
חידת שחמט מס' 21

הפעם עימנו חידה של מט רגיל בשני מסעים מאת 'מלך החידה השחמטית' , 
סמואל לויד (1859).

זוהי חידה המדגימה את נושא 'גרימשואו', בו רץ וצריח חוסמים האחד את 
השני.

כל שעליכם לעשות הוא לרשום את  מסעו הראשון של הלבן שיוביל למט 
במסע הבא ולשלחו אלינו עד ליום שני בשעה 16:00. בהצלחה!

פתרון חידת שחמט מס' 20: א) 1. צ:ב7 - מ:ה8 2. צ:ד7 - פג:ה7 #
ב) 1. ר:ג6 - מ:ה7 2. ר:ד7 - צ:ב5 #

הזוכה: אלישע קליין, פני חבר
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אתאיבדהישראלבמדינתהיהודיתהחברה
אךהיהדותתפיסת.ומסובךארוךבתהליךזהותה
אזרחיתלמדינהלנאמנותחינוךלצד,כדתורק
,אותהשהקיםהיהודימהלאוםהתעלמותתוך
הלאומית–יהודיתהזהותאתויותריותרהשכיחו

שלאזרחיהארץ.
שהרכיבוהשוניםהזרמיםביןההבדליםכללמרות
שלתנועהועודנההייתההציוניתהתנועה,אותה
בקיוםהיהודיהעםלבעייתהפתרוןאתשראויהודים
הציוניתהאופציה.(ישראלבארץ)יהודיתריבונות
אחרת אלטרנטיבה מול היום עד ועומדת עמדה
בתקופות צורות כמה לבשה זו .האמנציפציה -
דרך ,הצרפתית מהמהפכה - שונות ובסביבות
,הרוסי הסוציאליזם וחלומות הגרמנית ההשכלה
האופציה שהיא ,האמריקאית הדמוקרטיה ועד
לכל המשותף .מכולן והמוצלחת בזמן האחרונה
;כדתהיהדותהדגשתהואציוניותשאינןהתפיסות
דתבןגרמני"-החסותלמדינתמוענקהלאומיהזיהוי

משה"או"אמריקןג'ו".
,נצרות,אסלאם)לאומיותאינןבעולםהדתותרוב
מונו–רליגיוזייםאינםמהלאומיםורבים,(הינדואיזם
זיקה קיימת ביהדות .('וכו גרמנים ,סינים ,ערבים)
בדת שמחזיק לאום עוד אין :דו–כיוונית ייחודית
בקרבשמתקיימתדתעודאין,שניומצד,היהודית
הזו הייחודית הדו–כיוונית הזיקה .היהודי הלאום
הלאוםביןזהותיצירתכדיעד,בלבולמעטלאיוצרת

היהודילדתהיהודית.
מהותהעלוערעורכדתהיהדותתפיסת,אכן
בין המחלוקתמשורשיאחדועודם היוכלאום
;ומימיןמשמאל,ציונייםשאינםאלולביןהציונים
היהדות מודגשת ציוניים שאינם חרדים אצל
הדת על שומר שלא מי בעיניהם ולכן ,כדת
שאינהומדינה,יהודילהיקראראויאינווחוקיה
.יהודית שאינה ודאי הדת חוקי על שומרת
על הערעור והולך מתחזק האחרונות בשנים
,בארץהא–ציוניהשמאלמצדגםכלאוםהיהדות
,וחבריוזנדשלמהכמוהאנטי–ציוניםובראשותם

אינה היהודית הלאומיות המצאת כי הטוענים
להצדיק שנועדה הציונות שלמניפולציה אלא

אתנישולהערביםמהארץ.

הבלבול חוגג
לאוםולאדתביהדותהרואהתפיסה,לעילכאמור
שבתוךאלא;הציוניתלעמדהמנוגדתתפיסההיא
המזהה תפיסה פעם לא רווחת בישראל הציבור
המחלישדבר-לדתלאוםביןבמודעאובמובלע
יהודית–לאומיתלזהותלחנךהיכולתאתיותרעוד
מסורסחינוךהיאהתוצאה.החילונייםהספרבבתי
ערכיםמאחורילעמודמוכןשלא,עצמיביטחוןוחסר
נמוכיםמשותפיםלמכניםמסביבומתכנס,לאומיים
וניטרלייםכמואיכותהסביבהאוזהירותבדרכים.
בעיהעודרקאינההלאומיתהיהודיתהזהותבעיית
בעייתהיא-החינוכיותהבעיותמכללאחתחינוכית
שלתוצרהיאישראלמדינת.ישראלבמדינתהיסוד
יהודיתריבונותלקייםשרצתהיהודיתלאומיתתנועה
התפיסה שמשתנה ברגע ולפיכך ,ישראל בארץ
שמתערער הרי ,המדינה תושבי של הלאומית
ישראלמדינתשלקיומה.בנויההיאשעליוהבסיס
חוסנה.מאליומובןאינודמוקרטיתיהודיתכמדינה
מקיומהנגזרישראלמדינתשלוהחברתיהלאומי
,החינוךבתחומיהמובילהערכיתמנהיגותשכבתשל
,המשפט ,התקשורת ,המדע ,הכלכלה ,התרבות
שלעוצמתה.והפוליטיקההציבוריהשירות,הצבא
הזהותשלמבהירותהנגזרתערכיתמנהיגותשכבת
הערכיתלמורשתממחויבותם,חבריהשלהלאומית
מסירות,שליחותשלבחייםומבחירתםהלאומית

.וחברתיתהיסטורית–לאומיתואחריות
להקיםהואבפניועומדיםשאנוהאתגרלהערכתי
הערכים שאלות ילובנו שבהם חינוכיים מוסדות
כדי ,והישראליות הציונות ,היהדות של והזהות
העםשלעתידםאתשיובילמנהיגיםדורלהצמיח

היהודישלהחברהבישראל.
יובל כאהן 
ראש מכינת ”בני ציון" בתל אביב

לדרושעת
יהדותמסורסת
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כי הגיעה עת לדרוש, 
שהיהדות תישאר 

של כולנו

ביישובים הדתיים שיעור מה כששואלים
מהעוליםחוץ.מחייךאני,דימונהאוירוחםכמו
להגדיר קשה ,המועצות מברית החדשים
רבים אמנם .כחילונים פיתוח מעיירת תושבים
שנימצדאבל,הכיפהבמבחןעומדיםלאמהם
תפילותשלוששמתפלליםאנשיםלהגדירקשה
התפילותשביןבגללרק,דתייםכלאבמנייןביום

.ראשגלויימסתובביםהם
הרבהסלחניתהמזרחיתהדתיות,ולרעלטוב
ממהרת אינה היא .האשכנזית מאחותה יותר
מקפידים שלא מתוכה לאלו תגיות להצמיד
הדתיות של ההכלה יכולת .כחמורה קלה על
להרגישמתוכהאנשיםליותרמאפשרתהמזרחית
זהבגללאולי.דתייםובאירועיםהכנסתבביתנוח
בשלב.זמניתמידכמעטהואהמזרחי'החילון'
לא כלל בדרך והיא 'ההתחזקות' תגיע מסוים
יהודיכלכי,הכנסתבביתמהכיסאאחדאףתפיל
.בפוטנציאלאדוקדתיהואהמזרחמעדות

הדתיים–לייטאתלהחשיבנוהגלאומיהדתיהציבור
המסורתייםאת,זאתלעומת.ממנוכחלקהאשכנזים
לומדיםהמסורתיים.סופרכךכללאהואהמזרחים
,עקיבאבבניהיומהםרבים,דתיהממלכתיבחינוך
,זאת ובכל ,סרוגה היא בכיס להם שיש והכיפה
זו.הדתיתמהציונותכחלקלהיחשבזוכיםלאהם
באה והיא המזרחי מהמגזר מסורתית התעלמות
בפרסומות ,הדתיים התקשורת בכלי ביטוי לידי
לאבהםשהכותבים,השבועפרשתובדפיהמגזריות
באופקיםהכנסתלבתיגםנכנסיםשהםזוכריםתמיד

.שאןובבית

מספרים שלא סופרים
עשרות פועלים ,מהלב רחוק אך לעין קרוב
בניאלפילומדיםשבהםדתייםתיכונייםמוסדות
כחניכיעצמםאתהרואיםהמזרחמעדותנוער
פעם שקיבלתי מספרים קצת .הדתי החינוך
:הדתייםהמקיפיםבקרבהפועל'מעגלים'מארגון
מתלמידיאחוזים55מהוויםהדתייםהתיכוניםבני
מסיימים שנהבכל אם .הממלכתי–דתיהחינוך

לימודיהם את ובנות בנים אלף עשר כשלושה
מהם אלפים כשבעת ,הדתי החינוך במסגרות
יוצאיכאמוררובם,למיניהםהמקיפיםבוגריהם
לא כמעט הבנים המקיפיסטים .המזרח עדות
רק.הדתיהחינוךשלההמשךבמסגרותנקלטים
המשךבמסגרותממשיכיםמהםאחוזיםשבעה
וישיבותצבאיותקדםמכינות,הסדרישיבותכמו
שאםלהניחסביר.מתגייסיםהשארכל.גבוהות
,מקיפיםבאותםישיבותבוגרימחנכיםיותרהיו
תורניות המשך למסגרות הממשיכים שיעור
לציבורשלהםהשייכותותחושת,יותרגבוההיה

.מתחזקתהייתהלאומיהדתי
החינוךבמערכותישיבותבוגרישלהשתלבותם
לבואצריכהוהקריאה,השעהצוהיאהמסורתיות
מדובר,נכון.למקיפיםהטובים:הישיבותמראשיגם
החממהלאזאת.מכיריםפחותשהבני"שיםבציבור
בדרכה שמאמין מי ,זאת ובכל .למדו הם שבה
כלפיגםאחריותלגלותצריךהדתיתהציונותשל

.המזרחיהציבורשלהחינוךמערכות
שניכיוםמתרחשיםהמסורתי–מזרחיבציבור
תהליך מתרחש אחד מצד .מנוגדים תהליכים
,מנגד .(ש"ס ע"ע) האוכלוסייה של התחרדות
-הנגדיבכיווןמואץתהליךגםבמקבילמתרחש
היחלשות:לומרמדויקיותראו,חילוןשלתהליך
שלאובדנההיאהזהבסיפורהטרגדיה.המסורת
.הדתית הציונות של דרכה - השלישית הדרך
אבלדתיתהתחזקותשמאפשרת,הזאתהדרך
רכישתגםאבל,תורהלימוד;בצבאשירותעם
זוהרה את איבדה ,כלכלית ועצמאות מקצוע

.האחרוניםבעשוריםהמסורתיבציבור
להריםהיאהדתיתהציונותשלהמשימותאחת
בקרבלאומיתהדתיתהאופציהשלקרנהאתמחדש
באמצעות היא זאת לעשות הדרך .המזרח עדות
,עקיבאבניסניפיחיזוק,דתיהממלכתיהחינוךחיזוק
בחינוך שהתחנכו צעירים אותם של והשארתם
לחיקויכמודליםחייםכדרךבוובחרולאומיהדתי

.גדלושבהםבמקומות
אלישיב רייכנר

הטוביםלמקיפים

נאמני תורה ועבודה

  mekori100@gmail.com

הפותרים נכונה 
בין 

יוגרל ספר

עם לחם לאכול סירבו המצרים
 «cÃ·ŸÏ  «Ï  »ÓÈ œ̆ À ÈÃ Â” - במצרים העברים
 «zœ‡  ÌÈœÏŸÎ›‡À‰  ÌÈXŸ̂ œÓÃÏŸ Â  ÌÀ„Ã·ŸÏ  ÌŒ‰ÀÏŸ Â
 Œ̇‡ Ï›Î¤‡ŒÏ ÌÈXŸ̂ œÓÃ‰ Ô»ÏŸÎ»È ‡¿ Èœk ¨ÌÀ„Ã·ŸÏ
משותפתאכילהשכן-¢ÌŒÁŒÏ ÌÈXŸ·œÚÀ‰
המובהקיםההיכרמסימניאחדהיא
במצרים.חברתייםומחסומיםעכבותשללפריצתם
-סוציולוגיתטכניקהבאמצעותהיררכיהעלשמרו

.זריםמאנשיםבנפרדאכילה
.המצריםשלהיפוכם אתמייצגים המדיינים
אותן שהושיע הזר על מבנותיו ששומע ,יתרו
 «Ï ÔŒ‡YN¢:בנותיועללצוותממהר,הרועיםמידי
,ממצריםישראלבנייוצאיםכאשר;¢ÌŒÁÀÏ ÏÃÎ‡›ÈŸ Â
 Á∆Kœ ÈÃ Â¢ ,אליהם ולבוא לצאת מדיין כהן ממהר
 Ô]⁄‰Ã‡  ‡›·À ÈÃ Â  ¨ÌÈœ‰¿‡ÕÏ  ÌÈœÁÀ·Ÿ Ê»  ‰ÀÏ›Ú  ‰ Œ̆ ›Ó  Ô Õ̇ ›Á  «¯Ÿ̇ œ È
 ÈÕ ŸÙœÏ  ‰ Œ̆ ›Ó  Ô Õ̇ ›Á  ÌœÚ  ÌŒÁŒÏ  ÏÀÎ¤‡ŒÏ  ÏÕ‡T Ÿ̆ œ È  ÈÕ Oœ Ê  Ï›ÎŸ Â
שלהם הבירוקרטית המערכת ואף ;¢ÌÈœ‰¿¤‡À‰
אלווידידותקרבהמופעי.יתרועצתלאורנבנית
בפרשיית נורא לשיא ומגיעים עוד מתפתחים
בנות על באים ישראל בני כאשר ,פעור בעל
סגידה של סוחף פגאני טקס במהלך מדיין
בפריצת החלה אשר ,זו יחסים קרבת .לפעור
הובילה,משותפתובאכילההחברתיותהמסגרות
.זרהולעבודהאתניותהבחנותלטשטושלבסוף
:המצרים של היפוכם הינם המדיינים ,ואמנם
והשנאההאלימותשלקרבנותהיוהעבריםאם
והאהבההקרבהשלקרבנותהםעתה,המצרית
העםאתהובילההמצריתהאלימות;מדייןשל
אתטשטשההמדייניתוהקרבה,השמדהסףאל
הגבולותוהובילהלהיטמעותולהתבוללות.

משני קרוצה עצמו משה של הביוגרפיה
כנסיך גדל רבנו משה :יחד גם הללו העולמות
האצולה במשפחת חייו את והמשיך ,מצרי
הרוחניהאיוםעםמשהיתמודדכיצד.המדיינית
ידחה האם ?המדיינית הקרבה בהצעת הגלום
אותהעלהסף,אושמאיסתכןוינסהלקבלה?

מכל מלמדי השכלתי
הייתה אמורה היהודית המשפט מערכת
מבנהבלבואשר,המדייניהמודללאורלהיבנות
בין הכוח ופיזור סמכויות האצלת של היררכי
יוצאיםהמדייניםכאשר.שוניםושריםמוקדים

הפוליטיהכוחאכןכילדעתנוכחיםאנולמלחמה
 ÔÀ ÈEœÓ  ÈÕÎŸÏÃÓ  ˙Œ‡Ÿ Â¢ ,דמויותכמהביןמפוזרשלהם
 ¯»Á ˙Œ‡Ÿ Â ¯»  ̂˙Œ‡Ÿ Â ÌMW ˙Œ‡Ÿ Â Èœ Â¤‡ ˙Œ‡ ∫ÌŒ‰ÈÕÏŸÏÃÁ ÏÃÚ »‚YÀ‰
בתיאור,לעומתםÆ¢ÔÀ ÈEœÓ ÈÕÎŸÏÃÓ ˙ Œ÷ÕÓ⁄Á ≠ ÚÃ·W ˙Œ‡Ÿ Â
מצינו היכן ,ישראל עם של ההתנהלות דרכי
ושריהמאותשרימערכתשללפעולתהאזכור

האלפים?

עצתאתשקיבללאחרגםכינראההדבריםפניעל
;ישראלבניבהנהגתויחידבודדמשהנותרחותנו
שרישלקיומםאתמשהמזכירשבההיחידההפעם
,שלנו השבוע בפרשת מופיעה והמאות האלפים
 Û›̂ O∆ œ ÈÃ Â¢ ,במדיין ממלחמתם הלוחמים של בשובם
 ÌÈœ‡�aÃ‰ ˙«‡ÕnÃ‰ ÈV À̆ Ÿ Â ÌÈœÙÀÏ⁄‡À‰ ÈV À̆  Ïœ ÈÀÁŒ‰ ÈB» Ÿ̃t ÏÃÚ ‰ Œ̆ ›Ó
 °ø‰À·LŸ ÏÀk ÌŒ̇ Èœ ÈœÁÃ‰ ∫‰ Œ̆ ›Ó ÌŒ‰ÈÕÏ⁄‡ ¯ŒÓ‡›ÈÃ Â Æ‰ÀÓÀÁŸÏœnÃ‰ ‡À·ŸvœÓ
 ÏÃÚ ß‰Ãa ÏÃÚÃÓ ¯ÀÒŸÓœÏ ÌÀÚŸÏœa Ã̄·Eœa ÏÕ‡T Ÿ̆ œ È ÈÕ Ÿ·œÏ »ÈÀ‰ ‰ÀpÕ‰ ÔÕ‰

.¢ß‰ ˙A⁄ÚÃa ‰ÀÙÕ‚ÃnÃ‰ Èœ‰ŸzÃ Â ¨¯«ÚŸÙ Ã̄·E
הרחוק במזרח שמקורן לחימה באומנויות
יריבךאתלהביסתוכללאפיושעלעיקרוןרווח
באמצעות רק אלא ,כוחך הפעלת באמצעות
שראינוכפי.עצמוכנגדהיריבשלכוחוהפניית
כהןיתרועצתמימוששלהיחידהתיאור,לעיל
ישראל מלחמת תיאור במהלך מופיע מדיין
חכמה בעזרת מדיין את ניצח משה .במדיין
בניגודכינראה.ממדייןהעתיקשאותהמדינית
עםלהתמודדותהדרךלפיההרווחתלאינטואיציה
,ממנומוחלטתהיבדלותדרךעוברתתרבותייריב
ניצחמשה;מאתגר,אחרמודלמשהבפנינומציב
.מהםללמודשהשכילמשוםדווקאמדייןאת

ד"ר מיכה גודמן 
www.bogrim.org 

ביןהמצריםלמדיינים

מקורÈמבט

036072739 :לקבלת גיליון 'דעות' חינם

etlidrosh@gmail.com עריכה: יותם ברום ורני חזון–וייס. נשמח לקבל הערות ותגובות למייל poppers  prins stichting עמודי "עת לדרוש" של תנועת תורה ועבודה יוצאים בסיוע קרן

עלזהותלאומיתבמדינתישראל

וישבו בני—ישראל את נשי מדיין... [במדבר ל“א,ט]
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