרים  למעלה  יהודה  בן  אליעזר 

קודם לכן. וכך נפתח הסיפור:
נדרה הקטנה גרה עם אביה בחדר צר ואפל 
באחת מסימטאות העיר. אמא שלה מתה 
]=הראשונה[  העולמית  המלחמה  בעת 
מטיפוס. גם אחיה ואחיותיה מתו. נדרה 
היה  האב  ובעוני.  בבדידות  חיים  ואביה 
טבעות-כסף,  לעשות  ידע  הוא  צורף. 
שרשרות וצמידים. אך בשנים הראשונות 
על  האנשים  חשבו  לא  המלחמה  שלאחר 
השיגו  לא  הלחם  את  גם  כי  תכשיטים. 
בנקל. ועל כן לא היתה עבודה לאבי-נדרה. 
כל היום היה משוטט בחוצות העיר, ולעת 
פרוסות  כמה  ובתרמילו  הביתה  חזר  ערב 

לחם. נדרה ידעה, כי הוא מחזר על הפתחים.
לבקש  את  גם  "לכי  לה:  אמר  אחד  יום 
אוכל'. "אני מתביישת", ענתה נדרה. "אל 
תתביישי. הנה, אלבישך שמלה נאה, למען 

תמצאי חן בעיני הבריות". 
הוא הוציא מן הארגז הישן שמלה לבנה 
אשר קבלה נדרה מגברת אשכנזית. בשמלה 
זו הלכה לבקש אוכל. אל בתי התימנים לא 
נכנסה. הלא הם עניים כמוה. מהספרדים 
פחדה. אלה צועקים בשפה משונה. רק אל 

האשכנזים הלכה. להם לחם לבן וטוב.
יפה.  בעין  עליה  הביטו  אחדים  בבתים 
נתנו לה לחם ואמרו לה בחיבה: 'תימניה 
קטנה!'. נדרה בלעה מיד את כל הניתן לה. 
לפנות ערב חשבה: ומה אביא לאבי? ואז 
החישה צעדיה ודפקה על דלת בית גדול. 
אשה שמנה יצאה ושאלה בקול: "מה לך, 

ילדה?"
- "אני רוצה לחם". 

מן  להיפטר  אפשר  אי  לחם!  לנו  "אין   -
הקבצנים הללו! לכי מכאן!" והדלת נסגרה 
- וקמצנית  גדול. איזו אשה שמנה  ברעש 

נוראה! *     
"בבית  נקרא  הסיפור  של  השני  חלקו 
למסור  נאלץ  נדרה  של  אביה  היתומות". 

אותה לבית יתומות. 
"בימים הראשונים היה לא רע כלל. מיד 
רחצו את נדרה במים החמים ובסבון. את 
תלתליה הפרועים השמידו במספריים. את 
שמלתה הארוכה והקרועה שרפו וילבישוה 
שמלה קצרה ונאה. המורות הטובות אמרו 
לבל תתגלגלי  להיזהר,  עלייך  'מעתה  לה: 
בעפר. הנה ניתן לך גם ממחטה למען יהא 

אפך נקי בכל עת".
בנות העדות השונות  מעניין התיאור של 

בבית-היתומים:
במוסד נמצאו כל מיני ילדות: אשכנזיות, 
גזוזות  כולם  תימניות.  וכמובן,  ספרדיות, 
כולם  נקיים.  בגדים  לבושות  כולן  שיער. 
אוכלות ליד שולחן אחד - ובכל זאת, יש 
הבדל רב ביניהן. נדרה הבחינה מיד כי היא 
שייכת לסוג ה'תימניות'. הספרדיות אחרות 
הן, והאשכנזיות אחרות לגמרי. נדרה היא 
התימנים.  משאר  יותר  לא  אך  שחורה, 
הספרדיות הן לבנות, והאשכנזיות - לבנות 
מאד. הללו, האשכנזיות, גאוותניות הן. גם 
להן פצעים בראש, ובכל זאת הן מעיזות 
להטיל אשמה זו דווקא בראש הספרדיות. 
ידעו  והאשכנזיות  הספרדיות  ואולם 

להשלים ביניהן בשעה שהיה נחוץ להשפיל 
את התימניות השחורות.

היתה  האשכנזיות  שבין  והיפה  הנאה 
איילה. "עיניה כחולות כים או כשמים. פיה 
קטן ונאה ושפתיה אדומות. - את הילדות 
אין  המכוערות  עם  מקרבת.  היא  היפות 
לה שום ענין, ולתימניות היא בזה בגלוי".
איילה וחברותיה היו שרות לנדרה שירי-
לנו  "לולב  שיר-הסוכות  את  למשל,  לעג. 
והדסה / וסוכה כשרה כדת. / בואו, רעיי, 
להניח  )יש  זו?"  כסוכה  הראיתם   / וחזו 
שהתי"ו בסוף המלה "כדת" נהגתה כדרך 
הפכה  החרדים(  כדרך האשכנזים  כסמך, 
וילדה   / והדס  לנו  "לולב  לשיר:  איילה 
שחורה כדת. / בואו, רעיי, וחזו / הראיתם 

כנדרה זו?"
את השיר שרה איילה בקול רב ובהעוויות 
מכעיסות וכל חברותיה שרו עמה במקהלה. 
קללה  אולי  ורועדת.  חיוורת  עמדה  נדרה 
על  העולם  כל  ואת  עצמה  את  בלבה 
שנולדה כה שחורה. אך הגה לא הוציאה 
מפיה. וכי מה תעשה? הן מספר האויבות 
הלבנות גדול לאין ערוך ממספר רעותיה. 
השחורות  עיניה  ולטשה  עמדה  כן  ועל 
בכל  והתאמצה   - התכולות  איילה  בעיני 

כוחה לעצור בעד זרם דמעותיה.  
 איילה פרצה בצחוק אדיר, ואחריה - כל 
התימניות  כי  וכשראתה  שלה.  המחנה 
שותקות, אמרה לחברותיה בזקפה ראשה 

בגאון: "נלך לשחק בלעדיהן". 
מסתיים  לוי-תנאי  שרה  של  וסיפורה 

בשורות הבאות:
נדרה נסתלקה לפינת החצר ובכתה חרש. 
שונאות  מדוע  להבין,  יכולה  לא  היא 
הילדות הלבנות את אחיותיהן השחורות. 
בצבעים  הפרחים  פורחים  בשדה  הנה 
שונים - הגם הם שונאים איש את רעהו? 
האם הפרח הלבן מרגיז את הפרח האדום 

ומתפאר עליו?
והקוראות  מהקוראים  כמה  מעניין 
רובם  לילדים',  דבר  'מוסף  של  הצעירים 
מורים  בני  טובים,  הסתדרות'  'ילדי 
שכבר  מנהיגים-לעתיד,  וחלקם  וסופרים, 
אולי את התרגום העברי של אשר  קראו 
חיי  על  תום',  הדוד  'אהל  לספר  ברש 
הנערה 'טופסי' במדינות הדרום בארה"ב, 
חשבו על ההקבלה שבין שתי היצירות ועל 

המסקנות המתבקשות ממנה.
)המשך הרשימה - בגליונות הבאים(
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דבורה  מאת  הזהב",  "רמון  הספר 
שיצאו  הספרים  לשלל  שהצטרף  וייסמן, 
תימן  יהודי  אודות  על  בשנים האחרונות 
ותולדותיהם בתימן ובארץ, מהווה סיבה 
נאה לחגיגה לכל חובב ספר ומקנה חוויה 
ישאלו  ודאי  לקוראים.  ספרותית מרגשת 
רבים מבני עדתנו: מה עשוי לרגש אותנו, 
יוצאי תימן, המשופעים, ברוך השם, בספרי 

שירה, זיכרונות, מחקרים ורומנים?
המתחיל  מעניין  היסטורי  רומן  לפנינו 
ומתגלגל   )1981( תרמ"א  בשנת  בצנעא 
מספר  כשהוא   ,)1956( תשט"ו  שנת  עד 
את תולדותיה של משפחה תימנית אחת, 
ובעיקר את תולדותיה של אישה תימנייה 
ומלמד  שנים,  למאה  קרוב  במשך  אחת, 
בארץ- תימן  יהודי  תולדות  את  אותנו 

ישראל. זה סיפור אישי ומשפחתי השזור 
לארץ-ישראל  מתימן  העובר  בהיסטוריה, 
בתקופות ששלטו בה התורכים והבריטים 
את  חוצה  והוא  ישראל,  במדינת  ואחר 
המלחמות ומעשי הטבח שהתחוללו בארץ, 
ומוסיף נדבך משפחתי מול כל נדבך לאומי 

נוסף בבניין הארץ. 
אך לא בזה ייחודו של הספר, אלה בארבע 

תכונות ראויות לציון:
העולה  תימן  בת  היא  הספר  גיבורת  א. 
לארץ בשנת 1881 ונעשית לישראלית תוך 
חמישה  המסורת  לשימור  ממושך  מאבק 

דורות, והיא המספרת את סיפור חייה.
ב. כותבת הספר היא יהודייה אמריקנית 
שעלתה לארץ בשנת 1972, שלא היה לה 
קשר קודם לתימנים, פרט לעובדה שהיא 
העובדה  מן  והתפעלה  בירושלים  גרה 
שעליית התימנים לארץ החלה כבר בשנת 
שימור  תוך  בארץ  ומהשתלבותם  תרמ"ב 

ייחוד משלהם במידה רבה או מעטה. 
מובהקת.  פמיניסטית  הספר  מגמת  ג. 
התימנים  חיי  את  מתארת  המחברת 
של  סיפורה  דרך  רק  לא  בארץ-ישראל 
חברותיה,  של  גם  אלא  הסיפור,  גיבורת 
בנותיה, נכדותיה ונינותיה. נמצא שמדובר 
תימן  בנות  הנשים  של  בסיפורן  למעשה 

בארץ-ישראל. 

ביקורת ספרים

הספר "רימון זהב" - חגיגה ספרותית
מאת טוביה סולמי

תורגם  באנגלית,  במקורו  נכתב  הספר 
לעברית, וכבר יש לו ספר המשך באנגלית.

האמת היא שבשנים האחרונות זכו בנות 
יותר מבנות  לציון,  תימן לחשיפה ראויה 
עדות אחרות!, לא רק  במחקרים, אלא גם 
בשירה ובספרות, ודי להזכיר את הספרים 
בתמר",  "אעלה  עמותת  של  תימן"  "בת 
ניסים  של  אמא"  של  כנפיה  "תחת  את 
בנימין גמליאלי, ואת  "אשה בין חוחים" 
של שלום אשבל, המציגים נשים לוחמות 

ופמיניסטיות כבר בתימן.
נביא כאן את סיפור  מטבע הדברים, לא 
המעשה, אלא רק את הסוד המסביר את 
שם הספר, "רימון הזהב", כיוון שביסודו 
של דבר, הספר מביא את סיפורו וגלגוליו 
של רימון זהב שקיבלה הכלה מזל בשנת 
1881 מחתנה, עזרא בן יחיא, עד להעברתו 
לברכה, שהיא בת נינתה בטקס ה"חינה" 

שלה.
נישאה  שנה,  ארבע-עשרה  בת  בהיותה 
שוליית  יחיא,  בן  לעזרא  הצורף  בת  מזל 
היו  שניהם  הצורף.  אביה  של  צורפים 
העניק  "הייחוד",  בשעת  צנעא.  תושבי 
עזרא לכלתו הטרייה מתנה אישית: תליון 
ידיו,  במו  שעיצב  זהב  רימון  ועליו  זהב 
ובירך אותה שתזכה לענוד את התליון כל 

ימיה ולהעבירו לבנותיה לעולמים. 
בעת ההיא החלה התעוררות בקרב יהודי 
ראשית  על  השמועות  רקע  על  צנעא 
מזל  של  אביה  לארץ-ישראל.  העלייה 
עודד את עזרא ומזל לעלות לארץ-ישראל 
עם  בעקבותיהם  שיעלה  להם  בהבטיחו 
אשתו וילדיו. וכך, חודשים מעטים לאחר 
)אוגוסט  תרמ"א  אלול  בחודש  חתונתם, 
לארץ-ישראל,  ועזרא  מזל  עלו   ,)1881
בית  הקימו  העתיקה,  בעיר  התיישבו 
ילדים  כמה  והולידו  לתכשיטים  מלאכה 
צברים למהדרין. למרבה הטרגדיה, נפטר 
עזרא לאחר שנים מעטות, בהיות מזל בת 
עשרים ושתיים שנה ואם לארבעה ילדים, 
הנאבקת  המשפחה  לראש  הפכה  והיא 
על הפרנסה, על הכבוד, על המורשת ועל 

גידול ילדיה ונכדיה וניניה. 

וייסמן,  דבורה  למחברת  בהצדעה  נסיים 
בתחקירים  אדיר  מאמץ  שהשקיעה 
ולימוד תרבות יהודי תימן ותולדות ארץ-
ישראל, והצליחה לכתוב רומן כה אותנטי 
המשמר את ניחוחות יהודי תימן בסגנון, 
היהודי.  ובגורל  התימנית  בפילוסופיה 
כמעט סברנו שהכותבת היא בת תימן. כל 

הכבוד!
בקיצור, לפנינו סיפור תימני ציוני המהווה 
לא  תימן  שיהודי  שטוענים  למי  תשובה 
עלו מתוך ציונות, והוא מבהיר את מסורת 
לארץ  עלייה  היא  תימן, שהציונות  יהודי 
ובניינה ויהדות. היא תורה ועבודה! ספר 

מומלץ מאוד לקריאה!

רימון הזהב, מאת דבורה וייסמן, הוצאת 
ירושלים   ,36084 ת"ד  מזו,  הספרים 
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וייחודי,  צלול  סרי  דן-בניה  של  קולו 
לו  דומה  שאין  בבטחה  לומר  שניתן  עד 
שהוא  בשילובים  כיום  העברית  בספרות 
חכמים  לשון  לשונו  בכתיבתו:  משלב 
מן  היונקת  סבתו(,  חיים  אליו  )וקרוב 
התלמוד  ספרות  למן  הרבנית  הכתיבה 
שאינו  אלא  אנו,  ימינו  ועד  והמדרשים 
מנסה לשמור אותה בטהרתה, ואינו חושש 
מלשלב בה מילים מלשון ימינו, כפי שקרה 
מכונה  זו  לשון  תמיד.  החכמים  בלשון 
מבקרים  ויש  עגנונית,  בטעות  לעתים 
התימני",  כ"עגנון  סרי  את  את  שכינו 
החילוניים  העבריים  שהקוראים  כיוון 
עגנון,  רק  כלל  בדרך  מכירים  המשכילים 
של  העמוקים  המעיינות  מכל  לשונו,  על 
הכתיבה בלשון זאת, שהיא ארוכת החיים 
הגמישה  העברית,  שכבות  מכל  ביותר 
של  עלילותיו  ביותר.  היפה  ואולי  ביותר, 
אכזריות  הן  רבות  פעמים  קיצוניות.  סרי 
)ובכך הוא קרוב לעתים ליואל הופמן(, עד 
שלעתים נחמץ לב הקורא כשילד בסיפור 
אבדן,  סיפורי  השינה  לפני  מאביו  שומע 
בשעה שאמו חולה במחלה קשה )וזהו רגע 
רך יחסית בכתיבתו של סרי(. הבן הנכזב 
מסיפורי אביו, המסתיימים תמיד במפלה, 
שומע מאביו: "כנראה שאבא שלך לא יֵדע 
הטון   .)155 )עמ'  סיפורים"  לספר  לעולם 
מתון  הוא  עלילותיו  את  סרי  פורס  שבו 
אלא  רגעית  לאות  של  עייפות  לא  ועייף, 
בכל  חזה  שכבר  כמי  דורות,  של  עייפות 
הפלאות שבעולם, והוא חוזר ומספר אותן 
בעל  כן  לעשות  שמצווה  כמי  בסיפורו, 
כורחו, כמי שנאמן לסבלנות הדורות, אך 
גם כמי שכבר הספיק להצפין את פליאתו 

שלו על המאורעות.
לשונו של סרי, החיה בתוך לשון החכמים, 
אך  שהתרחק,  עולם  להחיות  לו  מסייעת 
קרוב,  עולם  להרחיק  כדי  גם  למעשה 

על הספר "אדם שב אל ביתו"
מאת אלמוג ּבֶַהר1

"צמאון  בהר,  אלמוג  של  הראשון  שיריו  ספר    1
בארות", ראה אור בתחילת 2008 בהוצאת עם-עובד. 
ספר סיפוריו הראשון, "אנא מן אל-יהוד", ראה אור 
"חוט  השני,  שיריו  ספר  בבל.  בהוצאת   2008 בסוף 
2009 בהוצאת  אור בשנת  יראה  מן הלשון",  מושך 

עם-עובד.

להרחיק אותו מן הצורך בראליזם, הנובע 
המציאות  את  לחקות  המתיימרת  מלשון 
או לשקף אותה, על פי רוב בלא הצלחה(. 
ושל  העבר  של  להזרה  משמשת  הלשון 
בין  שילוב  ומאפשרת  כאחת,  ההווה 
חוסר  וחריפה.  חדה  לאכזריות  נוסטלגיה 
מביא  אינו  לראליזם  סרי  של  מחויבותו 
אותו לספר אגדות מלאות שמחה ומוסרי 
קרוב  הוא  כאן  וגם  "חיוביים",  השכל 
יותר למעשיות החכמים, שחלקן חריפות 
מועטות  במילים  הלוכדות  וכאובות, 
מעברים חדים. במובנים רבים, סרי משחק 
בתפקיד ש"הוענק" ליוצר המזרחי, סיפור 
האמור  "אחר",  עולם  של  והווי  פולקלור 
הקצנה  ידי  על  ונוסטלגי,  נאיבי  להיות 
בלתי אפשרית שלו, הנעה בין לשון נאה, 
בין  מסוייטת,  למציאות  ו"נקייה"  גבוהה 
חרדה להומור, בין הציפייה להזדהות עם 

הדמויות להגחכתן.
ספרו   .1935 בשנת  בירושלים  נולד  סרי 
סבתא  של  המלח  "עוגיות  הראשון, 
סולטנה", שראה אור בשנת 1980, היווה 
הפתעה משמעותית בספרות העברית של 
להתקבל  וזכה  ובתכניו,  בשפתו  הזמן, 
שלפנינו,  הספר  רבים.  קהלים  בקרב 
של  השישי  ספרו  ביתו",  אל  שב  "אדם 
אוטוביוגרפיה  מעין  להיות  מתיימר  סרי, 
בספר  מעובדים  הזיכרונות  הסופר.  של 
כסיפורים קצרים, והם נעים בלי גבולות 
המשוררת  )גם  לבדיה  אמת  בין  חדים 
לפני  פרסמה  מרים  רבקה  הירושלמית 
 - "בחילופין  בשם  יפהפה,  ספר  כשנה 
המתחלפת",  המציאות  מאלבום  תמונות 
זיכרונות  פרקי  דומה  בצורה  המשלב 
בבדיה ועשוי סיפורים קצרים(. הזיכרונות 
של סרי מביאים אותו אל אותם מחוזות 
ביצירותיו  גם  שבלטו  ומקום  זמן 
בירושלים,  הבוכרים  שכונת  הבדיוניות, 
ושנות הארבעים והחמישים, בהן התבגר 
המחבר. אך הפעם עומדות במרכז יצירתו 
עליו  שמת  אביו  הוריו,  של  דמויותיהם 
עתה  סרי  יעשה  ומה  אמו.  וגם  בילדותו 
המתרחקת  הספרותית  אכזריותו  עם 
ההגזמה  אל  הספרות  של  החמלה  משקר 

הגרוטסקיות  הדמויות  אל  הפארודית, 
ואל עלילות שאינן מוכנות להיכנע לחוקי 
הסיבה והתוצאה או המוסר )בראיון סיפר 
בלי סיבה את  על שהרג  שאמו התרעמה 
התינוק בספרו "עוגיות המלח של סבתא 
לספר  האוהב  סרי  יעשה  מה  סולטנה"? 
על אנשים מכוערים הסובלים רוב ימיהם 
הוא  רק  הרי   - איומים  נישואים  מחיי 
שלא  חרגול,  כ"ספק  אישה  לתאר  מסוגל 
צימח מעולם את ניתוריו" )עמ' 159(, ואת 
 ]...[ היה  ענק  השמים,  לי  "יסלחו  בעלה, 
אחד מאותם ארזי הבשן", ואת האפשרות 
שהאישה "בשל מיעוט המזונות שהעמידה 
לבעלה, הביאה עליו את מותו" )עמ' 160( 
- כאשר הוא בא לספר על משפחתו שלו, 
המסופר  שכל  בטוחים  אנו  אין  אם  גם 

הוא אמת לאמתה?
סרי  מצהיר  לספר,  הנרגשת  בהקדמתו 
ילדותו,  לשכונת  עדות  יהיה  שספרו 
שכונת  של  העניים  בשוליה  שניצבה 
"במקום  בירושלים:  העשירה  הבוכרים 
מים  בין  אלוהים  הבדיל  לא  עדיין  שבו 
שכונתנו   ]...[ ילדותי  שכונת  עמדה  לבוץ, 
אנושי  חזון  והרבה  יופי  מעט  עם  נבנתה 
]...[ דלתות עץ פשוטות שמעולם לא ננעלו 
בפני הבאים, כבאוהלו של אברהם אבינו" 
)עמ' 9(. במילים אלו מבטיח סרי לקוראיו 
המופתעים שהפעם יהיה בספר גם מקום 
לנוסטלגיה  אף  ילדות,  לתום  ליופי, 
הצל  בשכונת  בה  "היה  אדם:  ולאהבת 
מה  כל  פני  על  אחר  פלא  שלנו  העתיקה 
שהיה בה - אנשים. לא אנשים של סתם 
של  אנשים  אלא  חול,  של  אנשים  ולא 
שבת, שגם בדלותם הנוראה צפנו בלבם, 
של  מידות  מל"ו  אחת  על  עתיק,  בפולחן 
הצחוק"   - לעולם  בוראם  שהוריד  חסד 
)עמ' 20(. אך למרות הבטחות אלו, מבין 
הקורא מהר מאוד שאין הן יכולות להיות 
הוא  הספר  בדפי  שאם  כיוון  שלמות, 
"מנסה להעמיד, אם גם מהריסותיו, את 
הבית הנושן והקסום של ימי ילדותי ]...[ 
שטמן  השבת  למזמורי  אז,  כמו  להאזין, 
הרי   ,)12 )עמ'  אמא"  של  בבשרה  אבא 
ילמד  קסמו  על  שהבית  לקורא  שברור 
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מבטיח  סרי  אם  וגם  הריסותיו,  מתוך 
השב  מאדם  הציפייה  על  במשהו  לענות 
"כל  שהבהרתו:  הרי  ילדות,  מחוזות  אל 
על  התמימות  ניצחון  הוא  ילדות  זיכרון 
הסתרים  כתב  לעולם,  לנו  הוא  הבגרות. 
עצמנו ממוראות החיים, מקמטי  להצפין 
המתעתעים  מפניו  אף  ולעתים  הפנים, 
של אלוהים" )עמ' 111(, שוב מזכירה לנו 
פניו  על  אלוהים  ואף  החיים,  שמוראות 
יעמדו  בבגרותו,  האדם  לפני  המתעתעים 
מול הילדות, שאין ביטחון כי תנצח ולא 

תוצפן שוב בפינתה.
סיפור  לו  צפוי  אין  כי  מגלה  הקורא  כך 
על  סרי  של  במבטו  גם  וכי  תמים, 
מבטו  את  לשחזר  בנסותו  וגם  משפחתו, 
כילד, יהיה לכוחות הקשים של המציאות 
מקום נרחב, והאהבה לא תמנע ממנו את 
בספר  מתואר  האב  הלעגניות.  אבחנותיו 
כ"איש קטן מידות. צנוע, כנוע, פעמים עד 
כדי חשד לביטול עצמי מפני עצמו" )עמ' 
9(. תיאור זה יכול להלום דמויות אחדות 
אצל סרי, והוא מספר על "אביו המסכן" 
להאכיל  אמא  התאמצה  הימים  ש"כל 
אך  תפוזים,  וריבת  פיתות  בהרבה  אותו 
רזה.  נותר  המזון,  ברכת  לאחר  גם  הוא, 
הימים  כל  שאמא  אבודים  מכנסיים  מין 
אותו  והזהירה  כתפיות,  להם  חיפשה 
שלא  עבים,  בגרביים  רק  בבית  שיתהלך 
אצלו  ויחפשו  העכברים  חלילה  בו  יטעו 
 .)139 )עמ'  האצבעות"  בין  הגבינה  את 
מי  חיל  "אשת  המזמור  על  מעיר  האב 
ימצא" באוזני הילד ואומר "שזה המזמור 
נשים  בו  לנחם  אלוהים  שהמציא  היחיד 
לאמא.  ללעוג  התכוון  לא  הוא  מכוערות. 
רק  אולי  יפה.  אישה  תמיד  היתה  אמא 

מעט שמנה" )עמ' 133(.
הילדות היא אמנם מחוז קסם ותמימות, 
רבות,  פעמים  זה  צד  על  מעיד  והמספר 
כי  מספר  וסרי  השבר,  רגע  גם  היא  אך 
שלו,  בר-המצווה  קודם  חודשים  ארבעה 
"בבוקרו של ליל הסדר תש"ח, כמו נשברו 
צלול  בוקר  באותו  בשנייה.  הלוחות  עלי 
במצוות  אבא  יצא  אימה,  מכל  חף  וצח, 
הזמן לפתוח את חנות המכולת ולהשביר 
מתוכה את מצרכי החג ללקוחותיו. אלא 
צלף  של  מכדורו  נקטעה  הכשרה  שדרכו 
מזבח  על  והמיתו  בגבו  בו  שפגע  ערבי, 
חנותו של אליהו הנפח" )עמ' 102(. וראוי 
להעיר שהמלחמה מסמלת גם את שברם 

דווקא בשל  והשוק,  של שכונת הבוכרים 
וגורלם: "נחרץ  אבדן הקשר עם הערבים, 
וחסמה  השחרור  מלחמת  שפרצה  עם 
בגבול של משטמה ודם את הקשר החם, 
ימים  באותם  שהיה  משפחתי,  הכמעט 
המוסלמים  לשכניהם  השכונה  דיירי  בין 
המלחמה  כלי  הסמוכות.  בשכונות  שדרו 
שארית  את  באימה  קרעו  הרצחניים 
התקווה" )עמ' 224(. באותו רגע "החמיצו 
פניו של אלוהים ואבא נהרג" )עמ' 113(. 
בר-המצווה,  יום  את  לחגוג  זכה  לא  סרי 
היום המאושר עליו חלם. לארח מות אביו, 
נאלצה אמו לנקות בתי שימוש כדי לפרנס 
את משפחתה. סרי מספר על עבודת אמו: 
ילד, שבה  של  בחייו  יש שעה אחת  "אם 
הוא נקרע מילדותו ונעשה חלק מעולמם 
הגס של המבוגרים, זו הייתה השעה שבה 
פרוסת הלחם הראשונה  לפי את  הבאתי 
)עמ' 114(. לדבריו,  לאחר אותה בשורה" 
להתבגר.  להחריש.  להבליג.  מאז  "למדתי 
ואולי אף הבנתי לראשונה, אם גם כילד, 
את מה שאלוהים נוטה לפעמים, בקלילות 
מעליבה, לכנות, טעם החיים" )עמ' 118(. 
"התחפרתי  עצמו,  על  סרי  מעיד  כיתום, 
כחפרפרת בעולם הספרים, ומבעד לעלילות 
קוטלי  בין  הורי  את  מצאתי  הרפאים 
הצלבנים"  מסדר  ואבירי  האינדיאנים 
כוח  יש  ובסיפורים  בספרים   .)123 )עמ' 
בריחה וכוח מרפא, כוח מעורר חיים וכוח 
עצב גדול, ולדברי סרי, "למדתי מאז לקונן 
על חיי בסיפורים, להצפין דמעות רותחות 

בתוך אותיות מתות" )עמ' 145(.
אבל גם לחווייה הקשה של היתמות אין 
סרי יכול שלא להתייחס ולו במעט הומור, 
וכאשר הוא מספר על יציאתו מירושלים 
ומפגשו  דודתו,  משפחת  אצל  לביקור 
השכנים,  בת  עם  המשותפת  במקלחת 
)עמ'  להפליא"  אשכנזייה  לבנה,  "ילדה 
הוא  הראשונה,  לאהובתו  שהייתה   ,)126
מסביר כי באותו לילה נדדה שנתו, ו"אולי 
בכיתי  לא  אבא,  שנהרג  מיום  לראשונה 
עליו. אולי בלבי אף שמחתי על מותו, כי 
כמו הילדים התימנים, בוודאי גם הילדות 
)עמ' 127(.  יתומים"  האשכנזיות אוהבות 
למחרת, כשאחיו נופל לברכת הדגים והוא 
קורא לאיכרים להציל אותו, הוא מצטער 
על כך, מפני שאילו היה מת, הייתה בת 
השכנים מנחמת אותו, ו"הייתי מגלה לה 
 .)128 )עמ'   "]...[ יתום  גם  שאני  בשמחה 

שתהיה  מתכנן  שהמספר  ילדה,  מאותה 
לוקח  כשאוטובוס  נקרע  הוא  אשתו, 
הופכת  היא  אבל  אחרת,  דודה  אל  אותו 
אשכנזים,  עם  אחרים  יחסים  של  לדגם 
שיכול לעמוד בתוכם רגש חיבה. בספריו 
הבוכריות,  כמו  האשכנזיּות,  סרי,  של 
מסמלת על פי רבו בעיני רוב גיבוריו עושר 
דמויות  שנזכרות  פי  על  )אף  וגאוותנות 
עניים(,  בוכרים  לא  אך  עניות,  אשכנזיות 
ועל מי שמתנשאת בגאווה, אומרים שהיא 
"חושבת שאלוהים עשה אותה מביצה של 
אשכנזים" )עמ' 180(. בספר "ציפורי הצל", 
כשאחת הדמויות מתארת נשים בתחילת 
הריונן היא אומרת: "ככה הן כולן, עצלות. 
יותר  ישמור,  אלוהים  ופעמים,  מפונקות. 
)עמ'  אוכלות"  רק  מהאשכנזיות.  גרועות 
אחד,  גוש  מעין  מהווים  האשכנזים   .)10
שיש  הגיוון  בה  שאין  רחוקה,  אחת  עדה 
נחשדים  אף  שהם  עד  המזרח,  בעדות 
בעיני  ערלה  נחשבת  אשכנזייה  כגויים. 
הבאים  שער  צהובי  גויים  דואק.  חכם 
לשכונה כתיירים להפריע בה את השקט 
מכונים אשכנזים. כניסה לבית כנסת של 
עם  שברח  בן  בושה.  נחשבת  אשכנזים 
אשכנזייה והתחתן עמה או אשכנזי שנכנס 
ונפילה. אבל  לגור בשכונה מסמלים שבר 
הטינה לאשכנזים והפחד מפניהם, שהיא 
קשיי  בתוך  הדמויות  את  המאחד  הדבק 
כך,  בקנאה.  גם  לעתים  מתחלפת  חייהן, 
למשל, כשהילד מגלגל בראשו בשמחה את 
האפשרות שאביו היה אשכנזי, או הגאווה 
כשהבת מצליחה בבית ספר של אשכנזים 

אף יותר מן האשכנזים. 
סרי  מגלה  סיפורים,  לספר  הכוח  את 
בדיעבד, הוריש לו אביו. האב היה משתנה 
לילדיו,  ומספר  בגדים  מחליף  בשבתות, 
על "מדרגות האבן של שער הבית הישן" 
)עמ' 10(, סיפור שבת, "תמיד אותו סיפור, 
תמיד אותה מעשייה. לא גרע מן המילים, 
כולן  היו  כאילו  האותיות,  על  הוסיף  לא 
בידיו שאריות מן הלוחות": "מעשה ברועה 
הרחיק  אחד  שיום  בתימן,  יתום  כבשים 
להקה  ובאה  לשדות,  מעבר  עד  עדרו  עם 
אף  וטרפה  עדרו  על  הסתערה  זאבים,  של 
אותו". המוות חזר מדי שבת, עד שהתקומם 
אחיו הגדול באחת השבתות וביקש מאביו 
לחוס על חיי הרועה. השיבו אביו ואמר: "גם 

לזאבים תיאבון משלהם"  )עמ' 11(.
המשך בעמוד 35
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"רוכסנים  פאלק,  מנחם  של  ספרו החדש 
של סתו", הוא הספר השנים-עשר במניין 
כקודמיו,  זה.  משורר  של  השירה  קובצי 
בעריכת  והמחשבה  ההשקעה  בו  ניכרות 
ביניהם.  ופואטי  אידיאי  בקשר  השירים 
הספר הינו מלאכת מחשבת, בנוי בתבנית 
ובתווך  אפילוג  פרולוג,  הכוללת  ברורה, 
עונות  פי  על  פרקים המתפתחים  ארבעה 

השנה.
חש  פאלק,  של  שירתו  אחר  שעוקב  מי 
הנושאים,  בעיצוב  רבה  בשלות  יש  כי 
השוואה  מתוך  השירית.  העלילה  בבניית 
אמירות  שומעים  אנו  הקודמים,  לספריו 
ִרגשיות חדשות והדברים כתובים בדקּות 

פסיכולוגית ובעין בוחנת.
בולטים  הבדלים  במספר  להבחין  ניתן 
בין ספרו הקודם, "שבעה ימים של זעם", 
לבין ספרו זה: הספר הקודם היה ספר של 
על  במבטו  וחריף  נוקב  ספר  נפש,  חשבון 
העולם ועל הליכות אנוש; ואילו ספר זה 
נשמע רך יותר, מעודן יותר, מפויס יותר, 
מעין השלמה שבאה לאחר חשבון הנפש. 
כי   וניכר  אישי,  יותר  הוא  כן,  על  אשר 
הצד הפסיכולוגי מודגש בו יותר, והשורות 

הבוקעות מרגשות ורוטטות.
יש גם הבדל מבני בין שני הספרים: "שבעה 
ימים של זעם" בנוי במתכונת של שבעה 
מדורים, ובכל מדור חשבון נפש אחד, וכל 
וקשה;  נוקב  נפש  חשבון  יוצר  המכלול 
נוסף  הספר,  עיקר  שלפנינו,  בספר  ואילו 
לארבעה  מחולק  והאפילוג,  הפרולוג  על 
פרקים, כל פרק מזוהה עם עונה מסוימת 
בשנה, עם ריחותיה וצבעיה, ואזכור החג 

היהודי המרכזי בכל עונה.
ניכר כי פאלק מעצב את שיריו בתוך מבנה 
של עלילת על, כמו היו השירים דובריהם 
גיבורי רומן. השירים מובילים אותנו  של 
שיריות,  דמויות  של  הנפש  נבכי  אל 
והחוט  גופן,  ולשפת  מעשיהן  למסתורי 
המושך  המשורר  הוא  ביניהם  המחבר 
בחוטים. הקשרים שבין השירים בולטים 

בשיר "מעגל השמש" )עמ' 33(: 

רוכסנים של סתו* - ליריקה פותחת לבבות
על ספרו של מנחם מ' פאלק, "רוכסנים של סתו"

מאת הרצל חקק

וְָתִמיד, ָּתִמיד ָצִריְך לְַהִּביט ָקִדיָמה
לְַצּפֹות לַּיֹום ַהָּבא עָלֵינּו -

ּובֹוא יָבֹוא אֹותֹו ַהּיֹום, ַּבֶהְמֵׁשְך.

ֲהֵרי ֲאִפּלּו ֶׁשֶמׁש ָחְרִּפית
זֹוַרַחת ַּבּבֶֹקר עַל ּכֻּלָם

וְֵאין לָּה זְַמן לְִהְתּפַּנֹות לַּפְָרִטים
לְִראֹות ֶאת ַהּבֹוְדִדים.

מחזוריות  בעקבות  בנוי  הספר  כאמור, 
כמו  אליהן  הנלווים  והחגים  העונות 
צובעים את העולם, נותנים משמעות לזמן. 
אנו עוקבים בעקבות מהויות החגים אחר 
השינויים בעולם ובחיים. אחת הדוגמאות 
"שערים"  הפסח,  חג  על  השיר  הוא  לזה 

)עמ' 61(: 

ָחלְפּו ִּכְמעַט ְׁשלֹוִׁשים ָׁשנָה
וְעַָמְדִּתי מּול ַהַּׁשעַר ַהֵּׁשנִי,

ָּבָאֶרץ ַהֻּמבְַטַחת.

בהמשך השיר נחשפת התמורה:

ַהִּמנְָהגִים ְקָצת ׁשֹונִים, ָהֲאוִיָרה ַאֶחֶרת
ַאְך עֲַדיִן אֹותֹו ָהֶרַקע, אֹוָתן ָהאֹוִתּיֹות

ַהַּמזְִּכירֹות ִמי ָאנּו ּוַמה עֲָבֵרנּו.

והסיום אישי מאוד ולאומי מאוד:

ֲאנִי נְִציגֹו ַהְּמקֹוִמי
ֶׁשל עַם ִעם ִהיְסטֹוְריָה ְמפֶֹאֶרת

ּבְִעיר ַהּקֶֹדׁש
ּכְֵתפַי ֹלא ְרָחבֹות ּדַּיָן

וְַהִּמְׁשָקל עֲלֵיֶהן ַרב ִמּנְׂשֹוא.
ַאל לִי לְִהּכֵָׁשל לִפְנֵי ֶׁשֶאָּקֵרא

לְִהצְָטֵרף לְקֹוְדַמי
ּולְַהְׁשּגִיַח עַל ַהּיֹוְרִׁשים

ִמּלְַמעְלָה.

השירה  לשירה,  הקשר  נושא  גם  כצפוי, 
על השירה, זוכה לביטוי בשירים שבספר, 
"לטוב   ,)49 )עמ'  "זהירות"  כגון בשירים: 

ולמוטב" )עמ' 51(, "תיקוני מילים" )עמ' 
.)52

וזה סיומו של השיר "לטוב ולמוטב": 

ִּכְמעַט לְכָל ִׁשיר יֵׁש סֹוף
ּבֹו ַמְׁשִאיר ַהּמֹולִיד ֶאת חֹוָתמֹו

ִאם ּכֹחֹו עַָמד לֹו,
וָֹלא,

יָקּומּו ַהִּמּלִים ִמַּתְרּדֵַמת ַהֲהוָיָה
וְיְִקּבְעּו ֶאת ּגֹוָרלָן

ּולְַאַחר ֲאִמיַרת ָהָאֵמן
יְַמִּתינּו לֲַחִתיַמת יֹום ַהִּדין

ּכְמֹו יְהּוִדי ַמֲאִמין ּבְתֹם יֹום ַהִּכּפּוִרים,
ִמי לֲַחִתיָמה טֹוָבה
ּוִמי לַּגִלְּגּול ַהּנֹוָסף

ַמעֲֵׂשה ִּתּקּונִים
עַד לַּנַֹסח ַהְּמיָֻחל.

מרצונו  כחלק  נראה  שירה  לכתוב  הרצון 
של פאלק להשתייך, להטביע את חותמו 
ולהתגבר על בדידותו. השירה  היא דרכו 

של פאלק לבנות את זהותו.
*על ספרו של מנחם מ' פאלק, "רוכסנים 

של סתו", הוצאת צור-אות, ירושלים.
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הקבלת פני הרב בירושלים
ברגלים,  המועד  בחול  בשנה,  שנה  כמדי 
מו"ר  של  ומוקיריו  תלמידיו  מתכנסים 
זצ"ל בבית מדרשו  יוסף קאפח  ר'  הגאון 
בירושלים, בית הכנסת "ארגון אבי דוד". 
גבאי  )חתנו של מו"ר(,  יצ"ו  ציחי  דוד  ר' 
לקיים  מאודו  בכל  השתדל  הכנסת,  בית 
בשיתוף עם עמותת "הליכות עם ישראל" 
רב"  פני  "הקבלת  במסגרת  עיון  ערב 

שנערכה למו"ר זצ"ל.
ביום שני ב' דחול המועד סוכות, היה בית 
הכנסת "אבי דוד" בירושלים מלא וגדוש 
בתלמידים שעלו לעיר הקודש כדי לשמוע 

דברי תורה וחכמה.
יצ"ו,  בן שלמה  הרב מיכאל 
"היכל  הכנסת  בית  רב 
מיכאל נחום" מודיעין, פתח 
בנושא  בשיעור  הערב  את 

דיני בית הכנסת.
הציבור  התפללו  מכן  לאחר 
פאר  ברוב  מנחה  תפילת 
התפילה  את  וסיימו  והדר, 

במזמור של החג.
ראש  יצ"ו,  גברא  משה  ד"ר 
תימן",  יהודי  לחקר  "המכון 
תורה  "שמחת  על  הרצה 
גברא  ד"ר  תימן".  בסדורי 
תכאליל  של  יד  כתבי  סקר 
והראה  עתיקים,  תימניים 
לביטוי  זכר  בהם  שאין 

רק  בהם  נקרא  ושהיום  תורה",  "שמחת 
אף  עצרת".  "שמיני  בתורה,  כהגדרתו 
לפיוטים  זכר  הקדמונים  בתכאליל  אין 
המוכרים לנו כיום ואף לא המנהג לקרוא 
לאחר  מיד  בראשית  מפרשת  חלק  את 
לאחר  רק  הברכה".  "וזאת  קיראת  סיום 
חדירת ספרי הדפוס לתימן, החלו להיכנס 
והנהגות,  שינויים  התכאליל  מן  לחלק 
ויש הבדלים בין מהדורה קמא למהדורה 
בתרא של סידורים, שבהם נדחק המנהג 
תורה,  ספרי  שני  רק  להוציא  הקדום 
לקרוא  המנהג  ואף  פיוטים,  ניתוספו 

בפרשת בראשית.
ד"ר גברא הדגיש בדבריו שראוי לתת את 

הקבלת פני הרב 
מאת יוסף  פרחי

בהם  שאין  חגים  שבשני  לעובדה  הדעת 
מצוות מעשיות הבאות לידי ביטוי מחוץ 
במשך  מנהגים  ניתוספו  הכנסת,  לבית 
הדורות. בראש השנה תוקעים בשופר, יום 
הכיפורים הוא יום צום ותפילה, בסוכות 
ארבעת  את  ונוטלים  בסוכה  יושבים 
לחג  ורק  מצה,  אוכלים  ובפסח  המינים 
השבועות, הנקרא גם עצרת וליום שמיני 
של  וכדרכם  מיוחדת.  מצווה  אין  עצרת 
בני אדם, התפתחו במשך הדורות מנהגים 
כגון  החג,  אווירת  להעצמת  חדשים 
הלימוד בליל שבועות ואכילת מאכלי חלב 
סיום  לציון  פיוטים  והוספת  בשבועות, 

קריאת התורה והתחלתה מחדש בשמיני 
עצרת.

הרב ד"ר אליהו זייני, ראש ישיבת ההסדר 
על  דיבר  הטכניון,  ורב  וישועה"  "אור 
פעילותו בשנים האחרונות לגאולת כתבי 
הרב אליהו בן אמוזג, רב, מקובל, פילוסוף 
השמונה- המאה  סוף  בן  המקרא  ופרשן 

המקרא  פסוקי  על  גם  דיבר  הוא  עשרה. 
שנאמר בהם שהקב"ה ציווה לעשות דבר 
מסוים )"כאשר צוויתי לאמר", "אשר דבר 
צווה  "אשר  צוויתי",  "כאשר  לאמר",  ה' 
ה' את משה" ועוד(, אך למעשה לא מצינו 
ציווי עתידי זה. הרב בן אמוזג דן בעניין 
זה בדרשה ארוכה, ואומר שהקב"ה ציווה 

את משה בהר סיני ציוויים שנחקקו אצלו 
בשעתם  נכתבו  אך  פה,  שבעל  כדברים 

לצורכם, בעת שאיכשר דרא.
בין  הבדלים  גם  להסביר  ניתן  זו  בדרך 
הדברות,  בעשרת  כגון  דומים,  מקראות 
אחד  דבר  קוראים  אנו  "יתרו"  שבפרשת 
כשיצאו  אחר.  דבר  "ואתחנן"  ובפרשת 
בני ישראל ממצרים כתוב שניתנה השבת 
"כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 
וינח  בם  אשר  כל  ואת  הים  את  הארץ 
ישראל  בני  כשהיו  אך  השביעי",  ביום 
הוא  לארץ, הטעם  כניסתם  לפני  במדבר, 
אחר: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים 
ביד  משם  אלהיך  ה'  וּיֹצאך 
שהרי  נטויה",  ובזֹרע  חזקה 
שרק  לעבד  להזכיר  טעם  אין 
יצא לחופשי את עובדת היותו 

עבד.
הגאון  מו"ר  הערב  את  חתם 
יצ"ו, שפתח  הרב רצון ערוסי 
צוהר לפירושו של מו"ר הגר"י 
קאפח זצ"ל, שבדבריו הקצרים 
פתרון  לכאורה  רואים  אנו 
הלוז  גילוי  עם  אך  פשוט, 
הטמון בדבריו, אנו מגלים כי 
וקופלה  גולמה  רבה  מחשבה 

במספר מועט של מילים.
הרב עסק בשאלת סוכה גזולה, 
שאין  מפני  כשרה,  שהיא 
ובאפשרות  נגזלת,  הקרקע 
"סוכה  משנה",  "כסף  בדברי  הנזכרת 
העשויה בראש הספינה או בראש העגלה, 
הגר"י  נגזלת".   - מטולטת  שהיתה  דכיון 
"השואל  אחרת,  אפשרות  הביא  קאפח 
עצים שלא מדעת", שלא חלה עליה תקנת 
גזולה,  סוכה  בגדר  היא  ולפיכך  השבים, 
והגנב לא יצא בה ידי חובת ישיבה בסוכה.

הרב זייני הסביר מדוע הסתפק רבנו ולא 
הביא את האפשרויות המוצעות לעיל, כפי 
שכתב הגר"י קאפח: "ידוע שאין רבנו כותב 
אלא מה שנתפרש במקורות", והלוא אלו 
שאינו  בדיון  אמנם  בתלמוד,  נזכרו  כבר 
בדף הנלמד )כז ע"ב( אלא בדף אחר )לא 

ע"א(.
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הרב  מו"ר את הקהל  ברך  דבריו,  בסיום 
בברכת החג המסורתית.

שהגיעו  האחרונים,  אחרוני  הפעם,  גם 
מעט באיחור, נאלצו לשמוע את ההרצאות 
המדרש  לבית  בכניסה  עומדים  כשהם 
רבו האנשים הצמאים  כי  לו,  או מחוצה 

לתלמוד תורה.
דוד  לר'  ובייחוד  למארגנים,  כוח  יישר 
ציחי, הי"ו, ויהי רצון שנזכה כולנו להגדיל 

תורה ולהאדירה.
ערוסי  רצון  הרב  מו"ר  פני  הקבלת 

בקריית-אונו
סוכות,  המועד  חול  ד'  רביעי,  ביום 
פני  "הקבלת  הראשונה  בפעם  התקיימה 
הרב" למו"ר הרה"ג רצון ערוסי יצ"ו, בבית 
על  בקריית-אונו,  הרמב"ם"  "יד  הכנסת 
ידי איחוד בתי הכנסת בעיר. כ-150 איש 
פני מו"ר. המקדימים  הגיעו להקביל את 
הציבור  ושאר  הכנסת,  בבית  לישב  זכו 

האזין מחוץ לבית המדרש מחוסר מקום. 
אנשים רבים שלא הגיעו לבית המדרש לא 
בפניהם אפשרות  ועמדה  יתומים,  נשארו 
עזריה  ר'   של  ביזמתו  מסוגה,  ראשונה 
בשידור  הרב  פני  בהקבלת  צפייה  נהרי, 

ישיר באתרי אינטרנט.
הקבלת פני הרב נערכה במתכונת הקדומה 
נפתח  הערב  בתימן.  שנהגה  והמסורתית 
סוכה.  מסכת  בתלמוד  הרב  מפי  בלימוד 
לאחר מכן התפלל הציבור תפילת מנחה, 
פני  הקבלת  של  העיקרי  החלק  ואחריה 
הרב  את  הציבור  ששאל  שאלות  הרב, 
בהנחייתו של ר' טוב צדוק הי"ו, והרב ענה 
לאחת:  אחת  מחכימות  תשובות  לכולם 
מי  סוכה,  בהלכות  מי  שבת,  בהלכות  מי 
של  רבים  קולות  ועוד.  הפסיקה  בדרכי 
באי הכנס הזכירו את "הקבלת פני הרב" 
המקורית שהייתה נערכת מדי חג למו"ר 
הגר"י קאפח זצ"ל, והאת התחושה שאנו 

מחזירים עטרה ליושנה.
של  תדפיס  בדמות  שי  קיבלו  הכנס  באי 
מאמרו החשוב של מו"ר הרב רצון ערוסי, 
מנהג  בירור   - ברגל  הרב  פני  "הקבלת 
ונערך  תשמ"ב  בשנת  שנתפרסם  תימן", 
מחדש לכבוד הכנס. בסיום המאמר הרב 
פני  כזה של הקבלת  "אופן  אומר:  ערוסי 
ייחוד  זו  למצווה  לתת  כדי  בו  יש  הרב 
יש כדי  כזו  ולשמור על קיומה. בהקבלה 
שורה  ששכינה  למקבילים,  תחושה  לתת 
בתוכם". זכה מו"ר שדבריו התקיימו בו, 
ליושנה  עטרה  להחזיר  שנזכה  רצון  ויהי 
של  ומקוריות  עתיקות  הנהגות  בעוד 
בדברי  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  עדתינו, 

רבותינו הראשונים.
את  ולקרוא  החוזר  בשידור  לצפות  ניתן 
עמו  לברר  באתר...}נא  הרב  של  מאמרו 
את כתובת האתר.... ונדמה לי שהתמונה 

מיותרת{

המשך מעמוד 32

את  אלוהים  השביח  "ואם  סרי:  ומוסיף 
עולמו בזאבים וברא אותם קודם לאדם, 
אחי  היה  צריך  אפשר  החמישי,  ביום 
התעשת  מה  מפני  מעצמו  להבין  הגדול 
שיהא  האדם,  את  בשישי  וברא  אלוהים 
את  לקיים  במה  גורים  לאותם  להם 
סרי  חושב  זאת,  ובכל   .)11 )עמ'  מזונם" 
כי אביו, "אילו האריך ימים, אפשר שהיה 
על  וחס  הגדול  אחי  של  לרצונו  מתרצה 
משיא  פצעיו,  את  חובש  התימני,  הרועה 
לו אישה ואף מקפיד עמו שיתראה מפעם 
לפעם, כמותו, עם אשתו בפינת הפרוזדור". 
סרי  משתף  ודמעה",  שנים  של  "ממרחק 
את קוראיו, "יודע אני שאפשר שמעשייה 
ושנים,  ימים  מקץ  בי,  שהולידה  היא  זו 
את הכוח החולני לנסות ולהעמיד מזעקות 
ומדמעות, כָאבי, מעשיות וסיפורים" )עמ' 

.)13
חייו של האב מצטיירים בעיני סרי כמלאי 
החמצה, והוא מסביר כי עוד קודם למותו 
של אביו, "לא סלחתי לו על ששעבד עצמו 
בכל ימי חייו הקצרים לשלטונה המקולל 
ילדיו  את  ועשה  המכולת,  חנות  של 
שלא  אני,   ]...[ בחיים  בעודו  כיתומים 

כשאר אחי, מיאנתי להתייתם. התפללתי 
כל הימים לפדות את האיש האהוב הזה 
והגבינות.  הזיתים  חנות  של  מעריצותה 
לא סלחתי אותם ימים גם לאלוהים, על 
שלא ברא אותו פקיד מאושר" )עמ' 227(. 
הבכורה  בתה  באוזני  מתלוננת  האם  גם 
אהבתם:  צניעות  על  נפטר  שבעלה  אחרי 
את  לשלב  לי  הרשה  לא  פעם  אף  "הוא 
ידו  גם לא לנשק את כף   ]...[ ידי בזרועו 
לא  שזה  אמר  שבת.  ליל  קידוש  לאחר 
ראוי בפני הילדים. מה יגידו. כך הסתתר 
אני  עכשיו  בלבד.  בקפה  הסתפק  ממני. 
עוד  מוסיפה  אך  לבד.  הקפה  את  שותה 
כפית סוכר שלא ארגיש לבד" )עמ' 216(. 
לא  כי  סרי  מגלה  אביו,  מות  לאחר  רק 
הכיר אותו, וכי אביו כתב בסתר סיפורים 
והשליכם, ואמו אספה אותם בארגז בגג, 
כיצד  "אלוהים,  מכתבים:  שהם  חושבת 
לא חשדה אמא כל השנים בכלום. אבא 
רק  כתב  מעולם.  מכתבים.  כתב  לא  אכן 
מכנסיים  בתוך  מעונה  סופר  סיפורים. 
יושב  תימני.  זיתים  מוכר  של  מרופטים 
בעיניים  תמיד,  כך  וכותב.  יושב  וכותב, 
את  בזעפו  בולע  קרוע.  במבט  קודרות, 
האותיות" )עמ' 232(; "אלוהים, אני רוצה 

צווארו  על  לבכות  באבא,  שוב  להחזיק 
]...[ לא ידעתי ששם, במטבח הצר, לאורה 
של עששית הנפט, יושב נזיר תימני וכותב 
סיפור על איש אומלל שלא ידע לחבק את 
רק  אבל   .)233 )עמ'  הרחוב"  באמצע  בנו 
מדמות בדויה של אב אחר )אף על פי שגם 
במה שמסופר על אביו אין לדעת מה אמת 
ומה בדיה(, באחד מסיפורי הקובץ, לומד 
הוא: "רק בסיפורים, בני, יכולים אנו, כמו 
אלוהים, להשיב את המתים לחיים" )עמ' 
געגועיו  להמיית  "מבעד  סרי,  וכך   .)157
מעולם,  בי  בגר  שלא  שאפשר  ילד,  של 
ילדותי מבעד  שב אני לאסוף את רסיסי 
עלי"  האהובים  המתים  של  לתכריכיהם 

)עמ' 216(.

סרי,  דן-בניה  מאת  ביתו,  אל  שב  *אדם 
כתר,  הוצאת  משעני,  דרור  בעריכת 

ירושלים 2009, 233 עמ'.
פורסם בגרסה מקוצרת במוסף "ספרים", 
כ"ד  רביעי,  יום   ,6 עמ'  "הארץ",  עיתון 

בשבט תשס"ט, 18.2.2009
http://www.haaretz.co.il/hasite/

spages/1064564.html
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"ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את 
ביותר  הקדום  המקור  בידה",  התוף 
מלווה  נשים  שירת  המציין  בתנ"ך, 
שנאמר:  הגברים,  מן  בשונה  בנגינה, 
"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 

הזאת".
היו עוד נשים שביטאו באמצעות השירה 

ציוני דרך חשובים בחיי העם היהודי.
שופטת,  גם  שהייתה  הנביאה,  דבורה 
הנזכרת בספר שופטים, יצאה למלחמה 
בראש העם, הרגה את סיסרא ושרה את 
על  כהודייה  לנו  דבורה המוכרת  שירת 

הניצחון.
אף  יצאה  גדול,  כהן  יוחנן  בת  יהודית 
היא למלחמה. וכשנהרג המצביא היווני 
זית  ענפי  של  כתרים  שזרה  אלפורינו, 
והייתה בראש הנשים ששרו והודו לה'.

שירת הנשים בתימן הייתה שירת חולין. 
הישנה,  הערבית  בשפה  הושרה  היא 
ורגשותיהן,  לבן  צפונות  את  חשפה 
ואלה פרצו בלחן, במילים, בקול שבור, 
הפורקן  בדמעות.  מלווה  בכי  לעתים 
היומי, הקשבה וחיבור עצמי למי שגדלה 
התירה  שלא  פטריארכאלית,  בחברה 
כתיבה,  ולא  קריאה  לא  ללמוד,  להן 
ואף לא לבטא את עצמן ואת הדיאלוג 
היומיום,  בשפת  בקרבן  שרחש  הפנימי 

שפת המעשה.
מאמה,  הבת  ידי  על  נלמדה  השירה 
עברה  וכך  לבתה,  אותה  העבירה  והיא 
השירה במסורת שבעל פה מדור לדור, 
ויצרה מקום שהייתה בו לאישה שליטה 
בלבדית, דרך להעסיק את עצמה ולנקז 
והקנאות  הכעסים  כל  את  החוצה 
והקשיים והכאבים ולהפיג את הלחצים 
ליוותה  יומיום. השירה  שהעיקו עליהן 
הטחינה,  ובעיקר  הבית,  עבודות  את 
הבישול והאפייה. ויחד עם השובע הפיזי 
ולטעמים הנפלאים שבתבשילים, נוצרה 
בנימי נפשן ובתאי גופן ההכנה הנפשית 
והשכלית לשינוי המיוחל  כשעלו לארץ 

ישראל.
שבחרו  הם  ההורים  שבתימן  מאחר 
וקבעו  לעתיד  בעלה  את  בעבור האשה 

שירת נשים
מאת אורה אורן

קרובות  לעתים  הנישואים,  עיתוי  את 
חש הלב שלא בטוב. הפורקן לתחושות 
על  העולה  כל  לומר  וההיתר  האישה 
רוחה או מחשבתה של האישה הצטמצם 
לשירה שהייתה לעתים קרובות מלאת 
ביטאה  אז  וסרק.  כחל  בלא  חושניות 
שראתה  לאיש  אהבתה  את  האשה 
בדמיונה, ואת המציאות שהיא שואפת 

אליה.
שהאשה  לשון  חידודי  נוצרו  בשירה 
מתחשבנת באמצעותם עם אביה ואימה, 
שעמדו מנגד, והותירו אותה לבדה לנפשה, 
משפחתו,  ובנות  מבוגר  גבר  מול  לעתים 

שעקבו אחר מעשיה כל העת.
מציאותה לעתים של אישה שנייה, צרה, 
היוותה כר נרחב לביטוי של עצב בשירה 
במילים  ומשתפכת.  מתנגנת  מלודית 
יסוריה  מסכת  נפרסה  כדרבונות, 
עצובה  שירה  האישה.  של  ועיצבונה 
ומלאת יגון ליוותה את העבודה המפרכת 
על אבני הרחיים בטחינת חיטה במשך 
שעות בכל יום ואפיית הפיתות. מקצב 
השירה הותאם לקצב הקצפת החילבה. 
לישת הבצק או הכנת התה לוו בשירה 
של  סודית  ומפרפרת  עמוקה  אישית 
הבית  שנשות  מפני  לעצמה,  אישה  כל 
יתגלו  וחששו שמא  זו  על  זו  לא סמכו 
כי  בשירה.  מביעות  שהן  לבן  צפונות 
מבנות  לאחת  הסוד  שהתגלה  מרגע 
הבית, הוא עבר מפה לאוזן ומבית לבית 
והותיר את בעלת הסוד שנתגלה חשופה 
להתעמרות ולא מוגנת. כדי למנוע עגמת 
נפש ובושה בחברה סגורה, אם ברגשות 
לסמוך  האישה  נאלצה  במאוויים,  אם 
הזמן  כל  עסקה  היא  עצמה.  על  רק 
כללי  כל  ונפשית.  פיזית  בהישרדות 
העולם  מול  הנשי,  בעולם  המשחק 
הגברי, נלמדו בחיק המשפחה הגרעינית, 
האחיות  מן  או  הסבתא  או  האם  מן 

הגדולות. 
השירה רוויה צער, געגוע לחופש, כמיהה 
והלב  רוצות  שהעיניים  למה  לאהבה, 
מתרגש ואומר את דברו. שירת הנשים 
חתונה  לידה,  בטקסים:  לביטוי  באה 

ששרו  הנשים  המת.  על  קינה  ולהבדיל 
נשית  קליקה  יצרו  האלה  בטקסים 
וחיברה  ולכידות  עניין  לעצמה  שיצרה 

את הנשים בכוח מחזק ומחוזק.
הגברים  יכלו  הנשים,  שירת  באמצעות 
ה"צייתניות"  הנשים  מה  לדעת 
העלו  או  עליהם  חשבו  ו"השקטות" 
בהתרסה,  מאופיינת  שירתן  בדמיונן. 
"מים  בחינת  עמוקים,  רגשות  בהבעת 
שקטים חודרים עמוק", בהבעת רגשות 
הכוח  וגיבוש  שבשכל,  ההבנה  הלב, 
הכול  כאילו  החוצה,  לפעול  הפנימי 

תקין.
נשי  בקול  שרה  אמי  את  אזכור  תמיד 
וצלול, שירה אישית, אינטימית, ציורית, 
עלה  מה  יודע  מי  עצמה.  לבין  בינה 
מאחוריה:  שעזבה  לארץ  געגוע  שם... 
לבאר,  האוויר,  למזג  לנופים,  למראות, 
אל  והעולה  המחברת  לדרך  להורים, 
ומחבק.  עוטף  נשי  למעגל  או  השוק 
היו  עצובים,  היו  השירים  תמיד  לא 
קריצה,  עם  מאוד  שמחים  שירים  גם 
ועל שפת הגוף  וחידוד,  שעשוע, בדיחה 

וההתנהגות הגברית.
היו שירים שהפכו לנחלת הכלל בתימן. 
הערגה לבלתי-מושג, התאווה, תיאורים 
לו  ושאין  בחר,  שלא  הלב  על  קסומים 

משקל בחשיבות "ברגע שנפל הפור".
ויציאה  שעבוד  תקופת  שרדה  זו  שירה 
שיצאו  המקרא,  נשות  למן  לחופשי, 
ממצרים, משעבוד לגאולה, דרך המדבר 
שירת  באמצעות  והן,  לארץ,  והעלייה 
מהשעבוד  היציאה  בתימן,  הנשים 
והסגירות לחופש ולביטוי העצמי בארץ. 
מיוחדת  נפלאה,  מורשת  בידינו  יש 
אל  אותנו  המחברת  השירה,  וייחודית, 
רגשות  לביטוי  ומכוונת  פנימית,  עצמה 
ומרגשים  הלב  על  הפורטים  ולתדרים 
את האוזן הכרויה והקשובה, ומעבירה 

אותה למוח ולתאי הגוף.
 הלחנים מרגשים, וראוי שיקבלו חיים 
ובעיבודים  עברי  בתרגום  חדשים, 
עכשוויים, שיעברו מדור לדור, לאוזניהם 

של ילדינו והדורות הבאים אחריהם.
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השנה הלך לעולמו, יהודה רצהבי, מוותיקי 
היהודית  התרבות  מגיבורי  ישראל,  ארץ 
מורשת  של  חוקריה  ומגדולי  בימינו, 
המנוח  הביא  ויקר  כבוד  תימן.  יהדות 
הוענק  רב  וכבוד  סבא,  ישראל  למורשת 
ואנו  וגופים,  מוסדות  אישים,  ידי  על  לו 
הרבים  התארים  בין  מכבודו.  התבשמנו 
שזכה להם המנוח היו: פרס ישראל, תואר 
מימון".  ו"פרס  תל-אביב"  העיר  "יקיר 
חגיגיים  הדברים שנשא באותם אירועים 
מהווים ביטוי נאמן של דמותו המיוחדת, 
אישיותו וסגנונו. לכן בחרנו להביאם כאן 
ולהתבשם מחכמתו הרבה. אנו מבקשים 
של  גיסתו  בנימיני,  עמליה  לגב'  להודות 

המנוח, על שהמציאה לנו את דבריו.
מאה  תל-אביב  העיר  חוגגת  אלה  בימים 
או  שתיים  שלפני  לאחר  להיווסדה,  שנה 
שלוש חגגה שכונת "כרם התימנים" מאה 
שנה לבניינה. בשנת תשנ"ב, הוענק למנוח 
תל-אביב",  העיר  "יקיר  הכבוד  תואר 
והוא נבחר על ידי מארגני הטקס לשאת 
דברים בשמם של הזוכים בתואר. הדברים 
נביאם  ואנו  "הצופה",  בעיתון  נתפרסמו 

ברשותם האדיבה לעילוי נשמתו. 

אדם ועירו
מאת יהודה רצהבי1

הייתי  פייטנים,  בלשון  לפתוח  באתי  אם 
אומר כלפי חבריי היקירים: קטונתי מאד 
מכולכם / קמתי לברך בשמכם / אמרתי 

אולי אפיק רצונכם.
תואר "יקיר", שמועצת העירייה מעניקה 
שנה שנה לזקני העיר, יסודו בכתוב "הבן 
יקיר לי אפרים" )ירמיה לא,יט(. במקרא, 
התרחב  במשנה,  ליחיד.  הוא  מצומצם 
לחבורת נכבדי ירושלים ועשיריה, "יקירי 
ירושלים" )סוכה לז ע"א(. בתלמוד, מקיף 
הוא את כל האומה, "יקירי ישראל" )יומא 
להשתמש  ההיתר  צמח  ומכאן  ע"א(.  סט 

בו בימינו בכל עיר בישראל.

1  מתוך דברים שנשא פרופ' יהודה רצהבי בשנת 
תל-אביב".  "יקיר  התואר  קבלת  בטקס  תשנ"ב 
הדברים התפרסמו בעיתון "הצפה", ביום ה בשבט 

תשנ"ב )10.01.92(.

למעוטר בפרסים - המנוח פרופ' יהודה רצהבי ז"ל
הביא לדפוס טוביה סולמי

מתן כבוד לזקנים היא מידתו של מקום, 
ועל כך אומר המדרש: "לא במקום אחד 
כבוד  הקב"ה  שחלק  מצאנו  בשתים  ולא 
)ויקרא  מקומות"  בהרבה  אלא  לזקנים, 
העיר  ראש  איפוא  יתברכו  יא,ח(.  רבה 
נאה  קונם.  במידת  דבקים  שהם  וחבריו, 
המעשה להם ונאה הוא לזקנים, שעליהם 
מעמידים  זקנים  "לעולם  המדרש:  מכריז 
את ישראל. אימתי ישראל עומדים? כשיש 

להם זקנים" )שמות רבה ג,י(.
לנו,  בישראל.  ואם  עיר  היא  תל-אביב 
תושביה, היא בבחינת אם לבנים. מקצתנו 
נולדו בחיקה ומקצתנו עשו רוב שנותיהם 
בתוכה. היא נתחבבה עלינו על מעלותיה 
ומגרעותיה. וכבר אמרו חכמים: "חן אשה 
על בעלה וחן מקום על יושביו" )סוטה מז 

ע"א(.
צרורות  ממנו  איש  כל  של  לבו  בסתר 
אישיות  מהן  ומרנינות:  מַרגשות  חוויות 
ומהן כלליות. זקני דור זה זוכרים אותם 
זו:  רבתי  בעיר  שנפלו  גדולים  אירועים 
ביקור לורד בלפור בשנת 1925, תהלוכות 
והמכביה.  המזרח  יריד  ידע",  דלא  "עד 
ולא מנינו אלא מקצת מן המקצת. וגולת 
הכותרת שבהן: הכרזת המדינה במוזיאון 

העיר בחמישי באייר תש"ח.
יקירי  עם  להימנות  הזכות  בחלקי  נפלה 
בלבד  לא  עצמי  אני  רואה  תל-אביב. 
כשליחם של חבַרי היקירים, אלא כנציגם 
מהם  אחד  שלכל  העיר,  זקני  אלפי  של 
ולא  במעט.  ומי  ברב  מי  ביישובה,  חלק 
אתעלם מתרומתם של בני תימן בבניינה: 
ובנותיהם. האבות  ובנותיהם, בניהם  הם 
כל  ועושי  טייחים  מרצפים,  כבנאים, 
בבתי  ככובסות  הנשים  שירות;  מלאכת 
והבנים  בית  כעוזרות  הבנות  הגבירות; 

כשוליות בחנויות ובבתי-מלאכה.
לא נהיה כפויי טובה, ונאמר דבר של שבח 
המכלכלים  ופרנסיה,  העיר  לראש  ותודה 
ונושאים  שעה,  ושעה  יום  יום  ענייניה 
באורך רוח טורח אזרחיה. מסכת יחסים 
זו, שבין ציבור למנהיגו, לא תמיד מתנהלת 
הצדדים  ששני  פעמים  מי-מנוחות.  על 
מתלוננים  אלה  לזה;  זה  נוחים  אינם 

ויפה אמרו על כך בעלי  ואלה מתגוננים. 
התלמוד: "דור לפי פרנס, פרנס לפי דורו" 
)ערכין יז ע"א(. אם הדור מעולה, מעולה 

הפרנס; אם מעולה הפרנס, מעולה הדור.
הוא  עירנו  את  המציינות  המעלות  מן 
נקיונה מכאן וגניה מכאן. לפי הכלל שאין 
לכך  מצויות  בתורה,  רמוז  שאינו  דבר 

אסמכתות במקורות. 
תשעים  מנה  לעת-זקנתו,  המלך,  שלמה 
מעשים גדולים שעשה בימי חייו, ובנימת 
התפארות הכריז עליהם "הגדלתי מעַשי". 
בראשם העמיד שלושה: "בניתי לי בתים, 
עשיתי לי גנות ופרדסים, עשיתי לי בריכות 
מים" )קוהלת ב,ד-ו(. על הכתוב "עשיתי 
קהלת  מדרש  אומר  ופרדסים",  גנות  לי 
רבה: "כמשמעו". אם במשמעו, הרי שגם 
בשעתו  שלמה  כמעשה  עשה  להט  שלמה 
והפך את תל-אביב ליושבת בגנים. לזכות 

תיחשב לו.
רבה  אמר  התלמוד.  אל  המקרא  ומן 
מאותם  מר  לנו  יאמר  פפא:  בר  לרפרם 
מעשים טובים שהיה עושה רב הונא. אמר 
לו: בילדותו איני זוכר, בזקנותו אני זוכר. 
בזקנותו, כל יום מעונן היו מוציאים אותו 
ּבְִׁשּדָה של זהב, והיה בודק את כל העיר, 
וכל כותל שהיה רעוע, סותרו. אם אפשר 
לבעליו לבנותו - בונה; ואם לא - בנה הונא 

משלו )תענית כ ע"ב(.
פני  לחידוש  המקורות  מן  אסמכתא  הרי 
שמועצת  ראשונים,  בתי  ולשיפוץ  העיר 

העיר שוקדת עליהם. 
 ,1930 משנת  ילדות  חוויית  שמורה  בלבי 
היינו  מתגוררים  אספרנה.  וברשותכם 
התימנים".  "כרם  בשכונת  ההם  בימים 
של  היתה  כגדולים,  קטנים  תחושתנו, 
תל-אביב  עיריית  בניין  חורגים.  בנים 
עינינו  לנגד  התנוסס  ביאליק  שברחוב 
ממנו,  הנאה  מּודרים  ואנו  תפארתו,  בכל 
תבוא",  לא  ושמה  בעיניך,  "וראה  בחינת 
כי כפופים היינו לעיריית יפו הערבית. אך 
פעם אחת האיר המזל למשפחתי והקהה 
מאיר  העיר,  ראש  התחושה.  חריפות  את 
דיזינגוף ז"ל, נוהג היה לטייל, ברכיבה על 
הבוקר.  בשעות  העיר  ברחובות  סוסתו, 
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לשכונות  וסר  נוטה מדרכו  פעמים שהיה 
שנתקל  מי  ואשרי  יפו.  של  שבשיפוטה 
מארי  שאבא  ואירע  שלום.  לו  ונתן  בו 
זכה  ואף  אותו  בירך  בטיולו,  פגשהו  ז"ל 
של  יום  היה  יום  אותו  ידו.  את  ללחוץ 
כעבור  והנה  ושמחה בצריפנו הדל.  אורה 
שישים ושתיים שנה, כמניין סב, זוכה בנו 
של אותו איש, ללחוץ ידו של ראש אותה 
לו סוסה  עיר שאין  ראש  עיר. אך הפעם 
ולא שעה פנויה לטיול של הנאה בחוצות 

עירו.
אחתום דבריי בשני פסוקים:

אומר  וילדיה  העיר  וזקני  היקירים  כנגד 
צבאות  ה'  אמר  "כה  זכריה:  של  פסוקו 
עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים 
משענתו  ואיש  תל-אביב(  גם  )ולענייננו 
ימלאו  העיר  ורחובות  ימים,  מרוב  בידו 
ברחובותיה"  משחקים  וילדות  ילדים 

)זכריה ח,ה(.
פסוקו  אפסוק  ופרנסיה  העיר  ראש  כנגד 
של נעים זמירות ישראל: "ילכו מחיל אל 
)תהילים  בציון".  אלוהים  אל  יראה  חיל 

פד,ח(.
יפה תורה עם דרך ארץ2

על  היו  הגולה  יהודי  של  מדרשות  בתי 
שגרסה  אשכנז,  יהדות  של  זו  פנים:  שני 
וזו של יהדות  תורה עיקר ומלאכה טפל, 
תימן, שכרכה תורה ומלאכה כשתי חובות 
שילחה  התורה  למען  בזו.  זו  התלויות 
לישיבות  בחוריה  את  אשכנז  יהדות 
וכלכלה אןתם בימי מאכל )איסן טאג( אצל 
תורה  בני  צעירים  ולחתנים  בתים,  בעלי 
חותניהם.  שולחן  על  חסד  לחם  הנהיגה 
יהדות תימן, כנאמנה לדרכו של הרמב"ם, 
פשוטי  למן  הכל,  על  מלאכה  חובת  גזרה 
שבאשכנז  שעה  ופרנסים.  רבנים  ועד  עם 
נאלצה האשה בעת הצורך לסייע בפרנסת 
שמרה  תימן  במשכנות  הנה  המשפחה, 
מלך  בת  "כבודה  של  מעמד  על  האשה 
לא  בביתה:  עשתה  כל מלאכתה  פנימה". 
נראתה בחוץ ולא יצאה לשוק. וכאן מעין 
תשובה: על שום מה זכתה יהדות אשכנז 
להעמיד מאורות תורה יותר מכל קהילה 

אחרת בישראל.

2  דברים שנשא פרופ' יהודה רצהבי בעת קבלת 
"פרס מימון". הבאנו את הדברים מתוך העתק כתב 
בתום  ז"ל,  קיסר  איילה  הגב'  לחמותו,  שמסר  היד 
בנימיני,  עמליה  הגב'  לבתה,  נתונה  תודתנו  הטקס. 

שהמציאה לנו את הדברים.

המזרחי  תנועת  שחרתה  ועבודה"  "תורה 
לבני  חידוש  בגדר  היתה  לא  דגלה  על 
תורה  של  היו  בגולה  שנותיהם  כל  תימן. 
ומלאכה, ובדרכם זו המשיכו גם בעלותם 
את  עבדו  במושבות  התימנים  לארץ. 
האדמה בקדושה של עסק תורה ותפילה 
וקיום מצוות. אנשי קבלה שבהם לא נעצו 
והפרדס  הכרם  של  העפר  ברגבי  מעדרם 
יחוד  "לשם  תפילה  תחילה  שאמרו  בלא 
לעצמם.  שחיברו  הוא",  בריך  קודשא 
בשל כך נודעה להם חיבה יתרה מן הרב 
קוק, רבן של יפו והמושבות בימים ההן. 
תורתה  כמגשימי  להם  היא  גדולה  וזכות 
של תנועת המזרחי. בין יהודי תימן בארץ 
נקודות  היו  קיימות  המזרחי  אנשי  לבין 
משותפות. לא בלבד מצד המטרה הציונית 
הזמנים:  סמיכות  מצד  אף  אלא  דתית, 
הסתדרות המזרחי נוסדה בתרס"ב )1902( 
"פעולת  התימנית,  הפועלים  ואגודת 

שכיר", קמה בתרס"ג )1903(. 
תמצית האידיאולוגיה של תנועת המזרחי, 
כפי שניסח אותה הרב מימון, היא: "הדת 
שתי  הן  העברית  והלאומיות  הישראלית 
הלאומיות   ]...[ אחד  עצם  של  תגליות 
של  שרשה  היא  והדת  הדת,  מצע  היא 
המזרחי,  של  הפרוגרמה  הלאומיות". 
שנתקבלה בועידת היסוד בוילנא בתרס"ב, 
כל  סביבו  לאסוף  המזרחי  שעל  קבעה 
אותם ציונים הדורשים לטהר את הציונות 
המעשית מכל תערובת זרה שאינה עומדת 

ביחס ישר לציונות המדינית והמעשית. 
קו דומה קבעה "פעולת שכיר" בתקנונה, 
לצאת  היא  חברתנו  "מטרת  לשונו:  והרי 
לעבדה   ]...[ הקדושה  אדמתנו  לישע 
ולשדדה בזיעת אפינו בנשמת רוחנו בעמל 
ידינו ]...[ אשר זה הוא אידיאלנו ]...[ אשר 
לעמנו,  חובתנו  ידי  לצאת  גם  נחשוב  בו 
תמיד  המתנוססת  לשפתנו  וגם  לארצנו 

בשפתותינו.
צריך  שכיר"  "פעולת  של  הטבעי  מקומה 
אלא  המזרחי,  במסגרת  להיקבע  היה 
שתנועה זו היתה בראשית דרכה, והכלים 
שעמדו לרשותה לא אפשרו לה לספח אל 
דגלה תנועות אחרות. מיזוג בפועל בשדה 
החינוך קם בתקופת המנדאט, כשמוסדות 
חינוך של ילדי העדה שולבו בזרם המזרחי, 
והעומד לפניכם הוא אחד מתלמידי זרם 

זה.
בעשייה זו גדול היה חלקו של הרב מימון, 

שניהל את הלשכה המרכזית בארץ ישראל 
של התנועה במטרה להגביר את העבודה 

המעשית והחינוכית בארץ. 
אומר דבר כנגד האדם דגול, הרב מימון, 
שנתכבדתי בפרס הנושא שמו. השנה מלאו 
שלושים שנה לפטירתו, ומן הראוי לייחד 
עליו את הדיבור. התוודעותי להרב מימון 
עיניים  מראה  תחילה  שלבים:  שני  עברה 

ואח"כ משמע אוזניים ודבר שפתיים. 
ההשגחה  אותי  זימנה  החמישים  בשנות 
למחיצתו. נמניתי אז עם חבורה  של עובדי 
הסוואה  לצורך  שהובלעו  הערבי  הש"י 
חדרנו  דלת  היהודית.  הסוכנות  בפקידות 
הרב  של  חדרו  דלת  כנגד  היתה  מכוונת 
תכופות  בו  נתקלות  היו  ועינינו  מימון, 
במסדרון.  ובהילוכו  ויציאתו  בכניסתו 
זכורה  אך  עמו,  ושיג  שיח  לנו  היה  לא 
תלמיד  של  צנועה  דמות  אותה  יפה  לי 
חכם: קומתו שחוחה קימעה, כיפה רחבה 
ונוצצות  עבות  משקפיו  זגוגיות  לראשו, 

וצעדיו איטיים ומאוששים.
חולין  היתה  ההם  הימים  של  הסוכנות 
יספרם.  נער  שבה  כסויי-ראש  שבחולין. 
הרב  של  אישיותו  הקרינה  זו  באווירה 
בלבד  דמותו  לא  סביבה.  וכבוד  קדושה 
שמעו  כיצד?  תאמרו  כיפתו.  אף  אלא 
היה  עלינו  הפיקטיבי  הממונה  ואספרה: 
את  פוקד  כשהיה  בסוכנות.  בכיר  פקיד 
כיפה  חוטף  לצון:  לו  חומד  היה  חדרנו 
שאלת  אגב  באוויר,  בה  ומנופף  שבראשי 
הרב  של  כיפתו  זה?".  "מה  היתממות 
מימון היא שנטעה בי אומץ שלא להיפרד 
בסתר  בחבורתי.  יחיד  כיפה  כבעל  ממנה 
לבי קראתי על עצמי מקרא שכתוב "היינו 
לסביבותינו".  וקלס  לעג  לשכנינו,  חרפה 

"לשכנינו" - גם ישראל במשמע.
במאורע  לי  אירעה  עמו  שנייה  פגישה 
נוסדו  המנדאט,  תקופת  בשלהי  הרבים. 
ישובי גוש עציון של הפועל המזרחי. לטקס 
גם  השאר  בין  הוזמנו  הפינה  אבן  הנחת 
חוקרים וסופרים דתיים צעירים, ובכללם 
לעינינו  נגלה  למקום  משהגענו  עבדכם. 
אותה  וזוכרני  ושומם.  ריק  גדול  מרחב 
של  לחללה  מימון  הרב  שהטיל  תמיהה 
השממה: "ישובים אלה מה תהא עליהם 
שכניהם  עליהם  כשיקומו  רעה,  בעת 

הערביים?". צפה וידע מה שצפה. 
בפרוץ  העברי  הישוב  קיבל  התשובה  את 
כיתרו  ערביי המקום  מלחמת העצמאות. 
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את הישובים וניתקו אותם כליל. הם עמדו על נפשם 
קרבנות  וסבלו  רבים,  נגד  מעטים  עילאית,  בגבורה 
כבדים. 240 מהם נהרגו ו-260 נפלו בשבי. לי, כעובד 
תמונה  היתה  זו  נוספת.  תזכורת  נתגלגלה  הש"י, 
גוויות מקבוצת הל"ה, שנחלצו  מחרידה של ערימת 
לעזרת אנשי הגוש ונפלו כולם על קידוש העם והארץ. 
תמונה זו שיגר לנו מודיע ערבי בן המקום, ואימתה 

מלווה אותי עד היום.
ואין דברים ללא דבר תורה. מנהג בני תימן להסמיך 
כך,  בסעודה  ואם  תורה.  של  טעם  המזון  לברכת 

במושב חכמים על אחת כמה וכמה. 
הרב מימון כהן היה. בדין בת כהן אמרה תורה: "ובת 
לא  בתרומת הקדשים  היא  זר  לאיש  כי תהיה  כהן 
אין  וזרע  וגרושה  כי תהיה אלמנה  ובת כהן  תאכל. 
לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל" 
)ויקרא כב, יב-יג(. פשטם של דברים ידוע אפילו לבר 
בי רב. הזוהר דרש את הכתובים בפנים אחרים: "ובת 
כהן" - זו הנשמה הקדושה, הנקראת בת מלך, שכן 
היא חלק אלוה ממעל. "כי תהיה לאיש זר" - כשהיא 
"היא בתרומת  בלידת האדם.  לגוף החילוני  נמסרת 
הקדשים לא תאכל" - לפי שהזדווגות הנשמה לגוף 
מעמידה ולדות, והם העוונות המטמאים אותה, ואז 
אינה רשאית לאכול מן התרומה הקדושה. אבל "ובת 
כהן כי תהיה אלמנה", מאותו גוף שנזדווגה בו ומת, 
עם  מהזדווגותה  חטאים  לה  שאין  לה",  אין  "וזרע 
הגוף, "ושבה אל בית אביה כנעוריה", כמלפנים, לפני 
להתענג   - תאכל"  אביה  "מלחם  הגוף.  אל  שירדה 
בעינוגו של מלך, והוא השכר הצפון לה לעולם הבא 

)זוהר ויקרא ז,א; במדבר רמד ב - רמה א(. 
נפשי  "שובי  תוכחתו  את  הלוי  יהודה  ר'  כשייסד 
הנפש  של  לבה  על  תחילה  דיבר  למנוחיכי", 
להתקדש מטומאת החטאים ולפרוש מהבלי העולם. 
הוא  פונה  תוכחתו,  וקיבלה  הנשמה  וכשהשתכנעה 

אליה בדיבורו הבא:
"שובי שובי השולמית  /  אל בית אביך כנעוריכי".

השולמית הוא כינויה של הנשמה כשהיא שלימה ללא 
פגם של חטאים. או אז יכולה לשוב למחיצת השכינה 
כנעוריה, כמעמד שהיתה בו לפני שירדה לגוף. ואין 
ספק ששיבוץ זה גילם הפייטן אותו דרש של הזוהר 
שמקורו היה כנראה בבית מדרשה של יהדות ספרד.

הרב מימון הלך לעולמו בשנת השמונים ושבע לחייו 
)שיר  פז"  כתם  "ראשו  שכתוב  מקרא  עליו  וקראו 
דברי  על  הכתוב  את  דרשו  במדרש  ה,יא(.  השירים 
שנאמר  תורה,  דברי  אלו   - פז'  "'כתם  זה:  מקרא 
רבה  )ויקרא  רב'"  ומפז  מזהב  'הנחמדים  עליהם: 
שהוריש  והמחקר  התורה  לנחלת  רמז  והוא  יט,א(, 

הרב מימון לדורות.
תהא מנוחתו כבוד 

ִׁשיר ַאֲהבָה לְֹראׁש-ָהעַיִן
מילים: יוסי גמזו
לחן: נורית הירש

ּבְיִָמים ֶׁשּכָל ִחּקּוי ַּתְרּבּות-ָאֶמִריָקה נְִמַאס לִי
וְלָבֹוא לְר��אׁש-ָהעַיִן ֵאין לִי צֶֹרְך ּבְַדְרּכֹון

ִמְתַחֵּׁשק לִי לְפְַרּגֵן לֹו לַּיִּׁשּוב ַהּזֶה ָהַאְסלִי
ַהּׁשֹוכֵן ַמָּמׁש לִגְדֹות ְמקֹורֹוָתיו ֶשל ַהּיְַרקֹון.

ִּכי גַם הּוא ּכֻּלֹו ָמקֹור - ִמִּמגְּדַל-צֶֶדק ֶשל ֵאי-ּפַעַם
עַד צְלִילָם ֶשל "ִמזְמֹוֵרי ֵּתיָמן" ּבְִשיר ּוִבנְגִינָה,
ּכַּכָתּוב: "ָאז יִָּמלֵא שְֹחֹוק ִּפינּו" )ּולְיֶֶתר ַטעַם 
"יִָּמלֵא גַם  ִּב ְס ח ּו ג  ִּפינּו ּולְשֹונֵנּו ּבְִרּנָה"(...

ר��אׁש-ָהעַיִן, ַאְּת עֲַדיִן
ּגַם ּבְגִיל ִשִּשים ָשנָה

זְקּופַת-ר�אׁש ּכָאן וִיפַת-עַיִן
ּכְעַלְָמה ַרעֲנָנָה

ִּכי ּבְלֵב נֹופְֵך יֵׁש חֶֹרׁש
ִמים ַהַּמִּדיף ֵריחֹות ּבְשָֹ

וְיָפְיְֵך ָצַמח ִמּׁשֶֹרׁש
ַהַּמְרָבד וְַהְּקָסִמים.

*    *    *
ּוִבְמֹלאת ִשִּשים לְִעיר זֹאת, ֶשָּצְמָחה לָּה ר�בֶד-ר�בֶד
ֵמעֹולֵי ַמְרַבד-ְקָסִמים עַד ְשלַל עֵדֹות, ּכַּיֹום ָּבּה יֵׁש

ּגַם ּגֵעִפילְֶטע ִפיׁש ּגַם ּגַ'ְחנּון ַהְּשלּוִבים ָּבּה ּבְִתְרּכֹבֶת
ֶשּכֻּלָם מֹוִדים ֶשֵאין לָּה ּכְלָל ַּבֶּמה לְִהְתַּבּיֵׁש.

ִּכי ּתֹוֶסֶסת ַאְּת ּכַּיַיִן, ר��אׁש-ָהעַיִן, וַעֲַדיִן
יֵׁש לְָך סֹוד ֶשל ַאנְִטי-ֵאיגִ'ינְג ֶשַּמָּמׁש ֹלא יְֻאַּמן

וְלְַמרֹות ִשִּשים ְשנֹוַתיְִך זְקּופַת-ר��אׁש ַאְּת וִיפַת-עַיִן
)וְַהּכֹל ִּבזְכּות ַהּגֵנִים ֶשל ַהָּׁשאפֹות ּבְנֹות ֵּתיָמן...(

ר��אש-ָהעַיִן, ַאְּת עֲַדיִן - - -
*    *    *

וְלָכֵן, ִאם חֹוגְגִים ָאנּו ִשִּשים ְשנֹות ּגִיל וָיֶזַע
גַם לִָעיר וְגַם לַעֲלִּיַת ּכַנְפֵי ַהּנְָשִרים,

ְּתבְֹרִכי ּכָאן, ר��אש-ָהעַיִן, עַל ַהֵחן וְַהִּסינְֵּתזָה
ֶשל ּבְנִּיָה ּוִפּנֹות-יֶֶרק, ֶשל ַּתְרּבּות וְֶשל ִשיִרים.

ִּכי גַּנִים יֵׁש לְַמכְִּביר ָּבְך ּוִבְמקֹום זִהּום-ֲאוִיר ָּבְך
יֵׁש ָּבְך יַעַר ֶשל ָקָק"ל ֶשְּמׁשֹובֵב ֶאת לֵב ּכֻּלָם
ּופְנִינָה ֶשל ֵחן לֹוָקאלִי ּכֶַּמְרּכָז ַהּמּוִסיָקאלִי

ִעם ִּתזְמֶֹרת ּכְלֵי-ֵמיָתר ֲהִכי גְדֹולָה ֶשָּבעֹולָם.

ר��אש-ָהעַיִן, ַאְּת עֲַדיִן - - -
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בעת  אגב  בדרך  מפטיר  מאתנו  אחד  כל 
בין  בפיו,  השגור  פתגם  ידידיו  עם  שיחה 
שאינו  ובין  משמעותו  את  יודע  שהוא 
שגרת  מתוך  אלא  משמעותו  את  יודע 
לשון שהוטבעה בדיבורו במסגרת החינוך 
של  משיחותיהם  או  הוריו  בבית  שקיבל 

בני משפחתו עם ידידיהם.
הרבה אנשים מיוצאי תימן הלכו לעולמם, 
כל  את  במותם  עמהם  נטלו  ונטלו 
חכמתם, חוויותיהם האישיות והכלליות, 
מנהגיהם  הקהילתיות,  מסורותיהם 
בעיר  סביבותיהם  ותרבויות  המיוחדים 
עם,  וסיפורי  אגדות  חכמה,  דברי  ובכפר. 
משלים, אמרות ופתגמים נעלמו מן העולם 
 - בתימן  בארץ.  הן  תימן  הן  אתם  יחד 
כיוון שרוב יצירותיהם נתבלו ונקברו יחד 
אתם, ובארץ - מחוסר אכפתיות או בתום 
לב החליטו בני תימן שלא בצדק לשכוח 
כל עברם ההיסטורי בתימן משום שחשו 
עם שובם לארץ ישראל כמי שנולד מחדש, 
והחליט לשכוח את העבר הקשור בגלות 

ובתלאותיה. 
המחורז  העממי  הפתגם  או  המשל 
בתמציתיות,  מצטיינים  המופשט  או 
ולפעמים אף כוללים שני עניינים: במשליו 
ובפתגמיו של כל עם משתקפים אורחות 
התרבותיות  החברתיות,  תכונותיו  חייו, 
במילותיו  מגלם  והמשל  והמוסריות; 
אנושית  התנהגות  דפוסי  בשנינות 

מסוימת. 
פתגם  המילה  של  הלשונית  משמעותה 
או  חכמה  דבר  היא  הקלסית  בספרות 
שיש  העם  בפי  הרווחת  מחכימה  אמרה  
מדור  הנמסר  ומחוכם  מסוים  ביטוי  בה 
לדור או מאדם לאדם. סגנונו המליצי או 
דבר  קולעת  בתמציתיות  מביע  המופשט 
מה נסתר או רומז לו. הפתגמים עוסקים 
כלל בכל תחומי החיים האנושיים  בדרך 
ובעיקר תכונות האדם: נדיבות וקמצנות, 
שנאה  וגאווה,  ענווה  ועצלות,  חריצות 

ואהבה, עבודה ובטלה וכיוצא בזה.  
בדרך כלל, הפתגם, או כפי שמכנים אותו 
באמירה  מצטמצם  "משל",  התימנים, 
קצרה ומחכימה המבטאת רעיון מוסרי או 

אוצר המשלים והפתגמים התימנים
מאת מרדכי יצהרי

ולתיקון  ההתנהגות  לסדרי  ישירה  הטפה 
במסירה  המועברת  החברתיים,  החיים 
בעל פה במשך דורות רבים או באמצעות 

שילובה ביצירה פיוטית וספרותית. 
דרכן  את  עשו  מחכימות  אמרות  הרבה 
במסגרת הסיפור העממי, המסוגנן והציורי, 
כשהן בנויות על דרך החריזה או הפיוט או 
בנושאים  צורות  במגוון  ועוסקות  האגדה 
בחיי האנושות ובתכונות אופייניות באדם 
החיוביים  לאופנים  מודגשת  ובמגמתיות 
בתופעות  המשתקפים  השליליים  או 

שבחיי יומיום. 
"אוצר  לספרי  במבואי  הזכרתי  כבר 
לך  שאין  התימנים"  והפתגמים  המשלים 
יהודי או מוסלמי בתימן, משכיל או מהמון 
או  בפתגם  שיחו  את  מתבל  שאינו  העם, 
במשל. בכל שיחה חודר מאליו משל ידוע 
ונשזר בה כמוטיב מרכזי שמטרתו ללמד 
בלתי  כוונה  להמחיש  או  השכל  מוסר 
ודרך  ברורה או להקנות מידות מוסריות 

ארץ.
רבים הם המשלים המביעים דבר והיפוכו, 
בין שחלקם מוגדר לעניין מסווים וחלקם 
משל  של  שחלקיו  ובין  אחר,  לעניין  נוגע 
או פתגם מתפצלים ומתמקדים בהקשרי 

עניינים שונים.
באמצעות הפתגם או המשל, האדם רוכש 
במפורש  בו  שהובע  השכל  מוסר  לעתים 
ונאמר  ברור  שהוא  בין  במרומז,  או 
פישוטו כמשמעו, ובין שתוצאותיו חבויות 
צמחים,  חיים,  בעלי  במעטה  ומוסתרות 
עצמים דוממים, דפוסי התנהגות, ניגודים 
במסגרת  אשר  אנושיים,  ובלתי  ערכיים 
השימוש בהם, משתקפת הכוונה שבנמשל 
"אל  חכמים:  אמרו  לחינם  לא  המוסתר. 
המשל,  ידי  שעל  בעיניך.  קל  המשל  יהי 
רבה  )שה"ש  תורה"  דברי  על  עומד  אדם 

א(.
אפשר לומר שאין למצוא קהילה בחברה 
במשלים  משתמשת  שאינה  האנושית 
הטבעית  בסביבתה  שחוברו  ובפתגמים 
אחרים,  ממקורות  ללשונה  שהועתקו  או 
שכן רוב הפתגמים טבועים בחותם אנושי, 
ושבכתב  פה  שבעל  במסורת  ומועברים 

במהלך הדורות.
הסממנים  אחד  הוא  שהמשל  חולק,  אין 
הספרותיים הקדומים ביותר. במקרא אנו 
)שמ"ב  ָהָרׁש"  "ִּכבְַׂשת  משל  את  מוצאים 
יב,א ואילך(; "ִמְׁשלֵי ְׁשֹלמֹה ּבֶן ּדָוִד" )משלי 
א,א ואילך(; "ַהחֹוַח וְָהֶאֶרז" )מל"ב יד,ט( 
אצל יהואש; "ּכֶֶרם ָהיָה לִיִדיִדי" )ישעיהו 
וְַתַחת  יְִהיֶה,  ַמק   - ּבֹוֶׂשם  "ַּתַחת  ה,א-ו(; 
ג,כד(;  )ישעיהו  ָׂשק"  ַמֲחגֹוַרת   - ּפְִתיגִיל 
ז,י(;  )יחזקאל  ַהּזָדֹון"  ּפַָרח   - ַהַּמֶּטה  "ָצץ 
)ירמיהו  ּדְָרכֶיָה"  ְמָׂשֶרכֶת  ַקּלָה  כְָרה  "ִבּ
ב,כג(, ורבים כאלה ואחרים בספרות חז"ל 
כמו  המשוררים,  אצל  וגם  ובמדרשים 
הראב"ע, המביע מרירותו על חוסר המזל 
בהשתמשו "בתכריכין ובנרות" או אצל ר' 
שלם שבזי בשיר "גַ'זַאל ַאלַּבר ַּבלַש ַטרִפי" 

)צְִבי ַהָּבר ָצד ֶאת ַמָּבִטי( וכיוצא בזה. 
הגלויות  כאחת  ידועה  תימן  יהדות 
המאוחר  לכל  לתימן  שהגיעה  העתיקות, 
בתקופת חורבן בית ראשון, תרמה להעשרת 
הפתגמים של האזור, שחלק מהם נשאבו 
היהודית.  והמורשת  התרבות  מאוצר 
לכלי  ראשון  מכלי  הורקו  השנים,  ברבות 
בהתאם  אחר  בסגנון  "הולבשו"  או  שני 
החריזה  אמנות  ידי  על  הן  הזמן,  לרוח 
המליצית הן על ידי התפתחותם בתוספות 
מילים ובסמיכות רעיונית, לא רק בפתגם 
המופשט אלא גם באמנות הפיוט והשירה. 
להלן דוגמאות אחדות: "ַמא יִעְלַם ַאלגַ'יּב 
רק  הנסתרות  יודע  'אין   - ַאלּלַּה"  ִאּלַא 
האלוהים', על דרך הכתוב "הנסתרות לה' 
אלהינו" )דברים כט,כח(. "נַּזֲלּו ַאלְקנַאִּדיל 
הנברשות  'הורידו   - ַאלזְנַאִּביל"  וְַטּלְעּו   /
והרימו הסלסלות', כעין: "השפלים הגבהו 
והגבוהים השפלו" )סוטה מז ע"ב(; "פִֻּמי 
ַאקּדַם ִמן ֻאִּמי" - 'פי קודם לאמי', מעין: 
)יבמות  תחילה"  עצמו  אצל  קרוב  "אדם 
כה ע"ב(;"ַמן לַם יְגַ'אר - ִחַמאר" 'מי שאינו 
סופרים  "קנאת  מעין:  ֲחמֹור',   - מקנא 
תרבה חכמה" )בבא בתרא כא ע"א(. "ַמן 
לְִקצֻּה ַאלֲחנַש - ִאפֲּתּגַע ִמן ַאלַחּבְל" - 'מי 
שהכישו נחש פחד מן החבל', מעין "ַמאן 

ּדְנַכְֵּתיּה ִחויָא - ֵמֶחבְלָא ּדְִחיל". 
ובהשפעת  המדרשית  לשונם  בעושר 
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הקדומה,  הערבית  הלשון  את  ידיעתם 
במוטיבים סביבתיים  היהודים  השתמשו 
המשלים  של  לשון  מטבעות  ויצקו 
בספרות  בפיהם  שנשתמרו  והפתגמים 
מסגרות  לתוך  והמדרשית  התלמודית 
תימן  תושבי  של  העממית  התרבות 
מאוחר  והחמיארית.  השבאית  בתקופה 
שאחריהם  הדורות  בני  השתמשו  יותר 
במגוון הפתגמים הכלליים שכונו בפיהם 
"ָמָׁשל עֲָרב", ויחד עם זאת, חדרו ללשונם 
כשאר  מן הסביבה,  ופתגמים  גם משלים 
תימן  בני  השונות.  בגלויות  היהודים  כל 
סיגלו לעצמם משלים ופתגמים מלשונות 
בעל  שנמסרו  או  לתימן  שחדרו  העמים 
וגם  עצמה  תימן  של  שונים  באזורים  פה 
תושבי  של  הכלכליים  הקשרים  במסגרת 
בדורות  לים  שמעבר  הארצות  עם  תימן 
החמיירים,  השבאים,  בתקופת  השונים, 
ולאחר מכן המוסלמים. בצורה  החבשים 
זו, אנו מוצאים בפתגמים ובמשלים אצל 
אחרות,  וארצות  ועיראק  מרוקו  יהודי 
בשפת  היהודים  בפי  בחלקם  שנשתזרו 
להוציא  בה,  שחיו  המדינה  של  הדיבור 
האסלאמית,  בתרבות  שמקורם  אלה 
המוסלמים  של  מפיהם  יצאו  ושמרביתם 

והיהודים תושבי תימן.
זצ"ל,  יצהרי  צדוק  הרב  ומורי,  אבי 
שהתחיל לכנס בספרון קטן בשם "ִּכַּתאּב 
משלים   )1924( תרפ"ד  בשנת   ַאלֲאּדַּב" 
בלשון הערבית שקלטו אוזניו בבית אביו 
פתיחה  בדברי  כתב  הטבעית,  ובסביבתו 

קצרים בזו הלשון:
ַקד ֻרְמּת וַנֲוַיּת ַאן ַאּכֻּתּב ַּבעְץ' ְמַת'אלַאּת 
ַאּלֲִד'י  ַאלּזֲַמאן,  ַאחוַאל  ִמן  ּכֻּלַֻהא  עֲַרִּבּיַּה 
אלעֲוַאיִּד  וִַּבַהא  ּגַאִריַּה,  אלוְַקּת  ִפי  ִהי 
ַמאִצ'יַּה. יַנֲּבגִ'י לִלִאנַסאן ַאן יֲּכּון ֻמּתַאִּדַּבן 
וֲיַעלַם ַאּי ַאּלֲִד'י ּבְַהא ַצֲחּתֹּה וְִאסִּתמַראר 
פֲיַקצֻּדַהא,   - ַאלֲחִסנַּה  ִּבלִּסיַרּה  וֻּגּוּדֹּה 

וַאּלֲִד'י ֻּתַצ'אִרֹרּה - פֲיַּגֲּתנִּבַהא. 
יַעלַם  ַאּלֲִד'י  ִאּלַא  ֲחלִים  יַּתַסַּמי'  וֲלַיס 
ַהל  וֲּכַיִפּיֲּתֹּה,  ַאלַאְמר  ֻמוַאל  ּבְַּתקִּדיר 
ִּבּגֲִמיע  נַפסֹּה  ַאּדַּב  פֲַמן  לַא.  ַאם  ֻמוַאִפק 
ַמא ֲד'ּכַרנַאּה ּבְַהִד'ּה ַאלֲמַת'אלַאּת, וֲיַקצֻּד 
ִהי עַּכְס  ַאּלֲִד'י  וֲיַּגֲּתנִּב  כַ'יר ֹלּה,  ִהי  ַאּלֲִּתי 
ִאנַסאן,  יַּתַסַּמי'  ַאּלֲִד'י  הּו  פֲַהַד'א  ַד'לִּך. 
ִאלַי'  ַאלִאנַסאנִּיַּה  ֻשרּוט  ִפיּה  ּדּלַּת  ּכַונִַהא 

ַאלכַ'יר.
ּכֲלַאם  יַתַאַּמל  וֲלַא  יַעלַם  ַאּלֲִד'י  ַאַּמי' 
ַאלַחּק, פֲַקּד יֲִּדּל ַאּנֲֻה ֻמעּדַם ֻשרּוט ַאלּנַפְס 

ַאלִאנַסאנִיּיַּה, וֲַאן נַפֲסהּו נַפֻסן ִחַמאִרּיַּיה, 
ַאּלֲִד'י ַאוֲרִּדּתֹּה ִאלַי' ַאלֻשרּור.

ַמא  לִּגֲִמיע  ַאַּמל  ֲתּ ַהַד'א,  יַא  פֲַאנְּת 
ֲשַרחנַאּה, וִאכ'ַּתאר לְנַפַסּך ַאלַאּגוַּד, וֲנַסַאל 
ַשּר  וֲיַּכִפינַא  ַאלֲּצוַאּב/  נְַחּו  יִּוִַפקנַא  ַאלּלַּה 

ִאלעֲַד'אּב, וַֻהוַ ַחסֲּבנַא וֲנַעְם ַאלוֲִּכיל.
 - )תרפ"ד  ברל"ה  סיון  לִַּתאִריכֹ'ּה  וֲֻחּרִר 
ַאלוַאִת'ק  ַאלּלַּה  ִאלַי'  ַאלֲחִקיר   .)1924
ִּבלַּבאִרי, ַצאלִח בן מו"ר ַסאלִם ַאלַּצ'אִהִרי 

שליט"א". 
וזה תרגום דבריו:

כבר שאפתי ואמרתי בלבי שאכתוב מקצת 
משלים ערביים, כולם מקורות הזמן אשר 
המנהגים  פיהם  ועל  נהוגים,  כעת  הם 

נמשכים.
אי  וידע  מוסרי,  שיהיה  לאדם  ראוי 
קיומו  והתמדת  שלמותו  שבהם  אילו 
בנועם הליכות, ישים פניו אליהם, ואילו 

שיזיקוהו יתרחק מהם. 
שיידע  זה  אלא  נבון  אדם  ייקרא  ולא 
אם  ותכונותיו,  הדבר  תוחלת  להעריך 
מתאים אם לאו. כל מי שיחנך עצמו בכל 
לעצמו  ויסגל  אלו  במשלים  שהזכרנו  מה 
מה שטוב לו, ויתרחק מאלו שהם הפך זה, 
הוא זה אשר ייקרא אדם, כיוון שנשתקפו 
בו תנאי האנושיות אל הצד הטוב. אך מי 
שיידע ולא יעמיק בדברי האמת, כבר הוכח 
וכי  האנושית,  הנפש  תנאי  נעדר  שהוא 

נפשו נפש ּבֶָהִמית, שהביאתו אל הרעות.
ואתה הקורא, עיין בכל מה שביארנו, ובחר 
לעצמך מה שטוב. ונשאל מה' שינחנו אל 
האמת וישים קץ לסבלנו, והוא מבטחנו. 
נכתב בסיון ברל"ה )תרפ"ד - 1924(. הדל 

בפני האל הבוטח בבורא" וכו'.
והפתגמים  המשלים  "אוצר  הספר 
דורות  של  חשוב  אוצר  הוא  התימניים" 
ונתעשרו  העשירו  אשר  בתימן,  רבים 
בתוכנם  המשתקפים  חכמה  בפניני 
ובמשמעויותיהם של המשלים והפתגמים 
יהודי  בהם  להשתמש  שנהגו  והאמרות 
בכל  שיימצא  וחשוב  יומיום,  בחיי  תימן 
העוסקים  אחרים  ספרים  עם  ביחד  בית 
ולו רק כדי שיבינו  במורשת יהודי תימן, 
ותרומתה  חשיבותה  את  בבית  הילדים 
שהחזקתם  אלא  עוד  ולא  ולפרט,  לכלל 
המצביעה  קומה  זקיפות  בה  יש  בבית 
הערכים  על  ששמרה  מיוחדת  קהילה  על 
להם  דומה  שאין  והקדומים,  המיוחדים 

בקהילות אחרות.

בכרך  חלקים  בשני  לאור  יצא  הספר 
אחד, באותיות מאירות עינים ומכיל 700 
עמודים: חלק  א,  משלים ופתגמים לפי 
מפי  משלים  ב,  חלק  עמ';   378 נושאים, 
העם בסדר אלפביתי, פתגמים תלמודיים 
עברי-ערבי  ומילון  לעברית  מתורגמים 
הכולל כ-6000 מונחים בעברית מתורגמים 

לערבית, 285 עמ'.    
אין ספק שזהו ספר מיוחד במינו. אפשר 
יצירה מבורכת שעוד  לומר שהוא מהווה 
מאפשרת  שהיא  משום  הרבה,  בה  ידובר 
לכל אדם להבין את עומק מחשבתם של 
ומטבעות  חייהם  אורחות  תימן,  יהודי 
והתערותם  התנהגותם  אופני  לשונם, 
היהודית  במסגרת  הקהילתית  החברתית 
תימן  תושבי  של  הכלליות  ובמערכות 
זו  השונות  ותרבויותיהם  למחוזותיהם 

מזו.

ִּתזְמּון ּבְעִּתֹו
טוביה סולמי 

ְמזֵַּמן ָהִעִּתים
ִּתכְנֵת ּגְֻאּלִָתי לְדֹוִרי

ַאַחר ּבְלֹוִתי
ָהיְָתה לִי עְֶדנָה.

ֹלא ָהיּו ִּבי אֹונִים 
ּבְבֹוָאּה

ֹלא נְִּׁשבּו ִּבי רּוחֹות
ּבְבֹוָאּה

ִּבְׁשָבט יֵָראִתי ֹלא יָנֵץ ַהָּׁשֵקד
ּבְנִיָסן יְבֹוֵׁשׁש ָהָאִביב.

ַהְּמלֵַּמד לַַחן לַּזִָמיר
ַהַּמלְִּביׁש עֵירֹום ַהר

ּבְַמְרַבד ַהּפְָרִחים
יִֵּתן לְעָם יָעֵף ּכַֹח

לַעֲמֹוד ּבְעַּזּות ַהּדֹור
לְִהַּטלְֵטל ּבְסּופַת ּדְרֹור
לִבְּכֹות ִּבְׁשעַת ַהּגִילָה

וְלְִׂשמֹוַח ּבְִרגְעֵי ָהעֲצֶבֶת.

8.6.62
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זכות גדולה נפלה בחלקי. יש לי בספרייתי 
שני  קודש,  בספרי  גם  העשירה  הצנועה, 
ומפתיעים  נדירים  מיוחדים,  ספרים 
ביותר, שניהם נקראים בשם אחד, שמים 
חדשים: האחד הוא ספרו של הרב הגאון 
יצחק אברבנאל מספרד, והשני הוא ספרו 

של הרב משה טולדנו ממרוקו.
שני  בחוויית  אתכם  לשתף  מבקש  אני 
הספרים, הרחוקים זה מזה בזמן ובמקום 
טולדנו  הרב  של  בספרו  ובעיקר  ובתוכן, 
בין  ומהותי  תהומי  הבדל  יש  ממרוקו. 
שני הספרים, אף על פי ששניהם עוסקים 
בעולמה של תורה: פרשנות, הלכה, חכמה 

ופולמוס לצד סיפורים מן החיים.
ספרו של אברבנאל, המכונה  "שר התורה 
האלוהי",  הפילוסוף  החכמה,  ואבי 
בשנת  בגרמניה  רעדלהיים  ידי  על  נדפס 
תקפ"ט, היינו לפני 370 שנה. הספר עוסק 
בבריאת  דן  האו  יהודית.  בפילוסופיה 
העולם.  בריאת  בהתחדשות  או  העולם 
עם  הרמב"ם,  עם  מתפלמס  מחברו 

אריסטו, עם רלב"ג ועם אחרים. 
ספרו של טולדנו, נדפס בקזבלנקה בשנת 
בעיר  תרצו"א  ]במקור:   )1937( תרצ"ז 
שנה  מאות  שלוש  כלומר  כאזאבלנכא[. 
שני  של  לאור  הוצאתם  בין  מפרידות 
הלכה,  בענייני  עוסק  הספר  החיבורים. 
הלכתיות  פסיקות  של  רב  מספר  בו  ויש 
מהעיר  ובעיקר  מרוקו,  מערי  דיינים  של 
הגדולה קזבלנקה, שחיו בה הרבה יהודים. 
הדיונים בו, העוסקים בתביעות, בגירושין, 
בחובות, בסכסוכים, כתובים לרוב בצורת 
שאלות ותשובות. הספר מלא סיפורים של 
דיינים  של  פסיקות  לצד  מוזרים  מקרים 

בהלכה. 
חכמי  נתנו  בפתיחתו  בספר  הרחב  לדיון 
מרוקו כותרת ראשית מקוהלת: "והחכמה 
אחדות  הקדמות  בספר  בעליה".  תחיה 
מפרי עטם של רבנים אחדים: הרב משה 
כאזאבלנכא,  מעיר  אליקים  חי  מאיר 
שכיהן בזמנו כאב בית הדין הרבני במרוקו. 

"השמים החדשים"
מאת נהוראי מ' שטרית

וראוי לציין שלפנינו מקרה נדיר של אדם 
כולם  משפחתו  ושם  שמותיו  ששלושת 
עבריים, בניגוד לרוב שמות המשפחה של 
יהודי מרוקו היו ערביים, כגון: אבוטבול, 
איפרגן, אביחצירא, אדהאן ועוד. הקדמות 
אביחצירא  אברהם  רבי  של  הן  אחרות 
פירושו  אביחצירא,  אדהאן:  דוד  ורבי 
"בעל המחצלת"; ואילו אדהאן, שפירושו 
דאר-אלבידא,  בעיר  דיין  היה  'המורח', 
שם.  הנזכרת  "כאזבלנכא"  היא  הלוא 
הרב  על  דבר  נאמר  לא  לספר  בהקדמה 
אביחצירא, אם הוא בן המשפחה שמקום 
שבחבל  ארפוד  בעיר  תמיד  היה  מושבה 
תאפילאלת, בדרום מרוקו. גם על הרבנים 
בידינו  אין  בספר  הנזכרים  האחרים 
ששמה  טולדנו,  משפחת  על  גם  פרטים. 
ספרד,  מגורשי  עם  נמנית  שהיא  מעיד 
שכולם  נראה  אך  זה,  בספר  פרטים  אין 
קשורים לרב המחבר של הספר, הרב משה 

טולדנו, המכונה "המאור הגדול".
של  היפה  לשונם  במיוחד  מרתקת 
הטקסטים שבספר, שיש בו דברים ופרטים 
בו  נאמר  למשל,  כך,  ומחדשים.  חדשים 
שבטי  ראש  יעקב,  של  בכורו  ראובן,  על 
ישראל, שהיה נשוי לאישה עשר שנים ולא 
נולדו לו בנים ממנה, מפני ששהה הרבה 
"השנים  המחבר:  ובלשון  לביתו.  מחוץ 
למחצה  יהיה  הלוואי  בבית,  עמה  שהיה 
פרק  אבן-עזר,  )חלק  ורביע"  לשליש  או 
12(. בתחילת פרק אחר, המחבר  יב, עמ' 
אומר: "אמר המחבר: כל ימי צבאי ]חפצי[ 
זה  עניין  יבוא  מתי  ומצפה  מייחל  הייתי 
לידי ואקיימנו", ואחריו בא סיפור על עני 
שהתגרש מאשתו ואין לו במה לשלם לה 
את כתובתה. הרב אכן קיים את הבטחתו 
לאשתו  לשלם  לו  ואפשר  העני  כלפי 

בסמרטוטים. 
לפנינו ספר אחד מיני רבים שכתבו יהודי 
מרוקו, נכון יותר לומר ספרי חכמי מרוקו, 
שבקיאותם בכל ספרי הקודש ובקבלה היא 
מן המפורסמות בכל רחבי העולם היהודי, 

למן תקופת סיז'אלמאסא שבתאפילאלת, 
לפני כאלף שנה, ועד ימי העלייה הגדולה 
שבין  להדגיש  יש  אף  ישראל.  לארץ 
ספריהם הרבים אין דברי חולין: לא רומן, 
לא נובלה, לא מחזה ואף לא סיפור פשוט 
העז  ואם  ובכפר.  בעיר  היהודים  חיי  על 
אדם לכתוב דברי חולין, הוא כתב בשפה 
עבריות,  באותיות  המרוקאית  הערבית 
דוגמת הסיפור "אלמעאוודא עלא היטלר 
היטלר  על  'הסיפור  שפירושו  אלכנזיר", 
שטרית  סמי  פרופ'  לידי  שנמסר  החזיר', 
העת  בכתב  לפרסומו  ומצפה  בניו-יורק 
"אפיריון" של המשורר ארז ביטון, שמחבר 
מאמר זה תרגם אותו לעברית וכתב עליו 

דברי פרשנות.

וְֹלא ָרחַב לִּבִי
טוביה סולמי 

ָסִבי ִפּלֵל ִמּנִי ּדֹורֹות וְַאלְּפַיִים
ֵאיָמַתי יַפְִׁשירּו ַׁשלְגֵי ּגָלּות

יַבְִקיעַ ַהַּׁשַחר עַל ֶאֶרץ ּוַמלְכּות
נִָּׂשא ַאְדנּות נְַׁשּלְָמה ַמלְקֹות
ֵאיָמַתי ָּבְרחֹוב ְמַבֵּׂשר ֶאְׁשַמע
ּגְֻאּלָה, עָנִי וְרֹוכֵב עַל ֲחמֹור.

ָאִבי ִּבֵּקׁש ּבְכָל יֹום
וְַקּבְצֵנּו ִמּבֵין ַהּגֹוּיִים

ּכְאֹוָתן ִצּפֳִרים ַהָּׁשבֹות ּבְתֹם ַקיִץ
ֵאלִי, ֲהִׁשיבֵנּו ֵאלֶיָך ונָׁשּוָבה

ֶׁשֹּלא עַל ְמנַת לֲַחרֹוף.

ּובְבֹוא ַהּנֵס ּכְאֹור ִׁשבְעַת ַהּיִָמים
ֹלא אֹור ִּדְמּדּוִמים

ֶאּלָא ּבְֵהנֶף ִהבְִקיעַ ַׁשַחר
נְִחילִים נְִחילִים ִהּגִיעּו ּגְאּולַי

ִמּכָל ָהעֲָבִרים ּכְלֲַהקֹות ִצּפֳִרים
וְֹלא ָרַחב לִִּבי לְַקּבְלָם

ולא ִּפּנִיִתי ַהַּביִת
וְֹלא ָּבנִיִתי אֶֹהל

ָחלַף ַהּנֵס וְֹלא ָהיָה ִבי ּכַֹח
לֵָׂשאת ֶאת ּגֶֹדל ַהָּׁשעָה.
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שני  של  בדפוס  ראשון  פרסום  לפנינו 
התיישבות  ימי  על  מחורזים  מונולוגים 
התימנים במושבי העולים בראשית שנות 
המדינה. הם נכתבו בידי אב ובנו, שניהם 
תושבי רחובות - האגרונום זאב אלבלינגר 
דן אלמגור. שניהם אינם  ובנו, הפזמונאי 
חיבה  שופעת  כתיבתם  אבל  תימן,  מבני 

רבה לעדה התימנית. 

 ,)1904-1982( אלבלינגר  זאב  האגרונום 
יליד ורשה ואיש העליה השלישית, חקלאי 
עשרות  במשך  עבד  ילדים,  ספרי  ומחבר 
בשנים בפרדסים ליד בית-חנן עם קבוצת 
ומרמורק,  שעריים  מבני  תימנים  פועלים 
הילד  של  ואביו  מוגזח  שלום  ובראשם 
על  לכתוב  הרבה  הוא  קהלני.  אביגדור 
בני תימן שירים ומערכונים שופעי הומור 
ההומוריסטיים  הפזמונים  אחד  ואהבה. 
שכתב, "אין שכונה כשעריים", הולחן בידי 
מאיר נוי והושר בידי אהובה ואהרן צדוק 
הקודמת.  למאה  החמישים  שנות  בסוף 
'מעריב  בשבועון  לראשונה  נדפס  השיר 
לנוער' בשנת 1963, ונכלל בספר 'שושנת-

תימן: בני תימן בזמר העברי' שערך בנו, דן 
יצא לפני חדשים אחדים  אלמגור. הספר 
זכה  ובזכותו  בתמר',  'אעלה  בהוצאת 
העורך ב'פרס שלום שבזי' שהוענק לו על 
"אין שכונה  'אפיקים'. השיר  ידי עמותת 
ועל  אביו  על  העורך  ודברי  כשעריים", 
יחסו המיוחד לבני-תימן, מופיעים בספר 

החדש, בעמ' 152-153.          

שנות  בתחילת  שנכתב  הבא,  המונולוג 
החמישים, ימי ה"פדאיון", רואה כאן אור-
כתבי- בתיק  נותר  הוא  לראשונה.  דפוס 

בצד  אלבלינגר,  זאב  אחריו  שהותיר  היד 
מערכונים מהווי בני-תימן שכתב באותה 
ברוח  נכתב  הבא  המחורז  השיר  תקופה. 

"יֹוֵׁשב ֲאנִי ּבַּנֶגֶב ּבְמֹוָׁשב"
)שני מונולוגים של אב ובנו על ימי התיישבות התימנים 

במושבי-העולים בשנות החמישים(
מאת דן אלמגור

הפזמונים של נתן אלתרמן ויעקב אורלנד 
מאותה תקופה )ובראשם הפזמון "בשבילי 
זה מספיק" לאלתרמן ו"זכריה בן עזרא" 
לאורלנד(. ניתן למצוא גם בו רמז לראיית 
החדש,  העולה  של  המפוכחת  העולם 
של  בתופעות  הצעיר  במושב  גם  הנתקל 
פרוטקציה וביורוקרטיה; אבל בזכות רוחו 
האופטימית וחוש ההומור הדק שלו הוא 
ממשיך להאמין במזל ששיחק לו, כשזכה 
להגיע לארץ שעליה חלמו תמיד גם הוא 

- וגם אבותיו.         

זאב אלבלינגר
עֹולֶה ֹלא-ָחדָׁש

)מונולוג של מתיישב תימני במושב-עולים 
בנגב בראשית שנות המדינה(

יֹוֵׁשב ֲאנִי ַּבנֶגֶב ּבְמֹוָׁשב,
ַאְך עֹולֶה ָחדָׁש ֵאינֶּנִי:

ֹלא ּכּוְרִדי, ֹלא "רֹוֵמָנִי",
ֹלא ִעיָראִקי.

עֹולֶה, ּבְבֶגֶד-ָחאִקי - 
ּתֹוָׁשב.

ֹלא ֵמעַכְָׁשו:
עֹוד ִמּזְַמן מֶֹׁשה ַרּבֵנּו.

ָצִריְך ֲאנִי ּכְזַיִת,
ַאְך ַמְרּגִיׁש ֲאנִי "ַּבַּביִת".
ִּכי, ּבֵינֵינּו לְבֵין עַצְֵמנּו,

ֹלא לַ'ִּׁשיּכְנֹוזִים' ִהבְִטיַח
ֶאֶרץ זֹו ַהָּמִׁשיַח.

ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ַהּכֹל לִי ַּבמֹוָׁשב: 
ּגַם ֵאם וָָאב,

ִאָּׁשה, ֶׁשַּתֲאִריְך יִָמים,
ּבֵן ּבְכֹור, ּכְלִיל-ַמְחֶׁשבֶת - 

ֲהֹלא הּוא יֶפֶת. 
וְַהָּקָטן - ַחּיִים.

ּוַבּבֶֶטן - עֹוד ֶאָחד אֹו ְׁשנַיִים,

ּוַבת אֹוֶהבֶת.
אֹוְמִרים ֶׁשַּבת ֵאינָּה נְֶחֶׁשבֶת; 

ַאְך ּבְעֵינַי, לְַמרֹות ּגִיַׁשת ַהֲהלָכָה,  
ִהיא ֲחׁשּוָבה ְמאֹד, ַהּנְִסיכָה. 

אֹוְמִרים ִּכי ּפַַחד ּכַּיֹום לָגּור ַּבּמֹוָׁשב;
ַאְך ֲאנִי ְמַצפְצֵף עַל ַהּפַַחד 

ֵמַאלֶף עַד ָּתו.
ִּכי מּול ַהִּמְסַּתּנֵן 

ֶׁשִּמְתגַּנֵב וְִצּנֹור ֵמַהּגַן לֹוֵקַח -    
לָנּו יֵׁש ַמַא"ז

ָקבּועַ, ֹלא אֹוֵרַח. 
ּכֵן,

מּול ּכָל ִמְסַּתּנֵן,
יֵׁש ְמפֵַּקד עֶלְיֹון, ֶׁשּיְִׁשְמרו ָהֵאל!

הּוא ֹלא ָצִריְך רֹובֶה ּו'ְסֶטן'.
קֹוְרִאים לֹו: 

'ּדָוִד ֶמלְֶך יְִׂשָרֵאל'.

ּכָאן, ַּבּמֹוָׁשב, ֲאנִי ָׁשנִים ָׁשֹלׁש.
לַָמְדִּתי ּפֹה לֲַחֹרׁש, 

לִזְרֹועַ; 
ַאְך ּגַם ִמִּמי לְִדֹרׁש,

ִמִּמי לְִתּבֹעַ; 
ּוִמי נְֶחָׁשב נָמּוְך - ּוִמי ּגָבֹוַּה.

ּוִמי ַמְרִעיב - ּוִמי ַמְׂשִּביעַ.
ִמי ְמַחּלֵק זְָרִעים, ְׁשִתילִים. 

לְִמי "ַמּגִיעַ".

ּגַם זֹאת ּכָאן, ַּבְּמִציאּות,   
'ּתֹוַרת ַהַחְקלָאּות'. 

ומול שירו הסטירי של האב יליד-ורשה על 
האב יליד-תימן - שיר שנכתב בתחילת ימי 
המדינה - שירו של הבן, דן אלמגור, יליד 
הארץ, שנכתב כמעט ארבעים שנה אחר-
לכבוד  שהופקה  מוסיקלית  להצגה  כך 
יובל הארבעים למדינה. דן, שהקדיש את 
אחד מפזמוניו הראשונים, 'רומיאו ויוליה' 
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מבני- צעירים  מתיישבים  לזוג   ,)1957(
תימן החיים במושב עולים - מעין 'רומיאו 
ויוליה' תימנים; הוא צורף-כסף והיא טווה 
מרבדים - כתב הפעם על צעירה תימניה 
העולים  במושב  שנולדה  הארץ,  ילידת 
)בתה  העלייה ההמונית  ימי  הקטן אחרי 
של רומיה מהפזמון המוקדם שלו?(. כיום 
נשואה  אקדמאי,  תואר  בעלת  כבר  היא 
במושב  לחיות  וממשיכה  לילדים,  ואם 
החדשים.  העולים  הוריה,  בנו  שאותו 
ובמונולוג הזה היא מצדיעה להם באהבה 

- ובגאווה.  

ִמי ֵהִקים?
)מונולוג של צעירה תימניה בת-ימינו, 

בת למתיישבים במושבי העולים( 

אּולַי זֶה נְִׁשַמע ְקָצת מּוזָר.
אּולַי זֶה נְִׁשַמע ּכְמֹו ַמּדָע ִּבְדיֹונִי:

ַרק לִפְנֵי ַאְרָּבִעים ָׁשנָה,
ָׁשנִים לִפְנֵי ֶׁשּנֹולְַדִּתי ֲאנִי -

ֵהם ִהּגִיעּו לְכָאן
נְבֹוִכים, ֲהמּוִמים.

ּבְלִי ֲחמֹור! 
ַּבָּמטֹוס, עַל 'ַמְרָבד ַהְּקָסִמים'.

ֵהם ִהּגִיעּו לְכָאן, ֶאל ָהָהר ַהַּסלְִעי,
וְָׁשְמעּו: "ּפֹה יָקּום עֹוד יִּׁשּוב ַחְקלִָאי!"

"ּפֹה יָקּום?! 
ִמי יִָקים, יְַרֵחם ַהֵּׁשם?"

- "ִמי יִָקים? 
ַאֶּתם!"

אּולַי זֶה נְִׁשַמע ְמטֹוָרף/
אּולַי זֶה נְִׁשַמע ּכָכָה, ֹלא-ֶהגְיֹונִי:

ַרק לִפְנֵי ַאְרָּבִעים ָׁשנָה,
)ָׁשנִים לִפְנֵי ֶׁשּנֹולְַדִּתי ֲאנִי(

ֵהם ִהְתִחילּו לֲַחפֹר
ֲהמּוִמים, נְבֹוִכים,

עֹוד ּגּוָמה... לּול ָקָטן... 
עֵז... ַמָּטע... ּופְָרִחים... 

ֵהם ִהּגִיעּו לְכָאן, ֶאל ָהָהר ַהַּסלְִעי,
וְָׁשְמעּו: "ּפֹה יָקּום עֹוד יִּׁשּוב ַחְקלִָאי!"

ָׁשֲאלּו: "ִמי יִָקים, יְַרֵחם ַהֵּׁשם?"
וְָׁשְמעּו: 
"ַאֶּתם!

אּולַי ַאֶּתם ְקָצת ׁשֹונִים, ְמֻׁשּנִים,
ּוֵמעֹולָם ֹלא ִעַּבְדֶּתם ָׂשדֹות וְגַּנִים; 

ַאְך ַאֶּתם ֲחרּוִצים, ְמסּוִרים, ַׁשְקדָנִים. 
וְעַכְָׁשו - סֹוף-ּכָל-סֹוף ְמִדינָה יֵׁש לָעָם.

ִהְׁשַּתּדְלּו לְִהיֹות
ּכְמֹו ּכֻּלָם.

ֹלא, ְסלִיָחה.
ְקָצת יֹוֵתר ִמּכֻּלָם!"

ֵמָאז עָבְרּו ּכְַאְרָּבִעים ָׁשנָה. 
ַהְרּבֵה ּכָאן ִהְׁשַּתּנָה,

וְגַם ֲאנִי
ְמִבינָה ַרק ּבְֹקִׁשי ִמבְָטא ֵּתיָמנִי,

וֲַאנִי ּכְמֹו ּכֻּלָם: ּדֹוָמה וְׁשֹונָה, ִמּׁשּום-ָמה,
ֵמָאִבי, ֵמִאִּמי,

ִמָּמה ֶׁשָהיִיִתי ֲאנִי
ַּבּיַלְדּוִתי.

וְֹלא ּפַעַם עָלַי ַמצְִּביִעים: 
"ְקחּו ִמֶּמּנָה ּדֻגְָמה.  

וְִתְראּו - ֵאיְך ֶׁשִהיא ִהְׁשַּתּנְָתה, 
ִהְתַקּדְָמה!"

יֵׁש לִי ַּבעָל ּוַביִת נֶָאה ּוְמֻסּדָר, 
ַּבת ּובֵן. 

ּבְָקרֹוב ֲאַסּיֵם ּדֹוְקטֹוָרט; 
ַאְך עֲַדיִן ַחּיִים ִּבי ָהָהר וְַהּכְפָר,

נִיחֹוחֹות ְרחֹוִקים, ּוצְלִילֵי ֶהעָָבר.
ִּבי ַהּיֹום ּכָל ַהּכְפָר
ִמְתּגֶָאה, ִמְתּפֵָאר.

ַאְך ֲאנִי
ּבְהֹוַרי
ּגֵָאה  
יֹוֵתר.

ֶאל ַהּצָלּוב
טוביה סולמי 

ָרגְָׁשה ֶאֶרץ 
ָרעֲָׁשה ּדְָרָׁשה
נְִקַמת ַהָּצלּוב

ִמּיַד עַם עָנִי וְעָלּוב
ּבְיִָחיד וְִתפְזֹוֶרת.

ּבְכָל ִהצְַטּלְבּות 
נִצְלִָבים יְלִָדים ּבְכָל ּבֶֹקר

ּבְכָל עֶֶרב נֱֶעָקד עֹולִָמי
לְֹלא ֶהֶרף לְֹלא ְמַבּכֶה,

לְֹלא  עֲֵקידָה
ֵאם עַל ָּבנִים וְָאב וְַסבְָּתא

הֹועֲלּו ּבְֵאׁש  זָָרה
ּבְֵׁשם ָהָאב וְָהֵאם וְַהּבֵן.

יֵׁש נְִטָּבח ּבְֵׁשם ַהּזְכֻיֹות
וְיֵׁש נֱֶאנֶֶסת  לְַמעַן חֹובֹות

ּדְֻמּיֹות ּוצְלִָמים עֹודָם ַּבֵהיכַל
ַקְדמֹונַי ֻהּכּו עַל עֲבֹוַדת ַהּצֶלֶם

וְַהּיֹום ַהּׁשֹוֵחט ְמַהּלְֵך ּבְבֵיִתי
ִּכְמעַט ָקט ַהּגָלּות ּבְַאְרִצי.

 

לּו ַאֶּתם ֹלא ְׁשַתְקֶּתם 
ּכְִדְמַמת ָהעֹולָם ָאז וְָׁשם
ַׁשְרֶּתם עַל ּדְמּות  וָצֶלֶם

מּול ַהּדָם ַהָּׁשפּוְך ּגּופַת עֶלֶם
ִמְשַּתּכְִרים ֵמֲחזֹון ַהיְקּום 
וְָׁשִרים וְַחי זְֵאב ִעם ּכֶבֶׂש 

ַאלְלַי ־ ּדּו-ִקּיּום ֶׁשל ָׁשלֹום
...ּבְִבְטנֹו.

 4.8.77

הכפר שבו נולדת
רצון הלוי
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הכפרים  מאחד  בא  שבתימן  למנאכ'ה 
ומתקשה  עני  בודד,  זקן,  יהודי  בסביבה 
מגיעים  כשהיו  יחיא.  סעיד  שמו  ללכת, 
מתגוררים  היו  הם  למנאכ'ה,  עניים 
ב"מדרש", חדר מיוחד סמוך לעזרת נשים 
היו  אוכל  "אלנזלייה".  הכנסת  בית  של 
הילדים  שאנו,  "הִמצווה",  מן  מקבלים 
הלומדים אצל הָמאִרי, אספנו מן הבתים. 
מי  יכולתו:  כפי  מזון  תורם  היה  בית  כל 
כיכר שלמה, מי חצי כיכר ומי רק פרוסה. 
כל מה שאספנו היינו מחלקים בין העניים 

שב"מדרש".
העניים  שאר  עם  יחד  גר  לא  יחיא  סעיד 
ל"מדרש",  שבכניסה  הקטן  בחדר  אלא 
שאחסנו בו את מיטת הנפטרים ואת כלי 
חפירת הקברים, שהיה מפחיד מאוד. כל 
בבית  לתפילה  רגליו  על  מדדה  היה  יום 
מיד  חזר  התפילה  ואחר  הסמוך,  הכנסת 
לחדרו. דודתי, בנייה, אשת ר' סאלם כסאר 
ז"ל, אשת חסד, שביתה היה סמוך לבית 
לו את ארוחותיו. באחד  סיפקה  הכנסת, 
הלילות שמעה אותו בוכה. בבוקר שאלה 
סעיד  יחיא  בלילה.  בכייתו  לפשר  אותו 
סיפר לה שהוא דואג מה יהא עליו, מפני 
ששמע שהיהודים מתעתדים לעלות לארץ 
עמהם  יעלוהו  שלא  חושש  והוא  ישראל, 
הרגיעה  דודתי  הגויים.  בין  לבדו  וייוותר 
אותו ואמרה לו: "אל תדאג. אתה תהיה 

אתנו. לאן שנלך, ניקח אותך עמנו".
קראה  היא  מאוד.  דודתי  חלתה  לימים 
כסאר  שלום  בן  שמעון  יחידה  לבנה 
שלא  יחיא  לסעיד  "הבטחתי  לו:  ואמרה 
לארץ  בעז"ה  ושכשנעלה  אותו  נעזוב 
ישראל נקח אותו עמנו. אם ח"ו יקרה לי 
דבר, אני מצווה אותך לקיים את הבטחתי 
לו". לאחר זמן נפטרה דודתי, ותהום כל 
העיר. אחרי מיטתה יצאו יהודים וגויים, 
כי הייתה אשת חסד לכולם. היא הרבתה 
במתן בסתר ובעזרה ליתומים ולאלמנות.

הבשורה  הגיעה  פטירתה  אחר  מה  זמן 
שיהודי תימן רשאים לעלות לארץ ישראל, 
בתנאי שימכרו את בתיהם ויצהירו בפני 
לרכושם.  מלאה  תמורה  קיבלו  כי  שופט 
שמא  תימן,  מלך  האמאם,  חשש  כנראה 

סעיד יחיא ז"ל
מאת טוב ב"ר עזרי צדוק

הציעו  היהודים  לדין.  וייתבע  יום  יבוא 
את בתיהם לגויים, אך הם סירבו לקנותם 
את  לקנות  לשכנעם  נאלצו  והיהודים 
שיתייצב  ובלבד  מועטים,  בדמים  רכושם 
ויצהיר כי קנה את  הגוי בפני השלטונות 
רכוש היהודי ושילם תמורתו. רק אז קיבל 

היהודי הרשאה לצאת את תימן.
דודתי,  של  יחידה  בנה  כסאר,  שמעון 
ורצה  ישראל  לארץ  לעלות  שהתכוון 
לקיים את צוואת אמו, קנה חמור לצורך 
הנסיעה ושכר מלווה זקן. כשניסו להרכיב 
שאין  התברר  החמור  על  יחיא  סעיד  את 
הדבר אפשרי, כי לא היה יכול לפסק את 
ורגליו  וחולה  ישיש  שהיה  מפני  רגליו, 
גב  על  עץ  לוח  הניחו  כן  על  מעוותות. 
יחיא  סעיד  את  עליו  השכיבו  החמור, 
ייפול  שלא  בחבלים  אותו  וקשרו  הזקן 
מעל החמור. הגויים שעמדו מסביב וראו 
איך היהודים מתאמצים לקשור הזקן היו 
אומרים להם: "מדוע אתם משעבדים את 
בפלשתין?  לעשות  לו  יש  מה  הזה?  הזקן 
לו למות  יילחם שם? תנו  עוד  האם הוא 

כאן בשקט".
מעמד  החזיק  יחיא  סעיד  השם,  בעזרת 
למחנה  שהגיע  עד  הדרכים  בטלטולי 
"גאולה" שליד עדן. משם הועלה לאווירון 
שכבר  פי  על  ואף  ישראל.  לארץ  שהביאו 
היה תשוש, זכה לחיות בארץ ישראל זמן 
רב וזכה להיקבר בארץ ישראל, מה שלא 

זכו אחרים.
מארי  יחיא.  בסעיד  אחר  מעשה  ועוד 
שלום עוזרי זצ"ל, המאיר של בית הכנסת 
"אלנזלייה", אמר לציבור באחד השיעורים: 
לקיים".  מנת  על  תורה  לומדים  "אנו 
שאלו אותו למה הוא מתכוון? והוא ענה: 
"למשל כתוב בתורה: 'מפני שיבה תקום'. 
לבית  כשנכנס  זו.  מצווה  לקיים  חובתנו 
]שלא  יחיא  סעיד  כמו  זקן  אדם  הכנסת 
אנחנו  הכנסת[,  בבית  שעה  באותה  היה 
צריכים לקום מפניו". המארי סיים לדבר, 
והנה סעיד יחיא נכנס לבית הכנסת, וכל 
הציבור עמד מפניו. בתחילה הוא התבייש, 
מכבדו  שהציבור  התרגל  הזמן  עם  אך 

בקימה בשעה שהוא נכנס לבית הכנסת.

ְספֶָריָך
חלי אברהם-איתן

 
לרצון הלוי

ולאבי, דוד שלום אברהם זצ"ל

ּבְִמְׁשּכַן ָהאֹור, ּבְַמּדִָפי ָהעֶלְיֹון
לְיַד ַהּזַֹהר ּוִמְׁשנֵה ּתֹוָרה

ֵספֶר ַהְּספִָרים וְִספְֵרי ַהּסֹוד
ִהּנְַחִּתי ְספִָרים ֶׁשָּׁשלְַחָּת

ֶטֶרם ׁשּובְָך לְַמעְּגָל ַהּיְקֹוד
ְמעַּיֶנֶת "ּבְסֹוד ַהּנַצְחּות"

א ּבְַׁשעֲֵרי ּתֹוָרה... ּכַָבּ

ֲהיַד ֱאֹלִהים ִקּבְעָה יִָדי 
לְַהּנִיָחם ּבְִמְׁשּכַן סֹודֹות עֲלּוִמים?
ּגּוִפי ִמְתַמגְנֵט ֶאל ַסּפַת ַהְּתִפּלֹות

)ּוכְָבר לִי ֶחֶדר ִמֶּׁשּלִי(
ָׁשם ִׁשּכַנְִּתי ִׁשיָרְתָך
לְַרּוֹות ָּבּה ִצְמאֹונִי.

ִמזְמֹוִרים ּבְלַַחן ֵּתיָמנִי
ֵמאֹפֶק ָקרֹוב ּכְקֹונְצְֶרט ּכֲֹהנִים 

ְמתֹופְִפים עַל ָאזְנַי
עֵת עֵינַי ּבְׁשּורֹות ָהאֹור ְמַׁשּיְטֹות.

ַמלְַאכֵי עֶלְיֹון לְִפְתִחי
ְמלַּוִים ַמְסִעי ַהִּפּיּוִטי

ֵמֶרגַע ָחלְַמִּתי ֶאת עֲלִּיַת ָאִבי 
ּבְׁשּובֹו לְֵראִׁשית ַהַהְתָחלֹות

עָטּוף ּבְַטּלִית ָׁשַמיִם
זְָקנֹו מּוָאר

וְעֵינָיו ַמעְיְנֹות זַֹהר
טֹובֹות ֵאלַי.
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ערעור תשל"ג/39 בפני הדיינים: 
הרב שאול ישראלי, הרב מרדכי 

אליהו והרב יוסף קאפח.
 251 עמוד  ט'  בפד"ר  פורסם 
וכן ב"עדות ביהוסף", עמודים 
131-117 )הכותרת שם: "שיעור 

מזונות ילדים"( 
סיפור המקרה

מדובר בבני זוג שנישאו כפי הנראה לפני 
שבשנה  מצוין  )בפסק-הדין  תשכ"ו  שנת 
והסכם  בהסכמה  התגרשו  בנם(,  נולד  זו 
הגירושין ביניהם הוגש לבית-הדין הרבני 
בשנת  פסק-דין  של  תוקף  לו  ניתן  ואכן 
ברשות  נשאר  הילד  ההסכם,  לפי  תש"ל. 
האם והאב מחויב בתשלום דמי החזקתו 
אצלה בסך שנקבע )350 ל"י לחודש(. כמו-

כן נקבעו בהסכם הגירושין הסדרי ראית 
האב את הבן.

בשנת תשל"ב הגישה האשה תביעה לבית-
בדרישות  עסקה  שרובה  האזורי  הדין 
סכום  את  להצמיד  דרשה  היא  כספיות: 
את  לחייב  המחיה,  יוקר  למדד  המזונות 
הבעל לקחת את הבן לפי הסדרי הראיה 
נוסף  שנקבעו, לחייב את הבעל בתשלום 
הבן  היה  בהם  בזמנים  הבן  החזקת  על 
תשלום  תוספת  וכן  אצלו  לשהות  אמור 
והוצאות  בבן  רפואי  טיפול  הוצאות  על 

החזקת מטפלת עבורו.
בית-הדין האזורי החליט בחשוון תשל"ג1 
דמי  להצמדת  האשה  תביעת  את  לדחות 
עלייה  עם  להתמודד  כדי  אך  המזונות, 
האפשרות  את  לה  נתן  המחיה,  ביוקר 
להגיש תביעה להגדלת מזונות "אם יחולו 
שינויים כלכליים והיוקר יגדל". כך נפסק 
1  מדובר על התקופה סמוך לאחר מלחמת יום-

כלכלי  שפל  כללו  הכלכליות  שהשפעותיה  כיפור 
ישראל  במדינת  הכסף  של  הקנייה  בכוח  וירידה 
עקב עליות מחירים ועליה בקצב הפיחותים)הורדות 
מטבע  שערי  מול  הישראלי  המטבע  בשער  יזומות 
החוץ הנעשות על ידי בנק-ישראל כדי לתת תמריץ 

ליצואנים(.

למרות טענת האב שיש להיצמד להסכם 
הגירושין בו נקבע סכום מסוים שבעזרתו 
בהחלטתו,  בבן.  לטיפול  לדאוג  האם  על 
פטר בית-הדין את האב מתשלום מיוחד 

עבור הוצאות רפואיות של הבן.
על פסק-דין זה ערערו הן האשה והן הבעל: 
האשה קבלה על חוסר ההיענות לדרישותיה 
וכן על שלא הוגדלו דמי המזונות למרות 
שבית-הדין האזורי הכיר בעובדה "שהיוקר 
גדל מיום ההסכם]הגירושין-ד"ק[". הבעל 
לפיה  האזורי  בית-הדין  קביעת  על  ערער 
להגדיל  האשה  תוכל  תביעה,  באמצעות 
את דמי המזונות בהתאם לעלייה ביוקר 
המחיה בניגוד לנאמר בהסכם הגירושין בו 
התחייבה האם לשאת בעול החזקת בנם 

תמורת הסכום שנקבע מראש.
בא-כוח  ביקש  הגדול,  בית-הדין  בישיבת 
האשה שהאב יצהיר על נכונותו לקיים את 
הסעיף בהסכם הגירושין העוסק בהסדרי 
ואכן הבעל הצהיר שיעמוד בהם  הראיה 
הרב  בעיני  )לפחות  לזה".  מעבר  "ואף 
"הוסכם  שהנושא  היה  נראה  אליהו 
האשה-ד"ק[  ובין  הבעל  ]בין  ביניהם" 
הערעור  הצטמצם  "בפנינו  שלדבריו  עד 
בזה"(.  להחליט  עתה  צורך  לנו  ...]ו[אין 
בדיון בערעור בבית-הדין הגדול טען בא-

כוח האשה שהצמדה למדד מבטאת את 
כוונתו של הסכם הגירושין המקורי ושכך 
שלפני  בדיונים  הצדדים  בין  סוכם  אכן 
לא כתבו את  "מתוך טעות  חתימתו, אך 
לעומתו, טען בא-כוח האב  זה בהסכם". 
כי הסכום שנקבע הנו סכום גבוה במיוחד 
לדבריו,  למדד.  הסכום  הוצמד  לא  ולכן 
וסוכם  באשה  לתמוך  הסכום  נועד  אף 
האם,  של  הכספי  מצבה  ישופר  "שכאשר 
יקטינו את הסכום שנקבע עבור מזונות".

עיון בפסק-הדין ומסקנות מן העיון  
מדוקדקת  לקריאה  לקמן  יחולק  העיון 
על  שישקיף  על  ולמבט  פסק-הדין  של 

מגמות הניבטות מן הכתיבה:
I. מקריאת פסק הדין עולה כי הרב קאפח 
זה של  דוחה את שני הערעורים: הן את 

האשה והן את זה של האב. בנימוקיו הוא 
מתייחס לטענותיהן השונות של כל אחד 

מבני הזוג:

האם  טענת  את   - למדד  הצמדה  א. 
למדד  המזונות  סכום  את  להצמיד  שיש 
בהסכם  שעיון  העובדה  בשל  דוחה  הוא 
נזכר  לא  זה  "שדבר  מראה  הגירושין 
בהסכם כלל ואין להטיל על האב דברים 
שנראה  למרות  בהם".  נתחייב  שלא 
הרב  מציין  נוספת,  בהנמקה  צורך  שאין 
שהוא  כפי  הרמב"ם  דעת  את  קאפח 
עתידי  למדד  הצמדה  לפיה  אותה  מבין 
מהווה התחייבות בדבר בלתי קצוב ]מונח 
שפירושו שלמתחייב לא ברור בדיוק איזה 
סכום כוללת התחייבותו שלדעת הרמב"ם 
אינה תקפה-ד"ק[, ולכן אף אם היה מופיע 
בהסכם סעיף הצמדה לגבי תשלומי האב, 
לא היה זה מחייב. מפסק-הדין לא ברור 
מדוע נזקק הרב להוסיף זאת ולא הסתפק 
ייתכן  ההסכם.  לשון  על  בהסתמכות 
ובשל תדירותה של ההצמדה בבתי- הדין 
מקום  קאפח  הרב  כאן  מצא  הרבניים, 
כאשר  לה  התנגדותו  את  להביע  נוסף 
יש  עליו  טיעון  מצטרף  ההלכתית  לדעתו 
פחות עוררין - לשונו של הסכם הגירושין.

ב. האם סכום מזונות הבן יקבע לפי רמת 
החיים של האב או לפי צרכיו - הרמב"ם 
ו( פוסק בעניין זה:"  )יג,  בהלכות אישות 
... בניו ובנותיו הקטנים בני שש או פחות 
חייב ליתן להם כסות המספקת להם וכלי 
תשמיש ומדור לשכון בו. ואינו נותן להם 

לפי עשרו אלא כפי צרכן בלבד".
קאפח  הרב  בפסק-הדין  לכך,  בהתאם 
שיקבעו  הם  הבן  של  צרכיו  שרק  מסביר 
את גובה תשלום המזונות ואין חובה לזונו 
לפי רמת הכנסות האב, החייב במזונותיו, 
ובוודאי שאין להתאים את התשלום לרמת 
החיים של האם. עם זאת, הרב מתעכב על 
הצדדים  את  ומציג  צרכיו"  "לפי  המושג 
השונים להבנתו: תקציב מינימאלי המכונה 

עיון בפסק דין של הרב יוסף קאפח
ובדברי חבריו לדין בנושא מזונות ילדים

מאת דוד שלום קאפח
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בהלכה "כעני שבישראל", תקציב ממוצע 
מורכבת  שלישית,  ואפשרות  "כבינוני" 
יותר בה "יש להתחשב ברמת שני ההורים 

גם יחד וההרגל של הבן".
לקורא  קאפח  הרב  נותן  לדעתו  רמז 
בצורת הניסוח הבאה: "אם כי ברור שאי 
בנך  את  הלבישי  כזו:  לאם  לומר  אפשר 
כעני  מטולאות  ונעליים  מרופטים  בגדים 
רמת  את  לקרב  יש  דהיינו,  שבישראל". 
האם  של  החיים  לרמת  הבן  של  החיים 
וזו הרי מותאמת לרמת החיים של האב2) 
להעביר  היא  החלטתו  עמו"(.  "עולה 
הוא  ולכן  האזורי  לבית-הדין  זו  החלטה 
בעניין  לדעתו  זו.  בסוגיה  מלהכריע  נמנע 
שותף גם הדיין השני, הרב אליהו :"שחוב 
וכסות  מזונות  בעניין  הבן  כלפי  האב 
ומדור הוא לפי צרכיו בלבד ולא לפי כבודו 
ועושרו של האב ולא לפי כבודה ועושרה 
אליהו  הרב  מצטט  בנימוקיו,  האם".  של 
את ר"י קארו ואת מפרשי השולחן-ערוך 
החיים  תנאי  להשוואת  הדרישה  לפיהם 
לגבי  רק  נאמרה  המפרנס  האב  של  לזה 
צרכיו  הגדרת  בברור  לדבריו,  גם  אשתו. 
ברמת  מסוימת  התחשבות  יש  הבן  של 
החיים של האב, אך לא כדי להשוות את 
ככלי  אלא  האב  של  לזו  הבן  חיי  רמת 
כלל  בדרך  "לאמוד  הבן:  צרכי  את  לברר 
כזה  סכום  מרוויח  שאביו  כזה  בן  כמה 
וכזה לחודש, כיצד הוא חי, מהוא סיפוקו, 
בית-הדין.  לו  יפסוק  וכך  צרכיו,  הם  מה 
לא נתחשב עם עושרו של האב או ]עושרה 

של[ משפחתו". 
ישראלי,  שאול  הרב  השלישי,  הדיין 
מתייחס גם הוא לסוגיה זו: לדבריו, בשל 
העובדה שהמקרה המדובר הוא מזונות בן 
דין  בחיי האב, הדין הרלוונטי הוא  גדול 
צדקה בה מחויב האב במקרה בו יש לו, 
כא(  הערה  יב  יב,  )אישות  לרמב"ם  בפירושו   2

זו  הלכה  של  לביאורה  בעל-פה  מסורת  הרב  מביא 
:"ורבותינו פירשו לנו, שכוונת רבנו שאף-על-פי שאין 
ואינם  צרכיהם  כפי  אלא  בניו  במזונות  חייב  אדם 
וזכאית  האם  אצל  הבנים  כאשר  הרי  עמו,  עולים 
להחזיקם כגון בנות או בנים וזקוקים לטיפול האם 
אף למעלה משש שמזונותם מדין צדקה, אינו יכול 
צרכיהם  של  ומלבוש  במזונות  עצמו  את  לפטור 
הנחותים והירודים, אלא חייב לכלכלם קרוב לרמת 
תאכל  שהיא  ייתכן  שלא  עמו,  עולה  שהיא  האם 
שולחנה  על  האוכלים  ובניה  שמן  ובשר  נקייה  פת 
ייתכן שהיא  לא  ואף  חרובין.  וקב  קיבר  פת  יאכלו 
תלך ברחוב בבגדי פאר כראוי לה ובנותיה נסרכות 
אחריה בבגדים ירודים, וזוהי כוונת ההקש שהקיש 

רבנו מזון הבנים למזון האם".

לפי הערכת בית-הדין, סכום כסף המספיק 
את  יש  הנדון,  במקרה  לאב  הבן.  לגידול 
הסכום הזה ולכן הוא אכן מחויב במזונות 
בן זה. בעניין צדקה נפסק: "כמה נותנים 
לעני? די מחסורו אשר יחסר לו"3. בהתאם 
למסקנת  מגיע  ישראלי  הרב  זה,  לניסוח 
קודמיו שיש להעריך את צרכיו של הבן, 
של  ניסוחן  מתוך  לכך  מגיע  הוא  אם-כי 
הלכות צדקה: "צריך לדון לפי הרגל הבן, 
לפי  כלומר,  לו".  יחסר  "אשר  בגדר  שזה 
את  לברר  יש  צדקה,  הלכות  של  ניסוחן 
צרכו המדויק של העני)הבן במרה הנדון( 
ובהתאם לצורך זה יותאם הסכום הניתן 
האב(.  משלם  אותם  כצדקה)מזונותיו  לו 
במצוות  כאן  שמדובר  מכיוון  לדבריו, 
לברר  "יש  האם,  גם  מחויבת  בה  צדקה, 
גם  שכן  האם,  של  אפשרויותיה  את  גם 
האשה מחויבת מדין צדקה. ובמקרה שגם 
נאותה  חלוקה  על  לדון  יש  אמידה,  היא 
של חיוב זה שמדין צדקה על האב והאם 
כאחד". לכן לדעתו, יש להחזיר את התיק 
"צרכיו  שיברר  כדי  האזורי  לבית-הדין 
לאחר  הרגלו".  לפי  הילד  של  הממשיים 
שזה  יתברר  ייעשה,")ו(אם  כזה  שברור 
למעלה מסכום הנ"ל ]350 ל"י-ד"ק[, יהא 
והאם,  האב  אפשרויות  את  לאמוד  צורך 
ובהתאם לזה להטיל על כל אחד מהם את 
הסכום העולה על סך הנ"ל, כל אחד לפי 

חלקו".
לא  ישראלי  שהרב  העובדה  מעניינת 
לגבי  הראשית  הרבנות  לתקנת  מתייחס 
מזונות ליד מעל גיל שש לגביה כתב בפסק-

עוזיאל:"התקנה  הרב  תש"ז  בשנת  דין 
עצמאית  משפטית  חובה  יוצרת  בעצמה 
צדקה  מדיני  נובעת  איננה  שהיא  גמורה 
כלל... תקנת הרה"ר באה להעלות את גיל 
חייב במזונותיהם... מדין  הילדים שהאב 
שכל  ובנותיו.  בנינו  למזונות  האב  חובת 
הוא  הרי  מזה,  משתמט  או  עצמו  המונע 
המשפחה  חיי  והורס  ילדיו  כלפי  חוטא 
חצנו  את  לנער  לאב  לו  ואסור  בישראל, 
הציבור  על  ולהטילם  זו  אבהית  מחובה 
מזכיר  קאפח  הרב  אמנם  האם"4.  או 
לא  בהחלט  הוא  גם  אך  התקנה,  את 
מסתמך עליה כמקור יחידי היוצר "חובה 
משפטית עצמאית גמורה" כלשון התקנה, 

שולחן ערוך, יורה דעה, סימן ר"נ.  3

הרה"ר  של  פסקי-הדין  אוסף   ,1/15/707 תיק   4

לארץ-ישראל)ורהפטיג זרח, עורך(, עמוד מח.

אלא מזכיר אותה כעוד סניף לחיובו של 
ברורה  לבנו  האב  "חובת  במזונות:  האב 
התקנה  מן  ואם  הדין  מן  אם  ומבוררת, 

ואם מכל חיוב אחר".

בהסדרי  אי-עמידה  על  כספי  פיצוי  ג. 
את  לחייב  האם  דרישת  לגבי   - ראייה 
הבעל לקחת את הבן לפי הסדרי הראיה 
שנקבעו ולפצותה בכסף כאשר אינו עושה 
הסכם  של  ללשונו  שוב  הרב  נזקק  זאת, 
רשאי  יהא  "הבעל  נכתב  בו  הגירושין 
לראות את הבן לפחות שלש פעמים בשבוע 
מחוץ לדירת האשה , ולפחות שתי שבתות 
וחגים  לימודים  חופשות  ומחצית  לחודש 
מצטט  בדבריו  אביו".  אצל  הבן  יבלה 
כמו  זה  סעיף  של  תחילתו  את  רק  הרב 
"הבעל  מחייב:  הלא  הניסוח  את  מדגיש 
יהא רשאי". הוא קובע כי בשל ניסוח זה, 
המוביל להבנה שבהסכם הגירושין הוצגה 
ראיית הבן על ידי האב כאפשרות שהינה 
האב  על  להטיל  אין  חובה...  ולא  "זכות 
שום חיוב של תשלום על אותן שעות או 
ימים שאינו מנצל את זכותו בהם לקחת 
את הילד". מיד בסמוך קובע הרב קאפח 
עם  להתראות  האב  על  חובה  קיימת  כי 
בנו, אך מקורה אינו בהסכם שנחתם בין 
לחנך  ההלכתית  בחובתו  אלא  הזוג,  בני 

את בנו.
הרב ממשיך ומרחיב לגבי חובתו הדתית 
של האב להתראות עם בנו - ראשית, כדי 
למלא את חובתו הדתית של האב ללמד 
ששני  "במקום  גם  אך  תורה,  בנו  את 
הצדדים אינם מחנכים לתורה וללימודה", 
מיוחדת למפגשים עם האב  יש משמעות 
בעיצוב נפשו וזהותו של הבן: "חובת האב 
לבן וזכות הבן על האב שיהיה הבן בקרבת 
לו  להקנות  כדי  עמו  הדוק  ובקשר  האב 
אופי גברי ותכונות נפשיות גבריות". הרב 
מוסיף ציטוט תשובה מתקופת הראשונים 
שם נכתב: "שבני האלמנה דרכם דרך זר"5, 
גברית  דמות  ללא  הגדלים  בנים  דהיינו 
בוגרת במשפחה, אינם רוכשים את מגוון 
ההתנהגויות הנורמטיביות לגילם ולמינם. 
בשל חשיבות זו של המפגשים, הרב מותח 
ורואה  האב  על-ידי  מניעתם  על  ביקורת 
בכך - "מגרעת ואי ההגינות", אך כאמור 
על-כך  לתבוע  משפטית  אפשרות  ללא 

פיצוי כספי.

תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן לח.  5
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שנקבע  המזונות  לסכום  המחויבות  ד. 
ביוקר  העלייה  לאור  ובמיוחד  בהסכם 
טענת  את  דוחה  קאפח  הרב   - המחיה 
בית-הדין  קביעת  על  שערער  הבעל, 
האזורי לפיה תוכל האשה להגדיל את דמי 
המזונות בהתאם לעלייה ביוקר באמצעות 
הקבוע  הסכום  למרות  תביעה,  הגשת 
התחייב  ושבו  הגירושין  בהסכם  שנכתב 
ההתחייבות  תוקף  חיזוק  תוך  הבעל 
שכזו  התחייבות  לדבריו,  קניין.  במעשה 
שנושאה הוא פעילות בעתיד שאין וודאות 
במידת  פגומה  ההתחייבות,  בזמן  לגביה 
"גמירות הדעת" ]=מונח שמשמעותו כוונה 
המתחייב  של  מחייב[  להסכם  להיכנס 
ונכללת בהגדרה ההלכתית המכונה "דבר 
לקצוב  ניתן  שלא  כלומר  קצוב",  שאינו 
להגדרה  מסוים.  לסכום  ההתחייבות  את 
מכיוון  האב,  התחייבות  גם  מתאימה  זו 
שהעניין לגביו התחייב הוא מזונותיו של 
הבן ואת ערכם העתידי של אלו, לא ניתן 
כך שלמרות מעשה הקניין  לדעת מראש. 
של  תוקפו  את  לחזק  שנועד  בהסכם, 
מכריע  לאורו  הרמב"ם,  לשיטת  ההסכם, 
תוקף  האב  להתחייבות  אין  קאפח,  הרב 
בעול  לשאת  האם  להתחייבות  גם  וכך 
החזקת בנם בסכום זה. לכן, האם יכולה 
לתבוע עדכון דמי המזונות בהתאם לצורך 
תשלומי  אין  עצמה  סיבה  ומאותה  הבן 
האב יכולים להיות צמודים למדד עתידי 
המספריים  שערכיו  מכיוון  כלשהוא 
גם  עם-זאת,  ידועים.  אינם  העתידיים 
שנקבע  לסכום  יש  קאפח  הרב  לדעת 
לדבריו,  משמעות:  ל"י,   350 בהסכם, 
מסוים  לסכום  בחוזה  האב  "התחייבות 
לחודש, אינה פוטרתו מחובתו כאב לפרנס 
דעת  ואומד  גילוי  רק  בה  ויש  בנו,  את 
ויתחנך  שיגדל  הצדדים  רצו  שבה  לרמה 
הקנייה  ומכוח  הסכום  מן  כלומר,  הבן". 
ניתן  הגירושין,  שנחתם הסכם  בזמן  שלו 
לבן  שתוענק  החיים  רמת  את  להעריך 
את  לקבוע  לכך  ובהתאם  הוסכם,  לגביה 
יתחייב האב  אותו  כיום  הריאלי  הסכום 
לשלם עבור מזונותיו של הבן. הרב מעיר 
נובעת  בנו  את  לזון  האב  של  חובתו  כי 
"אם מן הדין ואם מן התקנה6 ואם מכל 

כמה תקנות ישנן בעניין מזונות הבנים:  6

את  זן  אדם  שיהא  הסנהדרין  התקינו  באושא  א. 
בניו ואת בנותיו כשהם קטנים וכן להספיק להם כל 

צרכם עד שיגדילו. 

לפיה  עמדתו  את  לבצר  כדי  אחר".  חיוב 
ולא  הכספיות  בהוצאות  לשאת  האב  על 
האם, מעיר הרב כי גם אם איננו פוסקים 
כרמב"ם, לפיו אין לסכום שהוזכר בהסכם 
משמעות, עומדת לאשה טענת "קים לי"7 
כשיטת הרמב"ם - טענה שבגינה לא ניתן 
להוציא ממנה כסף לשלם על מזונות בנה. 
לטיפול  האם  להתחייבות  זאת,  לעומת 
בבן מייחס הרב תוקף, שהרי היא מוגדרת 
בפרוט בהסכם "להחזיק את הבן ולדאוג 
לחינוכו ולכל מחסורו" ואף משווה אותה 
ל" )כ(התחייבות פועל הנשכר לבצע פעולה 
התחייבותה  את  מנתק  הוא  מסוימת". 
למרות  הבעל,  הבטיח  אותו  מהסכום  זו 
שהדברים  נראה  ההסכם  שמקריאת 
אגודים: "תמורת הנ"ל מתחייבת האשה"8 

ומדובר על הסכום לגביו התחייב הבעל. 
האחרים  הדיינים  שני  הציגו  זו  בסוגיה 

כיווני חשיבה שונים:
גם הרב אליהו מחזק את פסקו של בית-

הדן האזורי שהעניק לאם את האפשרות 
לתבוע בבית-הדין הגדלת המזונות ודוחה 
דמי  תשלום  את  להצמיד  הבקשה  את 
של  נימוקו  המחיה.  יוקר  למדד  המזונות 

תש"ד  בשנת  תיקנה  לישראל  הראשית  הרבנות  ב. 
תקנה שחובה לזון את הילדים עד גיל 15, ולא מדין 
צדקה כפי הדין המקורי, אלא כחובה ממונית לכל 
דבר. לתקנה זו משמעות משפטית בהוספת אפשרות 

חיוב בכפייה לחובה זו.  
הראשית  הרבנות  מועצת  החליטה  בשנת תשל"ו  ג. 
ההחלטה  אך  ל18,  בתקנה  הגיל  את  להעלות 
יוסף,  עובדיה  הרב  הראשי,  הרב  של  לאישורו 
שהסתייג מההחלטה ונמנע מלאשרה) על אירוע זה 
הרבנות  ורהפטיג,"תקנות  זרח  של  במאמרו  ראה  
הראשית ", בתוך הרבנות הראשית לישראל, שבעים 

שנה לייסודה, תשס"ב, עמודים 131-85(.  
טענת קים לי]= "קיים לי"[ הינה טענה משפטית   7

במקרה  הנתבע  לטעון  יכול  אותה  ממונות  בדיני 
שבו קיימת מחלוקת הלכתית הנוגעת לדין בו הוא 
כפוסק  לי"  "קים  כי  לטעון  יכול  הנתבע  מעורב. 
יכול  אינו  התובע  מהחיוב.  ולהיפטר  אותו,  המזכה 
להשתמש בטענה מצידה ההפוך על מנת לחייב את 
הנתבע, שכן לפי הכלל המוציא מחברו עליו הראיה, 
כפוסק  הוא  שהדין  ההוכחה  נטל  מוטל  התובע  על 
להוכיח  יכול  שאינו  ומאחר  הנתבע,  את  המחייב 

זאת, הנתבע פטור.
סעיף 4 בהסכם הגירושין מצוטט במלואו בדברי   8

הרב מרדכי אליהו )עמוד 119 ב"עדות ביהוסף"( וזו 
לשונו:" הבעל ישלם לאשה עבור החזקת הבן כל עוד 
יהיה בחזקתה סך-350 ל"י)שלש מאות וחמישים ל"י( 
לחודש, החל מיום סידור הגט ועד להגיעו לגיל 18 
שנה או שיסיים בית ספר תיכון, התאריך המאוחר 
בינהם. תמורת הנ"ל מתחייבת האשה להחזיק את 

הבן ולדאוג לחינוכו ולכל מחסורו".

קאפח  הרב  של  מזה  שונה  אליהו  הרב 
כלי פסול  רואה בהצמדה  ינו  בכך שהוא 
על  ביקורת  מותח  שהוא  אלא  מעיקרו, 
ההצמדה למדד המסוים שנבחר: לדבריו, 
הכלי המסוים של מדד יוקר המחיה אינו 
מתאים להתחייבות העוסקת בדמי מזונות 
לצרכי  בנוי  "אינו  זה:  מכיוון שמדד  ילד, 
מכניסים  במדד  בלבד.  והבנות  הבנים 
ידיהם  שעל  והוצאות  רבים  חשבונות 
קובעים את השער של המדד ובהם הרבה 
לצרכי  שייכים  שאינם  שונים  פריטים 

הילד בלבד".
בנושא זה ניתוחו של הרב שאול ישראלי 
שונה: לדבריו, ההסכם מחייב ולפיו ברור 
 350 התחייב,  בו  בסכום  חייב  שהאב 
אין  המחיה  ביוקר  ושינויים  לא  ותו  ל"י 
בכוחם להשפיע על התחייבות כה מוגדרת 
כפי שמופיעה בהסכם. האפשרות היחידה 
לנסות ולחייב את האב בהגדלת תשלומי 
מחויב  בה  צדקה,  מדין  הינה  המזונות 
הנותן לספק את מחסורו של העני לפי מה 

שהוא רגיל.
הניבטות  מגמות  על  המשקיף  מבט   .II
חלקים  בין  להבחין  מפסק-הדין מאפשר 
מתייחס  קאפח  הרב  בהם  ענייניים 
ובהנמקה  בפסקנות  לערעורים  ישירות 
מרחיב  הוא  בהם  חלקים  לבין  קצרה, 
מאד ולעיתים כותב פסקאות שלא נראות 
השערתי  לפסיקה.  במיוחד  כנחוצות 
ממוטיווציה  נובעים  אלו  שחלקים  היא 
להבליט  או  נושא  להדגיש  שלו  מיוחדת 
שלמעשה  כך  מסוים  בתחום  עמדתו  את 
משמש פסק-הדין כבמה להצגת עמדותיו. 
כך  לנהוג  דיין  עבור  מאליו  מובן  זה  אין 
ובוודאי בהתייחס לרב קאפח האמון על 
לצפות  היה  שניתן  כך  וסדר,  שיטתיות 
שלא יחרוג ממסגרת ההתייחסות למקרה. 
בית-הדין  של  הדתית  מחובתו  עם-זאת, 
להתריע על כל קלקול דתי או מוסרי ולכן 
הרב  עצמו  ראה  בהם  שבמקרים  ייתכן, 
קאפח כמתריע על קלקולים מוסריים או 
נוהגים שאינם נכונים לדעתו ושהשתרשו 
מוצא  הוא  הרבניים,  בתי-הדין  במערכת 

לנכון להתריע כנגדם.
נראית  בהם  החלקים  זה  בפסק-דין 

הרחבה מיוחדת הינם:
יש  לפיה  ב(  )בסעיף  ההתבטאות   .1
להתחשב ברמת החיים של האם בבואנו 

לקבוע את מזונות הבן.
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האב  לחובת  ג(  )בסעיף  ההתייחסות   .2
לבקר את בנו למרות שלא זה היה המיקוד 

בערעורה של האשה.
3. ההרחבה הגדולה )בסעיף ד( לגבי סיווגה 
כהתחייבות  למדד  הצמדה  של  ההלכתי 
בדבר שאינו קצוב והמשמעות הפרקטית 
אותה  העמדה  בשל  תוקפה  שלילת  של 

מוביל הרמב"ם בנושא.
משפטית,  מבחינה  שלדעתו,  ההערה   .4
בבן  טיפולה  את  להתנות  יכולה  האם 
בהעלאת סכום דמי המזונות, ואם יסרב 

האב, תיפטר מהתחייבותה לטפל בבן. 
המשמעות האפשרית של הרחבה זו )על-

פי החלקים 4-1 שסודרו לעיל( היא:
1. בנושא זה של קביעת דמי המזונות כך 
או  הבן  של  מצומצמים  לחיים  שיספיקו 
בניגוד  ליותר מכך, הולך הרב קאפח  אף 
לפיו  הפסיקה  בספרות  המרכזי  לזרם 
"עולה עמו" הנו כלל שנאמר לגבי האשה 
רמת  את  להשוות  הבעל  את  והמחייב 
הרב  הילדים.  לגבי  לא  אך  לשלו  חייה 
חייו  רמת  בין  קשר  שיש  למסקנה  פוסק 
נזקק  אך  הילדים,  של  זו  לבין  הבעל  של 
למהלך פרשני הבונה קשר זה בצורה לא 

ישירה.
בציטוטים מספרות  המלווה  2. ההרחבה 
את  לבקר  האב  לחובת  באשר  הפסיקה 
בנו, נראית כהדגשת עניין אותו רואה הרב 
ולבריאותו  הילד  לטובת  כחיוני  קאפח 
הנפשית - עניין שאותו הוא רואה כחשוב 
מכל ואף יותר מן החינוך ליראת שמיים 
לגבי  מדגיש  שהוא  כפי  מצוות  ולקיום 
לבקר  האב  על  המוטלת  הדתית  החובה 
את בנו:"ואף במקום ששני הצדדים אינם 

מחנכים לתורה וללימודה"9. 
נוח  כר  קאפח  הרב  מוצא  זה  בנושא   .3

לכך תואמת עמדתו כפי שהיא מוצגת במאמרו   9

עמודים  א',  כתבים  בתוך  רחוב",  נערי  חינוך  "על 
מתייחס  הוא  בו  תשל"ז(  בשנת  )פורסם   .111-109
לשאלת מדריך נוער השואל האם מותר לשבץ "מה 
שנקרא בשפת השוק "נערי רחוב" בקבוצים שאינם 
יהודית".  אמונה  נעדרי  אף  מזו  וגדולה  דת  שומרי 
זו הבחירה  למרות שאין  כי  הרב  בתשובתו מסביר 
המושלמת, ניתן לשלוח לחינוך בקיבוצים חילוניים 
יקבל  וכך  ומקצוע  ארץ  דרך  הנער  ילמד  שם  כי 
אפשרות להשתלב בחברה כתורם ולא כמזיק. הצד 
השווה שבין תשובתו זו לבין עמדתו בפסק-הדין היא 
ההכרה כי ערך רב יש להקניית הנורמות החברתיות 
החניך/הבן  של  העתידית  להשתלבותו  תנאי  שהן 
נורמות אלו  כי הקניית  נוסף  הביולוגי. בפסק-הדין 

הינה מחובתו הדתית של האב.

לביטוי עמדותיו הכלליות בתחום הפסיקה 
המחייב  המעמד  בעל  לפוסק  באשר 
ביותר- לשיטתו זהו הרמב"ם )בנושא זה 
הרואה  יוסף  עובדיה  הרב  על  חלוק  הוא 
הפוסקים  עם  וכן  ככזה10  קארו  ר"י  את 
מעמד  שיש  טוענים  שלא  האשכנזים 
שכזה במצב בו נתקבצו יהודים ממסורות 
פסיקה שונות בארץ-ישראל ושעל כל אחד 
להמשיך במסורת אבותיו11(. פעולתו כאן 
הוא   - ראשית  כיוונים:  מכמה  מורכבת 
פוסקים  מספר  ממנהגו,  בשונה  מונה, 
ארוכה  רשימה  וכן  כרמב"ם  שדעתם 
)16!( של פוסקים הסוברים שלכל הפחות 
זה האשה( שהוא  )במקרה  יכול המוחזק 
ובכך  לי"(  "קים  )טענת  כרמב"ם  סובר 
לא ניתן יהיה להוציא ממנו ממון כלומר 
שגדלו  הבן  בהוצאות  האשה  את  לחייב 
עם הזמן. שנית - הוא מבהיר שהרמב"ם 
המקום)"מרא  של  המחייב  הפוסק  הוא 
תוספת  ולבסוף,  בארץ-ישראל  דאתרא"( 
הנראית תמוהה ושגם היא לא תואמת את 
דרכו בפסיקה, הוא מסתמך על דברי ר"י 
קארו כדי לומר שגזרו בחרם שלא לסטות 

מפסיקת הרמב"ם בארץ-ישראל.
מנסה  קאפח  שהרב  נראה  זה  בעניין   .4
לתמרן בין חובתו הפורמאלית לבין נטיית 
הלב. כדיין בבית-דין גבוה לערעורים, הוא 
ואם  שהוגש  בערעור  ורק  אך  לדון  אמור 
עולים נושאים נוספים הוא אמור להפנות 
זאת לבית-הדין האזורי. כך אכן נוהג הרב 
שנטיית  נראה  כאן  אולם  לרוב12,  קאפח 
ליבו היא שהאב יממן את העלייה ביוקר 
המחיה ויאפשר לאשה להמשיך ולגדל את 
בנה. חמלה זו מובעת בצורה משפטית כמו 
אגבית. דיון זה, הנאמר כהרהור תיאורטי 
על  לבעל  תוכחה  מעין  הנו  לכאורה, 
הצגת  בנו.  כלפי  מחובתו  משתמט  שהוא 

ראה לקמן בסעיף הבא בו מובאים ציטוטים של   10

הרב יוסף בנושא.
וולדנברג  יהודה  הרב אלעזר  פוסק  לדוגמא  כך   11

לגבי ברכת נשים על מצוות עשה שהזמן גרמן)שו"ת 
ציץ אליעזר, כרך ט, סימן ב(.

הגדול  בית-הדין  שם  תשל"ה/47,  בערעור  כגון   12

על-ידי  שניתן  למזונות  פסק-הדין  ביצוע  את  מעכב 
בית-הדין האזורי, אך לא מכריע ומפנה את הצדדים 
שוב לבירור והכרעה בבית-הדין האזורי לאור שינוי 
 .)76-75 עמודים  ביהוסף"  ב"עדות  נסיבות)פורסם 
וכן בערעור תשל"ה/191, )פורסם ב"עדות ביהוסף" 
ערעור  את  בית-הדין  58(, שם מקבל   -  61 עמודים 
הבעל לגבי גובה סכום המזונות אך לא פוסק בנושא, 

אלא מחזיר בירור זה לבית- הדין האזורי.

לבית-הדין  לפנות  האשה  של  האופציה 
האזורי, ולהתנות את הטיפול בבן בעדכון 
גם  להוות  עשויה  המזונות,  דמי  סכום 
אמצעי לחץ כלפיו. מכיוון שלפי הערעור, 
לא נראה שמגמת הבעל היא שהבן יעבור 
לחזקתו, אלא רק שהעלות לא תגדל, יש 
בהעלאת אפשרות זו הפעלת לחץ על האב 

כדי שייענה לבקשת האשה.

3. סיכום
העיון בפסק-הדין הראה שבדומה לפסקי-
דין רבים גם כאן הרב קאפח עקבי בעמדתו 
למדדים  תשלומים  של  ההצמדה  לגבי 
חסר  כמעשה  בה  רואה  והוא  שונים 
תוקף משפטי. קרבתו הייחודית של הרב 
כולו  פסק-הדין  לאורך  שזורה  לרמב"ם 
ובאה לידי ביטוי מיוחד כאשר הוא פוסק 
לפי ההבנה ברמב"ם שהנחילו לו אבותיו 
מעין  הטקסט,  מן  ישיר  באופן  רק  ולא 
"תורה שבעל-פה" בהבנת הרמב"ם. עניין 
המדגיש את היותו דבק ברמב"ם לא רק 
מתוך הכרה ולימוד אלא גם כתוצאה של 
מסורת אבות. העיון בדבריהןם של חבריו 
לדין מדגים כיצד ניתן להגיע להכרעה שונה 
בהתאם למקורות שבעזרתם דנים במקרה 
שלפנינו  במקרה  הודגם  בנוסף  הנדון. 
שדיינים בבית-דין רבני של מדינת ישראל 
הרבנות  לתקנות  משתנה  יחס  מראים 
הראשית הנע מהתעלמות ועד התייחסות 
כפי  התבססות  שישנה  נראה  לא  אך 
נוסף היא  נושא  ששאפו מתקני התקנות. 
מידת המחויבות להסכם מול חוסר צדק 
בזמן החתימה המתברר למפרע ואף בעיות 
לאחר  ההסכם  מן  כתוצאה  המתעוררות 
חתום.  הסכם  לשינוי  לגרום  עשויות  זמן 
של  חשיבותו  הודגשה  הרב קאפח  בדברי 
של  התקינה  לגדילתם  ההורי  התפקיד 
הילדים ומשמעותה ההלכתית והמשפטית 

של חשיבות זו.
עם החתימה אוסיף כי תחום זה של לימוד 
ואינו  כמעט  בפסקי-דין,  העיון   - תורה 
על- להצטער  ויש  הלומדים  ציבור  נחלת 
ולעודד עיסוק זה. בפסקי-הדין טמון  כך 
עושר רב מחוכמתם של חלק מן הדמויות 
הרבניות המובילות במדינת ישראל וביטוי 
מוקירהם  ולדרכם.  להשקפותיהם  מעשי 
וכן כל לומד ומעיין יכול להשכיל וללמוד 

תורת חיים המשולבת באורחות חיים.
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גד  "דברי  הקרוי  הספר  מאחורי  הסיפור 
החוזה" הוא מרתק, והספר עצמו מדהים, 
קומה  שיעור  בעל  מומחה  לדעת  לפחות 
אחרת  אפשרות  אין  הספר.  את  שקרא 
שהגיע  הזה,  המופלא  הספר  את  לתאר 
'משום מקום', ואיש לא שמע עליו קודם 
לכן. ולא רק שהספר מיוחד במינו, יש בו 
גם הרבה דברים חריגים ומשונים, רובם 
ויש  היהודי,  בארון הספרים  בלי תקדים 
מחקר  להתמשכות  אחת  מסיבה  יותר 
ולמה  שנה  ושמונה  מעשרים  יותר  הספר 
שנות  אלפי  שלושת  עליו.  שמע  לא  איש 
וקצת  בו,  מקופלות  יהודית  היסטוריה 
קשה לחקור ולתאר את כולן, ולו גם את 
קצת  או  כשנה,  בעוד  קצר.  בזמן  חלקן, 
בינתיים  לאור.  לצאת  הספר  עתיד  יותר, 
שבכל  ומי  בסבלנות.  להתאזר  לנו  ראוי 
לדעת  ורוצה  להתאפק  יכול  אינו  זאת 
משהו על ספר בלתי ידוע זה מוזמן לקרוא 

את הכתבה הזאת.
בפעם היחידה, הראשונה והאחרונה, נזכר 
ספר  כשמחבר  החוזה"  גד  "דברי  הצירוף 
מקורות  על  לקוראיו  דיווח  הימים  דברי 
קורות  את  לתאר  סיימו  עם  חיבורו, 
המלך  דויד  "ודברי  המלך:  דויד  של  חייו 
על  כתובים  הנם  והאחֹרנים  הראשנים 
דברי שמואל הֹראה ועל דברי נתן הנביא 
כט,כט(.  )דה"א  החֹזה"  גד  דברי  ועל 
לקוראיו  מודיע  המלכותי  הסופר  כלומר, 
בשלושה  ספרו  כתיבת  לצורך  שהשתמש 
ניתן  מהם  אחד  ורק  לפחות,  ספרים 
שמואל.  כספר  בספק,  אם  גם  לזהותו, 
לנתן  המיוחסים  האחרים,  הספרים  שני 
דויד  של  "הפרטיים"  נביאיו  שני  ולגד, 
בספר  רק  למעשה,  ואינם.  נעלמו  המלך, 
דברי הימים, נודע לקורא שגד ונתן כתבו 
תוארו  הם  זה,  לספר  שעד  מפני  ספרים, 
כאנשי  ולא  וכמוכיחים,  בשער  כמדברים 
של  זה  אזכור  לאחר  מקום,  מכל  ספר. 
ואיננו,  הספר  נעלם  החוזה".  גד  "דברי 
הן מן המסורת היהודית הן מן המסורת 
שהמירו  ביהודים  )שמוצאה  הנוצרית 
דתם(, שנותרו בה כמה ספרים חיצוניים 
דברי  בספר  אחר.  מקור  מכל  נודעו  שלא 

לנגד  שעמדו  ספרים  עוד  נזכרים  הימים 
עיני כותבו, אך הם נעלמו ואינם מסיבות 
ידי  על  יהודים  שכשנהרגו  ברור  אחדות. 
אם  כי  הסופרים,  רק  לא  מתו  האויבים, 
בתיאור  הדבר  שניכר  כפי  הספרים,  גם 
מותו של ר' חנינא בן תרדיון )עבודה זרה 
יח ע"א(. גורלו של ספר בעולם העתיק, כל 
ספר, לא שפר עליו. ספר שלא ניתכה עליו 
חמת המציק ולא אכלוהו העכברים עשוי 
היה ללכת לאיבוד בדרך מקרה )באש במים 
להזכיר  המקום  וכאן  סתם(.  בשכחה  או 
שבמשנת התנא מלמד כי לכמה אישים אין 
חלק בעולם הבא, מטעם זה או אחר, ור' 
עקיבא שאחד מהם הוא "הקורא בספרים 
החיצונים" )סנהדרין י,א(. אם כן, מאחר 
שספר "דברי גד החוזה" לא נכלל בתנ"ך, 
נאסר הספר לקריאה, וספר שאין קוראים 
או  חיצונית  צנזורה  לכלייה.  נידון  בו 
פנימית גרמה שיתקיים בו הכלל )שמקורו 
ספר  אפילו  במזל,  תלוי  "הכל  במדרש(: 
תורה שבהיכל". כללו של דבר. לפני אלפי 
שנים אבד לעם ישראל ספר, ורק הקב"ה, 
את  יודע  המתים,  כל  מספר  את  היודע 

מספרם של הספרים שהיו ואינם.
החוזה"  גד  "דברי  בעניין  השתיקה  מסך 
השמונה-עשרה.  במאה  מתרומם  החל 
משומד יהודי הגיע לקוצ'ין שבהודו, ושאל 
הם  תולדותיהם.  על  המקום  יהודי  את 
מארץ-ישראל  גלו  שאבותיהם  לו  סיפרו 
להודו.  מתימן  עברו  זמן  ולאחר  לתימן, 
הגולים  עמהם  הביאו  נדודיהם  במסעות 
גם את "נבואת גד, ונתן, שמעיה, ואחיה", 
של  קיומם  על  דבר  יודעים  שאינם  אלא 
המרעישה  הידיעה  ביניהם.  אלו  ספרים 
גוטפריד  פרופ'  של  לאוזניו  הגיעה  הזו 
חוקרי  גדול  )1752־1728(,  אייכהורן 
הדבר  את  פרסם  והוא  בזמנו,  המקרא 
זמן  תוך  למקרא.  במבואו   ,1790 בשנת 
קצר, תורגמו הדברים לעברית ופורסמו על 
מבני  )1725־1805(,  ויזל  הירץ  נפתלי  ידי 
ראה  לא  איש  אך  מנדלסון,  מ'  של  חוגו 
המלומדים  סיווגו  הסתם,  מן  הספר.  את 
זיכרון  של  כסוג  זו  אקזוטית  ידיעה 
היסטורי או אולי פולקלור מקומי. ואף על 

פי שהדברים נתפרסמו בעברית עוד כמה 
אבוד.  בבחינת  הספר  היה  עדיין  פעמים, 

חבל על דאבדין.
מגדולי  )1849־1915(,  שכטר  זלמן  שלמה 
פרסם  בזמנו,  היהדות  במדעי  החוקרים 
והנה  הקהירית.  הגניזה  של  טיבה  את 
שנתפרסמה  קודם  עוד   ,1890 בשנת 
לימד  לקמברידג',  שכטר  הגיע  הגניזה, 
שם ועסק בחקר הספרות הרבנית. בשנת 
יד  כתבי  על  מאמר  שכטר  פרסם   ,1894
בשנת  לערך  בקוצ'ין  שנרכשו  יהודיים 
רבניים,  יד  כתבי  כמה  בו  שתיאר   ,1809
שהעיד עליהם שאין להם חשיבות מרובה. 
לקראת סיום מאמרו, הוא מספר על כתב 
יד של ספר בשם "דברי גד החוזה" ומתאר 
אותו קצרות. דא עקא. שכטר תיאר את 
כתב היד באופן לקוי, לא עמד על טיבו, 
ולא פחות חשוב: לא עמד על הקשר בין 
הספר שבידיו לספר שיהודי קוצ'ין טענו 
שהיה מצוי בקרבם. שכטר ידע לומר רק 
שמדובר  ושיער  חיצוני,  בספר  שמדובר 
בחיבור מימי הביניים. תלמידו של שכטר, 
לספר  הקדיש  )1858־1925(,  אברהמס  י' 
מאמר דו-לשוני בן עמודים אחדים, שיצא 
לאור לאחר מותו. איתרע מזלו של המחבר, 
עשרות  בו  שנפלו  הספר,  של  גם  כמו 
שגיאות בנוסחו העברי, והוא הותיר שום 
רושם. איש לא שמע על "דברי גד החוזה", 
לרבות: ביבליוגרפים, חוקרי קוצ'ין, חוקרי 
וחוקרי  הביניים  בימי  העברי  הסיפור 

הספרות החיצונית. הספר נעלם ואיננו.
מחדש.  הספר  את  גיליתי   1981 בשנת 
פרופ'  וידידי  מורי  עם  עליו  שוחחתי 
שאול  פרופ'  ודודי  תא-שמע  ישראל 
זכרונם לברכה. החלטתי שהספר  ליברמן 
אינו  שמחקרו  סברתי  אך  למחקר,  ראוי 
המדעית,  דרכם  בראשית  לחוקרים  ראוי 
כי אם לאנשים מבוגרים בעלי ניסיון. לפני 
ארבע שנים, לאחר שסיימתי את כתיבתו 
בדפוס  )הנמצא  באסטרולוגיה  ספר  של 
בהוצאת מוסד ביאליק( ועוד שני ספרים 
יהודית, הרגשתי שאני בשל  בנומרולוגיה 
דיי לחקור את "דברי גד החוזה". בשנים 
אך  כמעט  זה,  בספר  עסקתי  האחרונות 

"דברי גד החוזה" - סיפורו של ספר
מאת פרופ' מאיר בר-אילן
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ובהוספת  בפירושו,  בההדרתו,  בו,  ורק 
מבואות, כל מה שמתבקש לצורך הוצאה 

לאור של טקסט קדום.
העיקר בספר זה, כבכל ספר, אינו גלגוליו 
עצמו,  בפני  חשוב  עניין  ותהפוכותיו, 
ובוודאי במקרה מיוחד וחריג זה, כי אם 
בתוכנו. על כן, לאחר העיסוק ב"חיצוניות", 
ניתן להגיע ל"פנימיות", לתוכנו של הספר. 
ומה כתוב ב"דברי גד החוזה"? מה מיוחד 
בו? מדוע העיסוק בו מוליך לתחושה של 
בנימה  שנשאלתי  כפי  או  היסטורי?  רגע 
צינית על ידי מלומד אחד: "האם יש כתב 
ושמונה  עשרים  עליו  לעבוד  ששווה  יד 
הללו  לשאלות  מלאה  תשובה  שנה?". 
תינתן עם צאתו לאור של הספר. אך כבר 
עתה, ניתן לענות על שאלות אלו, גם אם 

בקיצור.
החוזה"  גד  "דברי  כי  אעיר  לדיון,  קודם 
הועתק בקוצ'ין באמצע המאה השמונה-

)כפי  תימני  ממוצא  סופר  בידי  עשרה 
שייך  היה  היד  כתב  היד(.  מכתב  שניכר 
עם  בקשר  )שעמד  רחבי  יחזקאל  לר' 
בכך  תימני.  ממוצא  הוא  אף  מהרי"ץ, 
יהודי  של  מסורתם  את  היד  כתב  תואם 
קוצ'ין, שמוצאם מתימן, ושבבואם מתימן 
להודו, הביאו עמהם את "נבואות נתן וגד 
אחיה ושמעיה" )ראה מ' בר-אילן, 'ספרים 
מקוצ'ין', פעמים 52 )תשנ"ב(, עמ' 74־100. 
נזקק לשאלת הקשרים  הדיון בכתב היד 
שכתבו  הודו,  יהודי  עם  תימן  יהודי  של 
פרידמן  ומ"ע  גויטיין  ש"ד  כתבו  עליו 
עתיקה,  בארץ  גוש,  ואמיטב  )באנגלית( 

תל-אביב תשס"ו.
"דברי גד החוזה" הוא ספר דמוי מקרא. 
כך  לפחות  או  מקראית,  עברית  לשונו 
מבחינה  שטחי.  במבט  לקורא  נדמה 
חיצונית, הספר מחולק לפסוקים ומעוטר 
המקראית.  למסורה  הדומה  במסורה 
קטנות  אותיות  זה  בספר  יש  כלומר, 
וגדולות, מ"ם סתומה באמצע תיבה ועוד. 
שם השם כתוב בו ככתבו, בניגוד לעמדת 
הספר  שמעתיק  וברור  הרבנית,  המסורת 
העתיקו בחרדת קודש. המטיל ספק בדבר 
עשוי להיווכח שמניין פסוקיו, אות אחת 
מתויגת ועוד תופעות אחרות, כולן חוברות 

יחדיו לקביעה שיש לפנינו ספר קודש.
האופי  בעלי  אלו,  עניינים  גם  למעשה, 
הטכני )אורתוגרפי(, הם חיצוניים לטקסט, 
ושערי השערות לא ננעלו. לפיכך, המעיין 

בגוף החיבור תוך התעלמות מן התופעות 
דרכו,  על  הנקרות  הרבות  החד-פעמיות 
ספרותיות  תכונות  זה  לספר  שיש  יגלה 
נאמר ששש פעמים  די אם  דופן.  יוצאות 
נותר  ולא  ה'",  אמר  "כה  הצירוף  בו  בא 
למעיין אלא לשאול את עצמו: מתי בפעם 
ואמר  יהודים  אל  יהודי  בא  האחרונה 
להם מילים אלו? אין זאת אלא שמדובר 
כדוגמתה  למצוא  שניתן  נבואית  בספרות 
תיאוריהם  מכן.  לאחר  ולא  במקרא,  רק 
הנביא  נתן  ושל  החוזה  גד  של  ודבריהם 
המראיות  דמויותיהם  את  מעצימים   )!(
של אישים אלה. במקרה הלכתי אחד, הם 
מעוררים את התהייה: האמנם חכם עדיף 

מנביא? או שמא נביא עדיף מחכם?
בחיבור  יש  הנבואית,  הספרות  על  נוסף 
)מילה  אפוקליפטי  אופי  בעלי  פרקים 
יוונית שמשמעה המילולי 'הרמת המסך', 
אלוהי'(.  'חזיון  או  'התגלות'  כלומר 
מלאכים מראים לחוזה מראות שמימיים, 
והחוזה מתאר שירתו של ׂשה שמימי, ׂשה 
המסמל את עם ישראל, המאדיר את השם 
ותשוב'  בי  אנפת  כי  ה'  'אודך  ומהללו: 
)כביש' יב,א(, והוא מהלל עוד את השם. 
השמימי,  למשפט  מתייחס  אחר  חזון 
שהשם שופט בו את בריותיו בראש השנה. 
השם  של  כסאו  בפירוט  מתואר  בספר 
והמשפט השמימי, ולא נותר לקורא אלא 
הזה  'החדש'  שבספר  החזון  את  להשוות 

לכתוב במסכת ראש השנה.
מחמשת  למעלה  בו  שיש  זה,  גדול  בספר 
אלפים ומאתיים מילים, יש שני גיבורים 
ראשיים, דויד המלך וגד החוזה. המסר של 
עם  השם  שכרת  הברית  דתי,  הוא  הספר 
דויד עבדו לנצח קיימת. כך, למשל, אחד 
"אשר  במילים:  מסתיים  החזון  מפרקי 
אמת".  וחותמו  אמת  ודברו  אמת  הוא 
הקורא שומע בשורה אלוהית שלא שמע 
עם ישראל מעודו )או ששמע את הדברים 
מתגלה  המלך  דויד  ממנו(.  אבדו  והם 
לזו  שונה,  אם  גם  הדומה,  בצורה  בספר 
הוא  היתר,  בין  במקרא.  בה  מוצג  שהוא 
אופי  בעל  )בסיפור  חכם  כשופט  מתואר 
)ובדוחק  נואם  שלמה(,  למשפט  דומה 
בת  תמר  על  מופלא  סיפור  ועוד.  דרשן( 
דוד מדגים רעיון הכתוב המקרא במיטבו, 
תמר  של  לסיפורה  בבואה  הוא  והסיפור 
"מתקנת"  בו  הנזכרת  תמר  המקראית. 
המקראי  לסיפור  בהשוואה  דרכיה  את 

דויד  אביה  ואף  מתפללת(,  שהיא  )כגון 
דואג לבתו )שלא כבסיפור המקראי(. כל 
נראה  החוזה",  גד  ב"דברי  שקוראים  מה 
כסיפור פלא, כולל השתקפותו של המקרא 

בחיבור זה.
כ-20% מכלל הטקסט הוא "מקראי", אך 
עיון מעמיק בו מגלה שהטקסט המקראי 
מנוסח  שונה  היה  הסופר  לפני  שעמד 
דומה  במשהו  מדובר  אמנם  המסורה. 
זו  יחד עם זאת שונה. תופעה  מאוד, אך 
ניכרת במקומות הרבה בספר. נביא דוגמה 
אחת שדי בה לבשר את טיבו של הספר 
שילב  החוזה"  גד  "דברי  מחבר  "החדש". 
בספרו שני פרקים מספר תהילים. תחילה 
ואחריו  בתהילים,  קמה  פרק  את  הביא 
את פרק קמד. םרק קמה בתהילים פותח 
את  דוד  אמר  ההיא  "בעת  במילים:  בו 
אלהי  ארוממך  לאמר:  הזאת  התהילה 
)ונעיר  ועד:"  לעולם  שמך  ואברכה  המלך 
ומספרו  בנקודתיים,  שכל פסוק מסתיים 
זו  פתיחה  בגיליון(.  מופיע  באותיות 
אינה עושה רושם רב, מפני שהיא נראית 
זאת,  עם  יחד  ספרותית".  כ"התאמה 
הסופר כותב את השיר בצורה מיוחדת תוך 
מתן תשומת לב רבה לטיפוגרפיה )אך לא 
למבנה הצלעות בהתאם להבנה מודרנית 
האלפבית  מאותיות  אחת  כל  השיר(.  של 
מובאת ב"אות גדולה" )איניציאל, בלעז(. 
אין  גם  אך  כך,  לכתוב  חובה  אין  אמנם 
איסור לכתוב בכתיבה נאה זו. העיקר הוא 
"מלכותך  המ"ם:  שורת  לאחר  ההמשך: 
דור  בכל  וממשלתך  עולמים  כל  מלכות 
ה'  "סומך  לפסוק  מצפה  הקורא  ודור:", 
לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים:", כידוע 
לכל מי שתפילתו שגורה בפיו )ואין צריך 
לומר: ליודעי המסורה מצד אחד וליודעי 
התלמוד מצד שני(. ואולם הסופר משלים 
ה'  אויביך  כל  "נפלו  "החסר",  את  כאן 
וכל גבורתם בלעו:", ובו הנו"ן אות גדולה 
פסוק  לסופר  לו  ומניין  יחד.  גם  והפוכה 
זה? האם מדובר בפסוק אותנטי? או שמא 
בדה הסופר את הפסוק מלבו? ולמה הנו"ן 
הפוכה )שדוגמתה יש בספר במדבר ובספר 
הפסוק  בין  קשר  יש  האם  תהילים(? 
"החסר" לבין שאר התופעות "המשונות" 

בחיבור זה?
מה  השאלות:  לשאלת  מגיעים  אנו  ועתה 
זמנו של חיבור זה? האם "דברי גד החוזה",

שהגיע אלינו מקוצ'ין, הוא החיבור שראה 
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על  להעלות  הניתן  הימים?  דברי  סופר 
או  חדשה?  נבואה  לידינו  שהגיעה  הדעת 
בנו?  מתעתע  כישרונות  ברוך  זייפן  שמא 
על שאלות  לענות  מובן שאין כאן מקום 
אלו. אך האמת היא שהן גוררות שאלות 
המקרא  לספרות  המתייחסות  נוספות 
בפרט  האפוקליפטית  ולספרות  בכלל 
עזרא  חזון  דניאל,  ספר  את  )הכוללת 
ואחרים, ובהם גם חזון יוחנן, שנכתב על 
ספרותיות  לשאלות  משומד(.  יהודי  ידי 
שאלות  לשוניות,  שאלות  מצטרפות  אלו, 

ועוד  המסורה  בתחום 
- כולן חוברות לשאלה 
מניין  ההיסטורית: 
גד  "דברי  הספר  הגיע 
חיברו?  מי  החוזה"? 
הנבואה  פסקה  מתי 
רשאי  האם  מישראל? 
על  "לסמוך"  אדם 
כתב  האם  זה?  חיבור 
שקר"?  "משיח  אותו 
של  המשמעות  ומה 
כמעט  זיקה  היעדר 
מוחלטת בין "דברי גד 
הספרות  לבין  החוזה" 
הייתה  האם  הרבנית? 
מסוג  יהדות  פעם  אי 
לא  יהדות  אחר, 

רבנית? 
ואחרות  אלו  שאלות 
את  למצוא  אמורות 
שאני  בספר  פתרונן 
כתיבתו  על  שוקד 
אלו  שאלות  רב.  זמן 
והן  בזו,  זו  סבוכות 
של  ביסודות  נוגעות 
מזה  ישראל  אמונת 
בנקל  לא  שנים.  אלפי 
לבחון  אדם  יכול 
שאלות אלו, קל וחומר 
להן  למצוא  לנסות 
תשובה  כל  תשובה. 
אחת  כל  על  שתינתן 
גל  לעורר  עשויה  מהן, 
וטענות- טענות  של 

האם  תוהה:  ואני  נגד. 
במלאכתי?  דייקתי 
הדעת  שיקול  האם 
הבעיות  בהצגת  שלי 

שלי  הפירוש  האם  נכון?  היה  ובפתרונן 
לטקסט עונה על אמות המידה המחמירות 
מגזים  אינני  האם  המודרני?  העידן  של 

לכיוון זה או אחר? 
כתב היד של הספר המוכן לדפוס הוא בן 
כמוני  מיומן  לכותב  וגם  לערך,  עמ'   350
המלאכה קשה. לעתים אני חש שהמשימה 
קשה, קשה מנשוא. תפקידי להשיב אבדה 
לעם ישראל ולהחזיר למקומו ספר שנפל 
מארון הספרים שלנו. אין לי אלא לקוות 
ואדם.  אלהים  בעיני  חן  תשא  שמלאכתי 

חוקר  עומד  דור,  בכל  ולא  שנה,  בכל  לא 
מול אתגר כזה.

"דברי גד החוזה" עתיד לפתוח עידן חדש 
ולהאיר  האפוקליפטית,  הספרות  בחקר 
אור חדש, אור יקרות, על סוגיות בספרות 
המקראית, בתולדות הנבואה ובהיסטוריה 

היהודית לדורותיה.
במחלקה  פרופסור  הינו  בר-אילן  מאיר 
ישראל  לתולדות  ובמחלקה  לתלמוד 

באוניברסיטת בר-אילן.
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מאמר זה נכתב ביום פטירת מורנו, תשע 
זה  יום  לרגל  כתבתי  מותו.1  אחרי  שנים 
את הגיליון מס' 40 של כתב העת "מפאתי 
דברים  כתבתי  בקודש  וכהרגלי  תימן",2 
שלא נעמו לאוזני חלק מעם ישראל,3 שהם 
לרגלי  העצמאות  טקס  משתתפי  צאצאי 
הר סיני, שמקומו נעלם מאתנו עד היום, 

ומוטב שכך. מדוע?
שמקורה  לרגשנות,  האדם  של  נטייתו 
בדמיונותיו, סוחפת אותו למקומות שהוא 
מכונה  מחברת  מעדר,  חלק  בהם  נעשה 
לסביבה  גדולה,  בדידות  לתוך  הצועדת 
אמונות  של  גדול  עלמין  לבית  אילמת, 
ואופקו  הרוחנית  שמסגרתו  עד  ופחדים, 

האנושי מצטמצמים והולכים.
את  איש  ידע  "ולא  רבנו:  על משה  נאמר 
המפרשים,  מן  קצת  פי  על  קבורתו".4 
הגובל  פולחן  מקום  קביעת  למנוע  כדי 
באלילות, שנוהגים רבים וטובים מצאצאי 
משתתפי טקס "יום אשר עמדת"5 במתים 
לסוגיהם על כל גבעה רמה, ובמיוחד אם 

היא מלאה אבנים ישנות.6
מטרת הטקס הייתה למען "אשר ילמדון 
ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על 
האדמה ואת בניהם ילמדון",7 כדי להיות 
"אור לגויים", "ממלכת כהנים וגוי קדוש" 
ועוד. כל זאת אחרי לימוד ושינון. "יראת 
ה' נקנית בלימוד ובאימון, יראת ה' היא 
ידיעה רוחנית ויכולת רוחנית, ושתי אלה 
כאחת ממצות את מושג הלימוד. השיעור 
ומוסרית  הראשון באותה אמנות רוחנית 
שנאמר  מה  וכל  עצמו,  ה'  לנו מאת  ניתן 
יומיים  לפני  תמוז.  יז'  ביום  נכתב  זה  מאמר   1

התקיים בירושלים 'פסטיבל' יום השנה הנוהג מידי 
הרוח  ענק  של  אסיפתו  יום  את  ומציין  בשנה  שנה 

ואיש התבונות מורנו הרב יוסף קאפח נע"ג.
בעבר  חייהם  תימן,ארחות  במנהגי  העוסק   2

והתדרדרותם בהווה
של  "הסכמות"  מלקט  שאינני  הסיבה  גם  וזו   3

"גדולים" למחצה,לשליש ולרביע.
דברים לד.ו  4

שם.ד י.  5

והמועצה הדתית האיזורית קדשה את המקום   6

בשלט מאיר עיניים ונרות שעווה.
שם.  7

"איש תבונות" - מורנו הרב יוסף קאפח 
מאת מאיר בן מרי אברהם עפארי

בית המדרש הפתוח ללימוד משנת הרמב"ם - קדומים

לאחר מכן מתאר את השיעור הזה. הוא 
השמיענו את דברו מבלי להיראות לעינינו, 
שמענו את קולו אך לא ראינו אותו. כאל8 
שאיננו נראה הוא נודע לנו על ידי דברו, 
ובדברי תורתו אלינו הקים לנו ברית עולם. 
המשווה את ה' לנגדו תמיד - ואף על פי 
בכל  והשומע   - בעיניו  רואהו  הוא  שאין 
עת את דברו, את דבר רצונו, הוא הקרוי: 

ירא את ה'".9
מורנו הנאסף היה ירא את ה', למד ושינן 
החכמה  היא  מה  ידע  ולאחרים,  לעצמו 
סלד  ההשגחה",11  "סוד  ואת  האמתית10 
ספריו  את  חדרו,  את  והעדיף  מטקסים, 
כדי  חייו  מפעל  שהייתה  משימתו,  ואת 
להשלים את מלאכת התרגום וההגהה של 
ספרי רבנו הרמב"ם, רס"ג12 ואחרים, והגיש 
לפנינו שולחן מלא כל טוב ה', פיצח את 
האגוזים הקשים ויישב את הקושיות שיש 
ממשפחת  הקושיות  את  וגם  רבנו  בדברי 
בדעות  נתחפר  שלא  כדי  "לכאורה",13 
להמוניות,  נגרר  ושלא  כוזבות,  ואמונות 
של  ושיעול  עיטוש  מכל  נתרגש  ושלא 
מחמירים14 שהשתבשו בלימודם והושפעו 
בשבילי  צועדים  שאינם  סברות  מבעלי 
סוגדים  הרמב"ם,  רבנו  של  חשיבתו 
לטקסים ומתרגשים מדברי כבוד גלימתו 

קלקולי  ושאר  כלי,צנצנת,אגרטל  קל,  ולא   8

התחסדות וצדיקות.
רש"ר הירש.שם.  9

כותב  ובהמשך  לד.  א  מו''נ  עיין  ה'  ידיעת   10

רבנו:'מלמד כי מי שידע את ה' הוא אשר ימצא חן 
בעיניו, לא מי שצם והתפלל בלבד, אלא כל מי שידעו 
הוא הרצוי המקורב ומי שסכל ידיעתו הוא הזעום 
הרצון  יהיה  והסכלות  הידיעה  ערך  ולפי  המרוחק 

והזעם והקרבה והריחוק'.שם,פרק נד.
שם, חלק ג',יז כל הפרק ופרק נא.  11

כותב  לתהילים  רס"ג  לפירוש  דבריו  בפתיחת   12

הפירוש  גאולת  היתה  הראשונית  'מטרתי  מורנו: 
ולהלבישו מחלצות השפה העברית ולא להניח פנינים 
הערבית.  השפה  במחצלת  וקבורים  עטויים  אלה 
העסק בו גרם לי עונג נפשי רב כי במשך כל עסקי 
בו הייתי שרוי בעולם רוחני של רגשות כעומד לפני 

מלך,מלכו של עולם'.
עיין בדבריו בשער ספר שופטים ב.  13

עיין בדברי רש"י לביצה ב: ד'ה: כוחא דהתירא   14

עדיף.

ומגבעתו של בעל התפקיד והתואר שהכיר 
היטב מורנו הנאסף. וכפי שהעיר על דברי 

רבנו הרמב"ם:15
ולמרבה הצער לא תמיד מצליחים להתגבר 
על מכה זו, ויש שמצליחים להתחמק אך 
זילע,16  של  בנה  מכגון  התקפות  מקבלים 
ופעמים  מראש,  אנשים  פוסל  שאתה 
שאדם נאלץ לישב עם בעלי זקנים ארוכים 
חולי נפש שחוחים ומושחתים עד מעמקי 
נפשם, אבל הצליחו לתפוס עמדות, וכמו 
שפתיה,  "יחרך  הקדמון:  המשורר  שאמר 
וה'  אהא,  אהא  ויקול  משפריה,  וילמלם 

הטוב יכפר".
על דרך פסיקתו והתנהגותו של מורנו בבית 
הדין הגדול לערעורים העידו כבר דיינים 
והרב אליהו  עובדיה  כגון הרב  מכובדים, 
ורבים נוספים, ואין צורך למנותם. כל מי 
ותיאורים,  לחיזוקים  זקוק  אינו  שהכירו 
כיוון שאמר את דבריו בלא מורא. מורנו 
ראה את האמת התורתית נר לרגליו, לא 
מן  משוחרר  והיה  אישיות,  בפולחן  עסק 
הפוליטיקה הרבנית לסוגיה וענפיה, משום 
שידע שכל יהודי באשר הוא, חייב לחתור 
רק אל האמת, שהיא חותמו של הקב"ה,17 

משום שאם לא כן, לא יצא ידי חובתו.18
שראה  המציאות  מן  התעלם  לא  מורנו 
לאחד  שכתב  כפי  הציפור,  ממעוף 
אני  מסתכל  היקר,  "ידידי  משואליו:19 
אני  מכיר  ולצערי  היטב,  היטב  ומשקיף 

את כולם, כל הצדדים בכל מערומיהם".
שנינותו הייתה ידועה. מהערותיו הפזורות 
לכתוב  ניתן  וכתביו,  תרגומיו  בכל 
אנציקלופדיה לחכמת חיים. מטרתו הייתה 
התימניים20  היד  בכתבי  ולדייק  לדקדק 
וראויין"  חכמים  "תלמידי  ב,טז  סנהדרין  הלכ'   15

הערה טז'.
פחותת ערך.ועיין גיטין יג. ודברי רש"י דה' זילא   16

ליה ופריצה ליה ולמורי יש כוונות משלו.
שבת נה.  17

ברכות יב.  18

שמור  השואל  שם  התשל'ד.  סיון  טו'  בתאריך   19

עימי. לא פרסמתיו מכיון שמאן דהוא עתיד לפרסם 
גם את התשובה הזו.

ספר  בשער  דבריו  ראה  והנאמנים'  'האמינים   20

שופטים חלק א.
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הרמב"ם,  רבנו  במשנת  שניתן  כמה  עד 
המייצג את היהדות התלמודית המקורית, 
וחלקם  בתימן,  אבותינו  בה  שנהגו  כפי 
המשיכו בשימורה כאן בארץ המובטחת, 
לבית  ונאספו  לאנחות,  אותנו  שעזבו  עד 
עולמם, ונותרנו כסוכה בכרם, בלא דפנות 
ועם פתחים פרוצים לרוחות הים והיבשה 

הסוערות.
"סוד  את  אותנו  מלמד  הרמב"ם  רבנו 
מלך.21  לארמון  משל  בדרך  ההשגחה" 
מדבריו שם אנו יכולים ללמוד ולהבין את 
הגדולה,  בבדידותו  יוסף  מורנו  של  דרכו 
רבנו  של  הקדמית  חצרו  בשערי  כשעמד 
"ניפוי,  הרמב"ם בתחילת מפעלו העצום, 
סיקול ועיזוק מסילותיו של רבנו הגדול".22 
ובסיום מלאכתו אמר: "עלץ לבי בה', רמה 
שמחתי  כי  אויבי,  על  פי  רחב  בה',  קרני 
בישועתך ]...[ לא במעט סיפוק נפשי אני 
בא ומודה לאלהי23 ישעי, אשר היה בעזרי, 
בתורתו,  וכמהי  חפצי  כל  למלא  ועזרני 
ובעזרתו יתעלה חפץ ה' בעזרי צלח, קמה 
העזר24  מכשירי  גם  נצבה,  וגם  אלומתי 
ובעשר  אליהם,  הסכנתי  לא  החדישים 
הדרך  כברת  כל  את  עברתי  אצבעותי 
הארוכה הלזו".25 ובסוף שער הכרך השני 
כתב: "ושוב אני יוצא בקידה מלפני רבנו 
וספרו ופי מלא רנה ותהילה לבורא עולם 
ברחמים אשר הנחני בדרך הזו, אף אם לא 

מובנת לכולם".
בכל  ולהפיץ  לשמר26  יש  זו  דרכו  את 
מקום שיש בו יהודים ויהדות: במכללות, 
במדרשיות ובאוניברסיטאות בארץ ובחוץ 
הזיכרון  יום  את  להקדיש  יש  לארץ. 
אותה  שהתווה  כפי  הראשונים,  למשנת 
החזקה  המעודנת,  היהדות  שהיא  מורנו, 
בצלם,  שנברא  לאדם  כיאה  והאצילית, 
ואחד  לגויים"  "אור  להיות  וייעודו 
מ"ממלכת כהנים וגוי קדוש". לא חסרים 
בקרב העדה ואחרים מי שרואים במשנת 
נקיות  את  יוסף  ומורנו  הרמב"ם  רבנו 

מו"נ ג,נא.  21

מבוא לאיגרת השמד.  22

עיין לעיל הערה 6 .  23

מחשב  24

עליו.עיין  שסופר  כפי  וטיולים  חופשות  ללא   25

דבריו בשער ספר שופטים ב.
וישוב  נכונה  וההתמדה,בסברא  הלימוד  דרך   26

מרי  של  הזכרון  יום  למארגני  פנייתי  הדעת.וכאן 
לשקול לשנות את המתכונת הקבועה והתכנים של 
יום הזיכרון, בכך שיאפשרו לתלמידיו ממשיכי דרכו 

לדון במשנתו.

הדעת, את דופק החיים, את רוח האדם 
ושיש  האנושיות27  התכונות  בו  שנשלמו 
תורתו  את  להפיץ  ויכולת  כישרון  להם 
מה  לחשוש  מבלי  הדרך  את  לנו  ולהאיר 
ו"בעלי  פלמוני  יאמר  ומה  אלמוני  יגיד 
מומין השמחים לכל בלבולת",28 כדי שלא 
השור  שמביט  "כמו  המציאות  על  נביט 
והחמור",29 כי בסופו של דבר, "דברי רבנו, 
נהירים,  הם  כפשטם,  אותם  מבינים  אם 

בהירים וצהירים".30
לשמור  חשוב  כמה  עד  לציין  מיותר 
והנקיים,31  הישרים  אבותינו  מנהגי  על 
היא  שבאובדנם  היהדות,  את  המבצרים 
שהם  משוכנעים  הצעירים  מתפוררת. 
ונוהגים כזקנים, ולעומתם  מבינים הכול, 
צעירים,  להיות  המתבגרים  מתיימרים 
ונוהגים כמוהם, כדי שלא להתעמת אתם 
וכדי למצוא חן בעיניהם.32 כל אחד מעוות 
דמות  את  כך  ידי  ועל  עצמו,  דמות  את 
והחברה  מתפוררים  הערכים  החברה, 

נשארת בלא כיווני דרך ורסן.
מי ששומר על הדרך ועל הערכים, מתעלה. 
סולם הערכים פנוי לכל מי שחפץ לעלות 
מי  אך  לחולשותיו,  מעל  ולהתעלות  בו 
שלא ירש ולא הכשיר את עצמו לקליטת 
ערכים, יישאר כמדבר צחיח ושומם. טיפוח 
המסורת והערכים ושמירתם מגדילים את 
הנטייה למידות טובות, ואתן מזנק האדם 

למעלה, מתעלה וצועד לקראת ייעודו.
מורשתו  על  לשמור  שנשכיל  רצון  יהי 
הרוחנית של מורנו הנאסף ושנזכה לקיים 
השנאה  יפריעונו  שאל  תפילתו,33  את 
ונושאיהם,  והכבוד  והתאווה  והקנאה 
הנהו חצבי דמליין קיטמא,34 ויזכנו לקיים 
מצותו של רבנו הגדול לבניו, אלו תלמידיו: 
"בני, אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת 

המכלה הגוף והנפש".35
אמן, כן יהי רצון. 

עיין פירושו של רבנו למשנה בבא קמא ד,ג.  27

רס"ג  לפירוש  בהקדמתו  מורנו  דברי  עיין   28

למשלי.
ודעות  באמונות  לנבחר  מורנו  הקדמת  עיין   29

לרס"ג.
הקדמת מורנו לספר המדע.  30

המשחילים  דייקנים  של  וחומרות  מחידושים   31

פיל בחור המחט.בבא מציעאה לח:
גם בעיני 'אחרים'  32

בסוף המבוא למשנה זרעים.  33

ברכות כח.  34

תודתי לידידי ורעי נקי הדעת הרב אהרון קאפח   35

על הארותיו.

קולך מילא את 
היכליי שירה   

מאת חלי אברהם-איתן
   

"ֲאנִי נְִמלָט עָדָיו ִּבגְבֹר /
עַל נְִׁשָמִתי ִצְמָאּה לָאֹור /
ַרע / ָאדּוץ ֵאלָיו ְמדּוַצת פֶּ

ִמּזְדֹון ָאדָם נִבְעָר וָָרע"
)רצון הלוי(

קֹולְָך ִמּלֵא ֶאת ֵהיכָלַי ִׁשיָרה
ּכְבֹור ֵריק ּפְָקדּוהּו נְִׂשיִאים
וְנְִמלָא וְָׁשתּו ִמֶּמּנּו ְרָהִטים.

ּבֹורֹות ֶׁשָהיּו ּפְעּוִרים ִּבי
ְּתִהּיֹות חֹולְׁשֹות עַל לֵב

ּכַַּמיִם ֶהֱחלִיׁשּו ֶסלַע
ים נְבּוִבים נְִמלִָאים  ַׂשְרעִַפּ

אֹור ּתֹוָבנֹות.
נְִמלְַטָּת ֶאל סֹוד ֱאֹלִהים ּבְלִּבְָך

ִמּזְדֹון ָאדָם נִבְעָר וְָרע
ֲאנִי ֶאל ְׁשִכינַת לִִּבי

נֱֶאַספְִּתי
לֲַחמֹק ִמִּבַּצת ְקנָאֹות וָֹרעַ.

נִפְַטְרִּתי 
וְִהְתפַַּטְרִּתי 

ּגַם ִאם נְִׁשַּבר ַמֶּטה לְַחִמי - - -
לְִהְסּתֹופֵף ּבְֵחיק ַהּׁשֹוכֵן ּבְלִִּבי 

ִמּנִי ָאז, ֵמֵראִׁשית יַָמי וְיַַּמי ַהּגֹועֲִׁשים
עֵת יַָקד ִּבי 

ּכְֶׁשּסַֹהר יַלְדּות ָסגַר עָלַי
ּכְִצּפֹור ַּבּסּוגַר 

ִּבנְגֹוהֹוָתיו ַהִּמְתלְַּקִחים ִּבי 
ִהצְטֹופַפְִּתי

ִּבבְִדידּוִתי ַהּטֹוָבה
ִמּבְלִי לַָדעַת ִּכי יֵׁש ָּבעֹולָם

נֶפֶׁש ְּתאֹוָמה.
ַׁשְרָּת לְֹלא מֹוָרא

ֲאנִי ּכָלָאִתי ּגַיְזִֵרים
ּבְֶחבְיֹונֹות ַהִּמּלִים.

וְִאם נִפְַרץ ֶאל ַהִּׁשיר
ָהיּו ֵאּלּו ִקּלּוִחים ּדִַּקים.
לּו ַאְך ּפַָתְרִּתי ַּתעֲלּומֹות 

ּבְִמְסעַד נֶפֶׁש ְּתאֹוָמה
ֶטֶרם ׁשּוָבּה לְַמעְּגָל ַהּיְקֹוד

לְֵראִׁשית ַהּדְָבִרים.
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ליאיר דחוח-הלוי

תהא עולה נגידות מעלה מעלה
ונראה בהשגיך ברכה

ויראת אל בנסתרה ונגלה
ותשיגם בענוגים וגילה
ברכתנו תלוך נעימות

סבא יוסף
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ראי  הם  המשוררת  סביב  ונופים  טבע 
"כשיש  לב:  ומשאלות  פנימיות  לתובנות 
והר   / נשקף  גם השומרון   / ראות טובה 
לשלום,   / עיבל  הר  את   / מברך  גריזים 
 / ומחר  עובר  השמש   / עיני  לנגד   / כך, 
מול מרפסת ביתי / ניצב"1 )בתוך פסיפס, 
ושקט  שלום  שיבואו  השאיפה   .)34 עמ' 
במראה  מתבטא  המסוכסכת  הארץ  על 
הדמיוני הנשקף לעיני המשוררת ממרפסת 
ביתה בנתניה, שנראים בו הר גריזים והר 
שבספר  הקללה,  והר  הברכה  הר  עיבל, 
המהותיים  הניגודים  יא(.  )פרק  דברים 
חיים בשלום זה עם זה. כדי להתוודע אל 
משנתה של המשוררת ולהציץ קמעה אל 
ראיינתי  בשיריה,  המסתתרות  צפונותיה 
אותה. הצגתי לפניה ארבע שאלות. להלן 

השאלות ותשובתיה להן:
שירה  היא  ששירתך  לומר  ניתן  האם  א. 

נשית?
ב. ממה מושפעת שירתך? 

תופסים  ונופיה  ישראל  ארץ  כמה  עד  ג. 
מקום בשירתך?

ד. מהו מעמדה של עיר הקודש ירושלים 
בשירתך? 

שירה  היא  ששירתך  לומר  ניתן  האם  א. 
נשית?

שירתי אינה סינטתית ואינה נוצרת מתוך 
תכנית או מתוך הגדרה. לכן, אינני כותבת 
שירה נשית או שירה דתית או שירה מכל 
קודם  הוא  שלי  השירה  מקור  אחר.  סוג 
כל החוויה האישית. היא זו שמניעה את 
גלגלי השיר גם כאשר הוא עוסק בנושאים 
מאידך,  ומחשבתיים.  ערכיים  חברתיים, 
השירה כראי הנפש משקפת את האישיות 
על כל רבדיה וגוניה. ודאי שהנשיות היא 
העשור  באישיותי.  וחשוב  מכונן  חלק 
הנוכחי של חיי התברך בעושר של חוויות 
בעקבות  ומעצימות  מטלטלות  נשיות 
לידתם וגידולם של ארבעת ילדי: שלמה-

חוויות  כן,  על  והדסה.  רננה  לביא,  יוסף, 
נשיות, דימויים ומטאפורות מעולמה של 
1   אביבית לוי-קאפח. ציור מול מרפסת ביתי. בתוך 
פסיפס, עורך: איתמר יעוז-קסט, 67, תל-אביב )2007(. 

משירתי.  נפרד  בלתי  חלק  הם  האישה 
אדגים זאת בשני שירים: 

עקד,  השתיקה,  )זכות  "התעגלות"  השיר 
ובו  ההיריון,  בחוויות  העוסק   ,)2002
דימויים  חדשניים,  לשון  צירופי  שלל 
ומטאפורות הנשענים על חוויה נשית זו. 

 

צירופים כמו "אופק הטבור" ומטאפורות 
ו"יחלו  לאטם"  הזמן  צעדי  "יכבדו  כמו  
נפתחת" משקפים את החוויה  דלת  צירי 
הנשית. לעומתו השיר "לאה" )קולות מן 
בחוויה  עוסק  אינו   )2006 עקד,  התיבה, 
נשית אלא מהווה הזדהות עם כאבה של 
לאה, שהיא דמות נשית מן התנ"ך שהפכה 
האמצעים  כאן  השנואה.  האישה  לסמל 
מחוויה  נובעים  אינם  בשיר  האומנותיים 
רמז  כגון  אחרים,  ממקורות  אלא  נשית 

למדרש ואמצעים מצלוליים.

לאה

ַרּכֹות ָהיּו עֵינֶיָה
ֹלא ׁשֹוְתקֹות

לּו ָׁשְתקּו ַהּבְִרּיֹות
אּולַי ָהיּו ִריֶסיָה

טֹוִבים ּבְעֵינָיו
אּולַי ֹלא ָהיְָתה

נִזְֶקֶקת 
לְֶחֶסד ָאחֹות.

ַרּכֹות ָהיּו עֵינֶיָה
וְדֹוְמעֹות
ּכָל ִּדְמעָה

ָהיְָתה לְיֶלֶד,
עַם ָׁשלֵם,
ִרּבֹואֹות

עֵינַיִם ֶׁשּלָּה.

ב.  ממה מושפעת שירתך?
פנימי  מקור  מאותו  נובעת  השירה 
אשר  מכל  זמן  ובכל  עת  בכל  המתמלא 
רואה העין ושומעת האוזן: תנ"ך ומדרשי 
עם  יחד  נמזגים  והלכה  משנה  חז"ל, 
ברדיו,  מתנגנים  פזמונים  יפה,  ספרות 
 - היומיום  ושפת  ה"גשש"  של  מערכונים 
כל אלה הם חלק משפתי השירית. דמויות 
בדמויות  נקשרות  ילדותי  את  העוטפות 
תנכיות והופכות לישויות חיות המעוררות 
ברגע  והזדהות.  אמפטיה  של  תחושות 
רתיחה  מעוררת  נקודתית  חוויה  מסוים 
באותו הסיר הפנימי, ומה שהותך בו עולה 
השירי  המארג  נוצר  וממנו  גדותיו,  על 
השירים,  את  מתכננת  אינני  לו.  הייחודי 
ולא את הצורה. השירים  לא את הנושא 

נולדים כמעט מעצמם.
בשלב  באים  הצורנית  וההקפדה  התכנון 
מאוחר יותר - בשלב עריכת ספר. כאשר 
חדש  ספר  ומבשיל  שהולך  חשה  אני 
נושא-העל,  מהו  ההכרה  בי  מתעוררת 
בשירי  אותי  המעסיק  המנחה,  המוטיב 
הספר. עם הכרה זו מתברר לי כיצד אני 
נקודות  מהן  הספר,  שירי  שיקראו  רוצה 

מבט על שירי ד"ר אביבית לוי - אם מראיינת בת
מאת ד"ר אסתר קאפח
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המהלך  בכל  והסיום  האתנח  הפתיחה, 
השלם. אני מתייחסת לספר כמו ליצירה 
ממד  הוא  הזמן  ממד  שבה  מוזיקלית 

אומנותי חשוב ביותר.
השתמשו  התקופות  מכל  משוררים 
קודמות,  ליצירות  בזיקה  ומשתמשים 
לשונית  השפעה  מתוך  ואפילו  כדו-שיח 
בלבד. החיבור למקורות בעיני מעשיר את 
האמירה השירית בשל ההדים המתווספים 
לה, אם כי על פי רוב אינני אפילו מודעת 
של  ההשפעות  לכל  הראשונית  בכתיבה 
שפתי  את  המעצבים  המקורות  מגוון 
עשויה  אני  שנייה,  בקריאה  רק  השירית. 
הלשוניים  המקורות  מהו/מהם  לגלות 
אתן  מסוים.  בשיר  הנוכחים  והתוכניים 
מן  )קולות  מלא"  "אל  השיר  מן  דוגמה 
מלכתחילה  שנכתב   ,)2006 עקד,  התיבה, 
על  השיר חשבתי  כשברקע  תפילה,  כשיר 
עוסק  השיר  רחמים".  מלא  "אל  תפילת 
בקיום המדמם בישראל של היום. התחינה 
ועבר  הווה  אולם  ועכשווית.  נוכחת  היא 
לאירועים  אזכורים  באמצעות  מתחברים 
אותו  הוא  השומרון  התנ"ך.  מתקופת 

השומרון. הארץ היא אותה הארץ.  

אל מלא

ֵאל ָמלֵא
ּכָל ָהעֹולָם ּכְבֹודֹו

ּכְבֹוְדָך ּבְֶאֶרץ ְקַטּנָה
נְִמלָא ּדָם

וְַאף ִאם ְקֵׁשה-עֶֹרף
ִעֵּקׁש ּופְַתלְּתֹל

ּדֵָמנּו הּוא
ֲאֶׁשר ּכָל ֶאבֶן 

ְמנֶַּטפֶת לְֹלא ֶהֶרף,
וְֵהד ִמּשֹוְמרֹון 

חֹוזֵר וְָתֵמַּה יְִׁשַאל:
ֲהֵתצֵא ֵאׁש

ִמַּבעֲלֵי ְׁשכֶם וְתֹאכַל
ֶאת יֹוָתם?

השיר  הפך  המילים,  זרימת  כדי  תוך 
מתחינה לתוכחה, כשהמילה "תם" צלצלה 
באופן חזק מאוד בתודעתי והתקשרה עם 
משבעים  היחיד  הניצול  יותם  של  משלו 
אחיהם  ביד  שנרצחו  השופט,  גדעון  בני 
אחים  לרצח  האזכור  זה  באופן  אבימלך. 

שהוא  תוך  השיר  של  המסר  את  מעצים 
משרת את המוזיקליות של היצירה. 

תופסים  ונופיה  ישראל  ארץ  כמה  עד  ג. 
מקום בשירתך?

כילידת הארץ, נופיה והווייתה של הארץ 
ומחלחלים אל שירתי.  זורמים בדמי  הזו 
המרומז  המאופק  לסגנון  בהתאם  אך, 
מתפרצים  הם  אין  שירתי,  של  והשותק 
מעודנת,  היא  הופעתם  רועמת.  בצורה 
מפורשים.  מקומות  ציוני  ללא  כמעט 
למשל, בשיר "מזרחית לכביש החוף" )זכות 
השיר  של  שמו   ,)2002 עקד,  השתיקה, 
הוא הציון הגאוגרפי היחיד שניתן, אולם 
השיר עצמו נותן רק את האווירה הלירית 
בין  הניגוד  לרעיון  הגותי  מצע  המשמשת 
השאיפות  מושא  לבין  המקומי  הכאן 

הבלתי מושג כאותו האופק שמעבר לים.
יותר  בולטים  כן  על  הם  הדופן  יוצאי 
על  ומעידים  מדגישים  מסוימת  ובמידה 
חשיבות הניתנת לנושא שהשיר עוסק בו. 
בטיילת"  "ביקור  השיר  היא  לכך  דוגמה 
שנכתב   ,)2006 עקד,  התיבה,  מן  )קולות 
לאחר שני הפיגועים הקשים, במלון ג'רמי 
ובמלון פארק בנתניה בחודש ניסן תשס"ב. 
המראות  של  יחסי  ופירוט  הפסטורליות 

ואי- מדגישה את השתיקה  דווקא  בשיר 
הזכרת המאורעות הנרמזים.

ביקור בטיילת
נתניה, ניסן תשס"ב

ָׁשעָה. יֹום. חֶֹדׁש. ָׁשנָה.
זְַמן ִסיְמּבֹולִי,

זְַמן ָמה
וְֹלא ִהְׁשַּתּנְָתה

זְִריַמת ָהְרחֹובֹות ֶאל ַהּיָם
ַאף ֶׁשָּבֵּתי ַהָּמלֹון ַהְּמיֻּזִָעים
ִהְתרֹוְקנּו ֵמֶהְמיָָתם ְמעַט.

מּול ָּבֵּתי ָהָאבֹות ַהּׁשֹוְקִקים
ׁשּוַרת ַהּפְֶרּגֹולֹות ִמְׁשַּתֶּתֶקת,

ּוְמלֹון גֶ'ְרִמי 
ָסגּור זְַמּנִית.

לְַמָּטה עַל ַהחֹוף 
ּדֶגֶל ָׁשחֹר ֹלא ַמְרִּתיעַ

ְמֵתי ְמעַט. 

ד. מהו מעמדה של עיר הקודש ירושלים 
בשירתך? 

מאופקת  כלל  בדרך  ששירתי  אף  על 
עיסוק  בה  קיים  קונקרטיים,  בציונים 
מעיד  והדבר  ירושלים,  בעיר  מפורש 
"עשרים  השיר  בתודעתי.  חשיבותה  על 
וארבעה פותרי חלומות" )זכות השתיקה, 
עקד, 2002( נכתב על רקע שיחות מדיניות 
הרקע  ירושלים.  חלוקת  על  בהן  שדובר 
העיצובי של השיר הוא הסיפור בתלמוד 
עשרים  על  תשיעי  פרק  ברכות  במסכת 
וארבעה פותרי חלומות שישבו בירושלים, 
וכל  חלומו,  עם  אחד  אדם  אליהם  ובא 
שונה  בדרך  חלומו  את  פתר  מהם  אחד 
השיר,  של  העצובי  ברקע  עוד  לחלוטין. 
ידוע  שהיה  המקראי,  יוסף  של  דמותו 
ביכולתו לפתור חלומות בהצלחה. המסר 
העומד מאחורי השיר הוא השאלה: מדוע 
בבעיותינו  לעסוק  לזרים  מניחים  אנו 
פתרונות  בעיותינו?  את  לכאורה  ולפתור 
זרים  כי  לעמוד,  יוכלו  לא  כרחם  שעל 
ואין בהם הבנה אמתית של  הם לרוחנו, 
וגם לא של אלה  וחלומותינו,  שאיפותינו 
זאת,  המתרס.  של  השני  מצדו  העומדים 
בעוד שאת יכולותינו וכוחותינו לא מיצינו 

עדיין. 



60
אדר  תש"ע  מארס 2010  גליון קלד-קלה

אנדרלמוסיה  מתחוללת  אלה  בימים 
בעניין "מרכז מורשת יהדות תימן" בראש 
רוב  תלו  חדשים,  כמה  לפני  עד  העין. 
בהתפתחותו  תוחלתם  את  העיר  תושבי 
המהירה ובהשפעתו על המבנה התרבותי 
הפכה  התקווה  הצער,  למרבה  בעיר. 
של  כושלת  התנהלות  בגלל  נפש,  למפח 
של  העמותה  ויו"ר  המקומית  הרשות 
המרכז, שמונה לתפקיד זה על ידי ראש 

העיר. 
האישיים  והרצונות  הטובות  הכוונות 
להתפתחות המפעל על ידי שני הצדדים 
היו רבים, אך הקשיחות האנוכית מעבירה 
בתקוותם  ומחבלת  דעתם  על  אדם  בני 
של תושבי העיר ובציפיות הגדולות שתלו 

בהתפתחותו.
היה  תימן"  יהדות  מורשת  "מרכז 
במשך  היישוב  מנהיגי  של  תקוותם 
אשר  כל  את  עשו  והכול  הרבה,  שנים 
ביכולתם וטרחו להשיג מימון כספי כדי 
המרכז,  הקמת  מלאכת  את  להשלים 
העמותה,  יו"ר  בין  האישי  הסכסוך  אך 
הרשות  לבין  ניהולית,  לעצמאות  הטוען 
המקומית גרם לשיתוק המערכת והאטת 
סלידה  יש  האחרון  בזמן  הבנייה.  קצב 
האומללה  היחסים  ממערכת  בציבור 
שהביאה להגשת תביעה משפטית לפינוי 
המקום במגמה להפקיע את הזכות מיו"ר 
הקובע  לכתר  הוא  גם  הטוען  העמותה, 

בבחינת "טלית שכולה שלי". 
     

מראשית  היטב  הנושא  את  שמכיר  כמי 
ללבו,  קרוב  שהדבר  וכמי  היווצרותו, 
ממה  ולהתעלם  להבליג  יכול  איני 
החלטתי  כך  משום  זה.  בעניין  שנעשה 
"אפיקים"  העת  כתב  באמצעות  לקרוא 
להם:  ולומר  המכובדים  הגורמים  לשני 
להיעלם  הזה  החשוב  למפעל  תגרמו  אל 
מנוף המקום, שהרי קיומו מדשדש שנים 

הרבה. 
כדי להבין במה דברים אמורים, אבקש 
העניין  להסביר בקצרה את השתלשלות 
המקיף  התיכון  הספר  בבית  מראשיתו. 
בראש העין התקיימה במשך שנים אחדות 

סדנה ללימוד מורשת יהדות תימן ביזמתו 
עובד. תכליתה של  של המורה מר משה 
יהדות  מורשת  את  ללמוד  היא  הסדנה 
תימן ולהכלילה בבחינות, לרבות תערוכה 
התימני  "הדיואן"  הצגת  של  מתמדת 
ההתנהגות  לדפוס  המחשה  כאמצעי 
והמפגשים  המשפחתית  ההסיבה  של 
הייתה  עצמה  הפעילות  אך  החברתיים, 

במסגרת חינוכית של בית הספר. 
לפנות  החינוך  משרד  של  הלחץ  כשגבר 
את הקומה העליונה לצורכי בית הספר, 
יוסף,  יגאל  מר  דאז,  העיר  ראש  נאלץ 
למצוא חלופה למקום קיומה של הסדנה. 
יוסף  יגאל  מר  הזמין  פעולתו,  במסגרת 
ואת  ימיני  בן-חור  ד"ר  עו"ד  ואת  אותי 
הסלון  בחדר  לבקר  ואחרים  נהרי  מוטי 
שילה.  ברח'  חלה  שלום  מר  של  התימני 
במסגרת פגישה זו, הועלו רעיונות אחדים, 
ובהם הרעיון שהרשות המקומית תייסד 
עמותה שתפעל בין היתר לגייס תורמים 
יהדות  מורשת  "מוזיאון  הקמת  למימון 
תימן". אני אמרתי למר יגאל יוסף שאין 
תהיה  לא  אם  המפעל  לקיום  תקווה 
בעמותה.  הפעיל  המרכזי  הגוף  העירייה 
גם הניסיון לכנס כל העמותות התימניות 
לא  העניין,  לצורך  אותן  ולרתום  בארץ 
מזה,  שהתבקשה  המסקנה  פרי.  נשא 
שבלי מעורבותה הבלעדית של העירייה, 
מימוש.  לידי  המופלא  הרעיון  יבוא  לא 
ואמנם העירייה דאגה לפעילות השוטפת 
של העמותה בתקווה שביום בהיר אחד 
העיר  תושבי  לתפארת  המקום  ייהפך 
המעוניינים  של  וביקור  עלייה  ולמקום 

בדבר מכל קצות הארץ. 
גם משה סיני, שנבחר לכהונת ראש העיר 
במפעל  מעורבות  גילה  יוסף,  מר  אחרי 
ושאיפה רבה להתפתחות המקום מבחינה 
פנימית וחיצונית. בעזרת מר נפתלי שמחי, 
שנבחר בתמיכתו האיתנה של ראש העיר, 
התחיל המקום ללבוש צורה אחרת, ונעשו 
במקום פעילויות ציבוריות, כולל תערוכה 
מתושבי  רבים  אליה  שמשכה  מתמדת 
ביקורים  לרבות  לו,  ומחוצה  המקום 

חינוכיים של תלמידי בתי ספר. 

לבין  המקומית  הרשות  בין  הבנה  חוסר 
אחד  שצד  לדרישה  הביא  העמותה  יו"ר 
כדין  שנמסר  המקום  פינוי  את  דורש 
תימן",  יהדות  מורשת  "מרכז  לשימוש 
פעילות  את  להעביר  מאיים  השני  והצד 
אחרות  ערים  משתי  לאחת  העמותה 
המוכנות לאמץ אותה בחפץ לב וליהנות 

מתכניה החומריים והתרבותיים.   
עתיד  תימן"  יהדות  מורשת  "מוזיאון 
להיות אחת הפנינות היפות בארץ, ובלי 
ותושביה,  העיר  לגאוות  יתרום  ספק 
אחד,  מצד  זה:  למצב  שהגענו  לי  וצר 
הבית  בעלת  שהיא  ראש-העין,  עיריית 
תובעת  שלוחותיה,  כל  על  העמותה  של 
מושבו,  ממקום  להתפנות  יצירתה  מפרי 
למימוש  משפטית  תביעה  מגישה  ואף 
דרישתה, הנובעת מן הרצון לנתק כל מגע 
יו"ר העמותה  שני,  ומצד  עם מר שמחי; 
עיר  ידי  על  לאימוץ  ומתן  משא  מנהל 
אחרת, כשהוא יודע בעצמו שהמבנה על 
כל תכולתו ותכניו שייכים הלכה למעשה 
לעיריית ראש-העין, לרבות העמותה של 
המורשת, שאף על פי שמבחינה משפטית 
היא גוף עצמאי, כולי עלמא יודעים שהיא 
ראש-העין,  לעיריית  מלכתחילה  שייכת 
העירייה  עם  הבעיות  את  לפתור  וחובה 

כדי להפסיק את החרפה שנוצרה.
אני קורא לראש העיר, שהצהיר פעמים 
המפעל  לפיתוח  שאיפתו  על  רבות 
ולקידומו המהיר, למצוא את שביל הזהב 
להמשך העשייה שהתחיל בה, וגם להודות 
רב  במרץ  זמנו  רוב  את  שהקדיש  לאיש 
יו"ר  לתפקיד  שנבחר  מיום  בהתנדבות 
לאי  ועד  אחדות  שנים  לפני  העמותה 
מר  הרשות.  לבין  בינו  שנוצרה  ההבנה 
נפתלי שמחי פעל רבות במצות מר משה 
תימן.  יהדות  מורשת  קידום  למען  סיני 
אני פונה אליו בכל לשון של בקשה לפתוח 
בצורה  המבנה  להשבת  מיידי  בהליך 
מניהול  ולחדול  העירייה  לידי  מסודרת 
אם  גם  אחרים,  גורמים  עם  ומתן  משא 
ובלבד  מתפקידו,  בפרישתו  יעלה  הדבר 
ולהתפתח  להתקיים  ימשיך  שהמרכז 

לטובת העיר ותושביה.         

התקווה הפכה למפח נפש 
מאת מרדכי יצהרי
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המגמה להקל על הלומדים ולהציע לפניהם 
משנה סדורה של הלכות ומנהגים היא מן 
הדברים החשובים והמבורכים שהתברכנו 
של  שפע  עמה  הביאה  זו  מגמה  בהם. 
ספרי קיצורים לדינים ומנהגים שמטרתם 
לשמש ככלי עזר יעיל למי שחפץ להתוודע 
אל מנהגי עדתו או גם למנהגיה של עדה 
הקיצורים  ספרי  העיון,  מבחינת  אחרת. 
שניתן  עזר  כספרות  לשמש  עשויים 
להתחיל בה את העיון והלימוד ולהמשיך 
מחיפוש לחיפוש. מבחינה מעשית, ספרות 
זו משמשת כעין "עזרה ראשונה" לקורא 
בשעת  והמנהג  הדין  למצוא את  המבקש 
והגשתו  ההלכתי  החומר  זמינות  הדוחק. 
תחושה  לקורא  מעניקות  ברורה  בדרך 
ועל  הדין  יסודות  על  בנקל  עומד  שהוא 
משום  דווקא  ואולם  המנהגים.  שורשי 
בתכלית  האמצעי  להחלפת  חשש  יש  כך 
הידיעה  והמרת  באמצעי,  והתכלית 
לזה  הטעם  מדומה.  בהשערה  היסודית 
הוא אופייה של ספרות הקיצורים. מאחר 
בירור  בהם  אין  קיצור,  בספרי  שמדובר 
והמנהגים  הדינים  של  ומקיף  שיטתי 
המוצעים לקורא. פעמים רבות שורש הדין 
ומקורו מוצנעים בהערת שוליים, ולעתים 
בדיקת ההפניה מציגה בפני המעיין דעה 
מנוגדת לדעה המוצעת בגוף הספר. הבעיה 
שספרי  העובדה  בגלל  ומחריפה  הולכת 
אורים  של  מעמד  מקבלים  הקיצורים 
המעיינים  חורצים  פיהם  שעל  ותומים, 
ומסיקים את המסקנה  ומשפט  דין  בהם 
כבר  והמנהג.  ההלכה  להוראת  הסופית 
של  צעקתה  הגיעה  קודמים,  בדורות 
הפוסקים  של  כסאם  מרום  עד  זו  בעיה 
הגדולים, ויש מהם מי שהביעו את מורת 
רוחם בדברים נוקבים וחריפים, כגון אלו 
שיצאו מקולמוסו המושחז של המהרש"ל, 
ר' שלמה לוריא, מגדולי חכמי האחרונים. 

וזה לשונו:1 
כי כך הענין הרע אשר לפניהם )=התלמידים( 
מה שכתוב בספר יאמינו, אם יעמוד אחד 
חי וצווח ככרוכיה שאין הדין כן בראיות 

או אפילו בקבלה, לא יחושו לדבריו.

1  מהרש"ל ים של שלמה הקדמה למסכת חולין

והילת  הכתובה  לאות  ההשתעבדות 
עלי  הכתובים  לדברים  הנלווית  הסמכות 
ספר, ובפרט ספר בעל אופי הלכתי, עומדים 
המהרש"ל.  של  הנוקבים  דבריו  ביסוד 
בלא  הכתובים  בדברים  מוחלטת  אמונה 
ההקשבה  במידת  פוגמת  ובדיקה  בחינה 
והפתיחות לקבל עמדה ביקורתית החושפת 
משגה או טעות בספר שסומכים עליו. כך 
בעדם.  נחסמת  ההלכה  של  האמת  דרך 
כפי שנראה להלן, בעיה זו היא תולדה של 
מינויי הסמכה לרבנות באופן גורף שהפכו 
לחיזיון נפרץ.2 הנסמכים לרבנות נתפסים 
להרהר  שאסור  כסמכות  הציבור  בעיני 
שעצם  מדמים  הם  כך  ומפני  אחריה, 
לנכונות  ערובה  מהווה  אלו  של  סמכותם 
שאין  אלא  מספריהם,  היוצאת  ההוראה 

הדבר כן. וזה לשונו:3 
הנסמכים  הרבים  שבעוונות  האידנא 
הכי  ומשום  מועטים,  והלומדים  מרובים 
כל  בו  מצאו  אשר  הספר  דברי  תופסים 
החידושים, ובזה הושוו הקטנים לגדולים 

והנערים לזקנים.
המהרש"ל,  מתריע  שכנגדה  זו,  בעיה  על 
לספר  בהקדמתו  הרמב"ם.  כבר  עמד 
המצוות, הרמב"ם שוטח את התלבטויותיו 
הכתיבה  וסגנון  ספרו  חלוקת  בשאלת 
במהלך  בכתיבתו.  לאמץ  מבקש  שהוא 
שניגש  שבשעה  אומר  הרמב"ם  דבריו 
חשש  בקצרה,  המצוות  מניין  את  לכתוב 
במניין  נוקט  שהוא  הדרך  תתקבל  שמא 
כמניין  והלומדים  המצוות בקרב הציבור 
הדרך  מן  שונה  שלו  שהמניין  מפני  שגוי, 
שנקטו החכמים שהיו לפניו. את הכרעתו 
לבחור במיון אחר תלה הרמב"ם בעובדה 
הקפידו  לא  שקדמוהו  המצוות  שמוני 

בריואר  מרדכי  בהרחבה  עמד  זו  בעיה  על    2
)תשכ"ח(  לג  ציון  האשכנזית'  'הסמיכה  במאמרו 

עמ'-15 46
3  לעיל הערה 1 ובפירושו לבבא קמא פ"ח פסקה 
נח כתב: " כי בעונותינו הנסמכים מרובים והיודעים 
מכיר  אחד  שאין  נתרבו.  דעת  ונזוחי  מועטים, 
מקומו ומיד כשהוא נסמך מתחיל להשתרר ולקבץ 
עבדים  השרים ששוכרים  כדרך  עתק  בהון  בחורים 
קטנים  שועלים  נקראו  אותם  והנה  לפניהם  לרוץ 
בדברים  שם  והאריך  צבאות".  ה'  כרם  שמחבלים 

נוקבים וחריפים נוספים.

לבין  מדאורייתא  מצוות  בין  הבחנה  על 
ושזרון  באלו  אלו  וכרכו  מדרבנן,  מצוות 
זו  בדרך  שהלך  הראשון  מחתא.  בחדא 
והרמב"ם  גדולות",  "הלכות  בעל  הוא 
נמשכו  האחרים  החכמים  שכל  סבור 
אחריו בלא לבחון את שיטתו אלא מכוח 
קיבעון מסוים, "כאלו קפאו הדעות אצל 
דברי האיש הזה".4 נוסף על זה, הרמב"ם 
הוטרד מן האפשרות שכשיתפרסם המניין 
מכוח  רק  הסף  על  יידחו  לדעתו,  הנכון 
גדולות"  "הלכות  בעל  בפני  ההתבטלות 
נכונה אם  בלא לבחון בשיטתו, אם היא 

לאו. וזה לשונו:5
פרסום  את  וידעתי  בכך  חשבתי  וכאשר 
כשאזכיר  כי  ידעתי  העם,  שבידי  המנוי 
אני את המנוי האמיתי אשר ראוי למנותו 
הקורא  הרי  ראיות,  בלי  סתום  באופן 
הראשון שיקראהו יעלה בלבו שזו טעות.
ותהיה לדעתו הוכחת הטעות, היותו הפך 
רוב  דעת  כך  כי  ופלוני.  פלוני  שכתב  מה 
זה, שאין אמיתת  בזמנינו  יחידי הסגולה 
הדבר נבחנת בעניינו אלא בהתאמתו למי 
וכל  לבחון את הדבר הקודם  בלי  שקדם 

שכן ההמון.
אם כן, התופעה של קידוש האות הכתובה 
בלא בחינה שורשית של הדברים קדומה 
היא. יחד עם זאת, יש מקום להצביע על 
הרמב"ם  שכותב  מה  בין  מסוים  הבדל 
לבין דברי השל"ה. הרמב"ם מציין שהוא 
לשיטתו,  היסודות  את  לכתוב  נאלץ 
ומנסה למנוע את דחיית דבריו מפני דברי 
מצוות  מוני  ושאר  גדולות,  "הלכות  בעל 
תופעה  מציין  השל"ה  ואילו  שקדמוהו; 
להוכיח  כשמנסים  שגם  יותר,  חמורה 
נכון,  אינו  הקיצור  בספרי  שכתוב  שמה 

אין הציבור מקבל את דבריו. וזה לשונו:6
אם יעמוד אחד חי וצווח ככרוכיה שאין 

4  ספר המצות תרגום הר"י קאפח הקדמה עמ' ו.
5  שם, שם, שם.

לתלות  המהרש"ל  את  שהביא  מה  וזה  ייתכן    6
בעיה זו בתופעה של הסמיכה הגורפת לרבנות אם כי 
עצם ביקורתו של השל"ה לספרי הקיצורים עומדת 
בזכות עצמה ללא קשר לטיבם של הנסמכים, שהרי 
דבריו כאן מכוונים כנגד ספר השולחן ערוך לר' יוסף 

קארו כפי שיתבאר להלן. 

על חובת העיון ובדיקת המקורות
מאת אלי נגר
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לא  בקבלה,  אפילו  או  בראיות  כן  הדין 
יחושו לדבריו.

לזה.  בדומה  כתב  הראשונה  ובהקדמתו 
וזה לשונו:7

מרוב  ההיא  לעת  שלפנינו  שהדור  אף 
בשיכלם  יכולת  אין  ידם  ורפיון  חולשת 
יטעה  מהמחברים  אחד  שגדול  להשיג 
ישן  בכתב  שכתב  מה  וסוברים  בדמיונו, 
אין להרהר אחריו, ואין נותנין טעם אלא 

לסתור דברי חבירו.
נרתע  אינו  דבריו, מהרש"ל  אף  על  אולם 
להתוות את  לנכון  מוצא  ואף  זאת,  מפני 
ובחינה  ראיות  של  מוצק  בסיס  על  עיונו 
מהסס  ואינו  הדין,  שורשי  של  מעמיקה 
רובצת  שטעות  אפשרות  שיש  לקבוע 
בלא  והמעיינים  הכותבים  של  לפתחם 

הבדל בסמכותו של הכותב. וזה לשונו:8 
ולכן לא אאמין לשום אחד מן המחברים 
בין  גדול  הכרע  שיש  אף  מחבירו.  יותר 
רב.  בעיון  בהם  שמורגל  למי  מעלותם 
מכל מקום התלמוד הוא המכריע. וראיות 

ברורות יצדקו ויתנו עדיהן.
שלא  למדים  נמצאנו  המרש"ל  מדברי 
משקלו  אלא  קובעת  הטוען  של  סמכותו 
לנוכח  נבחן  והטיעון  של הטיעון מכרעת. 
המקור המוסמך, "התלמוד הוא המכריע", 
 , השכל  עדות  של  הישר  העיון  ולנוכח 

"וראיות ברורות יצדקו ויתנו עדיהן".
של  המלצתו  להבין את  נקל  דבריו,  לאור 
הר"י קאפח, בשעה שנשאל על לימוד תורה 
לנשים. לאחר שדן בהרחבה בשאלת יחסו 
של הרמב"ם לתלמוד תורה על ידי אישה, 
דן בחיובן של הנשים ללמוד את הדינים 

המיוחדים להן. וזה לשונו בעניין זה:9 
אם  עצמה.  דיני  ללמוד  חייבת  אשה 
להסתפק בקצור שו""ע או בלמוד יסודי. 
היסודי  הלמוד  את  להעמיק  יש  לדעתי 
הקצורים  למידת  כי  שאפשר.  כמה  עד 
שהקצורים  לפי  נזק.  לפעמים  מביאה 
שלא  וממנהגים  יסוד  מהלכות  מורכבים 
תמיד אי אפשר לוותר עליהם. וכבר היה 
לפני מעשה. אם התלוננה על בתה שהיא 
מתפקרת בענייני טהרת המשפחה, ולאחר 
בעל  לחץ  בגלל  כי  התברר  הענין  בדיקת 
הבת נאלצה לוותר על מנהג מסויים, וכיון 
החליטה  לדין,  מנהג  בין  מבחינה  שאינה 

7  ים של שלמה, הקדמה לבבא קמא
8  שם, שם.

9  כתבי הרב יוסף קאפח כרך א עמ' 105.

על  ולוותר  מקצת  להחזיק  טעם  שאין 
מקצת, והגיעה לידי התפקרות גם בענייני 
שבת ועוד. וכאשר הוסבר לה כי בוותרה 
על אותו מנהג אינה פוגעת בשום איסור 
תורתי, חזרה להתנהג כדת משה וישראל 
בכל הליכותיה ללא אותו מנהג. ולכן יש 
בהחלט להעמיק עד כמה שאפשר, כי זה 

תריס בפני הפורענות.
שמדובר  להסיק  ניתן  ראשון,  בעיון 
להסיק  ניתן  שלא  חריג  במקרה  לכאורה 
ממנו מסקנה גורפת בעניינים אחרים. אך 
מבקש  קאפח  שהר"י  מלמד  מעמיק  עיון 
לתוצאות  הקורא  לב  תשומת  את  להסב 
השליליות של מתח נפשי המתחולל בעולמו 
הפנימי של המאמין, כשיש התנגשות בין 
מה שהתקדש בעיניו, ונתפס על ידו כחובה 
דתית מוחלטת, לבין מערכת דינים מנוגדת 
לו. ובמקרה שדן בו הר"י קאפח, השפיעה 
ההתנגשות על חיי הנישואין של שני בני 
המנהג  מהו  מספר  קאפח   הרב  אין  זוג. 
לזלזל  לה  שגרם  האישה,  עליו  שוויתרה 
העניין,  לעצם  אולם  המצוות.  בשאר  גם 
די בעובדה שההדבר נגרם בעטייה של אי 
באי  שמקורו  מנהג  לבין  דין  בין  הבחנה 
ידיעת מקורות ההלכה. עניין זה עולה יפה 
הר"י קאפח, שהוא  של  בהמשך תשובתו 
בלימודים  בהעמקה  לצורך  בה  מתייחס 
לנשים  המיוחדים  לדינים  הקשורים 
ומציע למחנכות להדגיש את ההבחנה בין 
דינים יסודיים לבין מנהגים, ולעשות ככל 
האפשר שהחניכות בפנימייה יזכו ללימוד 

יסודי ומעמיק. וזה לשונו:
ידיעת  את  להעמיק  יש  נדה  בענייני  גם   
בין  ולהבחין  שאפשר,  כמה  עד  החניכות 
של  מנהגים  ובין  יסודיים  ודינים  הלכות 
עדה זו או אחרת. יש להדגיש את השיטות 
הרמב"ם  למשל  הפוסקים.  של  השונות 
כך,  ונוהגים  כך,  פוסק  והשו"ע  כך  פוסק 
כדי שאם תשמע הנערה בבית אחרת, תדע 
שאין מנהג הוריה בטעות. וגם כדי שבית 
הספר לא יתנגד לבית. היה מקרה שנערה 
אמה  אותה  הדריכה  מסויימת  מעדה 
אבותיה  מסורת  לפי  נישואיה  לקראת 
מדור דור, וכאשר הגיעה אל "המדריכה", 
בנזיפה  בה  גערה  אחרת,  מעדה  שהיא 
שזה מנהג גויים. לבסוף התברר כי אותה 
וכדין  כדת  אמה  אותה  הדריכה  הנערה 
ואשר  הראשונים  הפוסקים  גדולי  כדעת 

"המדריכה" בורה בהם לגמרי.

ושורשי  המקורות  ידיעת  מדבריו:  העולה 
הדין הם תריס בפני הפורענות של זילות 
זוכים  שאינם  קדומים  ודינים  במנהגים 

לבחינה ועיון בספרי הקיצורים. 
יש לשים לב שהסתייגותו של הר"י קאפח 
ערוך"  שולחן  "קיצור  מלימוד מספרי  היא 
בלא להיזקק למקורות, כלומר עיון ב"שולחן 
"בית  בספרו  וגם  קארו,  יוסף  לר'  ערוך" 
יוסף". שהוא המקור לספר "שולחן ערוך", 
ולרא"ש.  לרי"ף  לרמב"ם  הפניות  בו  שיש 
לעומת זאת, ביקורתו של המהרש"ל חריפה 
את  גם  מבקר  הוא  שהרי  יותר,  וגורפת 

חיבור "שולחן ערוך". וזה לשונו:10
שעשה  מה  קארו  למהר"י  בזה  די  ולא 
לעומק  ירד  לא  מקומות  בכמה  וכן   ]...[
ההלכה לגודל המלאכה רבה שהיתה עליו 
]...[ ולפעמים בנה יסוד על הטעות ההוא 
ועל כן הוצרכתי להעלות על הספר דבריו 
למטעי  דאיכא  ]...[ במקום  באריכותיהם 
יתלו  שלא  התלמידים  מלב  ולהוציא 

עצמם בחיבוריו. 
ואם  ונוקבים.  חריפים  שדבריו  ספק  אין 
כן היא דעתו על מרן שולחן ערוך השלם, 
לא קשה לנחש מה דעתו על הקיצורים של 
הספר שהוא מכוון אליו את חצי ביקורתו. 
על רקע זה אפשר להבין את דבריו של  ר' 
השני  לחלק  בהקדמתו  דאנציג11,  אברהם 
"חיי אדם". הנקרא בשם בשם  של ספרו 
"נשמת אדם", שהוא מזהיר בה את הקורא 

שלא להסתפק בעיון בספרו. וזה לשונו:
והנני מזהיר שמי שיש לו לב להבין דברי 
הש"ע על בוריו, אסור לסמוך עלי למעשה. 

עד שיעיין גם בש"ע.
אגב אורחא אומר שמספרים שר' אברהם 
בשמות  במכוון  לחיבוריו  קרא  דאנציג 
"חיי אדם", "חכמת אדם" ו"נשמת אדם", 

כדי שלא יעשו מהם קיצור. 
העיון  שחובת  לעיל  שאמרנו  ממה  נמצא 
ובדיקת המקורות היא היסוד לכל לימוד 
וידיעה ושספרות הקיצורים יש בה תועלת 
רק כפתיחה ללימוד, ואינה עיקר הלימוד. 

10  ים שלמה הקדמה למסכת חולין.
11  מגדולי החכמים והפוסקים בדורות האחרונים 
בשנים )1772-1815( למד אצל ר' יחזקל לנדא מחב 
שו"ת נודע ביהודה. והיה גם מהמתנגדים לחסידות 
אברהם  גולדראט  ראו:  כתביו  ועל  עליו  בווילנא. 
יהודה, 'על הספר חיי אדם ומחברו' סיני עא )תשל"ב( 
רפד רפח. וכן אצל מרדכי מאיר 'הרב אברהם דאנציג 
כתביו והכתבים שבאו בעקבותיהם. עבודה לקבלת 

תואר מוסמך אוניברסיטת בר אילן תש"ס.
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יוסף דחוח-הלוי נולד בעיירה ג'בל עמר, 
כ-20 ק"מ צפונית מערבית לצנעא בשנת 
ברמ"א לשטרות )התר"ץ - 1930(. אביו, 
מארי  בן  )שלום(  סאלם  מארי  הרב 
עובדיה דחוח-הלוי, היה רב המקום ורב 
ראשי של כל האזור וממשיך שלשלת של 
רבנים. סבו, אבי זקנו, מ"ו דוד בן סאלם 
)שלום( דחוח-הלוי, נתמנה בשנת בקס"ד 
ליהדות  הראשי  הרב  ידי  על  )ה'תרי"ג( 
תימן, הרה"ג שלמה בן מ"ו יוסף קארה 
ובית דינו "לעמוד לשרת לעם קודש, וכל 
מילי דמתא רמיין עליה, הן בשחיטה והן 
לייסר את העוברים ]על המצוות[ ולהשיב 

נדחים".
מארי שלום היה יהודי אמיד. צורף היה 
שנשתבח  בקפה,  וסוחר  ובנחושת  בּכסף 
בית  לעצמו  בנה  הוא  מגוריו.  אזור  בו 
רבנים  לשושלת  כנצר  משפחתי.  כנסת 
מדורי דורות, ייצג מארי סאלם את יהודי 
הכתובת  והיה  השלטונות,  בפני  עירו 
תשלום  בין  וגזרותיהם,  לדרישותיהם 
אנגריא  עבודת  בין  )ג'זייה(  החסות  דמי 
ושאר מטלות קשות שהעמיסו השליטים 

על היהודים.
אתרוגה  את  לאישה  נשא  עלומיו  בימי 
בת דודו יוסף דחוח-הלוי, אמם של יוסף 
ארצה  לעלות  שזכתה  ואחיותיו,  ואחיו 
ימיו  בדמי  נפטר  הוא  ואילו  ילדיה,  עם 

ולא זכה לכך.
בדרך לארץ ישראל

כל ימיו חלם מארי סאלם לעלות לא"י. 
מעשה  לעשות  החליט  תרצ"ה  בשנת 
שיש  באמרו  חלומו,  את  ולהגשים 
את  הארץ  תרצה  "אז  בכתוב:  לזה  רמז 
שבתותיה". בהיות בנו, יוסף, כבן שמונה 
שנים, לקח מארי סאלם את אשתו וילדיו 
ויצא לדרך לחודיידה  וחלק ממיטלטליו 
אחר  הים.  דרך  לעדן  להגיע  כשמגמתו 
בתנאים  בחודיידה  שבועות  שלושה 
קשים, ומשכילו את כל הצידה שהביאו 
הגיעה,  לא  המיוחלת  והאנייה  מהבית 

נאלצו לשוב לעירם לקראת חג הפסח.
יורש  ידי  על  נאסר  סאלם  מארי  ואולם 
בעוון  חג'ה  בעיר  ונכלא  אחמד  העצר 

לאחר  יתומים.  ילדים  שני  הברחת 
ידי  על  כולן  שנדחו  מרובות,  בקשות 
יורש העצר, הוא שוחרר לבסוף בהוראת 
ערער  המאסר  שנה.  חצי  אחר  האמאם 
את בריאותו והוא הלך לבית עולמו בגיל 

חמישים וחמש.
אחרים  ומאורעות  המשפחה  אבי  מות 
לכמה  לדרך  שנית  צאתם  את  עיכבו 
שנים. יוסף שב ללמוד לפני אביו הלכות 
נאסר  ואלמלא  ערוך,  ושולחן  שחיטה 
להסמכה  זוכה  היה  השלטונות  ידי  על 

לרבנות ולשחיטה.
יצא  בכלא,  היה  סאלם  שמארי  בעת 
ולהכיר  תימן  ברחבי  לנדוד  הנמרץ  יוסף 
מקומות חדשים. במסגרת זו פגש תלמיד 
חכם, מארי יוסף נחום, בנו של מארי יחיא 
נחום, והוא שידלו להילוות אליו בנדודיו. 
תורה  ללמוד  ליוסף  הזדמנות  הייתה  זו 
מפיו ולהעשיר את ידיעותיו, ונתקיים בו 
מאמר חז"ל: "קרא ושנה ושימש תלמידי 
חזר  שנה,  חמש-עשרה  כבן  חכמים". 

לביתו.
אז החליטה אמו לקיים את צוואת בעלה 
כשהגיעו  ישראל.  לארץ  לעלות  המנוח 
לעיר הגבול קעטבה, מצאו שהגבול סגור 
לידיו  ליטול  החליט  יוסף  יהודים.  בפני 
לבעייתם,  פתרון  ולחפש  המושכות  את 
גנב את הגבול לקעטבה, התחפש לערבי 

והגיע בכוחות עצמו לעדן.
את  להביא  החליט  לעדן,  משהגיע 
משפחתו לעדן. בעזרת יהודי מנכבדי עדן, 
ואחיו לעדן  והביא את אמו  שכר מונית 
בשלום, שכר להם חדר קטן בבית יהודי 

עדני, והוא עצמו חי ברחוב.
כשנפתח מחנה "גאולה" ליד שיך עותמאן 
ו"הג'וינט",  "הסוכנות היהודית"  ידי  על 
הועסק  יוסף  ומשפחתו.  הוא  בו  נקלטו 
כמורה בבית הספר במחנה, רכש השכלה 
ודעת ולמד הוראה מפי שליחי "הסוכנות 
היהודית" לענייני חינוך, עובדיה טוביה, 
שהרחיבו  ואחרים,  אביזמר  שמעון 
במקצועות  המורים  של  השכלתם  את 
העבריים והכלליים לרמה של בתי הספר 

בארץ ישראל.

מפעלו הספרותי
 ,1949 במרס  ארצה  שעלה  לאחר 
הספר  בבית  ומחנך  כמורה  יוסף  עבד 
להוראה  הוסמך  אביב,  בתל  "תל-חי" 
ובפיקוחו של  ב"סמינר מזרחי" בניהולו 
לימודי הטבע  ולמד  ביליק,  ד"ר אלקנה 
ד"ר  של  בניהולו  אוניברסיטאי  בקורס 
ברש. בד בבד, נמנה עם מייסדי העיתון 
"דעת", בעריכת חיים שראבי. אז החליט 
כבמה  "אפיקים"  העת  כתב  את  לייסד 
של  העצום  המאגר  מן  ושירה  לספרות 
מורשת יהדות תימן, ובעיקר ככלי ביטוי 

לבעיות חברה וכשופר למקופחים.
עקיבותו ונחישותו, לצד כושרו הארגוני 
עלה  הציבורית,  לפעילות  ומסירותו 
צעירים מוכשרים להתאגד,  בידו לארגן 
ומהם  ארץ  ילידי  אקדמיה  אנשי  מהם 
בתוכם  המשלבים  מלומדים  משכילים 
גם אלה תרמו  ואלה  והחדש,  את הישן 
והעניקו  "אפיקים"  העת  כתב  להצלחת 
הסגנון  תרבות  המיוחד,  צביונו  את  לו 
החיצונית  הצורה  לצד  הלשון  ואצילות 
יוסף  והלב.  העין  את  והמושכת  הנאה 
ונשא  אישיותו,  חותם  את  עליו  הטביע 
את משא העיתון על כל כתפיו מראשית 
וחמש  ארבעים  זה  היום,  ועד  הופעתו 
לכל  והחדרתו  הפצתו  על  שקד  שנה, 
הוא  "אפיקים"  למעשה,  אפשרי.  מקום 
יציר כפיו ומפעל חיו של יוסף, ואלמלא 
להמשכת  ומאמציו  הנמרצת  פעילותו 

קיומו, כתב העת היה גווע עד מהרה.
חברה,  ובעיות  אקטואליה  בעיות  כאמור, 
בעיקר חתירה לבטל את האפליה והקיפוח 
של  ללבו  הקרובים  נושאים  הם  בחברה, 
מלהתריע  חדל  אינו  והוא  דחוח-הלוי, 
עליהם. כך, למשל, בתי הספר לרפואה, עד 
לפני כעשרים וחמש שנה, היו סגורים בפני 
כל מי שאינו בנו של רופא/ה, וסטודנטים 
מצטיינים מזרחיים לא יכלו ללמוד בהם, 
והיו אנוסים לצאת ללמוד בחוץ לארץ. מאז 
המצב השתנה גם בזכות מאמציו ועקשנותו 
של דחוח-הלוי, שניצל כל פרצה בחומותיהם
ולשלב  לרפואה  הספר  בתי  של  הבצורות 

בהם סטודנטים מ"שלו".

דיוקן
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כיוצא בזה קנאתו לטוהר הלשון העברית 
ולמבטאה הצח, הבוערת כאש בעצמותיו, 
שהוא  ענפה  בתכתובת  לביטוי  הבאה 
תקשורת,  ואנשי  כנסת  חברי  עם  מנהל 
ובמכתבים  ב"אפיקים"  במאמרים 
אבוד,  שהמאבק  שנדמה  ואף  למערכת. 

הוא אינו אומר נואש.
דוגמת  סקטוריאלי  עת  כתב  אחזקת 
"אפיקים" אינה מן הדברים הקלים, מפני 
שאינם  מנויים,  בדמי  תלוי  קיומו  שכל 
כלל,  מגיעים  אינם  או  כסדרם  מגיעים 
טוב.  רצון  בעלי  של  זעומות  ובתרומות 
כימים  לילות  העושה  לדבר,  משוגע  רק 
פרוטות,  לקבץ  למקום  ממקום  בנדידה 
לעשות  מסוגל  דחוח-הלוי,  יוסף  דוגמת 

את הבלתי אפשרי לאפשרי.
ברצותו להרחיב את מעגל ידידי אפיקים 

כפעם  מארגן  דחוח-הלוי  יוסף  ואוהביו, 
"אפיקים",  בחסות  תרבות  ערבי  בפעם 
של  ולנהירה  גדולה  להיענות  הזוכים 
טמון  שעדיין  תימן,  מורשת  הציבור. 
בחובה קסם רב, מושכת זקנים וצעירים 
לא  אשר  הארץ  ילידי  ובכללם  כאחת, 
מוקדשים  אלה  ערבים  תימן.  את  ידעו 
ליצירותיהם של אישים דגולים בני תימן, 
ובהם: שבזי ושירתו; דוד העדני וחיבורו 
זכריה  ר'  הגדול";  "מדרש  המונומנטלי 
הרופא )הרז"ה( בעל "מדרש החפץ"; ור' 

מהלל העדני )ספרות ופרשנות המקרא(.
כיוצא בזה מארגן דחוח-הלוי שבתות עיון 
בבתי מלון בכל רחבי הארץ, המתנהלים 
עונג שבת  על  על טהרת קדושת השבת, 
בציבור,  תפילה  ראשונים:  מנהגי  לפי 

שירה, ג'עלה, דברי תורה ועוד.

דרוש/ים חוקר/ת
ו/או סטודנט/ית
לתואר מתקדם

לביצוע מחקר המתעד 
את עליית יהודי תימן 

1962 תמורת מלגה

מועמדים מתאימים
יפנו למערכת עיתון "אפיקים"

או לד"ר מיכל דחוח הלוי
בטל. 050-6232750

הוצאת ספרים
למסורת  נכבד  מקום  מקדיש  אפיקים 
ולהנצחת  ולפיוט  לשירה  ולמנהגים, 
לעולם.  שהלכו  אישים  של  דמויות 
יוצרים  מעודדת  אף  "אפיקים"  מערכת 
בהוצאה  כספית  ותומכת  העדה  מבני 
לאור של ספריהם, ועד עתה יצאו לאור 
משישים  למעלה  "אפיקים"  בהוצאת 
ספרות  שירה,  תחומים:  במגוון  ספרים 
וסיפור העממי, זיכרונות אוטוביוגרפיים 
וכתביהם של ראשונים. זהו יובל מבורך, 
אבל גם נטל כלכלי כבד ש"אפיקים" אינו 
בימים  במיוחד  עצמו,  על  להעמיס  יכול 
אלה. אבל כמו שאומר המשל, "אין דבר 
העומד בפני הרצון", ובפני רצונו של יוסף 

דחוח-הלוי, על אחת כמה וכמה.

למיכל דחוח-הלוי   

שאי ברכה ממקור 
הברכות בקבלת
תואר דוקטור.

לכי מחיל אל חיל 
בהשגיך המבורכים 

בתחומי החברה 
והמחקר.

ברכותינו תלוך בכל 
מעשיך ולמודיך

יוסף דחוח-הלוי
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הרמב"ם על הגאולה המשיחית
מאת אדיר דחוח-הלוי

מלכים  "הלכות  של  הנהדר  בסיום 
שהן  שופטים",  ב"ספר  ומלחמותיהם" 
מסיים  בהן  משיח"  "הלכות  למעשה 
הרמב"ם את משנה תורה". אין הוא מיחס 
תכליתית  משמעות  המשיחית  לגאולה 
עשויה  זו  וגאולה  בלבד,  מיכשורית  אלה 
לממש את מאמציו  על האדם  להקל  רק 

בחתירתו להגיע לדעת את - ה'.
את התפיסה בדבר היות השלום-המשיחי 
כרוך בדעת את ה', מבטא הרמב"ם בצורה 
נבוכים"  ב-"מורה  קצר  בפרק  נעמיקה 
נזכר  המשיח  אין  בו  פרק-יא(,  )חלק-ג, 
כלל במפורש, ובפרק ממצה את האמונה 

המשיחית שלו.
הגאולה  נבואות  מכוונות   אליו  השלום 
המשיחית, אינו בבחינת ארוע ניסי הפורץ 
אלא  האדם,  מציאות  לתוך  החוץ  מן 
האנושית  והמציאות  האדם  תיקון  הוא 
הזקוקה לתיקון משום היותה רעה ביותר, 

וכך כותב הרמב"ם:
האדם  בני  בין  הנופלות  הרעות  "אלו 
הכוונות  לפי  קצתם,  אל  מקצתם 
כולן  הן  והאמונות,  והדעות  והתאוות 
מהעדר  לומר  רצוני  לסכלות,  מחויבות 
ה'(,   - דעת  )"חוכמה במשמעות  החוכמה 
חסר  שהוא  מפני  )העיור(  שהסומא  כמו 
הראות נכשל תמיד,  מחבל בעצמו ועושה 
אצלו  שאין  מפני  כן,  גם  לזולתו  חבורות 
מי שיורהו הדרך, כן כיתות בני אדם כל 
ובזולתו  בעצמו  יעשה  סכלותו  לפי  איש 
חוכמה,  שם  היתה  ואילו  גדולות:  רעות 
ולזולתו,  לעצמו  כולם  נזקיו  נפסקין  היו 
אצל  "אמת"  )המושג  האמת  בידיעת  כי 
הרמב"ם זהה עם אלוהים(, תסור השינאה 
והקטטה ויבטל היזק בני אדם קצתם אל 

קצתם, וכבר יעד אותו הנביא ואמר:
ירבץ...  גדי  עם  ונמר  כבש  עם  זאב  "וגר 
יונק  ושעשע  יחדיו...  תרעינה  ודב  ופרה 
ידו  גמול  צפעוני  מאורת  ועל  פתן  על-חר 
נתן  כך  ואחר  יא/ו-ח(,  )ישעיה,  הדה" 
סיבתו ואמר, כי הסיבה בהסתלק השנאות 
בני  ידיעת  הוא  וההתגברות,  והקטטות 
ואמר:  באמיתת-ה',  ההיא  בעת  אדם 
"לא-ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קדשי כי- 

מלאה הארץ דעה את - ה' כמים לים 
מכסים" )שם, יא/ט(, ודעהו'.

כלומר, שום ארוע מן החוץ לא יסלק 
האנושית.  שבמציאות  הרעה  את 
גאולה  אשר  קוסמי  רע  איננו  הרע 
ניסית היא תקנתו, אלא רע זה קשור 
את  מכיר  שאיננו  האדם  בסכלות 
היא  זו,  אמת  ידיעת  השגת  ורק  ה', 

התקנה היחידה.
לבין  המשיחית  הגאולה  בין  הקשר 
ידיעת בני אדם את אמיתת-ה' איננו 
את  כביכול  גוררת  שהראשונה  בכך 
השנייה, ואף לא שהשנייה גוררת את 
הראשונה, וכאן אין בכלל שני דברים, 
היא   - היא  ה'   - את  שדעת  משום 

הגאולה המשיחית.

יתכן כי דבר זה קשור בביאה המשיח, 
אולם לדעת הרמב"ם יתכן שתיקון זה 

עצמו הוא-הוא הגאולה המשיחית.
היא  לציון  במיוחד  שראוי  מה 
שהרמב"ם  "ודעהו",  הסיום  מילת 
פרקו  את  בה  לחתום  לנכון  רואה 
על  מעידה  והיא  זה,  והעמוק  הקצר 
למהפכה  מודע  היה  שהרמב"ם  כך 
לגבי  חולל  שהוא  הקופרניקאית 

המושג "משיח".
סיום  את  להבין  גם  נוכל  זו  ברוח 
שלום",  לך  "וישם  הכוהנים  ברכת 
שאותה ההארה שהאדם מקבל מאת 
ה', כפי שנאמר: "יאר ה' פניו אליך" 
על-ידי  התורה  קבלת  אלא  איננה   -
האדם. אם אין דעת-ה' אין גם שלום, 
ולכן גם לא נוכל למצוא בתורה גישה 
פציפיסטית לאותה מציאות אנושית 
המוכרת לנו היטב בשפיכויות הדמים 
לרשעים"  ה'  אמר  שלום  "אין  שבה. 
)ישעיה, מח/כב(, ולכן כלולות בתורה 
הריאליזם  וזהו  מלחמה,  הלכות 

האכזרי של התורה ושל ההלכה.

ַאֲהבָה ֲאִמִּתית
מאת הילה גורני

ַאֲהַבת ֱאֶמת, ַאֲהַבת ִחּנָם
ַאף ּפַעַם ֹלא ׁשֹוַקעַת
ִהיא עֹולָה וְזֹוַרַחת 

ּכְמֹו ַהֶּׁשֶמׁש עַל ַהּיָם
ַּבַּמֲחזֹוִרּיּות ֶׁשל ָהעֹולָם

ִהיא ּבְָך, לְַבד, נֹוגַעַת
ְמלֶַּטפֶת ּוְמַחּבֶֶקת

ַרק אֹוְתָך ִמּבֵין ּכֻּלָם
 

ִאם ֵתַדע ָּבּה לְַהְרּגִיׁש
ּבְלִי חֹוַבת ַהּגּוף לָגַעַת
ִהיא לָנֶַצח ֹלא ּגֹווַעַת

ּכְמֹו ּגַלִים ָׁשִבים לַחֹוף
ִהיא ָּתִמיד ּפֹה ִּבְׁשִבילְָך עַד ַהּסֹוף.

 
ִׂשְמַחת ֱאֶמת, ִׂשְמַחת ִחּנָם

ַאף ּפַעַם ֹלא ׁשֹוַקעַת
ִהיא נְִׁשֶאֶרת, ִמְתַקַּבעַת

ּבְתֹוְך נְִׁשַמת ּתֹודָעְַתָך
ּכְמֹו יֶלֶד לְֵאם, ַהְּמַדֶּמה ִּכי "נֶעֶלְָמה לָּה"

הּוא ָּתִמיד יְִמָצא לַָדעַת
ֵמָרחֹוק ֶאת ָהֵאם, ְמגֹונֶנֶת ּבְַקּנָאּות עַל עֹולָלָּה

 
נְִׁשַמת ֱאֶמת, נְִׁשַמת ָאדָם

ַאף ּפַעַם ֹלא נִגְֶמֶרת
ִהיא זְקּוָקה לְִמנּוָחה, לַַּׁשלְוָה ֶׁשל ִקּיּוָמּה

ָהעְֶרּגָה לִנְגִיעָה ַּבּגּוף ַהַחם וְַהֻּמּכָר ָּבּה
ֵמִסיט אֹוָתנּו ִמּדְמּוָתּה

ִמּזִכְרֹונֹות ַאֲהָבָתּה.
 

ִהיא ֶׁשּלְָך, ּפֹה ִּבְׁשִבילְָך
וְִתְסֹלל ֶאת ֵאם ַהּדֶֶרְך

ּגַם ִאם ֹלא ַּתְרּגִיׁש ָּתִמיד
ִהיא צֹועֶֶדת ּכָאן ִאְּתָך.

 
ִאם ִּתְדַּבק ָּבּה לֱֶאהֹב 
ִמּלִּבְָך ִהיא ִמְתַחּזֶֶקת 
ִהיא ִּתְׁשּכֹן ָּתִמיד ּבְָך

וְָתִאיר ֶאת ּדְַרּכְָך.
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א. פתיחה
"רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלושה 
דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת 
ועל השלום. שנאמר: "אמת ומשפט שלום 

שפטו בשעריכם" )אבות, סוף פרק א(.
זו:  בפירוש משנה  ונאמר במדרש שמואל 
"כי בהיות האדם אוהב שלום ורודף שלום 
בינו לחברו, גם הוא יתברך יעשה שלום לו 

ויהיה עימו שלום".
טוב  כל  הוא  "שלום  יונה:  רבנו  ומוסיף 

העולם, ואין תכלית ]קץ[ לתועלתו.
המדרשים  באחד  נתמקד  זה  במאמרנו 
ערך  את  יקרות  באור  המאיר  הנפלאים, 
שמהם  השמים,  גרמי  באמצעות  השלום 
השלום.  של  ערכו  גודל  את  האדם  ילמד 
המקרא  מפרשי  כיצד  תחילה  ונראה 
מבארים את מהות השלום בפסוק "ונתתי 

שלום בארץ" )וי' כו,ו(.
רש"י: "שמא תאמרו: הרי מאכל ומשתה. 
לומר,  תלמוד  כלום.  אין  שלום  אין  אם 
אחר כל זאת "ונתתי שלום בארץ". ומכאן 
שהשלום שקול כנגד הכל. וכך הוא אומר: 
"עושה שלום ובורא את הכל". מדבריו אנו 
למדים שמצב כלכלי טוב בלי שלום הוא 

חסר ערך ומשמעות.
פנימי,  שלום  כלומר  "ביניכם".  ראב"ע: 

שבלעדיו אין ערך לשלום חיצוני.
ולא  ביניכם,  שלום  "שיהיה  רמב"ן: 
תילחמו איש באחיו ]...[ ועל דרך האמת, 
של  ]שלום  בארץ  מחובר  השלום  שיתן 
שקול  הכל  שלום.  והוא  ישראל[.  כנסת 
כנגד הכל". דהיינו. רמב"ן מוסיף על דברי 
ראב"ע שהשלום בינינו ודיבוקנו בו, ששמו 

שלום, הוא השלום האידיאלי.
לשמו.  אותיות   - "'שלום'  הטורים:  בעל 
ששמו ]של ה'[ שלום". כלומר, אם נעשה 

כל דבר לשם שמים, מובטח לנו שלום.
השלום  של  החברתי  "האושר  רשי"ר: 
הפנימי תלוי ברוח שביעות הרצון, באושר 
האדם  ובשמחת  לאיש,  מאיש  הנגרם 
אדמת  על  אלא  יפרחו  אלה  כל  באדם. 

התורה באור ברכת ה'".

ב. המדרש וניתוחו
מדרש רבה )דברים רבה )וילנא(, פרשה ה, יב( 
"כי תקרב אל עיר". הלכה. אלו הן דברים 
שאמרו מפני דרכי שלום. כך שנו חכמים: 
כהן  שלום:  דרכי  מפני  דברים אמרו  אלו 
קורא ראשון, ואחריו לוי, ואחריו ישראל. 

ראה כמה הוא כוחו של שלום. 
א"ר יוחנן: מימיה לא ראתה חמה פגימתה 
של לבנה. למה כן. מפני דרכי שלום. שנא' 
"המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו" 

)איוב כה,ב(.
א"ר לוי: אין אחד מן המזלות הללו, שהן 
אלא  שלפניו,  מה  רואה  ברקיע,  מהלכין 
הסולם  מעל  היורד  כאדם  אחוריו,  של 
ומזל  מזל  כל  שיהא  כדי  לאחוריו.  ופניו 
אומר: אני הוא הראשון. הוי "עושה שלום 

במרומיו".
אמר ריש לקיש: מיכאל כולו שלג, וגבריאל 
ואינם  זה,  אצל  זה  ועומדין  אש.  כולו 

מזיקים זה את זה.
אמר בר קפרא: ומה אם העליונים, שאין 
תחרות,  ולא  שנאה  ולא  קנאה  לא  בהם 
הן צריכין שלום. התחתונים, שכולן שנאה 
ותחרות וקנאה, על אחת כמה וכמה שהן 

צריכין שלום.
של  כוחו  גדול  כמה  לך  תדע  אמרי:  רבנן 
יורד  אדם  שאין  המלחמה,  אפילו  שלום. 
אמר  וברמחים,  בחרבות  אלא  לתוכה 
הקב"ה: כשתהיו הולכים לעשות מלחמה, 
בשלום.  אלא  תחלה  פותחין  תהיו  לא 
"כי תקרב אל  מנין? ממה שקרינו בענין: 
עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום" 

)דב' כ,י(. 

ג. חלקי המדרש
פתיחה

הוא  כמה  ראה   ]...[ עיר  אל  תקרב  "כי 
מדרש  היא  זו  פתיחה  שלום".  של  כוחו 
ע"א(  נט  )גטין  בתלמוד  שמקורו  הלכה, 
הרעיון  י(.  פקודי  )תנחומא,  במדרש  וגם 
וללוי,  לכהן  הטוב  הכרת  הוא  בו  הטמון 
שהם מורי הדור ואנשי הרוח בעם ישראל, 
כלשון הנביא: "כי שפתי כהן ישמרו דעת 
ותורה יבקשו מפיהו. כי מלאך ה' צבאות 

הוא" )מל' ב,ז(. הכרת הטוב היא אבן יסוד 
בבניין אישיותו של האדם ובבניין החברה 
בכלל. לכל דבר שבקדושה, הכוהן קודם, 
לעלות  לוותר  הכוהן  יכול  התורה  ומן 
ראשון לתורה ולהזמין אחר במקומו. אך 
שיקרא  שראוי  אמרו  שלום,  דרכי  מפני 
זכותו  על  יוותר  ולא  ראשון,  הוא  דווקא 
נעשית  התורה  שקריאת  כיוון  לאחר, 
ריב,  לידי  יבואו  שלא  ורצוי  בציבור, 
כשיאמרו מדוע ויתר לזה ולא לאחר. וזהו 
כדין  לעשות  דרכי שלום",  "מפני  שאמרו 
התורה כדי למנוע ריב. כללו של דבר. כל 
חברה זקוקה להנהגה וסדר, שהם התנאי 

הראשון לקיומה. 
דברי רבי יוחנן

חמה  ראתה  לא  מימיה  יוחנן:  ר'  "אמר 
דרכי  מפני  כן?  למה  לבנה,  של  פגימתה 

שלום". 
מעשי  אל  אותנו  מפנים  יוחנן  ר'  דברי 
אלהים  "ויעש  הרביעי:  ביום  הבריאה 
המאור  את  הגדולים.  המאורות  שני  את 
הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן 
)בר'  הכוכבים"  ואת  הלילה  לממשלת 
א,טז(. פסוק זה אומר דרשני. שהרי הוא 
סותר עצמו מיניה וביה. הוא פותח "בשני 
"את  אומר:  ומיד  הגדולים",  המאורות 

המאור הגדול ]...[ ואת המאור הקטן". 
ירח  "אמרה  התלמוד:  נדרש  זה  לשינוי 
לפני הקב"ה: רבש"ע, אפשר לשני מלכים 
לכי  לה:  אמר  אחד?!  בכתב  שישתמשו 
רבש"ע,  לפניו:  אמרה  עצמך.  את  ומעטי 
הואיל ואמרתי לך דבר הגון, אמעיט את 
בפירוש  והובאו  ע"ב,  ס  )חולין  עצמי" 

רש"י לפסוק(.
על  יוחנן  ר'  מוסיף  השנה  ראש  במסכת 
ראתה  לא  "מעולם  חולין:  דבריו במסכת 
פגימתה של  ולא  לבנה  פגימתה של  חמה 
דעתה  דחלשה  לבנה,  של  פגימתה  קשת. 
מתביישת[.  כלומר  דעתה,  ]שנחלשת 
עובדי  לימרו  דלא  קשת,  של  ופגימתה 
יאמרו  ]שלא  משדייא  הא  גירי  החמה: 
עובדי החמה: חצים היא משלחת[. כלומר, 
יורה  עובדי החמה, שהקשת  יאמרו  שלא 
את חצי השמש על מי שאינו עובד אותה.

"גדול הוא השלום" 
מאת יוסף יחיא
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ארבעה  ללמוד  ניתן  יוחנן  ר'  מדברי 
דברים: 

לראות  יכולה  אינה  שהשמש  כשם  א. 
את חלקה הקעור של הלבנה, המביע את 
קלונה, אלא את חלקה הקמור, כך עלינו 
להיות זהירים בכבוד הזולת, וחלילה לנו 
להתבונן בחסרונו. שהרי כבר אמרו חז"ל: 
"כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו" 
ר' אלימלך  דברי  נאים  ומה  ב,ה(.  )נגעים 
מליזנסק: "אדרבה, תן בליבנו שנראה כל 

אחד מעלת חברנו, ולא חסרונו".
ב. לא לראות חבר בשעת חולשה., כדברי 
ר' שמעון בן אלעזר: "ואל תשתדל לראותו 
שלא  כדי  ד,יח(,  )אבות  קלקלתו"  בשעת 

יתבייש.
ג. "קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש" 
"מאה  מדגיש:  רבה  ומדרש  ח,ו(.  )שה"ש 
מיתות ולא קנאה אחת" )סוף פרשת וילך 

ט,ט(.
ד. "איזהו עשיר? השמח בחלקו" )אבות ד,א(.

זהו מוסר השכל לאדם כל ימי חלדו. עליו 
הקב"ה,  לו  שהעניק  במה  מאושר  להיות 
לי  "שעשה  מברך  הוא  בוקר  מדי  שהרי 
"בשמך  עזאי:  בן  אומר  וכן  צרכי".  כל 
יתנו  ומשלך  יושיבוך,  ובמקומך  יקראוך, 
ואין  לחברו,  במוכן  נוגע  אדם  ואין  לך, 
כמלוא  אפילו  בחברתה  נוגעת  מלכות 

נימא" )יומא לח ע"ב(.
ה. "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את 
האדם מן העולם" )אבות ד,כא(. בשלושת 
דעת  שיקול  לאדם  אין  הללו,  המקרים 

הגיוני, והרגש גובר על השכל.
דברי ר' לוי

"אמר ר' לוי: אין אחד מן המזלות הללו, 
שהן מהלכין ברקיע, רואה את מה שלפניו, 
אלא של אחוריו, כאדם היורד מן הסולם 
ומזל  מזל  כל  שיהא  כדי  לאחוריו,  ופניו 

אומר: אני הוא הראשון".
למדנו מדבריו שלושה דברים:

ראשון  במקום  להיות  אדם  של  טבעו  א. 
או לפחות במקום מכובד ומרומם. ר' לוי 
לאחור  תמיד  להסתכל  עינינו  את  מאיר 
ולהיווכח כמה מקומנו הוא המקום הנכון 

והטוב עבורנו. כך נימנע מלקנא בזולתנו.
וגם לרדת  נועד כדי לעלות בו  ב. הסולם 
מתחתינו  שיהיו  מי  יימצאו  ולעולם  בו, 
ואנחנו מעליהם. זה משרה באדם אווירת 
עם  שלום(  )מלשון  משלים  והוא  סיפוק, 

מצבו.

ג. אף כאן מתאים המאמר באבות "איזהו 
עשיר: השמח בחלקו" )שם(.

דברי ריש לקיש
שלג,  כולו  מיכאל  לקיש:  ריש  "אמר 
זה,  אצל  זה  ועומדין  אש,  כולו  וגבריאל 

ואינם מזיקים זה את זה".
שלושה  ללמוד  ניתן  לקיש  ריש  מדברי 

דברים:
שונים  ובייעודם  במהותם  האדם  בני  א. 
כך  שונים,  שפרצופיהם  "כשם  מזה.  זה 

דעותיהן שונות".
קוטביות  דעות  בעלי  אדם  באני  גם  ב. 
ותכונות אופי מנוגדות, יכולים לחיות זה 

לצד זה, רק אם ירצו בכך.
והמים מנוגדים  ג. בעולם המעשה, האש 
זה לזה, אך כלי קעור יכול לגשר ביניהם. 
אותם  ונניח  בכלי  מים  ניתן  אם  כיצד? 
שלום"  "עושים  אנו  האש,  על  אותו 
את  ללמד  עשוי  הקעור  הכלי  ביניהם. 
האדם לכוף את ראשו ולהיות כלי קיבול, 
ואז הוא יכול להשלים עם הזולת, גם אם 
אופיו ודעתו מנוגדים לשלו. על כך אמרו 
בעלי המוסר: שתים-עשרה פעמים כתבה 
התורה בפרשת נשא "כף אחת עשרה זהב 
מלאה קטרת". מי ש"מתכופף", שווה זהב. 
ואולי משום כך אנו פוסעים שלושה צעדים 
לאחור בסיום תפילת שמונה-עשרה בעת 
ללמדנו  במרומיו",  שלום  "עושה  אמירת 
שכדי להגיע לשלום, עלינו להיות כנועים 

לפני המקום.
דברי בר קפרא

"אמר בר קפרא: ומה אם עליונים, שאין 
תחרות,  ולא  שנאה  ולא  קנאה  לא  בהם 
הן צריכין שלום. התחתונים, שכולן שנאה 
ותחרות וקנאה, על אחת כמה וכמה שהן 

צריכים שלום".
בר קפרא מסב את תשומת לבנו לעובדה 
כדי  חלקיו  בין  שלום  מחייב  שהיקום 
וגם  יתברך,  רצונו  לפי  ייעודו  על  לשמור 
שבעתיים,  שלום  לעשות  מחויבים  אנו 
מיפי  ללמוד  עלינו  בנפשנו.  שהדבר  מפני 
האלוהית  החכמה  פעלה  כמה  הבריאה 
ברואיו,  ואנו,  האדם.  לצורך  לקיימו  כדי 
והשכל,  ובינה  דעה  הקב"ה  אותנו  שחנן 
מחויבים להשקיע מחשבה רבה כדי לשמור 
על עולם בריא ומתוקן, שבסיסו השלום, 

בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה.
דברי רבנן

"רבנן אמרי: תדע לך כמה גדול כוחו של 

יורד  אדם  שאין  המלחמה,  אפילו  שלום. 
אמר  וברמחים,  בחרבות  אלא  לתוכה 
הקב"ה: כשתהיו הולכים לעשות מלחמה, 
בשלום.  אלא  תחילה  פותחים  תהיו  לא 
מניין? ממה שקרינו בעניין: "כי תקרב אל 
עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום".

שלושה דברים ניתן ללמוד מדברי רבנן:
א. תפיסת האדם רחוקה מתפיסת הבורא 
בריותיו.  בין  שלום  שיהא  החפץ  יתברך, 
ואף כשהאדם בא למסקנה שעליו לצאת 
הגיע  לנסות  מצווהו  הקב"ה  למלחמה, 
מנצחים,  אין  במלחמה  שהרי  לשלום, 

ותוצאותיה מרות לשני הצדדים.
כמו  התורה,  בדברי  לדבוק  האדם  על  ב. 
עליו  דהיינו,  בדרכיו".  "והלכת  שנאמר: 
להידבק בדרכי האל ולשאוף לשלום בכל 
העולם  להביא את  כדי  תנאי,  ובכל  מצב 
במלכות  עולם  "תיקון  בחינת  לשלמות, 

שדי".

ד. סגולותיו של המדרש
1. המדרש פותח במדרש הלכה שתכליתו 
בין  ל"שלום  להגיע  חברתית,  תקנה 

הבריות".
2. רבי יוחנן מדבר על מערכת היחסים בין 

אדם לחברו.
לבין  האדם  שבין  לשלום  רומז  לוי  ר'   .3

עצמו.
ולסובלנות  לכבוד  מתייחס  לקיש  ריש   .4
שהאדם צריך לרחוש לזולתו, ושבני אדם 
בעלי דעות מנוגדות יכולים לחיות יחדיו 

בשלום.
5. בר קפרא רומז לחיבור בין התחתונים 
לעולם  לו  אפשר  שאי  העליונים,  לבין 
"נפתולי  בחינת  זה,  קשר  בלי  להתקיים 

אלוהים נפתלתי".
הדעות  כלל  תמצית  הם  רבנן  דברי   .6

האחרות: השלום הכרחי לקיום העולם.

ה. ערך השלום במקורותינו
1. אמר ר' יהושע: גדול הוא השלום, ששמו 
של מקום קרוי שלום. שנאמר: "ויקרא לו 
ה' שלום" )שו' ו,כד(" )במדבר רבה יא,יז(. 
וראוי לציין שהמילה שלום מצויה בתורה 

עשרים ושש פעמים, כמניין שם הוי"ה.
עצמת  את  מדגיש  תנחומא  מדרש   .2
)וי'  זבח השלמים"  תורת  "וזאת  השלום: 

ז,יא, פרשת צו(.
עושים שלום  "גדולים שלמים", שהם  א. 
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בין ישראל לאביהם שבשמים.
ב. אמר רבי אליעזר הקפר: גדול השלום, 
עבודת  עושים  עצמן  ישראל  שאפילו 
מידת  אין  אחת,  חבורה  ועושין  גילולים 
עצבים  "חבור  שנאמר:  בהן.  נוגעת  הדין 

הנח לו" )הו' ד,יז(.
ג. אמר רבי לוי: גדול השלום, שאין חיתום 
ברכת כהנים אלא שלום, שנאמר: "וישם 

לך שלום" )במ' ו,כז(.
ד. אמר רבן שמעון בן גמליאל: גדול הוא 
בתורה  דברים  הקב"ה  שהכתיב  השלום, 
שלא היו אלא בשביל השלום". ואלו הן: 
מת  כי  יוסף  אחי  "ויראו  יעקב:  כשמת 
)בר'  יוסף"  ישטמנו  לו  ויאמרו  אביהם 
ואמרו  כ,טו(. מה עשו? הלכו אצל בלהה 
"אביך  לו:  ואמרי  יוסף  אצל  היכנסי  לה: 
ציווה לפני מותו לאמר. כה תאמרו ליוסף 
אנא שא נא פשע אחיך" )שם(. ומעולם לא 
ציווה יעקב מכל אלו הדברים כלום. אלא 

מעצמם אמרו דבר זה.
ה. אמר רבן שמעון בן גמליאל: כמה דיו 
משתפך, וכמה קולמוסין משתברין, וכמה 
עורות אבודים ]מעובדים[, וכמה תינוקות 
מתרצעין ]מוכים ברצועה[ ללמוד דבר שלא 
כתוב בתורה. ראה כמה גדול כח השלום. 
וכן אתה מוצא בשרה, כיוון שבאו מלאכי 
השרת לאברהם ואמרו לו: "למועד אשוב 
אליך כעת חיה" )בר' יח,יד(, באותה שעה 
"ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי 
היתה לי עדנה ואדוני זקן" )שם(, והקב"ה 
צחקה  זה  "למה  אלא  לאברהם  לא אמר 
שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי" 
)בר' יח,יג(. וכל כך למה? בשביל השלום. 

את  הקב"ה  כשיחזיר  הבא,  לעולם   .3
מחזירן.  בשלום  לירושלים,  הגלויות 
ישליו  ירושלים  שלום  "שאלו  שנאמרו: 
אוהביך" )תה' קכב,ו(. וכן הוא אומר: "הנני 

נוטה אליה כנהר שלום" )יש' סו,יב(.
4. גדול השלום, שהשם שנכתב בקדושה. 
אמר הקב"ה: יימחה שמי על המים בשביל 
להטיל שלום בין איש לאשתו )חולין קמא 
שבעלה  באישה  אמורים  הדברים  ע"א(. 
מקנא לה, שהוא מביא אותה אל הכוהן, 
מאררים,  מים  אותה  משקה  והכוהן 
שם  כולל  סוטה  פרשת  לתוכם  שנמחתה 
בין  שלום  השכנת  למען  זאת  כל  השם. 
איש לאשתו. וראו זה פלא: כשחוזר שלום 
הבית, חוזר שם השם, שנמחה על המים, 
לבית ששוכן בו שלום, וכאמור שם השם 

הוא שלום.
הבורא  אומר:  מקוצק  מנדל  מנחם  ר'   .5
עם  לבריתו  כאות  בקשת  בחר  יתברך 
וזה  הארץ,  על  מבול  ירד  שלא  האדם, 
וממים,  מאש  מורכבת  שהקשת  משום 
משלימים  בתוכה,  בשלום  שרויים  והם 
זה את זה ומשמחים את הלב. על כן נאה 

היא הקשת כסימן של שלום בעולם.
שלושה  אומר:  ממודינא  אליהו  ר'   .6

שלומות הן:
א. שלום בין האדם לבין עצמו.

ב. שלום בין האדם לאלוהיו.
ג. שלום בין אדם לחברו.

לא בכדי חותם התלמוד הבבלי את דבריו 
מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  "לא  במאמר: 
עוז  "ה'  שנאמר:  השלום.  אלא  ברכה 
לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" )תה' 

כט,יא(" )עוקצין עט ע"א(
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מאמר  בפניכם  להביא  מתכבדים  הננו 
של  מחברו  בר-מעוז,  דני  ד"ר  מאת  זה, 
בשנת  לאור  שיצא  תוחלת"  "ללא  הספר 
בתמר"  "אעלה  בהוצאת  תשס"ח/2008 
להביאה  ההזדמנות  על  שמחים  והננו 
זו, שעיתון  לידיעת הציבור פרשה כאובה 
"אפיקים" ופעיליו היו מעורבים במאבק 

להגנת זכויות בני תוחלת.   
     מערכת "אפיקים"

עקורי  פרשת  את  מכירים  בציבור  רבים 
הפרשה  את  מכירים  מעטים  אך  כנרת 
תוחלת  כפר  ממקומו  נעקר  שבמהלכה 
חב"ד.  כפר  של  והרחבתו  ביסוסו  לטובת 
את  לסקור  איננו  זה  מאמר  של  עניינו 
הפרשה שסיפורה העצוב מתואר בהרחבה 
עקירתו  סיפור   - תוחלת  "ללא   - בספר 
ההתארגנות  את  לתאר  אלא   - כפר"  של 
כפר  מתיישבי  לטובת  הארצית  העדתית 

תוחלת בטרם נעקרו מכפרם.1
בשלהי  תוחלת  כפר  פרשת  של  ראשיתה 
של  התיישבותם  עם  העצמאות,  מלחמת 
הנטוש  הערבי  ביישוב  חדשים  עולים 
ָאזור  שבין  לבית-דגן  הסמוך  סאפריה, 
ממערב והעיר לוד ממזרח. הכפר סאפריה 
ערביות.  משפחות  כ-200  בשעתו  מנה 
המלחמה  במהלך  מתושביו  התרוקן  הוא 
להרחיק  שנועד  "דני",  מבצע  בעקבות 
הלגיון  כוחות  את  רמלה-לוד  ממרחב 
הירדני שאיימו על תל-אביב, ולהרחיב את 
האוכלוסייה  בריחת  לירושלים.  הפרוזדור 
מציאות  יצרה  מהכפרים  הערבית 
השפלה:  של  זה  באזור  חדשה  גיאוגרפית 
להתיישבות,  רחבים  שטחים  בו  נפתחו 
שיעשו לעיבוי קו הגבול במותניים הצרים 

של המדינה הצעירה. 
החמישים  שנות  ובמהלך   1949 בשנת 
הגיעו אל הכפר הנטוש סאפריה והתבססו 
בהריסותיו שתי קבוצות מתיישבים, שהיו 
לפותות זו בזו עד מחנק. הקבוצה הראשונה 
המזרחי"  "הפועל  ביוזמת  למקום  הגיעה 
היישר ממחנות העולים, ומעט אחרי בואם 
1  המאמר מבוסס על ספרו של דני בר-מעוז, ללא 

תוחלת - סיפור עקירתו של כפר, בהוצאת "אעלה 
בתמר", תל-אביב, 2008.

הופיעה במקום קבוצת מתיישבים נוספת 
שהגיעו  מרוסיה  פליטים  חב"ד,  מחסידי 
יצחק  יוסף  האדמו"ר  בהוראת  ארצה 
לחב"ד בארץ  רוחני  בכוונה להקים מרכז 
הקבוצות  ששתי  לציין  למותר  הקודש. 
בין  תיאום  כל  ללא  הכפר  לאותו  הגיעו 

המוסדות המיישבים.
"הפועל  מתיישבי  עברו   1953 בשנת 
המזרחי" לכפר צפריה, שנבנה עבורם מצפון 
למסילת הברזל הסמוכה לסאפריה, ואילו 
הנטוש,  הערבי  בכפר  נשארו  חב"ד  אנשי 
מרכז  את  רב-שנים  בתהליך  הקימו  שבו 
מאנשי  מקצת  ברם,  בארץ-ישראל.  חב"ד 
"הפועל המזרחי" בחרו להישאר במקומם 
ולא לעבור יחד עם חבריהם למושב החדש. 
בסאפריה  שנותרה  זו  מצומצמת  לקבוצה 
הצטרפו במרוצת השנים, משפחות שהגיעו 
"הפועל  מאנשי  ורכשו  באקראי,  למקום 
המזרחי" את הזכות להתגורר בבתים שפינו 
החדש  למעונם  שעברו  בעת  האחרונים 
מהמשפחות  ניכר  חלק  צפריה.  במושב 
החדשות הגיעו בשיטת "חבר מביא חבר", 
משפחה  וקרובי  מכרים  ובאו  נקבצו  וכך 
עמך  וסתם  הראשונים,  המתיישבים  של 
ישראל שנדדו מהכא להתם בחיפוש אחר 
מדינה,  ראשית  של  בימים  מגורים  מקום 
וכולם יחד היוו את הגרעין שממנו התגבש 
רוב  תוחלת.  כפר  של  החברתי  ההרכב 
לצד  החדשים  המתיישבים  של  מניינם 
כפר חב"ד היו מבני תימן ומיעוטם יוצאי 

אירופה.
להרחיב  זה  במאמר  הכוונה  אין  כאמור, 
בהשתלשלות המאורעות שהביאו לעקירת 
הכפר ורק נסתפק בציון העובדות הבאות: 
פרץ  הקודמת  המאה  של  ה-60  בשנות 
מתיישבי  בין  ומתמשך  ארוך  סכסוך 
ועניינו  חב"ד  כפר  מתיישבי  ובין  תוחלת 
זכות בנייה במקום ואדמות מריבה; בשנת 
את  ישראל  מקרקעי  ִמנהל  הקפיא   1966
תוכנית הִמתאר של כפר תוחלת ואף הביא 
להפקעת אדמה חקלאית חכורה שהחזיקו 
אותת  למעשה  בכך   - תוחלת  אנשי  בה 
הִמנהל על כוונת הרשויות להביא לחיסולו 
מחסידיו  שז"ר,  זלמן  הנשיא  הכפר;  של 

המובהקים של הרבי מליובאוויטש, סייע 
במאבקם  חב"ד  לאנשי  הקלעים  מאחורי 
זר  כנטע  בעיניהם  שנתפסו  שכניהם  נגד 
בין- ועדה  נתמנתה   1966 בשנת  בגבולם; 
ולבסוף  המדוכה  על  שישבה  משרדית 
של  קיומו  להמשך  מקום  שאין  החליטה, 
לכפר  להצטרף  תושביו  ועל  תוחלת,  כפר 
ולעזוב  פיצויים  לחילופין לקבל  או  חב"ד 
בני  השביתו   1967 בראשית  המקום;  את 
תוחלת את כפרם ויצאו לשבות בהמוניהם 
שארכה  שביתה  הכנסת  בניין  מול 
כחודשיים ימים; בלחץ דעת הקהל הוקמה 
ועדה מיוחדת בכנסת בראשות יו"ר ועדת 
לדון  סורקיס  אליעזר  הכנסת  של  הפנים 
בנושא, והתושבים התרצו ושבו לבתיהם; 
בשנה זו פרצה מלחמת ששת הימים ודעת 
הקהל בישראל הייתה נתונה אז לעניינים 
נדחקה  תוחלת  ופרשת  עולם  של  שברומו 
ועדת  עבודת  הציבורית.  התודעה  לשולי 
רב,  זמן  התארכה  הכנסת  של  הפנים 
וסופם  ממאבקם  נואשו  תוחלת  תושבי 
שנאלצו לנטוש את כפרם - חלקם שוקמו 
בשתי שכונות חדשות שנבנו עבורם בַאָזור 
את  ועזבו  פיצויים  קיבלו  וחלקם  השכנה 

המקום.
בניין  מול  הממושכת  השביתה  במהלך 
של  יוזמתם  בלטה   1967 בחורף  הכנסת 
להשתתף  בארץ  התימנית  העדה  פעילי 
במחאה הציבורית ולסייע כמידת יכולתם 
לבטל את רוע הגזרה שניחתה על אחיהם 
בני תוחלת. פעילי ציבור ממקומות שונים 
תימן  יוצאי  ומתנדבים  רוח,  אנשי  בארץ, 
נחלצו להתייצב לצדם, והוקמו שני ועדים 
אחד  הצלה  ועד  תוחלת.  למען  ציבוריים 
התארגן בירושלים. בראשו עמד יאיר עוז-
ויושב-ראש  החינוך  במשרד  מפקח   - ארי 
דוד  ולצדו  בירושלים,  התימנים  עדת  ועד 
וקהילות  עדת הספרדים  ועד  סיטון, חבר 
מזכיר  קיסר,  ושלום  בירושלים,  המזרח 
נוסף פעל  הסתדרות המורים. ועד ציבורי 
חבר  כהן,  עזרא  בראשות  המרכז  באזור 
טוביה  המשורר  רמלה,  עיריית  מועצת 
ושלום  "אפיקים",  עיתון  עורך  סולמי 
מנצור ממושב חדיד. הוועדים האלה יזמו 

התארגנות עדתית בפרשת כפר תוחלת
מאת ד"ר דני בר-מעוז
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כנסי הזדהות, שנערכו על-פי רוב ביישובים, 
בשכונות ובבתי-כנסת תימנים, ניסחו דפי 
הסברה והפיצו אותם ברחבי הארץ, ואספו 
את  שכילו  תוחלת,  תושבי  למען  תרומות 
ממונם בשביתה המתמשכת. שני הוועדים 
ייצגו  אשר  והם  ביניהם,  פעולה  שיתפו 
ומול הרשויות  את תושבי תוחלת בכנסת 
לחולשתו  עדות   - השונות  הממשלתיות 
לנהל  השכיל  שלא  הכפר,  של  החברתית 
הציבורית  המערכה  את  עצמו  בכוחות 
ונזקק לאישי ציבור מתאימים, שיֵדעו לבוא 

בדברים עם יושבי החלונות הגבוהים.
קבלתם של חברי הוועד הציבורי כנציגים 
לא  בכנסת  תוחלת  כפר  של  לגיטימיים 
ועדת  מחברי  והיו  מאליה,  מובנת  הייתה 
למשל  ככאלה.  לראותם  שסירבו  הפנים 
את  מצא  צימרמן  צבי  חבר-הכנסת 
כנוגדת  במאבק  הציבורי  הוועד  מעורבות 
את  "להזמין  והציע  העניין,  טובת  את 
מנגד  הציבורי".  הוועד  בלי  תוחלת  אנשי 
כי  בעובדה,  זר  מרדכי  חבר-הכנסת  הכיר 
אנשי תוחלת "הם אנשים פשוטים מאוד" 
ומולם עומדים "אנשים ערמומיים ביותר, 
חב"ד,  אנשי  הם  הלא   - פלפול"  מבחינת 
ולכן הציע להיענות בחיוב לבקשת תושבי 
להופיע  הציבורי  לוועד  להרשות  תוחלת 

כנציגם בכנסת
 על-מנת להבין את רחשי הלב של יוצאי 
בפרט  תוחלת  תימני  ושל  בכלל  תימן 
בימים  התקופה.  רוח  את  לזכור  יש 
הציבורית  לתודעה  הסכסוך  פרץ  שבהם 
בשסעים  הישראלית  החברה  התאפיינה 
של  קשות  ובתחושות  עמוקים  עדתיים 
אפליה וקיפוח בלבותיהם של בני "ישראל 
של  ההתגייסות  גם  תובן  מכאן  השנייה". 
עדות  יוצאי  ופובליציסטים  ציבור  אישי 
המזרח, שאינם תימנים דווקא, למאבק של 
תוחלת. כך למשל פעלו בוועדה הציבורית 
אליהו אלישר, נשיא ועד העדה הספרדית 
כחבר-כנסת  בעבר  ששימש  בירושלים, 
סיטון,  דוד  ירושלים;  עיריית  ראש  וכסגן 
חבר ועד עדת הספרדים וקהילות המזרח 
עיראק,  יוצא  שמעוני  חביב  בירושלים; 
חבר מועצת פועלי ירושלים ולימים חבר-
כנסת מטעם מפא"י, ויחזקאל זכאי, יוצא 
עיראק אף הוא, שכיהן כחבר הוועד הפועל 
חבר-כנסת.  לימים  והיה  ההסתדרות  של 
בעצרות  השתתפותם  הנמרצת,  פעילותם 
עם  שערכו  ההסברה  ופגישות  המחאה, 

הרימו  ציבוריים,  ומוסדות  ממשל  אנשי 
תרומה חשובה להטיית דעת הקהל למען 
העיתונות  את  גם  בהתאם  והזינו  תוחלת 
הכתובה, ובעיקר את הביטאונים העדתיים 
ששימשו  ו"במערכה",  "אפיקים"  דוגמת 
בשנות ה-60 כשופרות מחאה נגד מדיניות 
האפליה של עדות המזרח. בצד אלה גויסה 
למאבק גם מסורת ישראל, ופרשיות דוגמת 
"כבשת הרש" ו"כרם נבות היזרעאלי" נדלו 
מפנתיאון העוולות המקראי והושמעו מעל 

הבמות בעצרות המוניות ברחבי הארץ.
פרשת כפר תוחלת הפכה לקרדום לחפור בו 
לכל מי שששו לנגח את הממסד השלטוני, 
אשר הפך את רעיון מיזוג הגלויות לכלי ריק 
בעיצומה של השביתה  למשל,  כך  מתוכן. 
מול הכנסת תיאר ביטאון "במערכה" את 
"המאבק המתנהל מזה שנים בין מתיישבי 
כפר תוחלת יוצאי תימן עם שכניהם מכפר 
חב"ד 'האשכנזים' על זכותם להמשיך את 
חייהם על האדמה שנאחזו בה מאז עלותם 
לארץ". מלים אלה לקו במגמתיות ברורה, 
- אם  התגוררו  בהתעלמן מכך שבתוחלת 
כי כמיעוט - גם יוצאי אירופה, ואילו בכפר 
זו  למגמתיות  מרוקו.  יוצאי  נקלטו  חב"ד 
בחזית  תימן  יוצאי  של  עמידתם  תרמה 
המאבק והמצלמה, כך שקל היה לזהותם 
כצד החלש והנעשק בסכסוך מול "מוסדות 

הרשע" השלטוניים.
מכיוון שמפעלה החינוכי של תנועת חב"ד 
מן  היה  המזרח  מעדות  הנוער  בני  בקרב 
של  דובריה  כל  חטאו  לא  המפורסמות, 
בין  כמאבק  הפרשה  באבחון  תימן  עדת 
לבוא  שבחרו  היו  לתימנים.  אשכנזים 
היא  שלדידם  חב"ד,  תנועת  עם  חשבון 
בעלת נטיות בדלניות, והצביעו על הסכנה 
העמוקה הנשקפת ממנה לחברה בישראל 
ולכפירה  לצביעות  מטיפה  היותה  "בשל 
לדוגמה  היהדות".  של  יסוד  בערכי 
שבה  חב"ד  אווירת  את  הדוברים  תיארו 
מתחנכים רבים מצעירי תימן, והיא רוויה 
אחד  בקנה  עולות  שאינן  קדומות  בדעות 
עם היהדות שאינה חב"דית ובמיוחד עם 
והרי  הקדומה".2  ומסורתה  תימן  "יהדות 
תימן  בני  של  הלב  לרחשי  עדּות  עוד  לנו 
השונות  הגלויות  יוצאי  שבה  בתקופה, 
כור  של  בסודו  ובתמים  באמת  באו  לא 

ההיתוך.

אפיקים,  תוחלת",  עם  מזדהה  העין  "ראש    2

גיליון י"ט, 14.5.67, עמ' 2.

בחריפות  הצטיין  "אפיקים"  ביטאון 
את  לנשל  המגמה  את  והסביר  ביקורתו 
באושים  כפרי  מאדמתם  תוחלת  תושבי 
של ההתדרדרות החברתית בישראל. מצד 
ב"אפיקים",  נכתב  המתרס,  של  אחד 
כל  מרוכז  שבידיה  השפע,  חברת  ניצבת 
עושר האומה ומוסדות המדינה משמשים 
החלכאים  ניצבים  ומנגד  שרת,  ככלי  לה 
בידם.  מושיע  ואין  כל  חסרי  והנדכאים, 
בעטייה של המגמה הזו ההולכת ומחריפה, 
קבעו עורכי "אפיקים" בדאגה, צמחה גם 
הפרשה של שלילת אדמות החּולַה מאנשי 
קריית-שמונה, ועתה כלתה הרעה גם אל 

בני תוחלת.3 
התימנית  העדה  דוברי  של  הביקורת  ִחצי 
כוונו גם נגד העיתונות הארצית, שפה ושם 
נתפסה בעיניהם כמגויסת מטעם. הסופר 
העיתונות,  נגד  חוצץ  יצא  מדינה  שלום 
שבחרה להציג עמדה "כה חד-צדדית וכה 
ביחסים  לדון  בבואה  כדרכה  סלפנית" 

הבין-עדתיים בישראל:
הקוראים  בעיני  חול  זריית  של  זו  שיטה 
מגמתה  שכל  מובהקת  מגמתית  ובכתיבה 
להכשיר בעיני הציבור הרחב מעשה עוולה 
אפשרות  העשוקים  מן  ולמנוע  ונישול, 
שאלות  מעוררת  הקהל,  דעת  עם  מגע 
מהו  כאן?  קורה  מה  ביותר.  חמורות 
מדעתם  מקצועיים  עיתונאים  שמוציא 
האתיקה  מכללי  גסה  כה  חריגה  כדי  עד 
המקצועית? ... אין ספק כי אין התנהגותם 
הבין-עדתיים  היחסים  לשיפור  תורמת  זו 

אלא להיפך. ...4 
לביקורת זו היה על מה לסמוך. כמה וכמה 
אם  בין   - הארצית  בעיתונות  מהכותבים 
הלכו שבי אחר המפעל המרשים של כפר 
עניין  בעלי  על-ידי  כּוונו  אם  ובין  חב"ד, 
והשפעה - נקטו עמדה חד-צדדית. "אנשי 
ותמימים",  ישרים  כפר חב"ד הם אנשים 
מוכנים  "הם  להתרחב",  רק  רוצים  "הם 
הסרבנים",  תוחלת  תושבי  את  לפצות 
הרעועים  תוחלת  שבנייני  ייתכן  "לא 
ישמשו מטרד לקידום כפר חב"ד שבנייניו 
וכהנה  כהנה  ועוד  ומפוארים",  מטופחים 
החסידים  של  בתוכניתם  שתמכו  מילים, 
לבסס את כפרם על חשבון כפר תוחלת.5 

3  "תזכורת לחומדי כפר תוחלת", אפיקים, גיליון 

י"ז, 14.12.66, עמ' 2.
4  שלום מדינה, "בעיית תוחלת - שאלה לאומית", 

אפיקים, גיליון י"ח, 24.3.67, עמ' 2. 
 - תוחלת  ללא  "קרבות  לימור,  מיכה  ראה:    5
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את הנופך העדתי לסכסוך הוסיפו דווקא 
לתמוך  שהתנדבו  חיצוניים  גורמים 
במאבקם של אנשי תוחלת, בעיקר מתוך 
עיקר  את  עצמם  על  שעמסו  תימן,  בני 
הנטל של המאבק. חריפים במיוחד היו בני 
המושבים התימנים אחיעזר, חדיד וברקת, 
שבאיגרת מחאה לתנועת המפד"ל הם גינו 
את אוזלת ידה ואת אי-התערבותה לטובת 
לפרוש משורות  איימו  ואף  תוחלת,  אנשי 

המפלגה:
העדה  של  גדול  ציבור  ישנו  במפד"ל 
התימנית, ואם אנשי תוחלת יהיו התקדים 
הראשון בקיפוחם מקרה זה ישמש אכזבה 
מלהמשיך  עדתנו  בני  לכל  רתיעה  ואף 
... לכן כדי שיהיה ברור  כחברים במפד"ל 
אנו  ספק,  הסיר  וכדי  המפד"ל  לתנועת 
כאיש אחד  פנקסי החבר שלנו  נחזיר את 
מתנועת  כפורשים  עצמנו  את  נראה  ובזה 
מעל  לאלתר  תתערב  לא  באם  "המזרחי" 
דוכן הכנסת ותביע התנגדותה לחיסול כפר 

תוחלת ללא כל תנאי.6
עמידת תימני תוחלת בחזית המאבק היא 
רגשנית  ולשון  זו שהניבה תחושות קשות 
בדבר הפליה עדתית. כאשר נשאלה אחת 
חב"ד  אנשי  את  מניע  מה  תוחלת  מנשות 
לדחוק אותם מהכפר, היא ענתה בפשטות 
תוך שהיא מצטטת לדבריה את החסידים: 
יש  אכן  המקום".7  את  לטהר  "צריך 
אך  המתלהמת,  הרטוריקה  מן  בדברים 
צד  וכל  המילים  הושחזו  המאבק  בלהט 
עשה שימוש בהתבטאויות ובניסוחים לא 

מעודנים של הצד השני.
כאמור, מאבקם של בני תוחלת לא הועיל 
ממושך,  בתהליך  מכפרם  שנעקרו  וסופם 
ולסיום מתבקש לערוך את  וכואב.  מייגע 
תוחלת  פרשת  בין  המתבקשת  ההשוואה 
ופרשת עקירת תימני כנרת - ח"י שנים חיו 
לקבוצת  בסמוך  תימן  יוצאות  משפחות 
כנרת. הן שהו שם בתנאי מגורים שאינם 
ראויים למגורי בהמה, עד שחברי הקבוצה 
גירשו אותן מהמקום. ח"י שנים חיו תושבי 
מטים  נטושים  ערביים  בבתים  תוחלת 
עיתון  גם   .12 עמ'   ,20.11.66 מעריב,  בתוחלת," 
את  סיקר  כאשר  בחד-צדדיות.  לקה  "למרחב" 
מאבקם של תושבי תוחלת נגד הסיפוח לחב"ד העדיף 
להדגיש את עמדת המצדדים בסיפוח והתעלם כמעט 
לחלוטין מדעת הרוב, ראה: "תושבי תוחלת נאבקים 

נגד צירופם", למרחב, 29.1.67.
6  גנזך המדינה, ג-6207/10.

7  שלמה גרודז'נסקי, "תוחלת על רגל אחת", דבר, 
.16.3.67

ליפול, עד שפונו מבתיהם בכוחם של הון 
האחרון  העוול  עבר.  לכל  ונפוצו  ושלטון 
גדול מהראשון. תימני כנרת נעקרו בימים 
תוחלת  שתושבי  בעוד  מדינה,  טרם  של 
מדינה,  מוסדות שלטון של  על-ידי  נעקרו 
נאורה  כמדינה  להתנהל  המתיימרת 

ומתוקנת. 
יושב-ראש   - חבר הכנסת מרדכי סורקיס 
ועדת הפנים של הכנסת, שליווה את הפרשה 
אמר  התושבים,  אחרון  של  לפינויו  עד 
בכאב: "משונה שכל מוסדות ההתיישבות 
עשו  החקלאיים  הגורמים  וכל  במדינה 
לזרוק חקלאים מיישובם".8  כדי  יד אחת 
ברמלה  השלום  בית-משפט  שופט  הגדיל 
להעלות  "אין  באומרו:  לעניין  שנדרש 
ינושלו  שנים  עשרות  שלאחר  הדעת,  על 
אנשים אלה ממקום מגוריהם או פרנסתם, 
רק מהסיבה שמבקשים לצרף את אדמות 
השכן".  חב"ד  כפר  לאדמות  תוחלת  כפר 
נאמנה  משקפים  וספיחיה  הפרשה  אכן 
שמה  המשפט  "ְמקום  קהלת:  מאמר  את 
הֶרשע".בסאגה הזאת? האם קולם נשמע? 
האם על כולנו להירשם בבתי המדרש של 
חינוך  לילדינו  להקנות  כדי  המעיין"  "אל 

נורמלי?
לעניות דעתי, בנושאים העומדים ברומו של 
המזרחים  של  משקלם  הישראלי,  העולם 
חברי  מעט  לא  יש  משקל.  פחּות  באומה 
במפלגות  ואם  בש"ס  אם  מזרחים,  כנסת 
או  שהכנסת  לזכור  עלינו  אך  האחרות. 
הממשלה הם רק שני מוקדי כוח בחברה 
עצמה,  רבי  כוח  מוקדי  יש  לצדם  רגילה. 
של  קולם  ושם  הדברים,  נחתכים  שבהם 
העיתונות,  כגון:  נשמע,  לא  המזרחים 
האקדמיה, עולם המשפט ועולם העסקים. 
בארצות הברית נשאל עיתונאי מהו כוחו 
של הנשיא? להפתעת השואלים, השיב כי 
בתוך וושינגטון יש ממלאי תפקידים, כגון 
בחוטים,  המושכים  ויש  והשרים,  הנשיא 
כלומר אנשים שכוחם רב, אך הם נעלמים 
להם  קוראים  באנגלית  הציבור.  מעיני 
וממלאי  המחליטים,  הם   .CABAL

התפקידים מבצעים את החלטותיהם.
אחיי, הגיעה השעה שאנו, המזרחים, נבנה 
בהם  שיושבים  חזקים,  כוח  מוקדי  לנו 
שימשכו  מזרחי,  ממוצא   CABAL אנשי 
בחוטים ויקבעו את גורלנו. מי ייתן ונצליח 

לעשות כן.

8  ארכיון הכנסת, פרוטוקול מיום 10.1.67.

ּכַַּמּבּול ֲאנִי ּכְֹנחַ
טוביה סולמי 

ּכַַּמּבּול ֲאנִי ּכְנַֹח 
וְִׁשיָרִתי ּכְיֹונָה 

וְֵאין ָמנֹוַח. 
 

ְמבּוכָה 
ִמי אֹויֵב 

ּוִמי אֹוֵהב 
ּכִַּׁשּכֹור נָנּוד 

ּכֵַּתיָבה נָׁשּוט 
ַאּיֵה ּגֹולָה? 

ַּבּלֵב.

וְֵאיזֶהּו ַּביִת?
נִּכּור ָסִביב,

ּבֶָחזֹון נָפַל ָרזֹון 
ָהָרצֹון ָהיָה לָצֹון. 

ִמי ְמִׁשיַח ֶׁשֶקר
ּוִמי ֵמִׂשיח לְֻתּמֹו: 

ָׁשלֹום ָׁשלֹום, 
ַהּנִיחּו ָמגֵן וֶָחֶרב!

ְּתֵמַהנִי
ִאם ֵאין ָׁשלֹום ַּבּיַעַר

וְֹלא ָהיָה  ֵמעֹודֹו
ֲהיְִהיֶה?

 
וֲַאנִי ּבֹוכֶה 

עַל ֶׁשָהיָה וְֵאינֶּנּו,
נֱֶאלָם ֶאל מּול 

ֶׁשּיְֶֹשנֹו וְֹלא ָהיָה, 
ָחֵרד 

ֵמֲאֶׁשר יָבֹוא ָמָחר 
וְֹלא ָהיָה ֶאֶמׁש 

וְֵאינֶּנּו ַהּיֹום.
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אני  אדוני.  הראש,  לך  יסתחרר  "שלא 
אפילו  שתדע,  כדאי  אבל  אותך,  אוהבת 
למענך לא אהיה ערביה" )עמ' 80(, אומרת 
ענת לזאב אפשטיין, גיבור ספרו של סמי 
לה  עונה  זאב  בטרפלגר".  "יונים  מיכאל, 
ביובש שיש בעולם קרוב למאתיים מליון 
ערביהי,  לעוד  זקוקים  ואינם  ערבים, 
אותך  יכריח  לא  אחד  אף  "הרי  ומוסיף: 
לא  אנחנו  להיות.  תרצי  שלא  מה  להיות 
)עמ' 80(. ענת  זהויות"  עוסקים בהנדסת 
אלא  בזהותה  רק  מדובר  שאין  אומרת 
זהותו,  היא  מה  זאב  של  בהכרעתו  גם 
ערבי"  של  אשתו  אהיה  "לא  ומצהירה: 
זהותו  על  אינו אומר דבר  זאב   .)80 )עמ' 
וזהותה ורק מסביר ש"הערבים מתמודדים 
אוכלוסין,  התפוצצות  של  בעיה  עם 
)עמ'  הטבעיים"  המשאבים  את  שטורפת 
80(. בהמשך הספר נאלצת ענת, הנישאת 
המתהדקים  קשריו  עם  להתמודד  לזאב, 

עם אמו הפלסטינית, נִַּבילָה.
בבית  כשלמד  לכן,  קודם  שנים  מספר 
אמו  ִריָבה,  לזאב  גילתה  התיכון,  הספר 
למעשה  שהוא  הזמן,  אותו  עד  היחידה 
בשנת  בביתו  שננטש  פלסטיני  תינוק 
על  "ההגנה"  של  ההתקפה  בעת   1948
מועט  זמן  בחיפה.  הערביות  השכונות 
לבית  ובעלה  ריבה  נכנסו  הקרבות  אחרי 
עם  יחד  התינוק  את  וקיבלו  הפלסטיני 
עולמו  את  קורעת  זאת  תגלית  הקירות. 
לשואה  שני  דור  אינו  פתאום  זאב.  של 
ואינו יתום מלחמה מאפרים אביו היהודי 
אלא דור שני לנַּכְָּבה הפלסטינית. הֵמספר 
היה  הילדים  בגן  בהיותו  כבר  כי  מסביר 
"טו-טו-טו,  הילדים  שאר  עם  זאב  שר 
ומדמיין   )42 )עמ'  ימותו"  הערבים  כל 
בוגדניים,  נחותים,  כיצורים  הערבים  את 
שתיארו  כפי  ופרימיטביים,  מלוכלכים 
בצעירותו  שקרא  הילדים  ספרי  אותם 
בבגרותו.  שהכיר  ההיסטוריונים  ומחקרי 

על "יונים בטרפלגר"*
מאת אלמוג ּבֶַהר1

"צמאון  בהר,  אלמוג  של  הראשון  שיריו  ספר   1
בארות", ראה אור בתחילת 2008 בהוצאת עם-עובד. 
ספר סיפוריו הראשון, "אנא מן אל-יהוד", ראה אור 
"חוט  השני,  שיריו  ספר  בבל.  בהוצאת   2008 בסוף 
2009 בהוצאת  אור בשנת  יראה  מן הלשון",  מושך 

עם-עובד.

ועכשיו. כשהוא מגלה שהוא ערבי, מציפה 
והמחשבה  מעצמו,  סלידה  תחושת  אותו 
אני  "אז  היא:  בראשו  שעולה  הראשונה 
של  בן  לא  ואני   ]...[ אפשטיין  לא  בכלל 
אני  מאירופה.  באתי  לא  שואה,  ניצולי 

ערּבּוש, סתם ערבוש" )עמ' 42(.
זאב משכנע את עצמו לאורך שנים שאין 
והלימוד  ושהסביבה  ובמוצא  בגֵנים  דבר 
יהודי  עדיין  הוא  כן  ועל  העיקר,  הם 
וישראלי. הוא חש שאמו היהודייה, ריבה, 
אוהבת אותו, והוא משלים עם חיי השקר 
ועם איבוד הוריו הביולוגיים, שאפשרו לו 
במדינת  יהודי  להיות  של  היתרונות  את 
מתנפצת  זאת  השלמה  אבל  היהודים. 
את  לבקר  הפלסטיניים  הוריו  כשבאים 
בנם, וזאב מסביר לענת שאם יישא אותה 
לאישה יהיו לה חמות וגיס וגיסה ערביים, 
ערבים  ואישה,  "גבר  עליהם:  לה  וסיפר 
בני ערבים. ערבים עם פרצוף של ערבים, 
ענת,  ערבים.  של  באנגלית  דיבר  והגבר 
האמיתיים  ההורים  הם  האלה  ההורים 
)עמ' 72(. אבל ענת לא קיבלה   "]...[ שלי 
היא  היחידה  שאמו  באמרה  דבריו  את 
ִריָבה, ניצולת השואה שאימצה אותו יחד 
סיני,  במלחמת  שנפל  אפרים  בעלה  עם 
"עכשיו  ובכלל:  אותו,  גידל  שלא  מי  ולא 
שטות  שום  ולא  ישראלי,  יהודי  אתה 

אחרת" )עמ' 73(.

ספרו של סמי מיכאל, "יונים בטרפלגר", 
הזהות  של  הן  זהויות,  של  גבולות  בוחן 
הזהות  של  הן  והישראלית  היהודית 
רבים,  במובנים  והפלסטינית.  הערבית 
גבולותיה של הספרות  גם את  הוא בוחן 
גם של הספרות  )ואולי  העברית הצעירה 
הפלסטינית הצעירה(. מרבית קוראיו של 
מיכאל, כמו גיבורו זאב, קראו מגיל צעיר 
שקשריה  ישראלית  ספרות  "בלהיטות 
עם האקלים האנושי במזרח התיכון הם 
)עמ'   "]...[ מקריים  כמעט  למדי,  רופפים 
85(. והנה קם לו סמי מיכאל, אשר אמנם 
קשריה של כתיבתו עם המזרח התיכון לא 
היו רופפים גם בעבר, וכותב המשך לנובלה 
פלסטינית, ובכך חוצה מחסום כמעט בלתי 

עביר עד כה בספרות הישראלית, ומבלבל 
את מנגנוני הלגיטימציה הפנימיים שלה.

"יונים בטרפלגר" הוא ספר המשך לספרו 
הסופרים  מחשובי  ּכַנַפַאנִי,  ַר'ַסאן  של 
לחיפה",  "השיבה  הגולים,  הפלסטיניים 
ששת-הימים,  מלחמת  לאחר  שנכתב 
בשנת 1969, ויצא לאור גם בלבוש עברי. 
שבו  הספרות,  של  הרב-שכבתי  המבנה 
טקסטים  על  למעשה  מבוסס  טקסט  כל 
אחרים הקודמים לו בזמן, מצריך לעתים 
שאינה  מפרכת,  ארכיאולוגיה  עבודת 
באפשרותו של כל קורא, ואשר לעתים גם 
היצירה  את  לחוות  כדי  מתחייבת  אינה 
הדיאלוג  שלפנינו  במקרה  אבל  כשלמה. 
לפני  גלוי  שהוא  בשעה  הטקסטים,  בין 
מונחים  הספרים  ששני  ובשעה  הקורא 
לפניו, מעשיר מאוד את הקריאה ומאפשר 
לכל אחד מן הטקסטים להאיר את רעהו 
באופן החושף משמעויות רבות ואפשרויות 
לדיבור בין הזהויות הלאומיות והאישיות 
השונות, וראוי היה שיודפסו שתי היצירות 
בכפיפה אחת, מעשה שיהיו לו משמעויות 
רבות הן בדו-שיח הספרותי שבין היוצרים 
חוץ- תרבותית  כאמירה  הן  והיצירות 
ספרותית, מעשה שיהפוך בכל מקרה את 

שתי היצירות למרתקות הרבה יותר.
הפלסטינית,  ההתנגדות  סופר  כנפאני, 
פלסטיניים,  הורים  זוג  על  בספרו  מספר 
ונִַּבילָה אצל מיכאל(,  )ָרִשיד  וַספְיָה  ַסִעיד 
 1948 בשנת  לראמללה  מחיפה  שגלו 
והותירו בביתם בשכונת ַחלִיָסה תינוק בן 
לאחר  קצר  זמן  שאומץ  חודשים  חמישה 
מכן על ידי זוג פליטי שואה. כעבור תשע-
עשרה שנים, אחד-עשר יום לאחר כיבוש 
השטחים בידי ישראל, יצאו הפלסטיניים 
לעירם חיפה לראות את ביתם, את האם 
המאמצת של תינוקם ואת התינוק שהוא 
במדי  הבית  אל  המגיע  צעיר  גבר  עתה 

צבא.
האנגלית,  בשפה  והשיחה  זאת,  פגישה 
כנפאני  )אצל  זאב  בין  בפיצוץ  מסתיימת 
הוא נקרא דוב וַח'לְדּון, ואצל מיכאל זאב 
וַּבִדיר( לבין אביו. זאב מכריז בהפגנתיות: 
היא  הזאת  והגברת  לכאן,  משתייך  "אני 
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ואינני  אתכם,  מכיר  אינני   - ואתם  אמי, 
)כנפאני,  מיוחד"  רגש  שום  כלפיכם  חש 
עמ' 123(, ונענה מפי אביו: "אין עוד צורך 
הראשון  הקרב  רגשותיך.  את  לי  שתתאר 
שלך יהיה עם פידאי ושמו ח'אלד, וח'אלד 
הוא בני" )עמ' 123(. אחר כך, כשהוא יוצא 
באוזני  הפלסטיני  האב  מכריז  הבית,  מן 
עליו:  מוותר  שהוא  והבן  המאמצת  האם 
"אתם יכולים להישאר בינתיים בביתנו. זה 
דבר אשר יש ליישבו במלחמה" )עמ' 129(.

סמי מיכאל משתמש בפגישה של ההורים 
העלילה  את  ומוליך  כנפאני  אצל  ובנם 
עשרות שנים קדימה. הוא מחליט לצאת 
נגד הפשטות של ההכרזות החד-משמעיות 
זאב-בדיר,  הילד  ושל  רשיד  האב  של 
המסקנה  מן  הרחק  הספר  את  ומוביל 
אין  כאילו  כנפאני,  של  האנטי-פייסנית 
מוצא מלבד מאבק אלים. על כן הוא בוחר 
הפלסטיני  האב  של  הבטחתו  את  להפר 
את  ויהרוג  לפאדיון  יצטרף  השני  שבנו 
בנו הבכור שהיה ליהודי, והופך את האב 
ידי  על  הנהרג  כנפאני,  של  דמותו  לבן 
זה  ישראליים. בעקבות אירוע  מתנקשים 
מחליט הבן ּכִָרים להניח את נשקו ולעבוד 
ג'נין,  בעיריית  ראשי  כבישים  כמהנדס 

שאין לה תקציב לכבישים.
שעשה  המרכזי  העלילתי  השינוי  אבל 
מיכאל בעלילתו של כנפאני היה החלטתו 
זאת  אין  במרכז.  הנשים  את  לשים 
שספרו  מיכאל,  אצל  מפתיעה  תפנית 
"ויקטוריה" הוא אחד הרומנים החשובים 
על  גבר  שכתב  ביותר  והמשמעותיים 
החדשה.  העברית  בספרות  אישה  גיבורה 
ספיה- של  שאלתה  את  לקח  מיכאל 

נבילה אצל כנפאני, "אינָך מרגיש שאנחנו 
תורגמה  122(, שאלה שלא  )עמ'  הוריך?" 
אותה  ועורר  כנפאני,  אצל  זאב  לאוזני 
שתי  ברומן  מקבלים  אנו  וכך  לחיים. 
אמהות עקשניות הקרועות באהבתן לילד 
אבל  ביניהן.  חילקה  שההיסטוריה  אחד, 
למשפט  שניגשו  האמהות  משתי  בשונה 
אצל שלמה, הן אינן מבקשות לשלול את 
ילדן זו מזו, אלא כל אחת מהן משקיעה 
אשר  אהבה  אהבתה,  עצמת  את  בילד 
"שתיהן  בראיון  מיכאל  של  תיאורו  לפי 
גבולות כדי  גבול אלא שברו  לא שמו לה 

להביע אותה".
הראשון  המפגש  אחרי  לרמאללה  בשובה 
נגרף  "הוא  כי  נבילה  מרגישה  בנה,  עם 

היהודייה,  של  חופה  אל  ונחת  בשטפון 
והיהודייה היתה המולדת האמיתית שלו, 
לא פלסטין ולא ישראל" )עמ' 57(. היכולת 
מעבר  לראות  האמהּות  של  המרגשת 
לשאלת המולדת ולהזדהות עם האמהֹות 
מיכאל  של  מבחינתו  היא  השני  בצד 
החלוקה  את  לשבור  היחידה  האפשרות 
הגברית הדיכוטומית של העולם לרשעים 
וכנפאני,  רשיד  על  המקובלת  ולקרבנות, 
ולמצוא דבר מה אחר. על כן הוא מקדיש 
הארץ  שהן  האמהות  "לכל  הספר  את 
הוא  כן  על  האנושי".  לגזע  המובטחת 
מעמת בספרו בין הנשיּות המביאה חיים 
לכאורה,  חיים.  הקוטלת  הגבריּות  לבין 
זאב  של  באישיותו  שימצא  היה  אפשר 
המוצא, כיוון שמצד אחד התברך בתכונות 
הגבריות הסטריאוטיפיות, ובעיקר שהוא 
פיזית הן בעושרו הכלכלי הגדל  הן  חזק, 
נבילה,  שמתפעלת  כפי  שני,  מצד  והולך. 
להקשיב  למד  ולכן  אישה  אצל  גדל  הוא 
לשפת  להקשיב  מסוגל  ויהיה  לנשים, 
ולא  אם  של  "חלומות  שלה,  החלומות 
חלומות של עבר שנבנה בדם ונהרס בדם" 

)עמ' 56(.
אבל חייו של זאב-בדיר הפלסטיני-יהודי, 
הם  והנשי,  הגברי  העולם  בין  המצוי 
בסופו של דבר טרגיים, והוא אינו מסוגל 
להוביל לפתרון אמתי, מלבד איזה חלום 
אוטופי על הקמת מרכז ישראלי-פלסטיני 
בקפריסין )טרנספר מרצון של מי שמאס 
בקשיי החיים בארץ הקודש?(. הוא נרתע 
הדרמטי- הלילי  המפגש  לאחר  מאביו 

טראומטי, ואילו אל אמו, שאצילותה נגעה 
מחויבות,  של  בעבותות  נקשר  הוא  ללבו, 
עמו  יוצרת  שהיא  מרגע  לה  נאמן  ונותר 
כפי  באביו,  ההתנקשות  אחרי  קשר 
שנותר נאמן גם לאמו היהודייה. מחויבות 
ונאמנות הן אולי שתי התכונות הבולטות 
באישיותו של זאב. לכן דמותו על פי רוב 

אינה מפתיעה או מרגשת.
בשונה מזאב, ארבע הנשים, שהן למעשה 
מאוד:  ומרגשות  מפתיעות  הספר,  מרכז 
כל  את  באהבה  לזאב  שהקדישה  ריבה, 
השואה,  לאחר  מחייה  שנותרו  השנים 
ואימצה אותו אל חיקה, מרגשת במיוחד 
ומתקרבת  כבה אט-אט  היא  בו  בתהליך 
אל מותה, וסופר עיראקי מחזיר אותה אל 
המילים ביידיש ומרחיק ממנה את העברית; 
הארץ  בת  והמשכילה,  החזקה  ענת, 

צאצאית  שאינה  הוותיקה,  האשכנזייה 
אל  בהתחברותה  מרגשת  שואה,  לניצולי 
מרגש  וכן  בה,  המסור  ובטיפולה  ריבה 
ש"חינכה"  כמי  עוברת,  שהיא  התהליך 
שלה  בהתמודדות  בצעירותו,  זאב  את 
עם ערביותו המתעוררת, המאיימת עליה 
מרשימה  נבילה  מאוד;  אותה  ומפחידה 
בשתיקתה  עוד  המתחילה  באצילותה, 
במאבק  בנה,  עם  הראשונה  בפגישה 
לאחר  בנה  עם  הקשר  את  לחדש  שלה 
שההיסטוריה בגדה בה, ובעלה ובנה ירקו 
את  לשתף  שלה  ובניסיון  אש,  זה  על  זה 
בקשר  וָסנָא,  ּכִרים  האחרים,  ילדיה  שני 
בהיקרעות  מרגשת  סנא  הבכור;  בנה  עם 
שלה, עוד מן הפרק הראשון, בין משיכתה 
בכנות  וכן  ממנו,  הדחייה  לבין  ליהודי 
בניגוד  ישראל,  מול  כפלסטינית  זעמה 

לרכות היחסית של נבילה וכרים.
בעולם  נע  מוסבר,  לא  נותר  זאב  רק 
הסיפור מבלי שנצליח להתחבר למנגנונים 
לבחור  לו  הגורמים  הפנימיים  הנפשיים 
פעם כך ופעם אחרת, אולי מכיוון שלמעשה 
הוא אף פעם אינו בוחר, אלא נשאר עם 
לכאורה  ונפשו  הכפולות,  נאמנויותיו  כל 
נותרת שלמה. המספר מנסה לשכנע אותנו 
כי "ככל שהדבר אפשרי, היה זאב משוחרר 
מכבליה של ההיסטוריה האישית הכפולה 
שלו" )עמ' 28(. מצד שני, כשאמו מספרת 
לו, שנה לפני גיוסו, את סוד לידתו, מסופר 
לנו שקיומו הוכפל לשתי ישויות נפרדות, 
בלתי- קרקוש  חייו  נעשו  ואילך  ו"מכאן 
פוסק, וסכנת ההתנפצות ריחפה מעליו בלי 
הרף" )עמ' 40(. המרחב של הסתירה שבין 
שתי האמירות הללו, שלכאורה יכול היה 
וגדולה  מורכבת  דמות  של  בנייה  לאפשר 
מן החיים, אינו ממלא תפקיד אמתי וחי 
ברומן, מכיוון שיש לאורכו תחושה שזאב 
חייו,  מהלך  את  נכון  אל  "מבין"  אינו 
עם  "בסדר  להיות  בניסיון  מתרכז  אלא 
כולם", ומתנהל בעולם בסוג של ניטרליות 

מפתיעה יחסית לעצמת סיפורו. 
זאב-בדיר  את  לבנות  שהקושי  דומה 
כדמות  הפלסטיני-ציוני  היהודי-ערבי 
שפה  בכל  גם  כמו  עברי,  בספר  שלמה 
היכולת  חוסר  את  בדיוק  מייצג  אחרת, 
בן- של  הפנימי  העולם  את  לדמיין  שלנו 
של  האפשרות  חוסר  ואת  שכזה  כלאיים 
שאי- מה  את  לייצג  והתרבות  השפה 
בסיסית  יסוד  הנחת  מהווה  אפשרותו 
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והתרבות  השפה  של  היטב  ומוטמעת 
הדרמטית- השיחה  בסצנת  רק  עצמם. 

טראומטית בחיפה בשנת 1967 בין ההורים 
לבין בנם, אותה ירש מיכאל מכנפאני, יש 
צוהר  לפניו  נפתח  לקורא תחושה שלרגע 
אמתי לעולם הרגש של זאב, אולי מכיוון 
נאמן  להיות  מסרב  הוא  זו  שבשיחה 
ופחדיו  ומניח לכעסיו  להוריו הביולוגיים 
שהדיכוטומיה  מכיוון  ואולי  להתבטא, 
שבין הזהות היהודית-ציונית לבין הזהות 
ולא  כחיצונית  בה  נשמרת  הפלסטינית 

כפנימית לנפשו של זאב. 
אף על פי שספרו של מיכאל פורץ גבולות 
מסוימים של זהות, גבולות אחרים נותרים 
בו, ומאפשרים לו להיקלט בספרות העברית 
בקרב  ספרותית  בלגיטימציה  ולזכות 
מספר  הספר  בישראל.  הליברלי  השמאל 
על מפגש בין שבֵעים, בין יהודים אשכנזים 
פלסטיניים  גיבורים  לבין  דניה  משכונת 
החברתית  הכלכלית  לאליטה  השייכים 
הדלות  את  מייצגים  שאינם  והתרבותית, 
והעוני של החיים בשטחים. ואף על פי שגם 
בהם נוגעות טרדות הכיבוש, ושניים מבני 
הישראלי- בעימות  נהרגו  אף  המשפחה 

משפחה  דבר  של  בסופו  הם  פלסטיני, 
בורגנית, הבן מהנדס והבת רופאה, והאמא 
למען  כדוברת  בכנסים  בעולם  מסתובבת 
הספר  ובסוף  העמים,  בין  והידברות  פיוס 

היא אף מבקשת ללמוד עברית. 
רבים  ליברלים  ישראלים  זה,  על  נוסף 
ישמחו לראות כיצד הפמיניזם של נבילה 
קשור למפגש שלה עם ישראל, וכיצד היא 
לצאת  ומחליטה  בעלה  מול  מתעצמת 
בעקבות  מחדש,  נולדת  וממש  ללמוד, 
בחיפה,  בבית  בנה  עם  הגורלית  השיחה 
יהרוג  שאחיו  בנה  על  בעלה  איים  בה 
באלוהים  נשבעתי  הרגע  "באותו  אותו: 
האישה  להיות  מפסיקה  שאני  ובשטן 
הצייתנית, האישה שמחליטים במקומה" 
)עמ' 117(. נבילה חדשה זו מבקשת גן של 
בעלה  שחלם  הקרב  שדה  את  ולא  פיוס 
את  עיצבה  גברית  "תרבות  אשר  רשיד, 
תודעתו. הוא צמח בארמון החלומות של 
שלוחמיה  מפוארת  אימפריה  הערבים, 
גיבורים עזי נפש" )עמ' 56(. נבילה מודיעה 
לילדיה: "אתם מדברים על אימפריאליזם 
ועל כיבושים ברבריים ]...[ אבל אין לכם 
מושג באיזו יד ברזל שולט הגבר באישה 
שההישגים  חושבת  אני  שלנו.  בכפרים 

מקורם  הדורות  לאורך  היהודים  של 
להתיישב  להם  הרשה  לא  שהעולם  בכך 
נשארו  תמיד  הם  שם.  ולהתנוון  בכפרים 
)עמ'  כפריים"  בין  כשישבו  גם  עירונים, 
120(. ה"נאורות" היהודית, שהיא עירונית 
ולא כפרית, פמיניסטית ולא שוביניסטית, 
מוצגת על ידי גיבורה פלסטינית, שאותה 
ככמעט  יהודי-ישראלי-עיראקי,  כותב 
מצדיקה את הכיבוש, שברוב טובו שחרר 
אותה כאישה משלטונו של הגבר )במקרה 
זה בזכות ההתנקשות הישראלית בבעלה, 

היא זכתה להיות אדם עצמאי(.
מיכאל  סמי  בחר  למה  השאלה:  ונשאלת 
לכתוב המשך לנובלה של כנפאני? בראיון 
למוסף "הארץ". הוא אומר: "הרעיון קסם 
לי. אם אסתכל על עצמי, הרי אני דומה 
ערבית,  בארץ  גדלתי  הזה.  הנטוש  לילד 
שארכה  טיסה  ולאחר  ערבית  אמי  שפת 
עם  בישראל  עצמי  מצאתי  שעות  כמה 
והערבים  לכאן,  שייך  אני  אחרת.  זהות 
ואילו  ישראלי,  ציוני  כעל  עלי  מסתכלים 
הישראלים מסתכלים עליי כמי שבא משם 

- עם מורשת, שפה ומנהגים של האויב".
אותו  שיתייגו  מעוניין  לא  מיכאל  סמי 
לב  אל  לחדור  הצלחתו  מזרחי".  כ"סופר 
המודרנית  העברית  הספרות  של  הקאנון 
גבולותיה  על  תיגר  קראה  ה"כללית" 
שקשריה  ישראלית  "ספרות  אותה  של 
התיכון  במזרח  האנושי  האקלים  עם 
 "]...[ מקריים  כמעט  למדי,  רופפים  הם 
הערבית  התרבות  עם  קשריו   .)85 )עמ' 
העבריים  הסופרים  לאחד  אותו  הפכו 
היחידים בארץ שתרגמו ספרות מן השפה 
שמעון  הסופר  הם  לו  )שותפים  הערבית 
והוא מן  בלס והמשורר פרץ-דרור בנאי(, 
היחידים שיכלו לצאת למסע תודעתי מעין 
זה, כבספר הזה, עם הספרות של העם השני 
ועם  הפלסטינאים,  הזו,  הארץ  לחלקת 
1948כשנת  שנת  של  ההיסטורי  הזיכרון 

נַּכְָּבה וגירוש, ולא רק של עצמאות. 
בשנת  לפרס  מעיראק  ברח  מיכאל  סמי 
1948 בגלל חברותו במפלגה הקומוניסטית. 
בלי  כפליט  לישראל  הגיע  כשנה,  לאחר 
כוונה להשתקע בה. הוא התיישב בחיפה 
שנותרו  הפלסטינים  בין  ניסנאס  בוואדי 
בעיר, כשנה לאחר הגירוש. את הקריירה 
בכתיבת  בבגדאד  החל  שלו  הספרותית 
העט  בשם  בערבית,  קצרים  סיפורים 
בחיפה,  בארץ  בה  והמשיך  מארד,  סמיר 

במפלגה  וכחבר  הפלסטינית  בעיתונות 
לעיתון  בראיון  לדבריו,  הקומוניסטית. 
"הארץ": "בעשרים השנים הראשונות שלי 
בארץ חשתי כיהודי ערבי שהיגר מעיראק 
בעברית,  חולם  אני  היום  אבל  לישראל. 
עצמי  את  מגדיר  ואני  בעברית  מתרגז 
פטריוט  ואני  עיראקי,  ממוצא  כישראלי 
כיצד  תיאר  הוא  ציוני".  לא  ישראלי, 
אחרי שנת 1955, כשהתאכזב מן המפלגה 
הפסיק  אותה,  ועזב  הקומוניסטית 
לכתוב ושקע בדיכאון קודר. הוא התחיל 
ספרות  כך  ואחר  הידרולוגיה,  ללמוד 
ממנו  נשרה  ולדבריו  ופסיכולוגיה,  ערבית 
הערביּות, ואילו "העברית פשוט חילחלה 
שלי.  הילדים  דרך  שלי  האוזניים  לתוך 
ובעצם  בעברית  שירים  ללמוד  נאלצתי 

אימצתי את התרבות של הילדים שלי". 
את הרומן הראשון שלו בעברית, "שווים 
ושווים יותר", פרסם בשנת 1974, כתשע-

עם  שלו  המשבר  לאחר  שנים  עשרה 
ארבעים  בן  כשהוא  בערבית,  הכתיבה 
הוא  שלו,  השביעי  ברומן  כאן,  ושמונה. 
פלסטיני  סופר  של  נובלה  להמשיך  בוחר 
בביירות,  לפניו  ומת  בעכו,  אחריו  שנולד 
שגלה מן הארץ בשנת 1948 עם משפחתו. 
בשכבות  חופר  הוא  הזה  ההמשך  דרך 
עליו  הקדומות של חיפה, העיר האהובה 
הקודמות  שכבות  בגדאד,  אחרי  ביותר 
חיפה  של  הערביות  מחיקת  של  לתהליך 
להימחק  אמורות  שהיו   ,48 במלחמת 
להישאר  היו  לארץ, אמורות  לפני שהגיע 
סמויות מן העין מתחת למּוצקּות ההווה, 
המסתבר עתה כשברירי. מיכאל, שבאופן 
חיפה"  ל"ייהוד  שותף  היה  פרדוקסלי 
בשנת 1949, מכשיל כאן את המהלך הזה 

וחושף את הרבדים הערביים של עירו.
מובן שאין זה המקרה הראשון בכתיבתו 
של מיכאל שנבחנים בו גבולות הישראליות 
את  גס  באופן  לחלק  אפשר  והערביות. 
כתיבתו בעברית לשלוש קבוצות: הרומנים 
הבגדאדיים, שהם אולי פאר יצירתו, "חופן 
על  הרומנים  ו"ויקטוריה";  ערפל"  של 
המפגש המזרחי-עיראקי עם הארץ, ובעיקר 
ושווים  "שווים  והאשכנזים,  הממסד  עם 
והרומנים  למים";  נושקים  ו"מים  יותר" 
הפלסטיני-ישראלי  המפגש  על  המספרים 
ועתה  בוואדי"  "חצוצרה  "חסות",  בארץ, 
גם "יונים בטרפלגר". בימים אלו ראה אור 
הרומן השמיני של סמי מיכאל, "עאידה", 
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העוסק בבגדאד של סוף המאה העשרים.
שכתב  רומן  הוא  בטרפלגר"  "יונים 
בו  אין  יהודי-ערבי.  מפגש  על  מזרחי 
חייל  למעט  מזרחיים,  של  דמויות  כמעט 
של  ביתה  דלת  על  רובהו  בקת  שהולם 
"גֵ'יש!  וצועק  זאב  של  הפלסטינית  אמו 
איפתחו! תפתיש!" )עמ' 89(. המספר טורח 
להדגיש כי "הערבית שבפי החייל הצועק 
של  מכורסמת  ערבית  מחוספסת,  היתה 
מארצות  ליהודים  בישראל  שנולד  דור 
ערב" )עמ' 90(. מיכאל קיבל את המסגרת 
מפגש  יצר  אשר  ּכַנַפַאנִי,  ַר'ַסאן  שקבע 
בין  וקלסי  סטריאוטיפי  ציוני-פלסטיני 
שואה  פליטי  בין  לפלסטינים,  אשכנזים 

לפליטי נכבה, בין צה"ל לפאדיון. 
של  הזדהותו  שמבהירה  כפי  אבל, 
ַח'לְדּון-דוב-ָּבִדיר- התינוק  עם  מיכאל 

הדיכוטומיות  שבין  בחרכים  זאב, 
נכנסים  והסטריאוטיפיות הללו  הברורות 
הספר  את  המציבים  והכאבים  הלבטים 
בפרספקטיבה מזרחית של זהויות שסועות 
לגילויו  מחּוק  ערבי  עבר  בין  הכושלות 
מתווכת  כשביניהם  בהווה,  הטראומטי 
השנאה העצמית. והרי איך אפשר לתמצת 
באופן סימבולי את הסיפור המזרחי בארץ 
טוב יותר מכפי שהדבר נגלה בדמותו של 
זאב: הוא ערבי שלמד יידיש )בסוף ספרו 
של ששון סומך, "בגדאד, אתמול", מסופר 
כי אחד הסופרים העיראקיים המרכזיים 
כיום בארץ, אולי סמי מיכאל, טען באוזני 
ללמוד  חבר שסיפר שהוא בדרכו לאולפן 
עברית, אי שם בראשית שנות החמישים: 
יידיש  ללמוד  לך  פתאום!  מה  "עברית? 
ישר" )סומך, עמ' 159(; הוא תינוק אבוד 
להוריו הביולוגיים, שפתם זרה לאוזניו, ולו 
הורים חדשים, מאמצים, שבאו מאירופה, 
מבקש  הוא  שואה;  פליטי  הזה  במקרה 
רגיל,  וישראלי  יהודי  להיות  מאודו  בכל 
מגלה,  הוא  מאוחר  בגיל  ורק  כולם,  כמו 
הילדים  ספרי  כל  את  קרא  שכבר  אחרי 
וספרי ההיסטוריה של האקדמיה, ופיתח 
המאפיינים  את  ודחק  לערביּות  שנאה 
אני  מאירופה.  באתי  "לא  שבו:  הערביים 

ערבוש" )עמ' 44(.

צאו וראו אם כן איך יכולה להתגלגל לה 
נוצרייה  ערבייה  הישראלית:  המציאות 
מחיפה תתאהב בנגן חצוצרה יהודי רוסי 
אחרי  לנישואין  מחוץ  תינוק  לו  ותלד 

אישה  בלבנון;  במלחמה  ימות  שהוא 
בריטית  מלכה  של  שם  בעלת  יהודייה 
ותעבור  הולדתה  עיר  בגדאד  את  תעזוב 
סערה  של  קצר  היסטורי  ברגע  לרמת-גן 
מוסלמי  פלסטיני  תינוק  מוסברת;  בלתי 
יינטש בביתו בחיפה בשנת 1948 ויאומץ 
מפולין  יהודיים  שואה  פליטי  זוג  ידי  על 
וייעשה בן של שתי אמהותיו; סופר יהודי 
בגדאד, שהתחיל את הקריירה שלו  יליד 
בערבית, יעבור לכתוב בעברית אחרי שנים 
וימשיך  בארץ,  בהידרולוגיה  עבודה  של 

יֹום ּגְלֹות ּתֹוחֶלֶת1
ֶאל ְמקֹום ַסנְֶהְדִרין יֹום ּגְלֹות ּתֹוֶחלֶת 

יֹוְׁשבֵי עַל ִמִּדין ָּתְמָהה ׁשֹוֶאלֶת 
ָּבְטלּו ַהִּדינִין ֵאיְך לְכַת נֹוכֶלֶת 

ִּדין ּבְלֵית ַדּיָנִין נַעֲנּו ִאּוֶלֶת 
ּכָל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל: ִאֲחלּו ּתֹוֶחלֶת 

זָעֲקּו ִׁשנְֲאּנִים ִמי לְָאח ּכֹה יָצֵר 
יְַחְטפָה ּגַם ָּבנִים יַעְְׁשָקה ִעיר ָחצֵר 

ַאף ּדְַבר ִראׁשֹונִים ָׁשכְחּו ֵׁשיְך נַאצֵר 
ָחְרבּו ִּבנְיָנִים ֵמָחִסיד ִמְתַּבּצֵר 

ּכָל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל: ִאֲחלּו ּתֹוֶחלֶת 

ָאז ּבְאֶֹהל ֵקדָר לֵיל ְמגּוֵרי ַאִחים 
ִמלְַבר ָרב ָהדָר מּול זְבּול ַהֵמִחים 

ִעם יְקּום נְִתַקּדָר ָאז ּפְֵאר ִמּפְָרִחים 
עַל ֲהדֹום ַהּנְֶאּדָר עַל עֲלֹות ִּפְרָחִחים 

ּכָל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל: ִאֲחלּו ּתֹוֶחלֶת 

ּדְָמעּו אֹוְקיָנֹוס וַי ְׁשָחִקים ָּבכּו 
עַל ֲחמֹוד ַאף ָחמֹוס ַּבְּׁשלָגִים ָטחּו 

ָׂשא ּדְָבָרְך עָמֹוס עַל עֲׁשּוק ָהָאחּו 
ֵאיְך ֲהלָכָה לְִרמֹוס עַל ֲחִסיִדים ָסחּו 

ּכָל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל: ִאֲחלּו ּתֹוֶחלֶת 

ּדַף לְָרב ּכֹה נִכְָּבד ַׂשר ְסדֹום ָרץ ֵהִחיׁש 
יָד ּבְעֵֶדן ִאַּבד ֹרב ּבְָרכֹות לִָאיׁש 

ּגַם ּגְבּולֹות ָחַמד ַּבּגְזֵלָה ִהבְִאיׁש 
לִי ַחַּב"ד ִּכְּמַחַּמד ָּבְך לְָבִבי יִָׂשיׂש 

ּכָל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל: ִאֲחלּו ּתֹוֶחלֶת 

1  השיר נכתב על-ידי המשורר טוביה סולמי, מפעילי
המאבק למען תוחלת, בימי השביתה מול בניין הכנסת.  

נובלה של סופר פלסטיני יליד עכו שגלה 
בבית  נטוש  פלסטיני  תינוק  על  לביירות, 

בחליסה.
*סמי מיכאל, יונים בטרפלגר, הוצאת עם 

עובד 2005, 262 עמ'.
)עאיד  לחיפה  השיבה  ּכנפאני,  ר'סאן 
אילא חיפא(, תרגם מערבית גדעון שילה, 
38 עמ', בתוך "החדרים האחרים - שלוש 
נובלות פלסטינאיות", בעריכת עמי אלעד-
בוסקילה, סדרת גשרים, הוצאת הד ארצי 

2001, 251 עמ'.
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קבר  יש  העין  ראש  של  העלמין  בבית 
שנים.  כחמש  מזה  מצבה  עליו  שאין 
באחת הלוויות עמדתי והתבוננתי בקבר 
ותהיתי: מי האיש הערירי הזה, שלא היה 
לו יורש, להציב על קברו מצבה? לימיני, 
עמד מורי ַחַסן ַאלַקִציר )הקצר, הנמוך(, 
שהחליט לספר לי את סיפורו הקצר של 

האיש שנטמן בקבר הזה:
אלַחַראץ'  חיים  קבור  הזה  בקבר 
)הסתת(. האיש הזה היה בין הראשונים 
שעלו במבצע "מרבד הקסמים", יחד עם 
עדיין  תקופה,  שבאותה  כיוון  משפחתו, 
לא שכרה "הסוכנות היהודית" מטוסים. 
השטיח,  על  ומשפחתו  הוא  כשהגיעו 
ניצֵל חיים את החשיכה והחביא באחת 
"מרבד  המכונה  השטיח,  את  התעלות 

הקסמים", וכיסהו בחול.
את  חיפשו  היהודית"  "הסוכנות  אנשי 
ב"סוכנות  אותו.  מצאו  ולא  השטיח 
מבוקה  בוקה,  הייתה   היהודית" 
לחלץ  כיצד  ידעו  שלא  כיוון  ומבולקה, 
את שאר יהודי תימן. כיוון שכך, החליטו 
מטוסים  לשכור  היהודית"  ב"סוכנות 
מ"מרבד  המבצע  שם  את  ולשנות 
כיוון  נשרים",  כנפי  ל"על  הקסמים" 
בעולם,  מסוגו  יחיד  שהיה  שהשטיח, 
בתקופת  חכמים  תלמידי  ע"י  ונארג 

המשנה, אבד ואיננו.
אך  זכרים,  בנים  חמישה  היו  לחיים 
גרו בראש-העין. הוא היה פועל  הם לא 
פשוט, שלא זכה לפנסיה, וחי רק מקצבת 
"הביטוח הלאומי". דירת החדר שחי בה 
כיוון  "עמידר".  לחברת  שייכת  הייתה 
חובו,  תפח  שכירות,  דמי  שילם  שלא 
במקום  שמא  שחששו  שבניו,  ונראה 
נערו  גדול,  בחוב  יזכו  בירושה,  לזכות 

חוצנם מאביהם.
אלמן  היה  וכבר  לגבורות  שהגיע  כיוון 
כעשרים שנה ואין מי שיטפל בו, מכיוון 
שילדיו היו מבקרים אותו רק בתקופת 

החגים, החליט ללמדם לקח. 
לילדיו שהוא עתיד  באחד החגים סיפר 
מלאה  חבית  גדולה:  ירושה  להוריש 
מטבעות זהב שגנב מתחנת המכס בדרכו 
"מרבד  והשטיח המעופף, המכונה  לעדן 
כיצד הגיע  הקסמים". חיים סיפר להם 
לידיו, ואמר שבצוואתו הוא עתיד לגלות 
ואת  החבית  את  החביא  היכן  להם 
המעופף,  השטיח  להפעלת  הסיסמה 
אחד  שכל  תנאיו.  אחר  שימלאו  בתנאי 
יום  עד  בשנה  ימים  חודש  אותו  יארח 
אוכל  יום  מדי  לו  יכינו  כלותיו  מותו. 
תימן:  יהודי  כמנהג  )תקרובת(  ו"ּגַעְלֵה" 
מרק  בצהריים  חלבית,  ארוחה  בבוקר 
בשר  יום  חמות,  ופיתות  ולְחּוח  וִחלְּבֵה 
צלוי  בשר  ויום  פרגיות  בשר  יום  עוף, 
ואגוזים,  ושקדים  צימוקים  )ַשוִיֵּה(, 
ונרגילה  "ַקאת"  של  )אגודה(  "ֻרּבְַטה" 
מוכנה לעישון, ובערב "ִעּגֵה" )שקשוקה( 
בגדיו  את  שיכבסו  ביקש  אף  וירקות. 
ויציעו את מיטתו, ובסוף החודש יגלחו 
ידיו  צפורני  את  ויעשו  ראשו  ְׂשער  את 

ורגליו )"מניקור" ו"פדיקור"(.
"מרבד  את  חיים  הוציא  החג,  במוצאי 
באורך  שטיח  ממחבואו,  הקסמים" 
מטרים,  ארבעה  וברוחב  מטרים  עשרה 
חוטי  גדילי  כנפותיו,  בארבע  גדילים 
הערב  חוטי  וגדילי  תכלת  בצבע  השתי 
בצבע לבן, ורקומות עליו המילים: "הנה 
כנשר יעלה וידאה ויפרוש כנפיו ]...[ אל 
יושבי תימן". חיים ביקש מבניו וכלותיו 
ונכדיו לשבת על השטיח המעופף, לחש 
מעל  לעוף  החל  והשטיח  הססמה,  את 

שמי ראש העין.
המשיך  ג',  שיכון  מעל  דאה  תחילה 
ה',  לשיכון  מזרחה  המשיך  ו',  לשיכון 
פנה מערבה לשיכון ב' ולשיכון ד', ושוב 
פנה מזרחה לשיכון א'. מעל בית העלמין, 
נכנס השטיח ל"כיס אוויר" ונעשה כעין 

צינור.
המחזה  את  ראה  השכנים  מילדי  אחד 
"מורי  לי:  ואמר  הביתה  אליי  ובא  הזה 
יש  אלקציר,  חסן  מורי  אלקציר,  חסן 

אנשים מגולגלים בתוך שטיח, ווי ]...[ ווי 
המחזה,  את  לראות  כשיצאתי  ווי".  ווי 
הספיק השטיח לצאת משיכון א' ולחזור 

לשיכון ג' דרך שיכון ב'.
לאחר הנחיתה, קיבלו ילדיו את תנאיו, 
לחיות  החל  והוא  ההסכם  על  חתמו 
בכבוד: בכל חודש, עבר לבֵית אחד מבניו. 
וגזזו  גילחו  כיבסו,  אפו,  בישלו,  כלותיו 
שיח'  כמו  חי  והוא  "קאת",  לו  וקטפו 

סעודי.
את  החזיר  וחיים  שנים  חמש  חלפו  לא 
נשמתו לבורא עולם. מיד בתום השבעה, 
ניגשו בניו לפתוח את הצוואה שהופקדה 
מפה  הייתה  בצוואה  דין.  עורך  בידי 
ועליה שרטוט של מקום החבית המלאה 
להפעלת  הסיסמה  וגם  זהב  מטבעות 

השטיח המעופף.
שהייתה  החבית  את  לחפש  יצאו  בניו 
מטר  עשרה  "מהבית,  במגרש,  קבורה 
לצד ים )מערב(, בין הגדר הצפונית לגדר 
הדרומית, במרכז, בעומק שני מטר". רק 
שבמקום  הבנים,  נזכרו  החפירה,  לאחר 
הזה היה "בור הספיגה" של בית השימוש 
אסלה  שהתקינו  לפני  המשפחתי, 
במקלחת. ואכן, החבית הייתה מלאה מי 
שופכין מצחינים ועל המכסה שלה היה 

כתוב: "ברוך מי שהחבית מידו".
האב  נקמת  הייתה  שזו  הבינו  הבנים 
נותר  שהשטיח  בעובדה  והתנחמו  בהם, 
השטיח  את  הבנים  הוציאו  בידיהם. 
ונשיהם  הם  עליו,  התיישבו  ממחבואו, 
סיסמת  את  לחש  והבכור  וטפם, 
ההמראה, והשטיח המריא לכיוון דרום, 

במסעו האחרון.
כך חתם מורי חסן אלקציר את סיפורו 
שבכניסה  הברזייה  לכוון  והלך  הקצר 

לבית העלמין.
לא  מדוע  אבל   ]...[ רגע  רק  רגע,  "רק 
הציבו מצבה לאביהם?" - צעקתי לעבר 

מורי חסן אלקציר.
והוא אלקציר השיב: "כי אביהם, חיים 
אלחראץ' ]...[ שכח לתת להם את סיסמת 

הנחיתה".

בעבר, בגליון אפיקים 130-131 בתשרי תשס"ט     1

עקב  חלקי,  באופן  הסיפור  פורסם   ,)2008 )אוק' 
תקלה. כעת, הוא מובא במלואו.

המסע האחרון של "מרבד הקסמים"
מן הספר "סיפורי תכזינה"1

מאת איתמר פנחס
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להאשים  אפשר  אי  המזרחיים  את 
המתירנות.  הזה,  המזיק  היבוא  בהכנסת 
האמור  מובהק  אשכנזי-מערבי  מוצר  זהו 
כביכול לבטא נאורות ורוחב דעת. אנחנו, 
אמותינו  בדל"ת  נשארנו  המזרחיים, 
כבר  באוזנינו  ששיננו  הפסוק  של  הצרות 
בינקותנו: "חוׂשך שבטו שונא בנו". בלשון 
גורם  בנו,  את  מעניש  שאינו  מי  פשוטה: 
לו נזק ברבות הימים, עד כי אפשר לומר 
ידענו  אנו  אויב.  היה  כאילו  נגדו  שפעל 
ושאר  פראית  שובבות  עצלות,  שבגין 
המבוגרים  קשה.  נענשים  רעות  תכונות 
שיטת  ה"פאלאקה",  את  זוכרים  בינינו 
הענישה שנהגה בתלמודי תורה ובבתי ספר 
בשכונות של אוכלוסיה מזרחית: התלמיד 
היה חולץ את נעליו והמורה מכהו בכפות 

רגליו במקל.
רשות  הקימו  האשכנזים  המדינה  מנהיגי 
הילד".  לשלום  "המועצה  בשם  מיוחדת 
אישיות  עומדת  ובראשה  מזלנו,  איתרע 
התקשורת,  בתחום  מאוד  מוכשרת 
איש  ביסודו  הוא  קדמן  יצחק  ד"ר  שכן 
רב  חיל  עשתה  הזאת  המועצה  תקשורת. 
בשנים האחרונות. היא העמידה את הילד 
בראש שמחתנו. הוא הנסיך לבית ישראל 
סבא, ולו אנחנו צריכים להשתחוות חמש 
פעמים ביום ולהעניק לו כל מחסורו ואף 

יותר מזה.
הנסיך אוהב את הפינוק הזה. הוא תמה 
של  מעמד  לו  מעניקים  המבוגרים  למה 
עריץ קשוח המקבל כל מה שהוא דורש, 
שאם לא כן, יבולע להם. הוא יזעיק את 
ורע  הילד",  לשלום  "המועצה  משמרות 
לילד.  לסרב  שהעזו  על  גורלם  יהיה  ומר 
והנה הנסיך נעשה מפלצת מפחידה בכוח 

סחיטה רגשית המודעת ליכולותיה.
הגישה  למקורות  הסוציולוגי  ההסבר 
יוצאי  הוא:  לידל  והמתרפסת  הסלחנית 
מחנות הריכוז הגיעו לארץ כשהם משוללי 
שנגזלה  ילדות,  ושמחת  נעורים  חדוות 
את  לרדוף  הצורר  החלטת  עקב  מהם 
נשבעו  הניצולים  חרמה.  עד  היהודים 
שנולדו בארץ,  שהילדים שלהם, הצברים 
שנמנע  מה  מכל  מונים  שבעת  יקבלו 

ברירה  בלית  הצטרפו  זה,  למהלך  מהם. 
שלא  מפני  מזרחי,  ממוצא  ישראלים  גם 
רצו שבניהם יקבלו פחות ממה שמקבלים 

ילדי האשכנזים.
של  לידתה  ערש  ובארה"ב,  באירופה 
אחרי  ממנה,  מכבר  זה  נסוגו  המתירנות, 
בשיא  גם  אגב.  דרך  נזקיה.  את  שראו 
ההצלחה של המתירנות בארצות המערב 
הגיעה לממדים שהגיעה  לא  היא מעולם 
אוהבים  שהישראלים  מפני  בישראל, 
כבר  שבאירופה  ואף  דבר.  בכל  להגזים 
נחלשה המתירנות כלפי הילד, אצלנו היא 

עדיין משגשגת.
להגנת  ב"חברה  החבר  מידידיי  אחד 
הניקיון  על  בקפידה  השומר  הטבע", 
כבן  שכשהיה  לי  סיפר  הציבור,  ברשות 
קרעי  מודעות  מלוח  תלש  שנים,  שמונה 
לרצפה. פתאום חש כאב  וזרקם  מודעות 
חד שפילח את אוזנו ופניו. לידו עמד איש 
מאותו  בחזקה.  לחיו  על  לו  שסטר  גבוה 
היום, נעשה שומר אדוק של ניקיון רשות 

הרבים.
והרי דוגמאות למתירנות חולנית בישראל:

אחד  לכיתה.  נכנסה  מחליפה  מורה   .1
התלמידים ניגש אליה ואיים עליה: "דעי 
לך שאנחנו יכולים לדווח עלייך". המורה 
נדהמה. הלוא גם דיווח שקרי של תלמיד 
להשעייתו  להביא  עלול  שלו  המורה  נגד 
המיידית מעבודתו. הורה עלול לפנות אל 
והיא תצא בכותרות צעקניות  העיתונות, 
דבר  שעשתה  בגלל  שהושעתה  מורה  על 

מה לתלמיד רך וענוג שלא עשה דבר. 
אחד  שהשליך  מעציץ  נפצעה  מורה   .2

התלמידים מקומה עליונה בבית הספר.
ידי  על  בפניה  הוכתה  אחרת  מורה   .3

תלמיד.
שאין  כיוון  להעניש,  אסור  למורים   .4
כל  שלו.  כבתוך  עושה  התלמיד  עונשים. 
צומצמו  התלמיד  של  והחובות  המטלות 
לכיתה  באים  תלמידים  למינימום.  עד 
בלי ילקוט, בלי ספר, בלי להכין שיעורים. 
מתחילת  בכיתה  מסמסים  התלמידים 
אחרי  רק  ללמד  מתחיל  המורה  השיעור. 
לשקט  להביא  ניסיונות  של  שעה  חצי 

השעה  ברבע  גם  הדבר  הוא  וכן  בכיתה. 
תלמידי  הישגי  והתוצאה,  האחרונה. 
ישראל צנחו למקומות האחרונים בעולם.

ילד מסתובב במרכול עם אמו, שולף   .5
וזורקם  ושוקולדים  במבה  של  שקיות 
לרצפה. אני שואל אותו מדוע הוא עושה 
זאת? הוא מסתכל עליי בפליאה: מניין צץ 
האיש ששואל אותי שאלה מוזרה כל כך? 
פריטים.  כמה  לעצמו  בוחר  הוא  לבסוף 
בקופה, אמו מתחננת שיחזיר את השקיות, 
מפני שאינה צריכים אותן, מפני שהן רעל. 

אך הילד בשלו. 
סיפורים  של  אחדות  דוגמאות  הן  אלה 
הפרוע  הישראלי  הילד  על  המצביעים 

והמתפרע. 
במדינה.  במנהיגות  תלוי  עושים?  מה 
לא בממשלה  ישראל,  ממנהיגי  איש  אבל 
אינו  אחרות,  ברשויות  ולא  בכנסת  ולא 
מעלה על דל שפתיו את ההצעה להחמיר 
הענישה,  סמכות  את  להחזיר  בעונשים, 
להרחיק את ההורים מבית הספר, להעניש 
בנעשה  מדי  יותר  המתערבים  הורים 
בבית הספר, ושמא לבטל כמה שנים את 
ועדי ההורים, מפני שלתוך ועדי ההורים 
מסתננים הורים בעלי מגמה אנטי-מורית 
חזקה, העושים הכול להכשיל את המורים 
בהם  נטבע  משהו  הספר.  בית  את  או 
בילדותם או בתת המודע שלהם נגד בית 
עולם המבוגר  והם מקדישים את  הספר, 
שלהם למלחמה במורים המסכנים, שכל 
רצונם להקנות דעת לילדי ההורים האלה, 
דברים  ולא  יוקרה  מאבקי  לא  לא.  ותו 

אחרים.
למה בישראל פוחדים מענישה? בסינגפור 
שייכנס  מי  למה?  בשכרות.  נהיגה  אין 
עונש  של  תיאור  ימצא  לאינטרנט, 
העבריין  בשכרות:  שנוהג  למי  מלקות 
נקשר אל לוח עץ כשעכוזו חשוף, ושוטר 
אין  שיכורים,  נהגים  אין  לכן,  בו.  מצליף 
תאונות קטלניות של נוער פרוע, אין צורך 
בשוטרים ובמאבטחים רבים לשמירה על 
מתי  מאליו.  כמעט  נשמר  הסדר  הסדר. 

נגיע לזה בישראל?
ואיפה המזרחים, הספרדים והתימנים?

מתירנות הורסת
מאת יוסף אבידור
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מאת: אחמד שאווקי
לחן ושירה: מחמד עבד אלוהאב

תרגם: נהוראי מ' שטרית*

 
הוי, שכנת הנחל! מזמר אני והנה משהו שמיועד אליי 

דומה לחלומות כמו הזכרונות שלך 

שיערתי בנפשי את אהבתך מתוך הגעגועים 
הזכרונות הם הלוא הד של השנים ההן

 
וכאשר עברתי על פני גני הפרחים בגבעה

הטובלת בירק, ייחלתי לעצמי לפגוש אותך
 

היא צחקה עם פניה ועם עיניה לעומתי
ואני קלטתי את נשימותיה מתוך נשמתך

לא ידעתי מעודי את העונג של חיבוק האהבה
עד שזרועי הקיפה אותך וסגרה עלייך

 
ופנייך פרחו ולבלבו בין כפות ידיי
עד שהסומק עלה על פניי מזוהרך 

ונכנסתי בלילותיי תחת כנפך בדמדומים שלפני השחר
ובבוקר מלא אור נשמתי מפיך נופת צופים 

 
השפה המדוברת, מפיותינו ממאנת לצאת החוצה

ואז עיניי הזמינו את שפת האהבה באמצעות עינייך
 

לא אתמול התארך הזמן ולא מחר
יתאסף הזמן, שהוא יום הגשמת רצונך. 

 

על השיר 
אחד  הוא  אלוואדי",  גאראת  "יא  השיר  מחבר  שאווקי,  אחמד 
תקופתו  בני  המשוררים   .)1868-1932( מצרים  משוררי  מגדולי 
הכולל את  הדיוואן  "נסיך המשוררים".  התואר  לו את  העניקו 
יצירותיו, "שאווקייאת", הוא בן ארבעה כרכים. השיר שלפנינו 
שהוא  אלוהאב,  עבד  מחמד  ידי  על   1927-1930 בשנים  הולחן 
אמן בפני עצמו, משורר, מלחין וזמר מן השורה הראשונה שקמו 
למצרים למן המאה השמונה-עשרה. הוא מת בשנת 1992 כאמן 
עבד  של  הרוחני  מורהו  היה  שאווקי  ושנים.  יוקרה  שבע  גדול, 

אלוהאב. 
שרבים  הזמר,  של  הגדולים  הלהיטים  אחד  להיות  זכה  השיר 
ייחסו לו בטעות גם את חיבור מילות השיר. השיר הושר והושמע 
האהובים  השירים  לאחד  והיה  גבוהה  בתדירות  ערב  בארצות 
ושפתו  העשיר  תוכנו  בשל  הן  המרגש  לחנו  בשל  הן  ביותר, 
השיר  את  שרה  פַירוז,  הידועה,  הלבנונית  הזמרת  המשובחת. 
ללחן  וקסם  רעננות  מקנה  המיוחד  שקולה  אלא  לחן,  באותו 

המקורי.
השיר בעל תשע סטרופות עם חריזה אחידה בסופן, אלא שבשל 
זו  חריזה  לשתיים.  שורה  כל  לחלק  נאלצתי  התרגום,  מגבלות 
עם  השיר  בניין  "קאפיית".  הקלסית  הערבית  בשירה  מכונה 
סגנון שירת משוררי  מזכיר את  בשורות ארוכות  ובתיו  חריזתו 

ספרד בימי הביניים.
השיר מדבר על אדם המבקר במקום קרוב לנחל מים. הוא רואה 
שם אישה, נמשך אליה ומדבר עמה. דבריו מעידים שהיו ביניהם 
שניהם  זיכרונות  את  בפניה  מעלה  הוא  בעבר.  רגשיים  יחסים 
מאותן שנים רחוקות, שנדמות לו כהד וכחלום. המחבר מחמיא 
יפה. הוא מדבר על  ואומר שהיא אישה  לאשה, "שכנת הנחל", 
עולות  העדינות  נשימותיה  כיפות.  אותן  מגדיר  אינו  אך  עיניה, 
מעומק נשמתה. היא שברירית עם סומק בלחייה. פיה מפיק נופת 
שהדיבור  כיוון  במבטים,  עמה  ששוחח  אומר  המשורר  צופים. 
האהבה,  שפת  שהיא  העיניים,  שפת  ורק  מגרונותיהם,  נעתק 
הנחל":  "שכנת  בהגשמת משאלת  מסיים  השיר  ביניהם.  גישרה 

מימוש אהבתה. 
וולטר בנימין ואמר בספרו "משימתו של המתרגם", שתרגום, אף 
אם יהיה מעולה, לעולם לא יביע בדיוק את מה שנאמר בשפת 
היצירה  כוונות  את  לקורא  להעביר  משתדל  המתרגם  המקור. 
ומשמעותה כהד של המקור. השתדלתי לעשות לילך בדרך הזאת 

בשיר שלפנינו, מתוך כוונה לספר את סיפור השיר. 
אני מבקש להודות למר סלים נפאע מספריית שפרעם על שהמציא 
שבו.  הקשות  המילים  בתרגום  עזרתו  ועל  השיר  מילות  את  לי 
לגב' איה עמאר מבקא אלגרבייה, סטודנטית  גם  נתונה  תודתי 

באוניברסיטת תל-אביב, על עזרתה בפירוש השיר.
מערבית  יצירות  בתרגם  עוסק  שטרית  מ'  נהוראי  *הסופר   

ומצרפתית ובכתיבת מאמרים וספרים.

יא גאראת אלוואדי - 'הוי שכנת הנחל'
שיר מצרי קלסי
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מבוא
רשויות  כ-250  בישראל  יש   2010 בשנת 
מקומיות לסוגיהן, כולל ביהודה ושומרון: 
מהן קטנות מהן גדולות, הן באוכלוסייה 
חזקות  ומהן  חלשות  מהן  בשטח;  הן 
חברתית-כלכלית; מהן בספר מהן במרכז 

הארץ; מהן יהודיות מהן לא-יהודיות. 
רשות  כל  של  העיקרית  המטרה  כידוע, 
שירותים  לספק  חברתית,  היא  מקומית 
הן  המקומיות  הרשויות  לתושביה. 
להפחתת  לפעול  החייב  ציבורי  תאגיד 
הכנסותיו  ולהגדלת  אחד  מצד  הוצאותיו 
כלכליות,  יזמות  באמצעות  גם  שני,  מצד 
ציבוריות  מידה  אמות  על  שמירה  תוך 
המגבילות את פעילותן. משום כך, ראשי 
גדולים  קשיים  בפני  עומדים  הרשויות 
בתפקוד היומיומי עקב דרישות התושבים 

לשירותים באיכות רבה יותר. 
את  בקיצור  לתאר  מבקשת  אני  להלן 
המשאבים העיקריים המיועדים לחלוקה, 
להציג את הבעיה שראשי הרשויות עומדים 
משרדי  שני  עמדת  את  אנתח  בפניהם, 
הממשלה המרכזיים, משרד הפנים ומשרד 
האוצר, וגם משרד התמ"ת. לבסוף, אדגים 
המקומי  הצדק  סוגיית  את  רואים  כיצד 
וחלוקת המשאבים בשני מקומות בארץ, 

חצור שבצפון וקריית-גת בדרום. 
מקרים  שיש  אומר  דבריי  בראשית 
אחרים  משתנים  לצד  אי-צדק  של  רבים 
אך  המשאבים,  חלוקת  על  המשפיעים 
מפאת קוצר היריעה, נעמוד עליהם רק על 
קצה המזלג. ועוד, תחושת אי-הצדק אינה 
תחושתם  הטבע  שמדרך  מפני  מוחלטת, 
של בני אדם בכל עניין אינה זהה. לכן אין 
בחלוקת  הצדק  בשאלת  להכריע  כוונתי 
להציג  אלא  המקומי  בשלטון  המשאבים 

את הטיעונים הנשמעים בעניין זה. 
תחרות על משאבים מוגבלים

הרשויות המקומיות מתחרות על משאבים 
מוגבלים, הן כסף הן קרקעות, והדבר מביא 
המגיע  הנתח  בשאלת  ביניהן  לסכסוכים 
להן מהכנסות המדינה, ובראשן הכנסותיה 
מדמי ארנונה, בעיקר מארנונה לתעשייה. 
לרשויות  מעניקה  המדינה  זה,  על  נוסף 

הממשלה  משרדי  מתקציבי  המקומיות 
מביא  והדבר  הפנים,  משרד  באמצעות 
המקומיות  הרשויות  ראשי  בין  לתחרות 
ההחלטות  מקבלי  את  לשכנע  בניסיונם 
שלהם  הרשות  שמצב  החלוקה  בשאלת 

מחייב להגדיל את הנתח המגיע לה. 
על  גם  מתחרות  המקומיות  הרשויות 
ואף  בהן,  והשימוש  קרקעות  הקצבת 
תובעות לספח אליהן שטחים של רשויות 
לתכנון  המקומיות  הוועדות  אחרות. 
בעניינים  גם  בזו  זו  מתחרות  ולבנייה 
אחרים: מי תקדים ליזום שכונות מגורים 
רוויות, מי תזכה לשנות את ייעוד הקרקע 
תבנה  ומי  ותעסוקה  לתעשייה  מחקלאי 
מוסדות חינוך אזוריים או מפעלי תיירות. 
מצד שני, הן מתחרות ביניהן גם בסילוק 
מפגעים משטחיהן או משטחים הסמוכים 
כגון:  אחרות,  רשויות  חשבון  על  להן 
הרחקת מקום איסוף אשפה אזורי, סגירת 
עולים  לשיכון  אתרים  סילוק  מחצבות, 
ועוד. תחרות זו מביאה לעתים לעימותים 

בין ראשי הרשויות. 
בחלוקת  חברתי-כלכלי  אי-צדק  תחושת 
זיכרון  זרז לסכסוכים.  המשאבים מהווה 
היסטורי שלילי וציפיות לעתיד בין רשויות 
מקומיות, בפרט שכנות, מעצימים תחושה 
לפתחם  רובצים  הללו  הסכסוכים  זו. 
החינוך,  )האוצר,  הממשלה  משרדי  של 
ועוד(,  התעשייה  התיירות,  הרווחה, 
בעיקר לפתחו של משרד הפנים, שתפקידו 
את  לספק  המקומיות  לרשויות  לסייע 
ולמנהל  לתושבים  היסודיים  השירותים 
הרשויות  בין  הסכסוכים  שלהן.  התקין 
מחייבים פתרון מהיר ומציבים את משרד 
ונדגיש  מנשוא.  קשה  אתגר  בפני  הפנים 
התקציב  של  הצודקת  החלוקה  ששאלת 
מן  הממשלה  משרדי  את  פחות  מעסיקה 
לתוספות  מקומיים  לחצים  למתן  הרצון 
בין  פערים  צמצום  באמצעות  תקציביות 

הרשויות המקומיות. 
ההכנסות  חלוקת  ברעיון  המצדדים 
טוענים שהמועצות האזוריות מקבלות מן 
המדינה שטחים נרחבים למשמרת לצורכי 
התפתחות בעתיד ושחלק מצורכי העתיד 

העירוניות  הרשויות  התרחבות  הוא 
בבד,  בד  האזוריות.  למועצות  הסמוכות 
בפיתוח  ציבור  כספי  משקיעה  המדינה 
בשטחים  לאומיים  ומוסדות  תשתיות 
צבא,  בסיסי  מקורות,  הללו:  הנרחבים 
בתי חולים, תחנות משטרה ועוד. ומאחר 
לחלק  הצדק  מן  ציבור,  בכספי  שמדובר 
רשויות  כמה  בין  ממסים  ההכנסות  את 
שבתחום  האזורית  ושהמועצה  מקומיות 
שיפוטה נמצא המוסד אינה צריכה להיות 
הנהנה בלעדית ממנו. לעומת זאת, הנהנים 
מתנגדים  הכנסות  המניבים  הנכסים  מן 
אחרות  רשויות  לשתף  הדברים  מטבע 
את  לשמר  ומעוניינות  ביניהן  בחלוקתן 

המצב הקיים.
מדיניות משרד הפנים

של  צודקת  חלוקה  להשיג  הכלים  אחד 
בין  גבולות  סכסוכי  ולמתן  המשאבים 
ועדת  מינוי  הוא  המקומיות  הרשויות 
גבולות שתפקידה לבחון את הגדלת שטח 
האחרונות  בשנים  רשויות.  של  השיפוט 
מינה משרד הפנים עשרות ועדות גבולות. 
מקומיים  לחצים  למתן  נוספת  דרך 
הסדרים  קביעת  היא  פערים  לצמצום 
לחלוקת ההכנסות בין רשויות מקומיות, 
רשויות,  בין  שותפויות  ייסוד  ידי  על  בין 
ותעסוקה,  תעשייה  לאזורי  מנהלות  כגון 
בלא  מניב  מאזור  הכנסות  בחלוקת  בין 

ניהול משותף. 
עד שנת 2000, הצעד היחיד שמשרד הפנים 
היה יכול לנקוט על פי חוק היה העברה של 
שטחי שיפוט מרשות לרשות. בשנת 2000, 
הוספת  ידי  על  העיריות  פקודת  תוקנה 
סעיף 9א, המסמיך את שר הפנים לאשר 
לחלק  מקומיות  רשויות  בין  הסדרים 
למגורים.  שלא  מארנונה  הכנסות  ביניהן 
תיקון זה חל רק על רשויות שיש ביניהן 
עוסק  ואינו  שטח,  וקבלת  שטח  העברת 
שאינו  הכנסות  חלוקת  הסכם  בשאלת 

קשור בשינוי תחומן של הרשויות. 
בשנת 2006, הורחבו סמכויות שר הפנים 
העיריות  לפקודת  9ב  סעיף  באמצעות 
במסגרת "חוק ההסדרים במשק המדינה", 
התקציב.  יעדי  להשגת  חקיקה  תיקוני 

חלוקת משאבים וצדק מקומי
מאת ד"ר מיכל דחוח-הלוי
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תיקון זה מסמיך את שר הפנים, בהסכמת 
לחלוקת  אזור  על  להכריז  האוצר,  שר 
ולאשר  למגורים  שלא  מארנונה  הכנסות 
ניתן  זה,  סעיף  לפי  בו.  הכנסות  חלוקת 
לקבוע חלוקת הכנסות בין רשויות שכנות, 
רשויות  בין  לא  אך  גובלות,  דווקא  לאו 
"יועברו  בו:  ונקבע  מזו,  זו  הרחוקות 
ההכנסות שנקבעו בצו, ישירות, מהרשות 
חלוקת  אזור  נמצא  המקומית שבתחומה 
המנויות  המקומיות  לרשויות  ההכנסות 

בצו".
ראשון  תקדים  נקבע   ,2008 שנת  בסוף 
הסכם  יישום  כשנכפה  זה,  סעיף  ליישום 
רותם  התעשייה  מאזור  הכנסות  חלוקת 
על המועצה האזורית תמר לטובת דימונה 
שרק  פי  על  אף  התיכונה,  והערבה  וערד 
אפשר  התעשייה.  אזור  את  מנהלת  היא 
שבעתיד, בהסדרים מסוג זה, לא יסתפקו 
ליטול  וידרשו  בהכנסות  חלשות  רשויות 
על קביעת  בניהול האזור, בהשפעה  חלק 
במינויים  ההחלטות,  וקבלת  המדיניות 
דומה  אפשרות  שני,  מצד  וכדומה. 
לחלוקת הכנסות של המועצות המקומיות 
ורמת-חובב  בצפון  תפן  התעשייתיות 
כמה  עלתה  בהן  היישובים  בין  בדרום 
פעמים, אך אינה מיושמת בגלל התנגדות 
המועצות  בשתי  עניין  בעלי  של  עזה 

האזוריות. 
מדיניות משרד האוצר

הרשויות  כלפי  האוצר  משרד  מדיניות 
המקרו- ממדיניותו  נגזרת  המקומיות 

הוצאות הממשלה  את  לצמצם  פיסקלית 
מתוך כוונה לצמצם את הגירעון בתקציב 
חותר  האוצר  משרד  לפיכך,  המדינה. 
בעקיבות לצמצם את ההעברות לרשויות 
הכנסותיהן  את  ולהגדיל  המקומיות 
הארנונה.  מגביית  בעיקר  ממקורותיהן, 
לחציהם של ראשי הרשויות על שר הפנים 
ועל הפקידות הבכירה והבינונית במשרד 
הפנים מתורגמים מיידית ללחצים גוברים 
האוצר  משרד  על  הפנים  משרד  של 
הללו  הלחצים  ולעתים  תקציב,  לתוספת 
של  ואף  האוצר  שר  של  לפתחו  מגיעים 

ראש הממשלה.
הקושי של הדרג המקצועי במשרד האוצר 
להתמודד עם לחצים אלה, שהם בעיקרם 
פוליטיים, עצום. כדי למתן אותם, משרד 
האוצר תומך בחלוקה מחדש של הכנסות 
בדרך  ממסים  המקומיות  הרשויות 

העשויה לצמצם את הפערים ביניהן. כך, 
למשל, עלה הרעיון שהרשויות המקומיות 
מן  שחלק  אלא  מסים,  לגבות  ימשיכו 
לניהול  יעבור  למגורים  שלא  הארנונה 
הרשויות  בין  הכספים  וחלוקת  מרכזי 
חדשים.  קריטריונים  לפי  המקומיות 
ונעיר שהועלו גם דגמים אחרים לחלוקת 
ובהם:  בעולם,  הניסיון  לאור  ההכנסות, 
מסים  לגביית  לאומית  רשות  הקמת 
)עיריית  אזורית  רשות  הקמת  וחלוקתם; 
גג, רשות מטרופולינית או רשות מחוזית( 
בין המס  וחלוקתם מחדש  לגביית מסים 

המקומי למס המרכזי )מס הכנסה(.
ועדות  בהקמת  גם  תומך  האוצר  משרד 
גבולות לשינוי שטח השיפוט של רשויות 
שבהן,  לחלשות  לאפשר  כדי  מקומיות 
בעיקר אלו ששטחן מצומצם, לספח אליהן 
שטחים, לפתח אותם ולגבות מהם מסים, 

ולהגדיל בדרך זו את הכנסותיהן. 
מדיניות משרד התמ"ת

החל משנות השמונים של המאה העשרים, 
משרד התמ"ת ניצב ביתר שאת בפני תחרות 
עזה בין המגזר העירוני )עיריות ומועצות 
)מועצות  הכפרי  המגזר  לבין  מקומיות( 
אזוריות( על הקמת אזורי תעשייה. משרד 
התמ"ת מתלבט היכן להשקיע את כספי 
העידוד להקמת אזורי תעשייה ותעסוקה 
המגזר  מן  חלשות  רשויות  ולניהולם. 
של  שטחים  אליהן  לספח  תבעו  העירוני 
עליהם  להקים  כדי  אזוריות  מועצות 
שנמסרו  מנתונים  ארנונה.  מניבי  אתרים 
עולה שהשטח  ידי משרד התמ"ת,  על  לי 
המיועד לאזורי תעשייה בשנת 2007 היה 
51,129 דונם. מכלל אלה, שווקו עד סוף 
2006- בשנים  דונם,   21,179  2003 שנת 

2004 שווקו 0.186 דונם, ועוד 1008 דונם 
נמצאים בהליכי שיווק. סך כל השטחים 
הוא   2007 בשנת  משווקים  היו  שלא 
של  עודף  שנוצר  העובדה  דונם.   28,775
שטחי תעשייה מפותחים שלא שווקו על 
ניכר  לצמצום  הביאה  ידי משרד התמ"ת 
התקציב  העברת  של  הפסקה  כמעט  עד 
לעניין זה ממשרד האוצר בשנות האלפיים, 
יותר על קביעת סדרי  והדבר הקשה עוד 

העדיפויות במשרד התמ"ת.
את  להשקיע  הוחלט  התמ"ת  במשרד 
התקציב בפריפריה ברוח מדיניות הממשלה 
בתיעוש, ביזור האוכלוסין ויצירת מקורות 
ואמנם  בפריפריה.  לאוכלוסייה  תעסוקה 

מסוף שנות השמונים, מדינת ישראל אינה 
תעשייה  באזורי  תומכת  ואינה  מתערבת 

ותעסוקה שאינם בפריפריה. 
בחלוקת  אי-צדק  של  חריפות  תחושות 
המשאבים נגלו לפניי בחצור ובקריית-גת 

ובסביבותיהן.
והמועצה  חצור  המקומית  המועצה 

המקומית ראש-פינה 
חצור מונה כ-10,000 תושבים המדורגים 
ברמה חברתית-כלכלית 4 מתוך 10. שיעור 
הגירעון הנצבר בה מכלל הכנסות הרשות 
היה בשנת 2006 25%, והדבר הביא למינוי 
הגירעון,  פחת   ,2007 בשנת  מלווה.  חשב 
סובלת  חצור   .2008 בשנת  ועלה  שב  אך 
הממשלתיות,  בהעברות  גדולה  מתלות 
עולה  פעם  מדי  האיזון.  מענק  ובראשן 
בפני  העומדת  כרשות  לכותרות  חצור 
קריסה, ועובדיה אף איימו בשביתה, אם 
זאת,  לעומת  משכורותיהם.  ישולמו  לא 
ראש-פינה השכנה, המונה 2,500 תושבים 
ברמה חברתית-כלכלית 7 מתוך 10, נהנית 

מעודף תקציבי מתמשך.
חצור חשה נפגעת לנוכח הפער הגדול בינה 
יש  חצור-ראש-פינה  באזור  שכנתה:  לבין 
תחנות  חולים,  בתי  צבא,  בסיסי  שלושה 
משטרה, תחנות טרנספורמציה ואתר של 
השיפוט  בשטח  רובם  "מקורות",  חברת 
באזור.  ההכנסות  מן  הנהנית  והיא  שלה, 
הרשויות המקומיות בסביבה לוטשות את 
אלה  ממקורות  הכנסות  לחלוקת  עיניהן 

כשתחושת אי-צדק מלווה אותן. 
 יתרה מכך. ראש-פינה מצליחה לשמור על 
גביית ארנונה בלעדית ממפעליה הפועלים 
חצור  בעוד  צ.ח.ר,1  התעשייה  באזור 
מוותרת על הכנסות בלעדיות מארבעה או 
חמישה מפעלים גדולים שהועתקו מחצור 
לפארק צ.ח.ר, אף על פי שתעריפי הארנונה 
שם, הדומים לאלה שבראש-פינה, גבוהים 
שהועברו  שטוען  מי  ויש  שבחצור,  מאלה 
על  נוסף  היישוב.  של  יוקרתו  בגלל  לשם 
זאת, ראש-פינה נהנית מהכנסות מתחנות 
המצליח  המסחרי  המרכז  ומן  תדלוק 
"סנטר הגליל". זאת ועוד. נוסחת חלוקת 
ההכנסות בצ.ח.ר מיטיבה עם ראש-פינה 
מפני  השותפות,  חלקי  לשאר  בהשוואה 

שמדובר בשטח השיפוט שלה. 
1  בשנת 1992 הוקמה מנהלה משותפת להקמה 
כיום  צ.ח.ר.  ותעסוקה  תעשייה  אזור  של  ולניהול 
בשיתוף צפת, חצור, ראש-פינה, טובא זנגרייה ויסוד 

המעלה. 



81
אדר  תש"ע  מארס 2010  גליון קלד-קלה

חצור  של  התעשייה  אזור  זאת,  לעומת 
מלאכה  בתי  בעיקר  כולל  והוא  מיושן, 
מפעלי  שלושה  או  שניים  ועוד  קטנים 
ייצור ותיקים, ובהם "פרי הגליל", שהיה 
עוגן כלכלי חשוב של חצור, וגם הוא עמד 
שיש  העובדה  סגירה.  בפני   2008 בשנת 
מיקומה  עקב  לפיתוח,  פוטנציאל  לחצור 
על אם הדרך בכביש מס' 90, העשוי לסייע 
למרכז  הישן  התעשייה  אזור  בהפיכת 
מסחר ותיירות, כולל שוק אזורי, מעצימה 

את ההחמצה הכלכלית. 
מהכנסות  נהנית  ראש-פינה  בעוד  ועוד. 
גבוהות מסיבות היסטוריות, ולאו דווקא 
בזכות ניהול יעיל, ונהנית מיוקרה וממחירי 
נדל"ן גבוהים, חצור סובלת מדימוי נחות 
יותר וממחירי נדל"ן נמוכים, ואף על פי כן 
היא מספקת שירותי חינוך, רווחה ותרבות 

לתושבי ראש-פינה. 
הרבה  כשאוחדו   ,2004 בשנת  ועוד.  זאת 
עם  להתאחד  ראש-פינה  נקראה  רשויות, 
צפת וחצור או לחילופין עם יסוד-המעלה, 
חצור  לתושבי  העליון.  והגליל  מטולה 
היו ציפיות גבוהות לאיחוד עם הרשויות 
הגדול  היישוב  חצור  היות  עקב  האלה, 
המספק להן שירותי חינוך, תרבות ומסחר, 
אך  ראש-פינה,  תושבי  גם  מהם  שנהנים 
תושבי ראש-פינה התנגדו לתכנית האיחוד 

והיא בוטלה. 
נוסף על זה, חוסר אמון ויריבות מאפיינים 
ראש-פינה  מועצת  ראש  יחסיהם של  את 
ומי שהיה ראש מועצת חצור, והדבר הביא 
לזיכרון היסטורי שלילי בין שתי הרשויות, 
והדבר מקשה על שיתוף הפעולה ביניהן, 
ראש-פינה  מועצת  שראש  משום  בעיקר 
אינו מוכן לוותר על ההכנסות ההיסטוריות 
בשטח הרשות וגם לא על חלקו בהכנסות 
בראש-פינה  טוענים  כן,  כמו  מצ.ח.ר. 
שחצור ורשויות חלשות באזור מחלישות 
אותה ומעכבות את פיתוחה על ידי צבירת 
חובות לוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה 
שפכים(  טיהור  )מכון  המט"ש  ולהקמת 
חצור  מועצת  טוענת  שני,  מצד  המשותף. 
שהנטל המוטל עליה גדול מזה המוטל על 

רשויות אחרות.
אף על פי כן, מתקיימות פעולות משותפות 
שותפות  היא  בהן  האחרונה  ביניהן, 
 2005 בשנת  שנחתמה  ובתיירות,  במסחר 
כתוצאה  שצמחה   ,2008 בשנת  וקודמה 
ממאבק על קרקעות. ראש-פינה, שחששה 

שטחים  הפנים  משרד  ממנה  יקרע  שמא 
להקמת  הסכימה  לחצור,  אותם  ויספח 
תדלוק  תחנת  הקמת  כולל  השותפות, 
בשטח המריבה, שתיהנה מהם גם ראש-

פינה. נדגיש שהשותפות לא סייעה לקירוב 
שתי החברות זו לזו. 

האזוריות  והמועצות  קריית-גת  עיריית 
יואב ושפיר

להקמת  מקום  למצוא  הדחוף  הצורך 
הגדול  במענק  וזכייה  "אינטל"  מפעל 
ביותר בתולדות המדינה למפעל יחיד )600 
מיליון דולר( יצרו לחץ כבד מצד השלטון 
הממשלה,  ראש  משרד  ובראשו  המרכזי, 
קריית- המקומיות,  הרשויות  שלוש  על 

אזור  להקמת  להסכים  ושפיר,  ויואב  גת 
ש"אינטל"  משותף  ותעסוקה  תעשייה 
יואב  מועצות  בו.  העוגן  מפעל  יהיה 
לטובת  שטחים  על  לוותר  נדרשו  ושפיר 
באמצעות  לסחבת  לגרום  בלי  קריית-גת 
כדי שאזור התעשייה  תביעות משפטיות, 
לאומית  עדיפות  אזור  של  מעמד  יקבל 
שר  חתם   ,1996 בשנת  לקריית-גת.  א' 
השיפוט  תחומי  לשינוי  על הסכם  הפנים 
לקריית- יואב  ממועצת  שטחים  והעברת 

גת )בשעה שעדיין לא הייתה לשר הפנים 
סמכות לאשר חלוקת הכנסות(. הסכם זה 
היווה יסוד להקמת המנהלה המנהלת את 
אזור התעשייה המשותף י.ש.גת ולקביעת 
חלוקת ההכנסות בין הרשויות השותפות. 
עירייה  ראשי  שני  התחלפו  מכן,  לאחר 
בקריית-גת, ומיום כינון השותפות, מכהן 
וקריית-גת  שלישי,  נבחר  רשות  ראש 
והעומד בראשה מעלים טענות על קיפוח 
לתיקון  הביא  והדבר  ההכנסות  בחלוקת 
 ,2005 בשנת  ושוב   ,2002 בשנת  ההסכם 
ולהגדלת חלקה של קריית-גת. אף על פי 
בשנת  דרש  קריית-גת  עיריית  ראש  כן, 
2007 לרכוש את חלקן של שתי הרשויות 
וליהנות  התעשייה  בפארק  האחרות 
ארנונה.  ממסי  ההכנסות  מן  בלעדית 
הגובה  קריית-גת,  של  הקיפוח  תחושת 
לשתי  בהעברתם  ועיכובים  המסים,  את 
תחושתן  עם  יחד  האחרות,  המועצות 
על  שוויתרו  לאחר  והותר,  די  שנוצלו 
שטחים לטובת קריית-גת, הביאו להעכרת 

היחסים בין שלוש הרשויות. 
תושבים  כ-52,000  המונה  בקריית-גת, 
המדורגים ברמה חברתית-כלכלית 4 מתוך 
מהכנסות  המצטבר  הגירעון  שיעור   ,10

והיא   ,37%  2006 בשנת  היה  הרשות 
סיימה את השנה בגירעון שוטף, ובתקופות 
מסוימות אף מונה לה חשב מלווה. בשנים 
2008-2007, פחת שיעור הגירעון הנצבר עד 
21% ועד 13% בהתאמה, והיא סיימה את 
האזורית  במועצה  תקציבי.  בעודף  השנה 
שפיר, המונה כ-9,000 תושבים המדורגים 
ברמה חברתית-כלכלית 4, שיעור הגירעון 
המצטבר מהכנסותיה בשנת 2006 עמד על 
בגירעון המצטבר של מועצת  גם  כ-15%. 
וגם   2008-2007 בשנים  שיפור  חל  שפיר 
היא עברה מגירעון שוטף לעודף תקציבי 
יואב,  האזורית  המועצה  הללו.  בשנים 
המונה כ-5,600 תושבים המדורגים ברמה 
חברתית-כלכלית 6, נהנית מעודף תקציבי 
מתמשך. לגידול בהכנסות מאזור התעשייה 
של  התקציבי  המאזן  בשיפור  משקל  יש 

הרשויות השותפות. 
בחלוקת  שינויים  לדרישת  הרקע 
ההכנסות הוא פערים חברתיים-כלכליים 
המאפיינים את שותפות י.ש.גת. ממחקרם 
ואחרים בשנת  ז"ל  פרופ' אריה שחר  של 
2005, שבדק את השפעת מפעל "אינטל" 
כלכליים  פערים  עולים  הסביבה,  על 
"המעמיד  דבר  אזוריים,  פנים  וחברתיים 
ואת  החברתית  הלכידות  את  בסכנה 
הסולידריות האישית" של תושבי קריית-

גת והיישובים שבסביבתה.
התשעים  בשנות  הייתה  זה,  מחקר  לפי 
האלפיים  ובשנות  העשרים  המאה  של 
בקריית- וההשכלה  החינוך  ברמת  עלייה 
גת אך ירידה ברמת הרווחה, ואילו יישובי 
הסביבה הכפריים נהנו מעלייה מתמשכת 
ברמת הרווחה ומעושר יחסי. פערים אלו 
ליישובים  קריית-גת  בין  למתיחות  גרמו 
מקומות  על  ביניהם  והמאבק  הכפריים, 

תעסוקה ומקורות הכנסה התחדד. 
זאת ועוד. מרבית העובדים שהעתיקו את 
החדש  הפארק  לקרבת  מגוריהם  מקום 
ומרבית  הסביבה,  יישובי  את  העדיפו 
המועסקים במפעל "אינטל", שהם תושבי 
"אינטל"  ממועסקי   40%( קריית-גת 
והפארק( מועסקים כעובדי קבלן בתפקידי 
ועוד.  נהיגה  אחזקה,  ניקיון,  שירותים: 
נתונים אלה מגבירים את תחושת הקיפוח 
העירייה  וראש  קריית-גת  תושבי  של 
כלפי תרומתה של "אינטל" לפיתוח אזור 
בעיר  החיים  רמת  ולהעלאת  התעשייה 

ודימוי העיר.  
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לְזִכְֵרְך עָפְָרה

ִאם נַפְֵׁשְך ָהעֲנּוגָה
ִמְתיֶַּסֶרת ִמְתעַּנָה

ֵהן ֹלא ִמּלֵאנּו 
ַּבָּקָׁשֵתְך ָהַאֲחרֹונָה.

ַהִּביִטי עָפְָרה
ֶאל נֲַחלֵי ַהּדְָמעֹות

ׁשֹוְטִפים וְזִַּכים
ֹלא ּתּוכְלִי אֹוָתן לְִמנֹות.

נֲַחלֵי ִׁשיָרה ֵהם
ֶׁשל ּדֶַמע ּוצְחֹוק
ּגַם וִירּוס ְמֻרָּׁשע
ֹלא יּוכַל לְִמחֹק.

ּגַּלֵי ַאֲהָבה ֵהם
ֵמעֵֶמק וָָהר
נְִתיבֵי זֶֶמר

ִמּיָם ּוִמְדָּבר.

עפרה חזה ז"ל
עשור לפטירתה

מאת עמליה בנימיני

עֵת ִצלְצֵל קֹולְֵך
ִמָּצפֹון עַד ֵּתיָמן

קֹול ַהּזִָמיר ִסלְֵסל
ּכְַטעַם ַהָּמן.

ּוַמנְגִינַת ֶהָחלִיל
לְעִַּמי ַהּנֹוֵדד

ּכֶַּׁשֶמן ַהּזְַך
ֶאל ִקְרּבֵנּו ִּתְתנַּגֵן.

ּגַם ּדַלְֵּתי נְִדיִבים 
נִפְְּתחּו לְִׁשיַריְִך

וְַׁשעֲֵרי ָמרֹום
נִפְְרצּו לְנִּגּונַיְִך.

ִּכי ַאְּת וְַהִּׁשיר
זֶה ֲאנְַחנּו וְַאְּת

לְזְִמָרֵתְך ַמה ָּצֵמאנּו
עֹוד ּפַעַם, עֹוד ְמעַט.

עפרה חזה, נסיכת הזמר הישראלי, נפטרה ביום י"ז באדר תש"ס 
)23 בפברואר 2000(.

במלאות עשר שנים למותה, מוקדש לזכרה שיר זה שנכתב על ידי 
עמליה בנימיני, ילידת שכונת התקווה תושבת ירושלים.

לפי דו"ח של רו"ח אופיר בוכניק )2007(, 
שהוא מסמך עמדה של עיריית קריית-גת 
הכנסות  וחלוקת  שיפוט  גבולות  לוועדת 
יואב  האזורית  במועצה  הפנים,  במשרד 
התעשייה  מאזור  מארנונה  ההכנסות 
ההכנסות  מכלל  כ-45%  היא  י.ש.גת 
שפיר  האזורית  במועצה  מארנונה,  שלה 
קריית-גת  בעיריית  ואילו  כ-29%,  היא 
השנים,  שנוקפות  ככל   .10% רק  היא 
בקצב  וגדלה  הולכת  הארנונה  גביית 
מאזור  מארנונה  ההכנסות  ושיעור  מהיר, 
הארנונה  הכנסות  לכלל  ביחס  התעשייה 
לגדול  עתיד  האזוריות  המועצות  בשתי 
ואת  הפערים  את  ולהעצים  שיעור  לאין 

אי-הצדק בחלוקתם. 
לסיכום

השלטון המרכזי סבור שאם יפעל לשינוי 
שטחי שיפוט או לקביעת הסדרים לחלוקת 
סכסוכים  למתן  עשוי  הוא  הכנסות 
פערים  לצמצם  מקומיות,  רשויות  בין 
אך  לתוספת תקציבים,  לחצים  ולהפחית 
שטחים  בחסר:  לוקים  שמהלכיו  מסתבר 
לרשויות  אזוריות  ממועצות  מועברים 
אחרת,  תמורה  או  כסף  תמורת  עירוניות 
ניהול  או  הכנסות  בחלוקת  שותפות  כגון 
או שניהם כאחת; צמצום הפערים כמעט 
ואינו מטופל; הסכסוך בין הרשויות נדחה 
אינם  ההסדרים  לא;  ותו  שנים  לכמה 
מניבי הכנסה משמעותית, לפחות בשנים 
מ"אינטל".  להכנסות  פרט  הראשונות, 
אף  או  שהיו  כמות  נותרו  האיבה  יחסי 
מחריפים, ותלותן של הרשויות בהעברות 
הסדרים  עדיין  אך  נמשכת.  ממשלתיות 
לעומת  הגדר.  על  מישיבה  עדיפים  אלה 
חלוקת  כגון  יותר,  צודקת  חלוקה  זאת, 
הכנסות מאתרים וממוסדות גדולים מניבי 
ארנונה, פרט לאזור התעשייה רותם, אינה 

מתקדמת. 
ד"ר מיכל דחוח-הלוי היא חוקרת בתחום 

התכנון העירוני ולימודי עיר ואזור
.michalsch@mscc.huji.ac.il 






