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 :הקדמה

כמוב� שביניה� קיימת , השוללי� והתומכי�, בימינו קיימות שתי דעות מרכזיות בשוק לגבי חברה מעורבת

כראוי לדיו� מעמיק וחשוב שמעסיק , עלצערי כי רב לא נותני� לשתי הדעות להישמ. קשת רחבה של גישות

 .רבי�

את רוב דעות התומכי� בחברה המעורבת ואת נימוקיה� חקרתי את הנושא ולדעתי ריכזתי , לאור זה

 .לצד� הבאתי תקציר של דעות המתנגדי�. ההלכתיי� והחינוכיי�

 .אני תומ� בחברה מעורבת בימינו: דעתי הבלתי אובייקטיבית לאחר חקירת הנושא היא כדלקמ�

� על חברה כזו יהיה לא חברה מעורבת אפשרית מבחינה הלכתית ולכ� איסור גור, כפי שנית� לראות בחוברת

 .הדיו� צרי� להיות ברמה החינוכית ועל פי שיקולי� של יתרונות וחסרונות. מוצדק

כיו� אנו . חברה מעורבת בימינו היא לא פשרה אלא הדר� הטובה ביותר למימוש ייעודינו בתור יהודי� בימינו

רדה בוחרת בבריחה מהבעיה במקו� מדיניות ההפ. זקוקי� לאנשי� שיתמודדו ע� הבעיות הבוערות ולא יברחו

, י הסתגרות"יברח ממטלותיו ויעקו� את הבעיה ע, בהכללה בוטה הציבור המתחנ� לברוח, וכ�, בהתמודדות

 .ובכ� הוא לא יותר טוב מאשר אלה העוזבי� את עול� התורה

 

צרי� לחנ� , לכ�. "כאשר יענו אתו כ� ירבה וכ� יפרו "כי , ד בימינו הכפייה לא מועילה ואפילו מזיקה"לענ

הכיתוב שעל החולצה הרבה , אור� השרוול לא יותר משמעותי מהמותג שבצווארו�. אמיתית, לצניעות פנימית

 .פחות חשוב מהרצונות החומריי� שכולנו שקועי� בה�

בשני� ַעָברו . ע בראשית דרכה חרטה על דגלה לשנות את העול� ולהיות בכול מקו� שש� יזדקקו לה"בנ

היו� האר  מיושבת ', ברו� ה. הקמת יישובי� והפרחת השממה, וגרעיני� חלוציי�" הגשמה"יתה השאיפה הי

היו� השאיפה . ללא הגשמה וללא גרעיני�, שמסתובבת סביב עצמה, ע הפכה לתנועת ילדי�"ולצערנו בנ

י� כיוו� נוצר כ� מכיוו� שא. כי פשוט אי� מה לחפש ש�,  היא להיות מדרי� ולאחר מכ� נעלמי� מהסני�תהעיקרי

 .מפגש חברתי סתמי בו מתעוררות ועולות כל בעיות הצניעות

 

שתנועת הנוער לא תהיה מפגש , ברגע שתהיינה מטרות ברורות. ברגע שיתעסקו באידיאלי� במקו� בוויכוחי�

ה הבעיות תפנינ. ברגע שאנחנו נהיה בכול מקו� שצריכי� אותנו, ע� ייעוד, חברתי בלבד אלא תנועה ע� כיוו�

� .את מקומ� לעשייה וחינו

 

� .אני מציע להפסיק לטחו� מי� על הנושא ולעסוק בחינו

� .הבעיה המרכזית היו� בתנועות הנוער היא מחסור חמור באידיאלי� ובחינו

: כידוע על א� שהיצר הוא אחד הכוחות החזקי� שמניעי� את האד� לטוב ולרע נית� לשלוט עליו שהרי כתוב

בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלי� וא� את� עוסקי� : " וכ� בקידושי�1"תמשול בוואלי� תשוקתו ואתה "

התורה היא לא הפתרו� היחיד להתמודדות ע� היצר כפי שנית� לראות  מאיד�. 2"בתורה אי� את� נמסרי� בידו

� לרוב  מקורות מעי� אלו קיימי3". יצר� מסור ביד�ובגמילות חסדי�בזמ� שעוסקי� בתורה : "ז"במסכת ע

בבחינת , 4דר� היצר הטוב, ומוכיחי� שהפתרו� הטוב ביותר לבעיות הצניעות הוא לא תקיפה ישירה אלא עקיפה

 ! ועשה טוב–סור מרע 

                                                 
1
 'ז' בראשית ד 

2
 :קידושין ל 

3
 :עבודה זרה ה 

4
 .ברכות ה 
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לפיכ� יש להעמיק את , "מי� גנובי� ימתקו"האיסור הסתמי מגרה את הסקרנות בבחינת : "ל כותב"הרב קפאח ז

, את הח� והיופי שבצניעות, לפתח את הצד המוסרי שבדבר,  כאלה חיצוניי� בזויי��תודעת התיעוב שבגירויי

 5."את האדמיות שברצינות

 

הדיו� על . מטרתי בהוצאת חוברת זו היא להוכיח שהפסיקה שאוסרת הלכתית חברה מעורבת ניתנת לערעור

הרב אבינר אפילו . חברה מעורבת צרי� להיות ברמה החינוכית ובהתייחסות ליתרונות ולחסרונות שבכול שיטה

שהייתה מאוד  (6 שייכות וניתנות לקיו� א� בחברתינו) ההלכות(שפשיטא ופשיטא שה� ) "ט"בתשל(כתב 

 ).מעורבת באותו זמ�

 בחינו� לערכי� ולאידיאלי� – 3"בתורה ובגמילות חסדי�" ככל שנתמקד אמיתיתככל שנתקד� בחינו� לצניעות 

 .סרונותכ� יגברו היתרונות על הח, ובעשייה למע� החברה

"� 7". היא הדר� הראויה לחיות בה במציאות ימינוהצנועההחברה המעורבת , לפיכ

 .בכל מקו� בו יזדקקוותרומה , הגשמה, ה נעלה על דר� של עשייה"ובעז

 

 

 שחר רפאל

 )ישיבת ההסדר נתיבות(

 

                                                 
5
 )מדובר על קולנוע (107' עמ' הרב קפאח כתבים חלק א 

6
 221' עמקדושים תהיו  

7
  בחוברת123'מצורף גם כן בעמ, 358'  הרב שרלו עמ–ת היחיד "רשו 
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           עם המהדורה הרביעית                             ד"ה שבט תשס"ב
 

 
 לחברי� השואלי� על תשובה 
 ,"חברה מעורבת"

 
 חבר ההנהלה הארצית  ,  ר אמנו� שפירא"            מאת ד

 )ע"ל בנ"ולשעבר מזכ" (עקיבא�בני"            של תנועת 
 

                                     
                                              

 כחברה מעורבת" בני עקיבא" 
התפרס  מאמרו של הרב , )ס"תמוז תש, 55' גליו מס(ו המועצה הדתית מטה בנימי בבטא

כול  יודעי  שאי שו  היתר לתנועת נוער : "והנפתח במלי , "בני עקיבא"שלמה אבינר על 
 ".שעירוב המיני  הוא איסור גמור וחמור, מעורבת

 
לכא , פרטי  את כל הדעותכי מזכירי  ומ, נהוג ומקובל בהלכה: על דברי  אלה יש להתפלא

אז אפשר ג  , המאזני  את כל הדעות�וכשמניחי  על שתי כפות; השוללי  והמחייבי , ולכא
ומעלימי  ומשמיטי  את בעלי הדעה , אבל כשמזכירי  רק בעלי דעה אחת. להגיע לידי הכרעה

 ?אי) אפשר להגיע למסקנה תורנית, השניה
 

תומכי� , "בני עקיבא"שהיא האידיאל של , בימינו" חברה מעורבת צנועה"ברעיו� של , ובכ�
 .פוסקי� ורבני� חשובי�, ראשי ישיבות, גדולי תורה, גדולי עול�

 
א פרס  לראשונה "כשהרב אבינר שליט, לפני כעשרי  שנה. ל"ישראל הרב גור זצ�אפתח בגאו

ל " מזכשימשתי אז, את איסוריו החמורי  במסגרת מאבקו בתנועת בני עקיבא כמות שהיא
וכי את , שה  אינ  משכנעי , כשעיינתי בנימוקיו ההלכתיי  התפלאתי להיווכח. התנועה

 . אפשר וראוי ללמוד בדר) אחרת לגמרי, המקורות שהביא
 

שיצאה כחוברת הדרכה מיוחדת למדריכי  ולקומונרי  , הכנתי אז את החוברת שלפניכ 
, )א"תשמ, ההנהלה הארצית, "קיבאתשובה לחברי  השואלי  בעני חברה מעורבת בבני ע("

שהיה אז הרב , ל"לידי הרב גור זצ, לרבנות הראשית לישראל, לפני פרסומה, והמצאתי אותה
 . לש  קבלת חוות דעת, הראשי
ולבניית ; וכל החוברת הוקדשה לסתירת הטענות ההלכתיות שהביא הרב אבינר מצד אחד, היות

הבי הרב גור היטב את , מצד אחר, לאומי�ער הדתילחינו) הנו,  חיובית, תשתית תורנית אחרת
ולבסו0 הזמי אותי אליו למשרדו ברבנות , הוא עיי בחוברת זמ רב. מלוא המשמעות שלה
כתב ברכה חמה ה לחוברת , ") רבנ�מא מלכי ("ובחותמת המלכות , הראשית בירושלי 

 .וה לדרכה החינוכית של תנועת בני עקיבא, שחיברתי
 

הרב , במכתב מפורט, ה השלישית של החוברת ציר0 את חתימתו ואת ברכתו החמהלמהדור
, ראו בשער החוברת(ד ורב העיר קרית שמונה "ראב, ראש ישיבת ההסדר, א"צפניה דרורי שליט

 ).כא
 

שייסד לפני עשרות שני  את ישיבת , ל"יק זצ'ג  עמדתו של הרב יוס0 דב הלוי סולובייצ, בדומה
כל הכתות . 18 ומסיימי  בגיל 4בישיבה מתחילי  ללמוד בגיל . בנשיאותו,   בבוסטו"רמב

י "ניתני  ע" סדרי "כולל שיעורי הגמרא וה, וכל השיעורי , בני  ובנות, בישיבה ה מעורבות
 .   לבני  ולבנות במשות0"הרמי
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, די מחייב את כל התלמי, )אי בישיבה פנימיה(כולל תפילת שחרית ומנחה , סדר היו  בישיבה
והעיקרו ", מורכבת מב ובת היושבי  ביחד" סדר"בזמ ה" חברותא"ה. בשווה, בני  ובנות

על כל סייגי , הוא חינו) קפדני לשמירת מצוות,   בפרט"המנחה את הישיבה בכלל ואת הרמי
הר "בוגר המחזור הראשו של ישיבת ההסדר , ע לבוסטו"שליח בנ, כדברי בני ברמה" (ההלכה
 ).כא,  בחוברת76' עמ; שעת כתיבת הדברי  היה מנהל הישיבהוב, "עציו

 
 הֶחברה"אלא רק את , "ישיבה המעורבת"שבאר' לא אימצנו את שיטת ה, כא אעיר
; והבנות באולפנא, ע"שהבני  ילמדו בישיבת בנ, ע חשבנו שהאידיאל הוא"ובבנ; "המעורבת

הא  מישהו מעלה בדעתו , אבל.  נאהשכ) יאה וכ), ע"ובערב ייפגשו לפעילות משותפת בסני0 בנ
' האיש שעמד בראש ישיבת ר; "איש ההלכה"בעל , ל"מר הרב זצ, ישראל וגדול הדור�שגאו

שכל חייו היו , הוא? יעשה משהו בניגוד להלכה, ב"יצחק אלחנ ובראש עול  התורה בארה
, ומוסמכיותלמידיו , כפי שמעידי  מאות הרבני , קודש לתורה ולשמירת ההלכה בקפדנות

הישיבה ממשיכה (יק נהג כ) במש) עשרות שני  'וא  הרב סולובייצ! הפזורי  בכל העול 
 .שעצ  הדבר ייתכ ומותר על פי ההלכה, משמע, )לפעול על פי שיטתו ג  לאחר פטירתו

 
הביא הרב חיי  " מלכתחילה"כתנועת נוער מעורבת " בני עקיבא"את עמדתו החיובית בעד 

' עמ(באופ ברור ) ע"וראש ישיבות בנ, "אור עציו"כיו  ראש ישיבת ההסדר (א "דרוקמ שליט
הרב מנח  : ובחוברת מופיעי  עוד הרבה מאמרי  מנומקי  של הרבני  הבאי , ) בחוברת73

י "שע" המכו לספרות הפוסקי "וראש , "המרכז העולמי של המזרחי"שהיה חבר , לויטס
ההיפגשות בי ב "מדוע , ראיות מ התלמוד ומנמקהמסתמ) על , בירושלי " אוצר הפוסקי "

 �ומוטב שפגישות כאלה תעשינה במסגרתו של ארגו דתי ובהשגחתו , לבת היא בלתי נמנעת
הרב אליעזר ; )82 'עמ" (מקו  בו היצר הטוב מקבל עידוד ותמיכה כדי להתגבר על היצר הרע

: בי ספרי ההלכה שפירס  (ופוסק ידוע , שהיה מראשי ישיבת סקוקי בשיקאגו, ברקובי'
חברה מעורבת : "שנימק חוות דעתו התורנית בכותרת; ")כוחה של הלכה", "תנאי נישואי בגט"

הידוע כרב קפד ודקדק , אלינסו' הרב אליקי  ג; )85 'עמ(שמלכתחילה " כאידיאל חינוכי
, "המצוותהאשה ו"כמו , ומחבר  של הרבה ספרי הלכה בענייני אישות, בכתיבתו ההלכתית

ושכל ספריו קיבלו הסכמה נמרצת מהרב עובדיה (שהוא ספר לימוד יסודי באר' ובתפוצות 
 לאלה המשתדלי  לחיות על פי �' מלכתחילה'חברה מעורבת בימינו בתור : "כתב על, )יוס0

מדוע החינו) , ע"על פי השו, בשורה של שיקולי  תורניי  קפדניי , ומנמק; "דקדוקי ההלכה
ומדוע טוב עשה , ) מעורבס"ביולאו דווקא של " (מערכת חברתית משותפת "דורשו הדתי בימינ

הרב ; )90 'עמ" (על כל הסיכוני  שבה", כאשר כל בניו שלו התחנכו דווקא בחברה המעורבת
על , בני עקיבא"מדוע , הסביר במפורט, ע"כיו  רב הישוב קדומי  ופעיל בבנ, דניאל שילה

מכינה טוב יותר לקראת האתגרי  הדתיי  של החברה , ורבתכחברה מע, מתכונתה הנוכחית
 ).96 'עמ" (ומכשירה את הצעיר הדתי לחיי המעשה אליה  הוא עומד להיכנס, בימינו

 
היא רק הקצה , פוסקי  ורבני  ידועי , ראשי ישיבות, ובה גדולי תורה, שרשימה זאת, אעיר

ואני , "בני עקיבא"המעורבת של של רשימה ארוכה יותר של רבני  התומכי  בשיטת החברה 
הא  . ע מוחקי  את כל בעלי הדעות האחרות בהבל פיה "מצטער על שהרבני  המתנגדי  לבנ

הא  בבית המדרש היהודי הביאו רק את ? המחיקה של בעלי דעות חולקות היא בש  התורה
, בלבדיש להצטער על שהרבני  האוסרי  מציגי  את עמדת  ? ומחקו את בית הלל, בית שמאי

 .ומשמיטי  ומסתירי  את הדעות החולקות עליה 
 

, למשל. ביניה כאלה שאיש בעול  התורני אינו תומ) בה, הרב אבינר מביע עמדות קיצוניות
כי האשה תשב , וטוע, כי נשי  לא תשתתפנה בהצבעה לכנסת, דעת תורנית�כחוות, הוא תובע

למיטב ". בשביל שניה , יע בפתק אחדוהבעל יצב "� מטעמי צניעות �ביו  הבחירות בבית 
 .שאי רוח חכמי  נוחה הימנה, לא קיבל את דעתו זאת, ג  לא החרדי, א0 פוסק בעול , ידיעתי

 
אבל כל הפוסקי  לא קיבלו את עמדתו ,  שנה80ל תמ) בה לפני "ה קוק זצ"שהראי, אמנ  נכו
הרב . ל"צ חי עוזיאל זצ" בלציו�הרב הראשי לישראל והראשו, זמנו�כמו עמדת ב; המחמירה

כנסיה "למטרות של , עוזיאל תמ) בעיקרו של מסגרות ראויות משותפות לגברי  ונשי 
לא מצאנו לשו  ] "של גברי  ונשי [שיחה של ויכוח בענייני  חשובי  : ושיחה מועילה, רצינית

) כזאת" התכנסות מעורבת"שאוסר על , כלומר" (אחד מגדולי הפוסקי  הראשוני  שיאמר כ
 ).והוא מתיר אותה מלכתחילה
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ש  , שיטת ההסתגרות שמציעי  הרבני  המחמירי  מתאימה מאד לעול  החרדי, ולבסו0

כשבמוסדות החינו) יש כמוב (הבנות אינ הולכות לשירות לאומי , הבני  אינ  משרתי  בצבא
לאומי �וער הדתיהנ.  וכל המוסדות הללו מעורבי �וכול  אינ  לומדי  באוניברסיטה , )מורי 

לקבל עליו את גזירת ההסתגרות הקיצונית שתובעי  ממנו , אינו יכול וג  אינו צרי), אינו רוצה
מהנדסי  , כלכלני , עורכי די, לא יהיו לו יותר רופאי , שא  יקבל אותה. רבני  אלה
 .וכול  חיי  בחברה מעורבת, שכול  לומדי  באוניברסיטאות, ומדעני 

 
שאחת הסיבות המרכזיות לחילו הפושה והכואב בנוער הדתי , ש טועני "ירחוקרי  דתיי  ו

שלה  היא " קיצוניות"ה(נובעת מ המרה השחורה שרבני  קיצוניי  , )' "דתלשי'ה(= בימינו 
, זורקי  בו) ומסתירי  את הדעות החלוקות, שה  מפרסמי  רק את עמדת  האישית, בזה

במקו  לעודדו , ובכ); גמור" בדיעבד"ושהוא כולו , "באיסור חמור"ואומרי  עליו שהוא חי 
, למרבה הצער(שרגיל לשמוע בכל יו  ממוריו ורבותיו , נוער. ה  מחלישי  אותו בעליל, ולחזקו
באיסור "כי הוא חי , )  רבי  המטפטפי  את המסר השלילי הזה לאוזניו בוקר וערב"יש רמי
 והתוצאות ה בהתא  ,תא  לציפיות של רבניומתנהג בה, "'מסוג ב, נוער נחות"וכי הוא " גמור
אבל ; ע"תנועה שהוקמה כדי להזיק לבנ, "אריאל"ל, כידוע, הול)' המשובח'הרי הנוער (לכ) 

וזאת לפי , להישג חינוכי של ממש,  שנה20אחרי , בגלל ההפרדה בי הבני  לבנות היא לא הגיעה
', הנפרדי 'ו) בעיניה (' טובי ' מהבני  ה5%אות  רבני  מסתכלי  על ). עדות ראשיה שלה

שמדיניות  של רבני  אלה מזיקה לה  מאד מבחינת ,  מהבני  האחרי �95%ומתעלמי  מ
 ).המודעות התורנית העצמית שלה 

 
כו , "הצפה" ("עזרא"ל תנועת "מזכ, יהודה פרוידיגר' לאחרונה פירס  הח

 : כדברי  הבאי , )ג"במרחשוו תשס
אנחנו .  ומרכזי בפעילות שלנו ע
 הנוער על נושא ההפרדהאנו שמי
 דגש מאוד גדול…"


של הנוער " דתומטר"והוא הפ� למעי� , הפכנו את נושא ההפרדה לנושא המרכזי עליו מדברי
 .ולהיפ�, אתה דתי יותר, לכאורה,  כ�–ככל שאתה מפריד יותר . הדתי

לות שבה
 נהוגה ההפרדה ביישובי
 רבי
 ובקהי. הוא גור
 לעיוות, דבר זה לא רק שאיננו נכו�
יש תופעות שליליות של צפייה בווידאו . חוטא הנוער בחטאי
 כבדי
 בהרבה, בתנועת הנוער

. 'לשו� הרע וכו, של ביזוי התפילה, ישנ� תופעות של ונדליז
. או שיטוט באתרי אינטרנט
. מזניחי
 בהכרח דברי
 אחרי
, כשמתמקדי
 בדבר אחד בלבד ומשדרי
 שהוא חזות הכל

אמר לי ראש .  על הדאורייתא, ומוותרי
 על המהות, אנחנו מתמקדי
 כא� בחששות דרבנ�
שישנו גל של שאלות בנושא הפרדה בי� , שמשיב לבעיות הצעירי
 באינטרנט" ישיבת הסדר"

א� לצערו , שתהיה עלייה רוחנית מתמדת בכלל  הנוער, ולכאורה היינו מצפי
, בני
 לבנות
 ". הבעיות רק מחמירות


אנחנו מחנכי
 את הנוער החשו  לכל העול
 החיצוני ולא סוגרי
 אותו : "ועוד מדבריו ש
על מנת שכל בוגרינו יפעלו , אנו מחנכי
 להשתלבות בכל תחומי העשייה  במדינה. בגטו

ומצד שני לדחו  אות
 לסוג של , אי� אנו יכולי
 מצד אחד להפריד
 לגמרי. במסגרות מעורבות
 כלומר פעילות –דרכנו . כגו� לינה מעורבת, עול
 לא יחוו במעורבשל, פעילות מעורבת

ועל כ� מסכימי
 רבני , לנוער" לכתחילה"ה,  היא כיו
–משותפת תו� הבחנה בסוגי הפעילויות 
מלמדת יחס , דר� זו מכינה בצורה נורמלית לחיי
. התנועה ואחרי
 מקרב רבני הציונות הדתית

 .ד כא חלק מדבריו החשובי ע".   מהו–נכו� לבני המי� השני 
 

כאילו רק ה  מבטאי  את , ע ומציגי "על הרבני  האוסרי  את בנ, יש לחזור ולהביע צער רב
את הדעות " עקיבא�בני"ומעלימי  באופ שיטתי מחברי ; ואי בלתה, האמת התורנית היחידה

י העיקרו שה  בעלי גישה אחראית כלפ, ומוחקי  בכ) את עמדת הרבני  החשובי , האחרות
של בעלי דעות תורניות , ההעלמה והשמטה, של מחיקה, גישה כזו". כלל ישראל"של ) התורני(

כבר , שהחרדי  נוקטי  בשיטה זו, מילא. וא0 מנוגדת לה, אינה דרכה של תורה, אחרות
הא  רבני  מסויימי  לבד  מייצגי  את ? אבל ג  במחנה הציונות הדתית נוהגי  כ); התרגלנו
, כמו הרבני  חיי  דרוקמ; ל"יק זצ'  גור וסולובייצ�והרבני  גדולי ישראל , ראלתורת יש
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, צעירי  וזקני , יחד ע  שורה ארוכה מאד של רבני (א "שיבדל, צפניה דרורי ודניאל שילה
 ?  אינ  מייצגי  את תורת ישראל, )התומכי  בדעת , ראשי ישיבות ופוסקי  גדולי  נוספי 

 
כי תעיינו היטב בחוברת , למדריכי  ולקומונרי  המגלי  עניי בנושא, אני מציע לחברי 

ובודאי תוכלו , אלוקי  חנ אתכ  בשכל ובבינה. ותשפטו בעצמ , זו שלפניכ " חברה מעורבת"
 .לפלס בעצמכ  את דרככ  אל האמת

 

, י אמונהבעניינ, תשובות שניתנו באינטרנט', ת הרבי
"רשו' (לאחרונה פורס  תשובה הלכתית, ולבסו0
, א"הרב יובל שרלו שליט, ת"ראש ישיבת ההסדר  בפ, של רב בישראל ,)הלכה ושאלות מתחדשות
משיקולי  תורניי  , כתנועת נוער צנועה מעורבת דווקא" בני עקיבא"התומ) ברעיו של 

 .וחינוכיי  כאחד
 :המדברי  בעד עצמ , אביא כא את דבריו

 
 נשי �נוגע ליחסי גברי החברה היהודית לכתחילה ב: נושא הדיו

 ):ל" בספרו הנ58�57' עמ(שרלו כדלקמ ' על שאלה זאת עונה הרב י
 

 פוסק להלכה כי "הרמב: ואנסה לפרוש את הדברי
 בעזרת הלכות לשו� הרע, זו אכ� שאלה כבדת משקל"

 ].ג"ה#א"ה, ז"פ, הלכות דעות בספר המדע[משפיכות דמי
 ומעבודה זרה  , לשו� הרע חמור מגילוי עריות
, ראוי היה לכאורה כי ההלכה תאסור מפגש חברתי כזה, כיוו� שכמעט  שאי� מפגש חברתי ללא לשו� הרע

ההלכה אינה : סיבת הדברי
 עמוקה מאד. א  על פי כ� ההלכה לא אסרה את הדבר. שכ� אפשר לחיות בלעדיו

, ת החיי
 הקודמת להלכהיש דר� אר% טבעית של נורמליו. כי א
 לקדש
 ולטהר
, באה לבטל את החיי


לחלק היא ; חלק היא דוחפת לעשות; חלק מהדברי
 היא אוסרת. והלכה בנויה על גביה ומטהרת את החיי

 .א� ביסודו של דבר היא בנויה על גביה
, מוסיפה תנאי
 וגדרי

תבונ� א אסרה לה"ההלכה בשולח� ערו� אב� העזר סימ� כ. סוגייה זו דומה מאוד לסוגיית החברה המעורבת
, )בדיוק כש
 שנית� להיפגש ללא לשו� הרע(עקרונית נית� להיפגש ללא התבוננות זו . התבוננות של עריות

לא רק לבני נוער אלא לכל , לפיכ� הסיקו חלק מהפוסקי
 כי חברה מעורבת אסורה בתכלית. א� אי� זה סביר
ות פגישות בי� גברי
 לנשי
 בתנאי
 וא  בחברה החרדית נערכ, כי אי� אנו חיי
 כ�, עובדה היא, בר
. גיל


העובדה כי כ� עושי
 אינה .   החיי
 ה
 בסיס ההלכה#זה נובע מהעיקרו� שכתבתי קוד
 לכ� . מסוימי
 
כי א
 סימ� שזאת הנורמליות , )שכ� ההלכה נקראת לעצב את המציאות ולא להיכנע לה(הסיבה חס ושלו

 . של החיי
 מלכתחילה
, ברור לי כי הנורמליות של החיי
 היא מפגש בי� המיני
. אי� לי תשובה ברורהוכא� , השאלה היא עד כמה

, אינה אפשרית" עד כמה"מתיחת קו ברור , בר
. וברור לי כי המצב היו
 הוא נורא ואיו
 ג
 בחברה שלנו

 . שכ� לא נית� להגדיר בדיוק מהי הנורמליות של החיי

 # להשאיר נפרד לחלוטי� ואת תנועת הנוער #את החינו� : 
בשל כ� אני סבור כי יש לעשות את הדברי
 הבאי
א� להשקיע השקעה של ממש להתמודד בה ע
 שאלות הצניעות לא בעזרת שינוי , להשאיר מעורבת

כ� לאט לאט . כי א
 בעזרת החתירה המתמדת לצניעות הולכת וגוברת בתו� החברה המעורבת, המסגרת
 ". יתברר היכ� יעבור קו הגבול

 
להשאיר את בני , מתו) שיקול תורני מעמיק ועקרוני, המציע, שרלו' אלה של הרב ידברי  

וה  עולי  בקנה אחד ע  הרשימה , מדברי  בעד עצמ , עקיבא כתנועת נוער דתית מעורבת
הנוער הדתי מכיר היו  , לצערנו.  הארוכה לעיל של רבני  וגדולי ישראל התומכי  ברעיו זה

ולכ מ הראוי שהעמדות החיוביות , י  את החברה המעורבתבעיקר את עמדת אלה השולל
אי א0 רב "כי , ע מוסיפי "כמה רבני  השוללי  את בנ. לא יוסתרו מעיני הנוער, המוצגות כא

 . ויש להצטער על הרבני  המשמיעי  אותה, אימרה זו אינה נכונה". המתיר חברה מעורבת
 

נחתור להמש) פעילות . ולא נרתע בפני המכשולי , אותה סללו לפנינו ראשוני , נמשי) בדרכנו
ותבנה עוד יותר , שבנתה עולמות רבי  בישראל, כחברה מעורבת צנועה" עקיבא�בני"תנועת 
 . כשתאמי בעצמה ותאזור את הכוח, בעתיד, מכ)
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 ג"טבת תשס, ה"ב

 "בני עקיבא"ו תריסר שאלות ותשובות בענייני חברה מעורבת                       

 )ע"ל בנ"לשעבר מזכ, ר אמנו שפירא"מאת ד                                   (

 )מספרי העמודי� להל� ה� לפי החוברת המקורית                           (

 ?"חברה מעורבת"מהי ) 1

ו כג, הלומדי  באות  מוסדות, אנשי  ונשי  יהודי , היא חברה של צעירי  ומבוגרי " חברה מעורבת"

, או העובדי  ביחד; אבל לומדי  תורה ומדע באות כיתות לימוד, הגרי  בנפרד; סטודנטי  באוניברסיטאות

כמו (בבתי חולי  , בחברות כלכליות, טק�במפעלי היי, במוסדות הממשלה, כגו במכוני מחקר באוניברסיטאות

או , )חקלאי  בכל צורות החקלאות(ר' או ביישוב הא, )די�חשבו או עורכי�רואי(במשרדי  , )רופאי  ורופאות

כדר) , וכל זאת). ובתנועות פוליטיות וכדומה, במועצות מקומיות ובעיריות, כגו בכנסת(בעיסוק פוליטי וציבורי 

וכמוב מעורבות , ולכ תובעת מאתנו מעורבות בחיי הע  והאר', תורת חיי  היא, שתורתנו; העול  והחיי 

לא באקדמיה ולא בחיי הכלכלה בצורה , לא בצבא, לא בחברה,   מעורבי שהחרדי  אינ, עובדה(חברתית 

והרבנית נעמי , )66�61' עמ(ל "יק זצ'ראו דברי הרב יוס0 דב הלוי סולובייצ; )כי ה  בורחי  מאחריות, רצינית

 ).70�67' עמ(א "תדל, כה

 

 ?"חינו! מעורב"ל" חברה מעורבת"מהו ההבדל בי� ) 2

של " חברתית מעורבת"אבל חייבה פעילות ; כחינו) נפרד, ת לבני  ואולפנות לבנותע תמכה בהקמת ישיבו"בנ

 .בסניפי  ובמפעלי  הארצי , כול  במסגרת התנועה

 

 ?הא� חברה מעורבת מותרת או אסורה על פי ההלכה) 3

" הלל "גילוח ותפילת, גיוס שווה של כל הבני  לצבא, ל לבנות"ש: כגו(כמו בהרבה שאלות ציבוריות בימינו 

. ויש המחייבי , יש השוללי : ג  שאלה זו נמצאת בוויכוח בי רבני , ")יו  ירושלי "וב" יו  העצמאות"ב

כעולה , ע"המתירי  והמחייבי  חברה מעורבת בבנ, וה  קצת מהרבה, בחוברת זו עולה בבירור קול  של אלה

 .מהתשובות לשאלות הבאות

 

 ?� היא ג� רצויה משיקולי� חינוכיי�הא; חברה מעורבת המותרת על פי ההלכה) 4

לא רק מותרת על פי ההלכה אלא ג  " חברה מעורבת"מדוע , פרט היטב, ושורה ארוכה של רבני  הסבירה, כ

נוער �שנערי  ונערות יתחנכו בתנועת, משבר רוחני כמו היו �דווקא בעת, וכי רצוי; רצויה משיקולי  חינוכיי 

, )39' עמ(כמו הרב ויינברג ; ות  להתנהגות הולמת ביחסי שני המיני משותפת בה תהיה אפשרות להדרי) א

הרבנית , )57' עמ(יק 'הרב יוס0 דב סולובייצ, )43' עמ(שאול �הרב בר, )43' עמ(הרב בר איל , )42' עמ(הרב מונק 

 , )88' עמ(ינסו הרב אל, )83' עמ(הרב ברקובי' , )81' עמ(הרב לויטס , )71' עמ(מוטי ברייאר , )67' עמ(נעמי כה

, )מבוא, כא(הרב יובל שרלו , )53' עמ(דרוקמ ' הרב ח, )96' עמ(ע "הרבנית מרי  שילה נ, )94' עמ(הרב שילה 

 ).54' עמ(הרב יצחק ניסנבוי  , )53' עמ(טובה סנהדראי , )52' עמ(ז שרגאי "ש, )51' עמ(יחיאל אליאש 



 10

 

 

 ?רה מעורבתהא� ישנה תמיכה של גדולי הדור ברעיו� של חב) 5

שהקי  עול  של  של , גדול הדור, ל"יק זצ'הרב יוס0 דב הלוי סולובייצ: כמה מגדולי הדור תמכו ברעיו זה, כ

בנשיאותו ', ועד כתה יב' מכתה א, וייסד בבוסטו ישיבה מעורבת של בני  ובנות, ב ובעול "תורה בארה

שתמ) באופ נחר' , ל"ראשי שלמה גור זצהרב ה; )59�57' פירוט מלא בעמ(ובהנהגתו התורנית האישית 

, צ עוזיאל"הרב ב; )3�2' פרטי  בעמ(כתנועת נוער מעורבת " עקיבא"ובדרכה של בני , "חברה מעורבת"בחוברת 

", בסוברו; ששלל זכות בחירה מנשי  מטעמי צניעות, ל"ה קוק זצ"שהתנגד לעמדת הראי, ל"זצ" הראשו לציו

 .ועוד) 9' עמ(ואי לשלול אותה , נשי  מעורבת היא דר) העול  הרצויהשל גברי  ו" שכנסייה רצינית"

 

 ?מדוע לא שמענו עליה� עד כה, ע"א� כל כ! הרבה רבני� תומכי� בשיטת בנ) 6

י כמה "וה ע,  "  חרדליי"י רמי"המאמ' נעשה ה ע. ע"מפני שיש מגמה מכוונת להסתיר אות  מחברי בנ

בית "בבית המדרש תמיד היו : דר) זו מנוגדת לדרכה של תורה). מ   בעצ"חרדליי(מאנשי התנועה עצמ  

כש  שהחרדי  מעלימי  את קיומ  . דעה של א0 חכ  אחד, או הסתיר, ואיש לא צינזר, "בית הלל"ו" שמאי

שניה  נמחקו לחלוטי מכל הוצאות (ל "יק זצ'ומר הרב סולובייצ, ל"ה קוק זצ"כמו מר הראי, של גאוני עול 

כשה  מעלימי  באופ שיטתי את עמדות ,  "כ) עושי  רבני  חרדליי, )ב"באר' ובארה, חרדיותהספרי  ה

 .המביעי  דעות תורניות הפוכות משלה , בפוסקי  הראשוני  והאחרוני , החכמי  בגמרא

 

 ?הא� רבני התנועה תומכי� ברעיו� של חברה מעורבת) 7

ביניה  א0 , י  את בני עקיבא כתנועת נוער מעורבתהמחייב, כ) עולה מעמדת  של רבי  מרבני התנועה; כ

הרב ; )95�94' עמ(הרב דניאל שילה , )1' עמ(הרב צפניה דרורי , )53' עמ(דרוקמ ' ראו אצל הרב ח; מלכתחילה

הרב אליעזר ברקובי' , )82�81' עמ(הרב מנח  לויטס : כמו, ורבני  ופוסקי  אחרי , )מבוא, כא(יובל שרלו 

 .ורבי  אחרי ) 93�88רב אליקי  אלינסו ה, )87�83' עמ(

 

 ?הא� מליאת ההנהלה הארצית על רבניה תומכת בחברה מעורבת) 8

ואות  מחברי ; )98' עמ(השרירה וקיימת עד היו  , זוהי החלטתה המפורשת של מליאת ההנהלה הארצית, כ

 .פועלי  נגד עמדתה המוצהרת של התנועה, ע הפועלי  להפרדה"בנ

 

 ?לאלה המשתדלי� לחיות על פי דקדוקי ההלכה, "לכתחילה" להתייחס לחברה מעורבת  בתור הא� נית�) 9

שחיבר שורה של ספרי הלכה מובהקי  , אלינסו' תשובת הרב א: ה, ושלוש תשובות מרבות בחוברת; כ

 אי(א "צ הרב עובדיה יוס0 שליט"שקיבלו את הסכמתו הנמרצת של הראשל, ספרי ; שעסקו בשאלות האשה

שהוא תומ) בספרי ההלכה הרבי  , אלא זאת; ע"שהרב עובדיה יוס0 הוא חסיד של בנ, להבי מכא

מדוע ראוי הרב אלינסו שיעיינו בדבריו , ומכא יש להסביר; והמדוקדקי  שפירס  הרב אלינסו במש) שני 
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הוא , )בני ישיבה בחינוכ כול  (בו ג  גדלו בניו , מדוע דווקא החינו) המעורב, הרב אלינסו מנמק). בקשב רב

שהיה פוסק חשוב ומחבר של כמה ספרי , ברקובי'' תשובת הרב א; )88' עמ(נכו ורצוי יותר מאשר חינו) נפרד 

כפי ", אבל החיי  באר' מחייבי  חינו) מעורב דווקא, מדוע חינו) נפרד אפשרי רק בישיבה, הלכה המסביר

המכיר היטב את המציאות של חברה מעורבת , דרוקמ' ותשובת הרב ח; )88' עמ" (שהתורה דורשת מאתנו

 ).53' עמ" (שבמציאות שלנו היא לכתחילה", ומסכ  אותה, לאור) שני 

 

 ?או מעורבת, הא� בעתיד הרחוק תהיה החברה היהודית נפרדת) 10

ה ונשי  תשבנה בבית ולא תצבענ, ה קוק"כהצעת הראי(שבעתיד היא תהיה אמנ  נפרדת , ייתכ; אי לדעת

ונשי  תעמודנה בראש , יק'כהצעת הרב סולובייצ(שהיא תהיה עוד יותר מעורבת , אבל ג  ייתכ להיפ); )לכנסת

ולא על סמ) השערות התלויות על בלימה לגבי , ההלכה פוסקת על סמ) ניתוח ההווה). כמו דבורה, הציבור

 .לכ היא איננה רלוונטית, ש איננו נביאהואיל ואי, איש אינו יודע לענות על שאלה זו. וחכ  עדי0 מנביא, העתיד

 

 ?"בדיעבד"או " לכתחילה"היא מ נ פ ר ד ת   הא� חברה) 11

כי (לא בצבא : נוער חרדי אינו יכול להיות שות0 רציני בבניי האר': גמור" בדיעבד" היא שחיה נפרדתחברה 

ולא בחיי  ; )הכלכלה מעורבי כי חיי (לא בכלכלה ; )כי האוניברסיטאות מעורבות(לא במדע ; )הצבא מעורב

, ותגרו  נזק חמור לתורה, אסו�לאומי לשוליי  היא הרת�ודחיקת הנוער הדתי; )כי כול  מעורבי (הציבוריי  

 .ולאר' ישראל, לע  ישראל

 

 ?מהי החברה היהודית האידיאלית) 12

 . ע  שאיפה מתמדת להישגי  נוספי , ע כיו "כמו שבנ

, לחיות בחברה נפרדת) א: שעומדות בפניו א) ורק שתי ברירות, מרי  לנועראבל תלמידי חכמי  שוני  או

מתו) המו מקורות הלכתיי  . וזו אמירה טועה ומכשילה, ולא צנועה, או לחיות בחברה מעורבת) ב; וצנועה

שהרחקת הבני  מהבנות עלולה , ומתו) עמדותיה  המפורשות של רבני  גדולי  וראשי ישיבות עולה, בחוברת

וכפי שקורה למעשה , )מסיבות המפורטות בחוברת(לקילקולי  חינוכיי  רבי  , וכבר גורמת היו  בפועל, רו לג

ואת האמונה , בגלל שהתנועה מאבדת במהירות את בטחונה העצמי, למרבה הצער, וזה קורה. ע"היו  בבנ

כי תנועת , וקר וערבהאומרי  לה  ב,  "  חרדליי"י רמי"כאשר התנועה מותקפת ללא הר0 ע. בצדקת דרכה

�אפילו ספרות(כי כל מה שה  עושי  במסגרת הפנאי ; כי לימודי חול ה  בדיעבד; נוער מעורבת היא בדיעבד

 מאבד את � שממשי) בכל זה �אז הנוער , )אסור, ובעצ (שהכל הוא בדיעבד , )חול טובה ובילוי תרבותי חיובי

כי מי שמשנני  לו יומ  .   למיניה "הסיבות לדתלשיוזו אחת ; וזורק את הדת בכלל, בטחונו ואת אמונתו

אז הוא מתנהג בבגרותו בהתא  , "!)בדיעבד(= "טוב של המשפחה �מהסוג הלא, ולילה שהוא הב הנחות

ע צריכה להמשי) את "שבנ, לכ המסקנה. ההול) ופושה בימינו כספחת,  קילקול�והתוצאה , לציפיות אלה

כעולה משלל , ולחתור להיות חברה מעורבת וצנועה, הישגי  כבירי שזכתה עד היו  ל, דרכה החינוכית

 .המקורות שבחוברת
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 תנועת בני עקיבא בישראלתנועת בני עקיבא בישראלתנועת בני עקיבא בישראלתנועת בני עקיבא בישראל
 ההנהלה הארצית   

 

 

 �תשובה לחברי� השואלי� בעניי

    חברה מעורבתחברה מעורבתחברה מעורבתחברה מעורבת

 )בני� ובנות(

 בבני עקיבא בימינו

 

 

 

 

 אמנו� שפירא: מאת

 

 א"ד טבת תשמ"בס

 ד"מהדורה רביעית תשס
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 תשובתו של אמנו שפירא לרב שלמה אבינר

 בעניי בני עקיבא

 נמסרה לעיונו המפורט של ראש הרבני  -

 א"שלמה גור שליט' הרב הגאו ר, לישראל

 

 להל תשובתו
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 ה לבני עקיבאתשוב
 

הקיימת ופועלת כתנועת נוער דתית ארצית , תנועת הנוער בני עקיבא

היוותה ומהווה מנו� להשרשת אמונת , זה למעלה מיובל שני�, ועולמי

בארצנו הקדושה , האומ� של תורת ישראל ואר� ישראל בקרב בני נוער באר�

 תנועה זו הישגיה ומסירות נפשה של, מי ימלל פעולותיה. ובתפוצות ישראל

 . למע� קרב הלבבות של צעירי הצא� לערכי התורה וקיו� המצוות

 

יש לזקו� הצלת , לזכותה של תנועת בני עקיבא הארצית והעולמית

על . עול תורה ומצוות, רבבות בני� ובנות ישראל מהתבוללות ופריקת עול

אומרי� : "תנועה יקרה וטהורה זו יש לקרוא את דברי המדרש בבראשית רבה

, מעשי מודיעי� אותי, אומר לה� איני צרי"? פרת למה אי� קול" הול"ל

זורע בי ירק והיא עומדת . אד� נוטע בי נטיעה והיא עושה לשלושי� יו�

אומרי� לה� ? למה אי� קולכ� הול": אומרי� לאילני מאכל. לשלושה ימי�

 ". פרותינו מעידי� עלינו, אי� אנו צריכי�

 

ה הברוכי� מעידי� עליה וה� שני דורות פרותי, כ" תנועת בני עקיבא

, ושל לוחמי� ומוסרי נפש למע� ארצנו ותורתו, של שומרי תורה ומצוות

עברתי ארצות ומדינות בכל . שגידלה וחינכה והעלת� לציו� ברינת אלוקי�

ש� מצאתי מסירות , קצבי תבל ובכול מקו� שתנועת בני עקיבא הכתה שורשי�

 .נפש לתורה ולאר� ישראל

 

 תנועת בני עקיבא אפשר להחיל את דרשת הברייתא במסכת יומא ד� על

וכ� ש� .  שיהא ש� שמיי� מתאהב על יד"–" אלוקי"' ואהבת את ה. :"פו

. שמיי� מתאהב זה למעלה מיובל שני� על ידי בניה ובנותיה של תנועה זו

בכול מלחמות המצווה של ע� , מוצב ומעוז, בכול עמדה, בכול יחידה צבאית

חברי בני עקיבא מאהבי� את , ל בארצו ובכול קהילה יהודית בתפוצותישרא

ונודע בגויי� : "עליה� ועל כיוצא בה� התנבא הנביא ישעיה ואמר', ש� ה

 ".'כל רועיה� יכירו� כי ה� זרע בר" ה, זרע� וצאצאיה� בתו" העמי�

, וא� קמו עליה ועל דרכה החינוכית עוררי� ובאי� כנגדה בתביעות

אי� בה� כדי לשנות במאומה את דעתנו , עה יכולה לעמוד בה�שאי� התנו

בניה� גאו� ישראל מר� , נוחי נפש, החיובית ודעת רבותינו הגדולי�
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כמוה ירבו . בכול הנוגע לחשיבתה של תנועה קדושה זו, א"יה קוק זיע"הרא

 .בישראל

 

אמנו� שפירא הנושא את ' ראיתי את מחקרו החשוב של יקירינו הדגול ר

ה של בני עקיבא ברמה עשרות בשני� ויכולי� דבריו ומחקרו להאיר את דיגל

, ועוד חזו� להארי" בנושא ההלכתי הזה. הדעת בסוגיה מסובכת וקשה זו

 .בבוא מועד

 

על רבבות החברי� המדריכי� והמנהיגי� , עליכ�' ויהי נוע� ה

קיומה ושגשוגה של בני עקיבא באר� ובתפוצות , הנושאי� בעול ארגונה

כל כלי יוצר עלי" לא :" בלשונו של הנביא, עלי" אנו מתפללי�, ולההג

וצדקת� מאתי ' זאת נחלת עבד ה, יצלח וכל לשו� תקו� את" למשפט תרשיעי

 ".'נאו� ה

 

אלוקי אבותיכ� יוס� עליכ� ככ� אל� פעמי� ויבר" אתכ� כאשר ' ה

 .דיבר לכ�
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 ב"ד שבט תשמ"כ, ה"ב
 
 
 

 !לאמנו� שלו�
 

נהניתי מ� .  את החוברת על חברה מעורבת�קראתי בעניי
העובדה שנכנסת להתמודדות ע� דברי רבותינו ועשית בדבריה� 

יש לי הערות על דר" הניתוח ודומני שנדחקת . כתלמיד חכ�
עצ� גישתו של הרב אבינר , אמנ�.  כשאי� הכרח בדבר�בתירוצי

אי� כל טע� להכניס לגדרי הלכה נושאי . א לא נראית לי"שליט
השמעת . ודבריו מגיעי� עד קיצוניות שאינה מקובלת, כותהלי

ע� ישראל ידע ? על שולח� שבת שבו יפרידו גברי� מנשי�
א" .  פרהסיהיבעניינבחושו הטבעי לשמור על הפרדת מסגרות 

לא העלו על הדעת , להבדיל מהערבי�, בחוגי� היותר קרובי�
 .הפרדות והרחקות בתו" הבית והחברה הסובבת בו

 
קשרי� חיוביי� " תורה ועבודה"ד בדורנו יצרה תנועת במיוח

וקשרי� אלו , כששותפי� בה� נשי� וגברי�, וערכיי� בחברתה
הסכנות אורבות ואי , אמנ�. עידנו מאוד את היחס בי� המיני�

וצרי" על כ� . אפשר לומר שגסי הרוח לא מקלקלי� את השורה
ש ובעיקר להדגי, לדאוג לשמירת המסגרת מתערובת יתירה

ההפקרות , שא� לא כ�, תכני�שמפגשי� חייבי� להיות סביב 
 .מקלקלת את השורה

 
ע תבחי� בהפרדה טבעית בעת הישיבה יחד "כשתבוא לסני� בנ

הצניעות הטבעית של בנות ישראל יצרה ג� . ובעת הריקוד
אבל ה� מאשרי� את צדקת . ע הבדלות שלא הוגדרו מעול�"בבנ

וממנה ובגללה , ה את עצמההגישה שלנו בחינו" הדור שהוכיח
 .צמחו ישיבות ועול� של� של תורה המקדי� בואו של משיח

 
 
 
 
 
 

 ע"ח לתו"בב
 

 הרב צפניה דרורי
 

 רב העיר קרית שמונה
 וראש ישיבת ההסדר בה
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 מ"תש, "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכ : "יו  לסדר, ה"ב

 

 ! שלו  עד העול –להרב שלמה אבינר 

 

קדושי  "בקוב' ( לאחרונה לעיי בתשובה של) בעניי הצטרפות לתנועת נוער מעורבת והדרכה בה נזדמ לי

 .העליתי כמה השגות לאותה תשובה ואפרוש אות לפני);  )246�249' עמ" תהיו

 

 שאלות

 

 ?הא  התארגנות מעורבת של בני  ובנות מותרת .1

 ?הא  קיו  תנועת בני עקיבא ועזרא הוא דבר טוב או לא .2

 ?יש לייע' למי שפונה בשאלה הא  מותר להצטר0 לבני עקיבאמה  .3

 

 תשובות

 

 ".אסורה בהחלט ואי כא צל של ספק) "ההתארגנות(=היא  .1

 !ברבי ' בני עקיבא ועזרא ה  תופעה של קידוש ה .2

 . יעשה שאלת חכ – הרוצה להצטר0 לבני עקיבא –) בקיצור( .3

 

עוררו אותי דברי) החמורי  לברר את , ) הרבה שני כיוו שאני חבר בתנועת נוער מעורבת ופעיל בה במש

וה על הדר) בה פירשת , ה על עצ  המקורות שהבאת, בדיקתי זו העלתה כמה וכמה שאלות. הנושא מיסודו

 . אות 

 

השאלה הנדונה היא מ הקשות והמורכבות ביותר לחינו) הדור . ברשות) אפרוש בפני) בפרוטרוט השגות אלה

 . ה בירור אמיתי מתו) זהירות וחרדת קודשוצריכ, הצעיר כיו 

 

לקדש "שהרי אי אפשר , 2'   אינה מאפשרת כלל תשובה מס� שענית 1' הרי תשובה מס: אפתח בתמיהה )1

 !י עשיית איסורי "ע" ברבי ' ה

 !היתר גמוראי האיסור איסור אלא , בעשיית איסור' א  נחו' על פי די לקדש את ה, מאיד) 

 

 .האציי דוגמא ידוע 

הרי זו אינה יותר בגדר , א  לצור) הצלת נפשות יש לחלל שבת, אבל, יש איסור דאורייתא בחילול שבת 

 ! גדולההמצוו, אלא אדרבא, איסור

ב "מ ריש פ"ודברי הכ, ד"יומא פ' עי. אינה רלוונטית בנקודה זו" דחויה"או " הותרה"השאלה א  שבת ( 

. ז משובח"והזריז ה, כל פיקוח נפש דוחה שבת): "שכט' ח ס"או(ע "ברי השו  כד). "שבת להרמב' בהל

ואילו שתי תשובותי) הסותרות יוצרות יחד משוואה ; " על כל אד  לחלל עליה  שבת כדי להציל המצוו

ד "וידועה הסוגיא התלמודית בנ! (" הבאה בעבירההמצוו: "שהמסקנה ההכרחית שלה היא, הלכתית

 ).ועוד'  מלאכי א–' עליו הוא מנא' השהמבר) , .סוכה ל, בכגו לולב הגזול
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, י דאז"החל מראש הרבני  לא; רבני דורנו הקרובי  לנו ראו תמיד בחיוב רב את קיומה של בני עקיבא 

הרב , ועד ראש הרבני  בדורנו; שליווה בחיבה את ארגו בני עקיבא מאז היווסדו, ל"מר הרב קוק זצ

ה היחיד מכל רבני התנועה הקרובי  לנו החות) את דיננו ואילו מדברי) נראה שאת, א"שלמה גור שליט

 ".מוחלט"לאיסור 

 .ע  זאת ראויי  דברי) לדיו עניני מתו) כובד ראש 

 

������������������������������������������������ 

 .תאעבור עתה לניתוח תשובת) הענייני

 

ואתחיל קוד  , )מהספר קדושי  תהיו (להל הצילו  של כל החלק הראשו של התשובה ע  מראי המקומות

 .2,4,6' דהיינו הערות מס, באות  מקורות שה  יחידאיי 

, 2 מובא בהערה –" א0 במעמד רציני"ז "לאנשי  ונשי  להתערב זב, כביכול, להוכחת הטענה שאסור ) 2
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 .25, תרגו  יונת ב עוזיאל לדברי  לב

בדר) , ע הול)"אמנ  תיוב! לתורה) ונת ב עוזיאלי(ע " בלימוד הלכה מתרגו  יוברדומני שיש להיזה

וחכמי  לא נמנעו מלהסתייג נמרצות מהמתרג  , אבל פעמי  הרבה פוסק שלא כדי, לפי ההלכה, כלל

 !לפיו וא0 לנזו0 בו

 

 ,למשל

하하(  המשנה במגילה)להעביר למול) " מציינת) ט"ג מ"פ ): 21, יח' ויק(האומר מזרע) לא תית

ע " והנה זוהי בדיוק לשו התיוב–"  משתקי אותו בנזיפה–עברא בארמיותא ומזרע) לא תית לא "

 !פ"עה

 

둘(  התלמוד הירושלמי)כי אלה המתרגמי ' יוסי בר ר' מביא בש  ר) ג"ה ה"פ' ברכ עמי בני ישראל : "בו

שה עושי  , )אינ  עושי  טוב(=לא עבדי טבאות ... כמה דאנא רחמ בשמי  כ) תהיי רחמני בארעא

אותו ואת  "ע על עניי"והנה זוהי ממש לשו התיוב; ") ואינ אלא גזרות("ה רחמי  "ותיו של הקבמיד

 )!28,כב' ויק". (בנו

 

셋( התיוב–..." ובשנה הרביעית: "24, יט' ויק " בעוד שלפי ההלכה , הכהע קושר את פדיו הנטע רבעי מ

 .ושלי  ואי לכוהני  כל חלק בוי הבעלי  ביר"מטע רבעי נפדה ע) ש"מעש' ט מהל"  פ"כגו רמב(

 

넷( וזה בניגוד לברייתא ..." איתא חדתא בתולתא: "ע"תיוב; ..."כי יקח איש אישה חדשה: "5, כד' דבר

 ).ז"מלכי  ה' ז מהל"פ,  "רמב(וכ) נפסק להלכה . שג  באלמנה וגרושה מדבר.) מד' סוט(בגמרא 

 

다다(  את פ: "ע" התיוב–" וקצותה את כפה: "12,כה, ש וזה בניגוד להלכה , " יסת ידהותקטעו

 )פ"י עה"ראה רש. (שמשלמת  ממו ולא ממש

 

 .ויש עוד רבות וכיוצא באלה, אלו דוגמאות מעטות שנמצאו לי אגב אורחא

ל להבי שאי "עלי לציי שג  אילמלא דוגמאות אלא ודומיה יכול המעיי בתרגו  על הפסוק המסוי  הנ

 .להסיק ממנו מסקנה כלשהי

 
 

 פרק לב פסוק כהדברים 
 

תוָלה יֹוֵנק ִעם ִאיש ֵשיָבהמחוץ    חור ַגם ּבְ ְׂתַשֶכל ֶחֶרב וֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ַגם ּבָ ׁ ּ ּ ּׁ ּ ּ ּ ּ : 
 

 

א) נשי  לב , "לחוד עולימיהו ולחוד בתוליהו: "מתורגמי  ל" ג  בחור ג  בתולה"נכו שמילי  

 בחדרי \בחדרי משכב : דהיינו, "יהובגו קיטוני מדמיכ: "תורגמה על ידו ל" ומחדרי "שהמילה 

" קט"שחדרה לשפות שמיות כמו ערבית ועברית ראה ער) , קיטו הוא מילה יוונית. (מיטותיה 

 ).בהערו)
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כדי למנוע , "לחוד" להוסי0 ולתרג  ג  מוכרחהיה , "חדרי " את הכ)ע תרג  "עכשיו כיוו שהתיוב

 !יחד בחדרי המיטותממישהו טעות כאילו הבחורי  והבחורות נמצאי  

ובודאי שאי להפיק מתו) ; ברור לכל שאי לתרגו  פסוק זה ולא כלו  ע  שאלת החברה המעורבת

 "! רציניבמעמדואפילו ", להשתיי) בימינו לבני עקיבא" טאיסור מוחל"דרשה נחמדה זו שאסור ב

 

 .א"תפ' ג ס"ח, ז"ת הרידב"על שו) 4הערה (מבוסס " עבודה בעירבוביא"איסור  ) 3

 .נעיי במדוקדק בשאלה ובתשובתה

 
 ז חלק ג סימן תפא"ת רדב"שו

 

 ם"העכו ממני על מה שנהגו במצרים שהולכות הנשים לעשות מלאכה בבית שאלת) תתקיט(

 :  ולפעמים יש בהן נשי כהנים אם יש חשש איסור אם לאולילותימים ' או ד' ועומדות שם ג

 

ר וכבר נעשו הסכמות מידי הנגידים על זה  יש במעשה זה פריצות גדול לא ישועתשובה

ומקצתם פירשו ונמנעו ומקצתם לא יכלו לעמוד כי הן עניות ובעליהן עניים ולא יתנו להן 

לא לבוש ולא כסות בקרה ולא לבניהן והן צריכות לבקש מחייתן והולכות ברשות בעליהן 

נשים ונשים כאשר ומה שיכולנו לתקן הוא שלא ישבו על שלחן אחד לעשות מלאכת הרקום א

ם "היה בתחלה אלא שהאנשים לעצמן והנשים לעצמן ועוד שלא תלכנה אלא הזקנות ממ

חדא שהולכות . מ לענין הדין אין כאן חשש איסור לאסור אותה על בעלה"ומ. שנה ומעלה

' יותר משלש נשים ואין כאן יחוד דהכי תנן לא יתיחד איש עם שתי נשים משמע הא עם ג

ותו . מ לכתחלה אבל בדיעבד לא"פ שיש חולקים עליו הנ"ואע. ל"י ז"ת רשמותר לדע' או ד

כ " וכ.כ נשים הרבה עם אנשים הרבה מותר אפילו לכתחלה"דאיכא אנשים הרבה וא

ותו דבעלה . ותו דפתח פתוח לרשות הרבים. ו מהלכות איסורי ביאה"כ' ל פ"ם ז"הרמב

ר אין "ר יוסף פתח פתוח לרה"אבעיר ואמר רבא בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד ו

התוספות . לענין מלקות אבל איסורא איכא' ל פי"י ז"פ שרש"ואע. חוששין משום יחוד

פ שלפעמים "אע .ורוב המפרשים הסכימו דאפילו איסורא ליכאל בפרק הנזכר "ם ז"והרמב

ק שהרי אותן הישנות בלילה אין עושות מלאכה עם "ישנות שם בלילה ואיכא למיחש ל

ם כלל שאין אנשים נכנסים במקום השרות ואם הם במקום שנכנסין שם אנשים הרבה אנשי

 . ונשים הרבה מותר כדכתיבנא

 
!  " לבתיה  של עכוולילותהשאלה הייתה בדבר נשי  יהודיות ההולכות לעבודה למספר ימי  : נשי  לב

היא צור) השעה גדול עוד לפני קריאת התשובה נית לומר שאפילו מי שסבור שחברה מעורבת בימינו 

ז "וכי המותר ללמוד מתשובתו זו של הרידב! יאסור ללא פקפוק עבודה בתנאי  שכאלה, ומותר לכתחילה

 ?כגו ברמת מגשימי  או בלביא, בימינו" עבודה מעורבת"ש על "ג

 

 .נעיי ג  בתשובה

 

 :וז שני יסודות הנוגעי  לענייננ"בתשובתו של הרידב

하하(   בעבודה מותרת לכתחילהערבוביא של אנשי  ונשי! 

둘( לשאלה המיוחדת של נשי  יהודיות ההולכות לכמה ימי  ולילות לבתי עכו"  

, "נשי  הרבה ע  אנשי  הרבה" לעבודה מעורבת כיוו שיש ללמוד היתרז אפשר "ולכ מתשובת הרידב

 "רוב המפרשי  הסכימו דאפילו איסורא ליכא"ו, ואי חשש ייחוד
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, )תשובה מהרב מאיר שטר(ו "סימ ס" חוות יאיר"ת "ז ראה ג  בשו"רידבלחיזוק מסקנה זו מדברי ה

 )ראה נספחי ( ש , ג"ע' בס" חוות יאיר"ותשובתו של בעל 

 

 )6הערה" (אגרות משה"מעורבות מבוסס כולו על ה" אסיפות וישיבות"האיסור לקיי   )4

 

 .להל העתק מלא של תשובת הרב פיינשטיי

 
 ד ב סימן קט"ת אגרות משה חלק יו"שו

 

 דבמיטינגען של סאסייטע ותיקנו שילמו
  אחד איזה דין אם רשאות הנשים

  להשאר שם לשמוע
 .כ"א תש"א מנ" כ
 

 א� שאי� ,שג� הנשי� משתתפות בכל הדברי�
ידוע הטע� שמקילי� במדינה זו בפשיטות אבל 
כיו� שמקילי� אי� שו� טע� שיצאו בשעת 

התורה י הלמוד כי ג� נשי� צריכות לידע דינ
 דיני� ומוסר וטוב לה� שישמעו דברי תורה

ל בהא דמצות הקהל ריש חגיגה "כדאמרו חז
וכ� טוב שישמעו בכל . נשי� באות לשמוע
אבל א� יגיע זמ� תפלת . מקו� דברי תורה

מנחה או מעריב וירצו להתפלל ש� יצטרכו 
הנשי� לצאת לחדר אחר ולא בחדר שמתפללי� 

  .ש� האנשי�
 , ידידו

 יינשטיי�משה פ

 .א"יוס� בראו� שליט' כ הנכבד ר"מע
 

 בדבר המיטינגע� של הסאסייטע שבאי� הנה
אנשי� ונשי� לשוחח ולהווכח ולהחליט לש� 

ותיקנו שבכל , בעניני חול של הסאסייטע
מיטינג ילמוד אחד מהחבורה איזה דבר תורה 
בפסקי דיני� משלח� ערו� או בדברי מוסר 

ובדבר .  כחכ�הוא תקנה טובה ויישר, ויראה
להיות ש� ג� בשעת הלמוד  א� יכולות הנשי�

כמו שה� נמצאות ש� בשעת השיחות ודיוני� 
הנה ,  או שצריכות לצאת לחדר אחר,בעניני חול

דברי תורה ומוסר לא גרעי מעניני חול וכיו� 
שאי� את� מחמירי� עליה� שלא לבא 

 להמיטינגע� כמו כל הסאסייטעס שבמדינה זו
 
 

 :ובה יראה כי היא בנויה על היסודות הבאי המעיי בתש

 

하하(   מותר –  קודשי חול ובענייניביחד בעניינגברי  ונשי  הנפגשי  בפגישות של חברה ועוסקי 

, ..."אי ידוע הטע  שמקילי במדינה זו בפשיטות: " כיבשפה רפהאמנ  הוא אומר . (לה  לעשות כ

 .)לגמריאבל להלכה הוא פוסק שההתכנסות יחד מותרת 

둘( מותר ג  ללמוד תורה ע  הנשי  בצוותא")  דברי תורהבכול מקו טוב שישמעו .(" 

셋( ע  .   לתפילהלאאבל . ההיתר להתכנסות מעורבת של גברי  ונשי  היא לעסקי חול או ללימוד תורה

 ".יצטרכו הנשי  לצאת לחדר אחר"הגיע זמ המנחה 

 

טות בפסיקה להיתר קיו  חברה מעורבת שהיא מ הבול, ד קשה מאוד להשתמש בתשובה מתירה זו"לענ

של תנועת בני עקיבא " אספות וישיבות"כל " צל של ספק"וללא , "איסור מוחלט"כדי לאסור בשמה , בימינו

 .בימינו

 

עוסק כולו בדיני גובה המחיצה , א"מ, ט"ל' ח ס"מאו, "אגרות משה"המקור השני המובא ש  מה(

 )נית לעיי בנספח). (ואי נושא זה בתחו  דיוננו, בבית הכנסת
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ולאחר מכ נדו , ל"נבח עתה עוד שתי תשובות מהנ; עד כא הובאו אות  מקורות המובאי  כיחידאיי 

 .בפוסקי  הראשוני 

 

 )5' בהערה מס)(ו"ר' ס" (אבקת רוכל"ת "כאחד המקורות לאיסור הטיול המעורב מוזכר שו )5

 

. שהעתקה מובא בזה, נעיי נא בתשובה, אבל! ע"השויוס0 קארו בעל ' מר ר:  אשלי רברבי–לכאורה 

 ".מעורב"או טיול " מעורבת" חברה יבעניינ, בשו  צורה, כללאינו מדבר " אבקת רוכל"שה, מסתבר

 
 ת אבקת רוכל סימן רו"שו
 

נמנו וגמרו לתקן תקנה והסכמה אחת שיש בה מיגדר מילתא והוא שראו בעונות הדור פרוץ 

' הולכים לטייל בשבת מחוץ לעיר במקומות מיוחדים שם עושי שהבחורים ונעריםומצד 

 שלא יוכלו לטייל בשבת מחוץ לעיר באותם המקומות הסכימועבירות קשות ורעות 

י החכם שהוא היה המכריז וקבלוה "המיוחדים לטייל והכריזו ההסכמה בכל קהלות עפ

 : עליהם כל הקהלות

 
ה והלכו לטייל ואמרו שהם לא שמעו כי ק טולידו עברו ההסכמ" שנית קצת מבני קובשבת

אם במקום אחד מיוחד ולא במקומות שהלכו לטייל והחכם עם הממונים אמרו שבכל 

המקומות היתה ההסכמה והתרו בהם ואמרו שמאחר שהם אומרים שלא שמעו עברו בשוגג 

ם ויהיו נכשלים בחר' אבל מכאן והלאה שיהיו נזהרים שלא ילכו שאם ילכו יעברו על ההסכמ

ו וקצת מהקהל היו אומרים שלא היו רוצים לקבלה והחכם ענה בם ואמר שלא היו יכולים "ח

שבתות ' או ג' להפטר מאחר שכבר קבלוה עליהם ונכרזה ההסכמה והיו מרננים ועברו ב

ולא הלכו לטייל בשום מקום וביום שבת זכור יצאו בני בליעל ואמרו החכם נתן רשות שנוכל 

מהבחורים ני שהוא אותו המקום המיוחד הנזכר ונגררו אחריהם רבים לטייל חוץ ממקום פלו

 והלכו לטייל ועברו ההסכמה והממונים והגזברים נוסדו ונערים יחדיו ואנשים רקים ופוחזים

ק לורקא קבלו תוכחה ויצאו מבית הכנסת ושאלו "יחדיו ליסרם ולנדותם ואותם שהיו מק

ק טולידו לא רצו לקבל תוכחה "שהיו מקמחילה והתירו להם על מה שעברו אבל אותם 

  :באומרם שלא עברו הסכמה ויד הממונה והגזבר שלהם עמהם כדי שלא להוכיחם

 
לטייל בשבת מחו' לעיר "הולכי  ) זכרי  ע  זכרי  (הבחורי  והנערי בקהילת טולדו היו    :העובדה

  הרעי  שהיו לא ידוע טיב המעשי". (במקומות מיוחדי  ש  עושי  עבירות קשות ורעות

 ).עושי  ש 

... והכריזו ההסכמה... הסכימו שלא יוכלו לטייל בשבת מחו' לעיר באות  המקומות"...   :התגובה

 ".וקיבלוה עליה  כל הקהילות

ואנשי  ריקי  ופוחזי  והלכו !) זכרי  ע  זכרי (ונגררו רבי  מהבחורי  ונערי  יחדיו "...   :התוצאה

 ...".לטייל ועברו ההסכמה

רק שתי מהדורות אלה ה  בגדר , כידוע.  השוויתי את התשובה במהדורת שאלוניקי ולייפציג:ערהה

 של דובייחו, ההוצאות שבימינו ה מהדורת צילו  של הראשוני ". אבקת רוכל"דפוסי  ראשוני  של ה

א שמ. ואי כא טעות סופר, ההשוואה מלמדת שאי הבדלי נוסחאות ביניה  בנידו. דפוס לייפציג

 ?המקור שהיה לפני) משובש היה

 )'ו' מ ס"חו" (משפטי עוזיאל"כאסמכתא לאיסור שיעורי  משותפי  מובא ה )6

הראשו , י"הרב הראשי הספרדי לא, ל"לפי שהרב ב ציו עוזיאל זצ! שהרי זוהי ראיה לסתור, אתמהא

 !מתיר בהיתר גמור ולא אוסר, לציו

 

 

 :כדבריו
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 'ו' מ ס"משפטי עוזיאל חות "שו
 

 ההלכה והמוסריות ' ד
 

שאמנ
 מצד ההלכה מועלת הקבלה ויכולי
 לבחור בה מדי� , אול
 עדי� נשאר מקו
 לפקפק ולומר

ו כי "ג המחבר יצ"ויפה כתב הרה. אולי יש איסור בדבר, אבל מצד המוסר וגדר הצניעות, קבלוה עליה

מזה , רה תורה אלא בדר� מנויהמוסר והתורה ה
 דבר אחד וג
 בזה יש לומר שאחר שלמדנו שלא אס
ובכל . ולו היה מקו
 לאסור מפני הצניעות לא היתה התורה מתרת, יוצא שאי� לאסור משו
 פריצות

א
 בכגו� זה יש חשש , ונראה, זאת כדי להיות מתוני
 בדי� נתבונ� על הדבר ג
 מנקודת השקפה זו
 . לפריצות

 
וכל יו
 ויו
 האנשי
 , לה אי� בה משו
 פריצותהסברא נותנת לומר דבכל כנסיה רצינית ושיחה מועי

ואפילו . חהוובכל זאת אי� שו
 פר% ושו
 צו, ונושאי
 ונותני
, נפגשי
 ע
 הנשי
 במשא ומת� מסחרי
ולא אמרו רבותינו אל . לא יהרהרו באיסור בשעה שעוסקי
 ברצינות במסחר
, היותר פרוצי
 בעריות

, ושיחה כזאת היא הגוררת עו�, שיחה בטלה שלא לצור�אלא ב) ה' אבות א(תרבה שיחה ע
 האישה 

ואי� הישיבה במחיצה וכפיפה אחת לש
 עבודת ; אבל לא שיחה של וכוח בעניני
 חשובי
 וצבוריי

וכל ישראל האנשי
 והנשי
 , ומביאה לידי קלות ראש, מרגילה לעבירה, שהיא עבודת הקדש, הצבור

בראשונה :  ואל תשיבני ממה שאמרו חכמי
.יעות והמוסרואינ
 חשודי
 בפריצת גדר הצנ, קדושי
 ה

והתקינו שיהיו נשי
 יושבות מלמעלה , והיו באי
 לידי קלות ראש, היו נשי
 מבפני
 ואנשי
 מבחו%
, שלא נאמר זה אלא בכנסיה המונית גדולה של כשרי
 ופרוצי
 יחד, )א"סוכה נ(ואנשי
 מלמטה 


אבל , ותר בהיות
 עסוקי
 בשמחה ויצר הרע שולט בה
ובי, ובכגו� זה חוששי
 למעוטא דפרוצי
ולא תהיה כזאת , בכנסיה של נבחרי
 לא נאמר דבר כזה לעשות את נבחרי הע
 לפרוצי
 בעריות

 . בישראל
 
 

 :כלשונו, ובהמש) ש 

לא מצאנו לשו
 , ומכל שכ� דבר ציבורי ולאומי, כל הזדמנות חברותית שהיא לצור� ולתועלת דבר חשוב"... 

, הרב הראשי, והוא; שיאסור על התכנסות מעורבת: דהיינו(  !!"ד מגדולי הפוסקי
 הראשוני
 שיאמר כ�אח

 !).גמור" לכתחילה"כמוב מתיר בתור גדר של 

 
------------------------------------------------ 

 
 . "הרמבוהוא , נעבור מכא לפוסק הראשו שממנו נלמדו כמה הלכות לעניי ההפרדה )7

 

". שחייבי  להעמיד שוטרי  כדי שלא יתערבבו אנשי  ונשי  בגני  או בבית,  "וכ ברמב: "אתה כותב

 ).ולפי ניסוחיו, הטור ושאר הפוסקי  הולכי  בעקבותיו(

 

שהרי דברי ; הבה נלמד אותו כפשוטו וכפי שראוי ללמוד אותו,   הזה"כיוו שיש המסתמכי  על הרמב

 ".ניתי ספר וניחזי: "בבחינת, אפשר להשיב עליה,  אינ מחודדותי  סברותיא; תורה פתוחי  לכל אד 

 

 .ו"ט פ"יו' א מהל"וכ' אביא להל את העתקת של הלכות כ

 

כיוו שהוא משמש לרבי  יסוד לטענה כאילו יש בדבריו ,   זה"יש חשיבות מרובה לדיו מדוקדק ברמב

 . להפרדה בי גברי  ונשי עקרוניתאלה תביעה 
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 ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה כ"רמב

 
כשאד
 אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימש� ביי� ובשחוק ובקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסי  בזה ירבה 

שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו על , במצות שמחה

 תחת אשר לא עבדת )ח"דברי
 כ(כל שנאמר ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר ה

ואי אפשר לעבוד את הש
 לא , הא למדת שהעבודה בשמחה) מרב כל(אלהי� בשמחה ובטוב לבב ' את ה

 . מתו� שחוק ולא מתו� קלות ראש ולא מתו� שכרות

 ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה כא"רמב

 
י� בגנות ובפרדסי
 ועל הנהרות כדי שלא חייבי� בית די� להעמיד שוטרי
 ברגלי
 שיהיו מסבבי� ומחפש

וכ� יזהירו בדבר זה לכל הע
 כדי שלא , יתקבצו לאכול ולשתות ש
 אנשי
 ונשי
 ויבואו לידי עבירה

 . ולא ימשכו ביי� שמא יבואו לידי עבירה, יתערבו אנשי
 ונשי
 בבתיה
 לשמחה

 
 ולא, "זמני " בספר אלא, "י נש" מביא הלכה זו בספר לא  "יש קוד  כל לשי  לב לעובדה שהרמב

 אלא התוצאות הנובעות ,הערבוביא אסורה יש להסיק מכ) שלא עצ  !יו  טוב'  בהלאלאבהלכות אישות 

 ).התקהלות המונית ממושכת וחשש שיכרות: שעיקר (ממנה בתנאי  מסוימי  

 

  אנשי  הרבה אי נשי  הרבה ע: "  בפירוש כי"מציי הרמב) 'ח' ב הל"פכ(, איסורי ביאה' בהל, אדרבא

 ".חוששי לייחוד

 

לתוצאות החמורות הנובעות משתיית יי מופרזת ' מקדיש את כל הלכה כ, ל"ט הנ"יו'   בהל"הרמב

אי אפשר ,  "מציי הרמב,  ומתו) אלה.הוללות וסכלות, קלות ראש, שחוק רבה, שיכרות:  וה,ברגל

 ".' ד וכו"חייבי  בי"  וכותב כי " לאחר מכ ממשי) הרמבומיד! 'לעבוד את ה

 

 אלא קובע גדר וסייג להוללות המונית ,  לא אוסר את עצ  ההתכנסות המעורבת”הרמב. ונא לדייק

". ויבואו לידי עבירה) "... יי(ומטיל תפקיד על בית הדי למנוע התקבצות אנשי  ונשי  לאכול ולשתות 

אמור מעתה ".  יבואו לידי עבירה שמא–לשמחה ולא ימשכו ביי ... שלא יתערבו: "וא0 בבתיה  כ)

 .ולא התערבבות,  ”לדעת הרמב, שהעבירה כשלעצמה היא אסורה

 

  היא ”המציאות של הרמב. ולא לגביה פסק,   אינה של תנועת נוער דתית בימינו”המציאות של הרמב

 ומי שראה את. (הנערכת בימינו" מימונה"מעי ה, של חינגא והילולה המונית הנמשכת שבע יממות

 יבי היטב מדוע יש לאסור מעיקר הדי –" סחנה"הזלילה והשתייה יחד ע  ריקודי הבט וכיוצא באלה ב

 )?אבל מה לזה ולמציאות של תנועת נוער דתית בימינו; התכנסויות פרוצות כאלה בימינו

 

  ,ב"שהיה מחשובי הפוסקי  בארה, ל"נכדו של הרב הענקי ז(והנה ראיתי שכתב על זה הרב הענקי

היכל "הוצאת , "שנה בשנה(" רב אזורי לבית שא והגליל –") אגרות משה"ומצוטט לא אחת  בתשובות 

 ).מ"תש, "שלמה

 

  ”ולאחר שהוא מביא את הרמב, "ישיבת אנשי  ונשי  יחד בחתונות"הרב הענקי נזקק לשאלה של 

' ב הל"כ' איסור ביאה פ'  שהרי כתב בהל,על כורח) אינו בא לאסור כל תערובתוהנה : "הוא כותב, ל"הנ

לגלות "ויחוד עצמו איסורו מפני שמביא . ל"עכ". נשי  הרבה ע  אנשי  הרבה אי חוששי לייחוד: "'ח

ט "יו' ובהל, וא  כ בתערובת הרבה אנשי  ונשי  אי חוששי לעבירה', א' כמו שכתב ש  בהל, "ערוה
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וזהו , והיי מביא לידי שיכרות ובמשתה ששמחי  הרבה במאכל, ששונה הרגלאלא צרי) לאמר ... מדבר

 שתלה יי בשחוק וקלות ראש... שהוא הגור , ולא ימשכו ביי שמא יבואו לידי עבירה: "שסיי 

 ." ” לדעת הרמבבלא משתה ושמחה אינו אסור של אנשי  ונשי  ציבוראבל בודאי ... שמרגילי לערוה

 " ולכ לא חשוב לזה,שכרות אינה מצויהיש לומר שהיו  : "... ש , בהמש)

 ).תערובת בחתונות (=

 

אלא ד שאי קרא דזכריה עוסק "נראה לענ"... , בדרשת הגמרא בסוכה נב, וכ לעניי ההספד לעתיד לבוא

 ).ומביא ש  כמה ראיות לזה..." (ולא בשאר מקומות,  שיש בה  קדושהבבתי כנסיות ובבתי מדרשות

 

' בדברי אבי שבמס") אחר"ועיי בנושאי כליו על ( הנראה ככל,   היה”ל של הרמב"היסוד לפסיקתו הנ

  ". ריגלא–סקבא דשתא .): "ד0 פא(קידושי

 

כיוו שאוכלי : "החבורה של כל השנה היא הרגל: דהיינו,  לשו פצע וחבורה–" סקבא"לדעת הערו) 

 בולטת פה מגמת , כלומר). י"אבל השוה ש  רש" ( מתייחדי  ובאי  לידי עבירה–ושותי ובטלי ממלכת

, יש חשש שיבואו לידי יחוד,  בעת בטלה ממלאכההכיוו שה  עוסקי  כל החג באכילה ושתיי; הסייג

  את התקנה המטילה על בית "וברוח זה אמנ  מתק הרמב. ומתו) כ) יש חשש שיבואו לידי עבירה

 .הדי למנות שוטרי  מיוחדי  לצור) מניעת דבר זה

 :ומסיי  הרב הנקי

שהוא עניי , א"ס' ס" כלבו"כמו שכתב , ואינו ראיה מש  לשאר הימי ... ט"יו'   ה  בהל” הרמבדברי"

 ".אשבעת ימי הרגל דווק

 

 :היא כדלקמ" כלבו"ולשו ה(

 –סקבא דשתא ': משו  דאמרי... נהגו כל ישראל להתענות שני וחמישי אחרי הפסח"

 התר מדי ומרוב אכילה ושתיי שברגל אוכלי ושותי  שבעה ימי  יו–כלומר ', ריגלא

ראוי לציי . כ"ע". והשמחה פוחזי וחוטאי ומנאפי וצריכי להתענות לכפר עליה

 כסיבה –" שבעת ימי  יותר מדי "– אור) ההילולה והשכרותמציי את " כלבו"שה

 ).מרכזית לחשש החטא

 

" משפטי עוזיאל"בעל ה:  וה, פוסקי  באותו כיוו, והנה מצאתי כי שני  מחשובי המשיבי  בדורינו

 ".אגרות משה"וה

 
 )'ק ד"ס' ו' ס, מ"חו, ת משפטי עוזיאל"שו(כותב הרב עוזיאל 

..."
והיו באי
 , בראשונה היו נשי
 מבפני
 ואנשי
 מבחו%: ואל תשיבני ממה שאמרו חכמי
 שלא נאמר, )א"סוכה נ( ואנשי
 מלמטה והתקינו שיהיו נשי
 יושבות מלמעלה, לידי קלות ראש

, ובכגו� זה חוששי
 למעוטא דפרוצי
, זה אלא בכנסיה המונית גדולה של כשרי
 ופרוצי
 יחד

אבל בכנסיה של נבחרי
 לא נאמר דבר , וביותר בהיות
 עסוקי
 בשמחה ויצר הרע שולט בה

 כ"ע. ולא תהיה כזאת בישראל, כזה לעשות את נבחרי הע
 לפרוצי
 בעריות
 

וכדברי הרב עוזיאל ,   למציאות של תנועת נוער דתית בימינו”די הרמבש כלל מ"הרי לנו שאי ללמוד ג

 :בהמש), ש 

 
לא , ומכל שכ� דבר צבורי ולאומי,  ולתועלת דבר חשובאבל כל הזדמנות חברותית שהיא לצור�

י אינו "ובאמת שג
 חשש זה של רש, מצאנו לשו
 אחד מגדולי הפוסקי
 הראשוני
 שיאמר כ�
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שלא הזכירו חשש פריצותא אלא ע בדי� זה "
 והשו"מוכח מדברי הרמבוכמו ש. מקובל להלכה

 .  משו
 פריצותא דעבדי
באיכא בהדייהו עבדי

 
לאישה על פי די תורה לבחור ולהיבחר לכנסת ולמוסדות " זכות גמורה"אגב הוא מגיע ש  למסקנה שיש 

 :ונוכלש, בה  פעילות של הנשי  היא בשותפות ובמעורב ע  הגברי , הציבור

 
 ה הרי ברור"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן מד ד"שו

ודנה כדר� שמותר , מנהיגה: כלומר.  הספרא שרי לקבלה בתור שופטתהרי ברור שא  לדברי"

מדינא , לאלופי
, ולכ� במנוי של בחירות שהוא קבלת הנבחרי
 עליה
, לקבל אחד מ� הקרובי

ולא מצאנו בדברי הראשוני
 שו
 חולק . 
" והרמב ואפילו לדעת הספרייכולי
 לבחור ג
 בנשי

 ". על זה
 

) )א"כסלו תשכ, "המאור("לעני מינוי נשי  לשררה , וכ הרב פינשטיי

או ... רק או איש שהוא כופר, וברור שא  יזדמ באיזה מקו  שרוצי  למנות איזה מינוי"

...". ה א0 נדנוד של מכשולואי בז... שודאי צרי) לסייע שימנו האישה הכשרה..., אישה כשרה

 ).מה' ס, ד"יו, "אגרות משה"הרב פינשטיי פרס  ג  ב

 })ר.ש(מדובר על משגיחת כשרות כמדומני { 

 

,  שהתקנה לגבי השוטרי  הייתה כ) לעניי התכנסות המונית–דהיינו (  שהבאתי ”לדיוק זה ברמב

ובלא קיבו' ): "ט"ס ל"ח ס"או(תב וכ הוא כו". אגרות משה"בעל ה) ד"לפענ(נוטה , ממושכת ופרוצה

שהרי ) לנשי  להיות במחיצת הגברי  (=במקדש מותרא0 ) במקו  שאי התכנסות המונית, דהיינו(=

... ועלי שומר את פיה... והיה כי הרבתה להתפלל: "'א' כזכור משמואל א(=חנה התפללה סמו) לעלי 

יש , כזכור לי! אג הנשי  להתפלל בקול דווקבניגוד למנה; ..."רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע... וחנה

 ...).בימינו כאלה הדורשי  מקור זה להפ) מפשוטו

 

 ס נשי  להיכנמותרותבקידושי ד0 נב ולתוספות ש  , "וכהא דדחקא ונכנסה: "ממשי) הרב פינשטיי

 .כ"ע". בעזרה ג  בלא דוחק

 

איש את (המקדש : "רשל תלמיד רבי מאי" קנטרנית"מביאה שאלה , ש , בקידושי' הגמ(

יהודה ' כעס ר.  לא קידש–בי קודשי קודשי  ובי קודשי  קלי  , בחלקו) האישה

ואומרי  בעלי !) ק אסור להוציא חו' לעזרה"שהרי ק(? וכי אישה בעזרה מני... עליה 

;  לעזרהסשלא מצאנו בשו  מקו  שאסור לנשי  להיכנ") וכי אישה"ה "ד(התוספות ש  

ז "א  כי למעשה ה" ( בעזרהס יכולה להיכנ–א  כ ", שרה כנשי שהשחיטה כ, ועוד

 ).מילתא דלא שכיחא

 :כדלקמ) א"ס מ"ס, ח"או" (אגרות משה"בצורה מפורשת יותר אומר ה

בחתונות מסופקני א� יש  וא� לדברי הרשותובמקו� קבו  
שליכא לאיסור  זה באופ� שליכא חשש יחוד ויותר נוטה האיסור

אוכלי� האנשי� והנשי�  שהיו ילת הפסחבאכ דהא אשכח� זה
והיו ש� כמה משפחות שאי� ל� כל פסח ופסח שלא , בבית אחד

ובמדרש רבה , ד"נמנו עליו יותר מעשרה כדאיתא בפסחי� ד� ס
בר קפרא אמר אפילו ', ואפילו נ' ח אפילו מ"איכה איתא תני ר

ש אי� הפסח נאכל בשתי חבורות וא� יעשו מחיצה "דלר', ק
ו "הרי יחשבו כשתי חבורות כדאיתא בפסחי� ד� פביניה� 

לא יהודה א� שנאכל בשתי חבורות ' ש נשמע שג� לר"ומדר
תנ� / פסחי�/א "וג� בד� צ. חייבו שהנשי� יאכלו בחבורה אחרת

ואי� עושי� חבורת נשי� ועבדי� וקטני� א� למאי שמפרש רבא 
משמע שאי� עושי� נשי� ועבדי� בחבורה אחת משו� תפלות 
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עוקבא '  ולמה דהיה סבור ר,י� ע� אנשי� ישראלי� מותרשנש
. ש" עיידוקא ע� אנשי�בר חנינא לא עבדינ� לנשי� לבד� אלא 

רשאי� לאכול בחבורה אחת יהודה דאיירי אליביה ' חזינ� שג� לר
מ "י ע"וג� הא דהכלה הופכת פניה שפרש. שהוא בלא מחיצה

י "י האנשי� ער יוחנ� מפני שהוא בושה לאכול לעינ"א א"שארחב
שמסתכלי� בה שאי� שיי� בפני אביה ואחיה אלא בפני אנשי� 

 .שלא היה מחיצה ביניה�כ מפורש "א, אחרי�
 

 :כדלקמ" משפטי עוזיאל"וכ ה

אבל אמרו חכמי
 , הכל עולי� למני� שבעה ואפילו קט� ואפילו אישה: ש"וראיה גדולה לדבר ממ
: ופירוש כבוד הצבור הוא שלא יאמרו) ג"לה כמגי(לא תקרא אישה בצבור מפני כבוד הצבור 

  וכ� יש להוכיח ממאי  .לא אמרו משו
 פריצותשאי� בי� האנשי
 מי שיודע לקרא בתורה אבל 
, לא תהא חבורה של נשי
 ועבדי
 וקטני
 מזמני
 משו
 פריצותא דעבדי
: דפסקינ� בדי� זימו�

' ח סי"או ( ויוצאות בזימו� שלנוחייבי
, כשאוכלות ע
 האנשי
אבל , ונשי
 מזמנות לעצמ�
ודוקא , ומזה מוכח מפורש דאפילו במסיבה של סעודה לא חיישינ� לפריצותא) 'ז' ט סעי  ו"קצ


 . באיכא עבדי
 בהדייהו חיישינ� לפריצותא דעבדי
 

 :  כ)"ל המצטט את הרמב"נחזור לתשובתו של הרב אבינר הנ

ונשווה אות  , "תערבבו אנשי  ונשי  בגני  או בבית  שחייבי  להעמיד שוטרי  כדי שלא י”וכ ברמב"

 .ט"יו' ו מהל"א בפ"כ�כ' בהל,   עצמו כפי שהבאנו”לדברי הרמב

 . ובכ דברי  אלה אינ  דומי  כלל זה לזה

 

 :מארבעה יסודות, כפי שראינו,   בנויי ”דברי הרמב

하하( מופרזת קלות , שחוק רבה, שכרות: תיאור מפורט של התוצאות החמורות הנובעות משתיית יי

 'ראש וכד

둘(   להעמיד שוטרי   � ברגלי חובת בית הדי

셋(  כדי למנוע התקבצות אנשי  ונשי  יחד� 

넷(  שלא יבואו לידי עבירהכדי. 

 :  הושמטו”בציטוטו של הרב אבינר את הרמב

 .'ויסוד ד' הסיפא של יסוד ב', יסוד א

 ...") ”וכ ברמב ("כי השמטות רבות אלה מערערות את הלגיטימיות של הציטוט, ונראה

 

 "ערו) השולח"הערה דומה ביחס לדר) ההבאה את בעל 

ע וערו) "השו, הטור: כאסמכתות נוספות ג ) 3' בהערה מס(  מובאי  ”בתשובת הרב אבינר מ הרמב

דר) הטור אל , כמעט בשלמותה,   עברה"המשווה את הנוסחאות יראה שלשונו של הרמב. השולח

 .הפוסקי  האחרי 

 

 :יש תוספת קטנה כדלקמ" ערו) השולח"ב אבל

 )ברגלי :   המקורי”בנוסח הרמב". (' להעמיד שוטרי  וכובזמ הביתד "וחייבי  בי"

 להעמיד  שחייבי: "מופיע הנוסח, כביכול,  ”בש  הרמב, י הרב אבינר"ואילו בגרסה המובאת ע

 .שהחובה היא תמידית ואינה תלויה בזמ, ומשמע מכ)". שוטרי 

 

 : זה מעורר שתי שאלותציטוט
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하하( שבעל מה ראה ,  בלבדלזמ הביתפוסק במפורש כי תקנה משטרתית זו נועדה " ערו) השולח"כיוו

, כאסמכתא לטענתו כי החובה להעמדת השוטרי  היא מוחלטת) 3' בהערה מס(הרב אבינר להביא 

 ?כביכול ובלתי תלויה בזמ

둘(  ושאלה על בעל"  ".ערו) השולח

מה ראה ,   בעני השוטרי  היא עקרונית”אלה הסבורי  כי קביעתו של הרמבא  נכונה טענת  

 ?וכי בעניי צניעות יש נפקא מינה בי זמ הבית לבי הזמ הזה? בזמ הבית: להוסי0 את המילי 

 

וכפי ,   כפי פשוטו”הבי את הרמב" ערו) השולח"בעל . התשובה לשאלה השניה היא פשוטה

שאי דבריו אלא בגדר : דהיינו, הרב הנקי ואחרי  הבינוהו" גרות משהא"וה, "משפטי עוזיאל"שה

כאשר בית המקדש היה . תקנה משטרתית במקרי  של התקהלות פרוצה בנתוני  סביבתיי  חריגי 

אוכלי : "ברציפות היו אוכלי  ושותי  ושמחי ) ולילות(ושבעה מי  , קיי  ויהודי  היו עולי  לרגל

 אז היה קיי  החשש של שיכרות –" ואי שמחה אלא ביי, שמחה אלא בבשרשאי , בשר ושותי יי

 .ל"  את התקנה הנ”ואז התקי הרמב, ופריצות

 

ופסקו ; והפסיקו יהודי  לעלות לרגל; השמחה, לדאבו לב,  כשנתמעטה–אבל לאחר חורב הבית 

ה להעמיד שוטרי   חובאי �וקט ביותר חשש השכרות והפריצות עקב כ); ההתקהלויות ההמוניות

ומשו  כ) אי ג  ללמוד : כיוו שאיננו חוששי  מעצ  ההתערבבות של גברי  ונשי , בפרדסי  ובנהרות

 .ל לגבי השאלה של חברה דתית מעורבת בימינו"  הנ”מהרמב

 ).גדול(ועדיי היא נשארת בצרי) עיו , לגבי השאלה הראשונה אי בידי תשובה

ספר "בגלל מעמדו של , קשה להתייחס אליה כאל הלכה פסוקה" סידי ספר ח"האסמכתות שהובאו מ ) 8

 .הכולל חומרות רק למי שמוכ לקבל אות על עצמו, "חסידי 

 

 ) "... ט"סימ ע, מהדורה תנינא, ז"אבהע" (הנודע ביהודה"את דעת בעל ) שניי  מתו) רבי (אזכיר כא

כי ... אבל האמת... מעט אסור לנו לשמע אנו מוצאי  לרבינו יהודה החסיד בצוואה שלו דברי  שכ

 ... לדורי דורותה אחריו צוולזרעו החסיד 

 .י החסיד ולא לעיקר ספרו" לצוואתו של ר י מתייחסי"אמנ  דברי הנוב" 

או רק ליחידי , גופו כולל כמה וכמה מנהגי חומרות יתרות שאינ  נוהגי  כלל" ספר חסידי "א) ג  

 .סגולה

 :למשל

או ... ועסקו בשביל רפואה שנה, וכשפו אות שאי יכולי  ליזקק יחדיואיש שלקח אישה  ()

 .עוו לה  שיהיו יחדיו, שלוש ולא הועיל

 ...מי שמכוש0 אי לו תקנה אלא שיצא מ העיר ()

() ולא ידור אד  במקו  שיש משפחות ... אל יקבל אד  בביתו נשי  פ יהרהר אחריה

 ...תוכחותכי אי מקבלי  , ) גדולות–כלומר (מקובצות 

א "דבריו אלה הובאו במג. ( צרי) להתענות–וא  אד  רואה מאורות לוקי  כגו לבנה  ()

 )פ"תק' ח ס"ע או"בשו

או יגרש , ולכ לא יינשא, או לא יצליח, אחד מה  ימות, שני אחי  הנשואי  לשתי אחיות ()

 ...אחד מה  את אשתו

 )?אבל למה לי להארי) בזה(
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 שמנה עוד הרבה , אי אנחנו נוהגי  כספר חסידי שעל כורח) ): "...209' עמ, ש (ואלה דברי הרב הנקי

 ג  באנשי  בי הנשי וא  כ , ואי מי שמדקדק באלה שלא אומר אצל  שהשמחה במעונו...  ענייני

 ."הוא כ

כיוו שאי לומר , האוסר ישיבה בחתונות מעורבות) ב"ס' ז ס"אבהע(ח על הטור "לגבי הציטוט מ הב ) 9

' עמ, ש  (הרב הנקיאבל יראה המעיי את לשונו הדייקנית של . בחבורה מעורבת" השמחה במעונו"ש

ועל כורח) : "והוא מסיי , שהגעת אליו" המוחלט"הד בדבר ומגיע למסקנה הפוכה מהאיסור ) 206

:  הלכות נישואי כתבל"שבמהרי, לאנשי  ונשי  באותו חדר, שהראשוני  לא חשו לישיבה בחתונה

ואי ש  רק אישה אחת ... ויצאו כל הע ,  בחדר אחד בזמ אותה סעודה והיה מנהג הקדמוני  לייחד"

 ..."שמאות נשי  נשארה המשרתת, הרי שהיו אנשי  ונשי  בחדר אחד..." מקרוביה המשרתת

 

מתאימה " על כורח) שהראשוני  לא חשו לישיבה בחתונה לאנשי  ונשי "הערכתו זו של הרב הנקי כי 

לא מצאנו : "כי, ל שהובאה קוד "צ עוזיאל זצ"ב, הרב הראשי לישראל, לקביעתו של הראשו לציו

 ). התערבבות של גברי  ונשי איסור" (לשו  אחד מגדולי הפוסקי  הראשוני  שיאמר כ

 הלבוש יש לאמר שסומכי  היו  על סברת " שהשמחה במעונו"לגבי אמירת : "ש , ובהמש) הרב הנקי

לא שיי) בזה הרהורי עבירה כל כ) וכיוו שדשו  שרגילי לראות אלה את אלה לפי טעמו שמאחר מ "מ... 

. ממילא הוא הדי היו  לאלה שרגילי  לשבת כל יו  בעירבוביא") שדמיי עליו כקאקי חיוורא("דשו 

 שערות ש מול"וכמו שכתב בערו) השולח לגבי ק. שכיוו שהורגלו אי שיי) בה  הרהורי עבירה כל כ)

וכבר : "לט המסכי  לדברי  אלו' ח ס"או" אגרות משה"ומשווה ב. (ש"עי', ה אות ז"ע' ח ס"באו, מגולות

 ...").הורה זק בעל ערו) השולח שבזמ הזה בעוונותינו הרבי  יש הרבה כמות ומותר להתפלל כנגד

רגילי "ו רק קצת כיו שהי, "כל כ)"כמוב שבזמ הלבוש לא היה שיי) בזה הרהורי עבירה  (

 !)שרגילי בכ) הרבה נתמעט החשש עוד יותר, היו ". לראות אלה את אלה

 
������������������������������������������������ 

 

 }.ר.ש. עיי בתשובתו של הרב שרלו בנושא שמצורפת בנספח{

 שש , קראקאיר שנשאל על מנהג מסויי  בע) ח"נ' ס, ח"ת הב"שו(ח "מובא כא העתק השאלה של הב

 .בליל שני של חתונה, "שהשמחה במעונו"נהגו לא לומר בסעודת חתונה 

 

 ח החדשות סימן נה"ת ב"שו

 דהמנהג' חתונה ליל ב  בסעודת     

  שאין אומרים שהשמחהבקראקא

 :  במעונו אי שרי לאבל לאכול באותו סעודה
 

בהשפעה מאוחרת של , עיר קראקאב, ח את דעתו כי היה זה מנהג מקומי"בתשובתו המפורטת מביע הב

 .כ למקומות אחרי "ושנתפשט אח, ספר חסידי 

 

; "שיש לתמוה טובא על מנהג זה בקראקא"ואומר ,  איסור כללי–ח רחוק מאוד מלראות בזה מנהג "הב

אבל לא ) בנוכחות גברי (ובי השאר טוע כי מנהג זה בקראקא היה מקובל רק לגבי נשי  נשואות 

 :וכלשונו(!) אי הרהורי עבירה במסיבת בחורי  ובתולות יחדיו לפי ש, בפנויות

וכן בסעודה בליל שבת ובשבת שחרית אין סועדין לשם בקראקא 

 אלא דוקא כי אם בחורים ובתולות אין בו הרהורי עבירה

 ב "א שהש"לפיכך א' כשסועדין נשים בעולות בעל בליל ב

 שאלה
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 ).ת במלואו בנספחי "השו(

 

לטענה כי )  בתשובת הרב אבינר1' בהערה מס(ח כאסמכתא " עמדתו זו של הבקשה להבי אי) משמשת

" ללא צל של ספק"ו" מוחלט"אסורה באיסור ) המורכבת מבני  ובנות בלתי נשואי (תנועת בני עקיבא 

 .ואפילו בהתערבבות בסעודות משותפות

 

, ")אי בו הרהור עבירהבחורי  ובתולות "כי בסעודה של (ח "יש דמיו מפתיע בי תשובת הב, מאיד)

 .המובאת לקמ) ש"עי, ועוד רבי  כמוהו(ת עזריאל הילדסהיימר "לבי התשובה של בעל שו

  

, הת עזריאל הילדסהיימר נזקק להסבר ההלכה לפיה שער של נשי  פנויות אינו בגדר ערוו"בעל שו

 על כ ליכא איסור –ל) ומי  גנובי  ימתקו ומשו  דמותר לבתולות לי, הרהור תלוי באיסור: "ומנמק

 "!בזה

 )נית לעיי בנספח(

 גלגולו של מנהג

 

בחתונות מעורבות לא נזכר בהלכה בספרות " שהשמחה במעונו" לציי כי המנהג שלא לומר מעניי

המעיי בטור ונושאי כליו ). ל המביאו בהסתייגות"ח הנ"חו' מהב(הפוסקי  עד לדורות האחרוני  

 .ימצא שכ) הוא) ז סב"העאב(ע ובנושאי כליו "ובשו

 

, אינו מזכיר איסור זה א0 ברמז,  שהשמחה במעונוהמארי) הרבה בעניי, "ערו) השולח"אפילו בעל 

 :ומנמק זאת מסיבות אחרות לגמרי

 

א  מזמינו ! ב חודש" יו  ולעיתי  עד י30ב לחת במעונו תו) "שמברכי  שהש(כל זה הוא מדי הגמרא  "

שהשמחה "ערבה כל שמחה ואי אומרי  ) עוונותינו הרבי (ר "ל האידנא ועוהאב) לאכול בשביל החופה

 ..."אלא בשבעת ימי המשתה" במעונו

 

שראה " תימה"ח להסבר מנהג ה"של הב" דחוקה" את טענתו הדוחהע "על השו" בית מאיר"ואילו ה

ה מהנימוק של ח שאי ז"טע הב, כזכור. של סעודת החתונה' ב בליל ב"שלא אמרו שהש(ק קראקא "בק

 ) אלא של נשי  נשואות וגברי – שהרי אי בה  הרהורי עבירה –סעודת בחורי  ובתולות 

 

ולא ביו  " (שאי השמחה במעונו אלא יו  אחד", בעקבות הגמרא, הסיבה היא" בית מאיר"לדעת ה

כי היו א0 ) ב"שהש (=אמרושבלי ספק אצלי שבלילה ראשונה "ח היא "והסיבה לדחייתו של הב). השני

 :וכדבריו, !)נשי  נשואות בחברת האנשי (=נשי  בבית 

 

 

 מאיר   סימן סב   בית 

 כי במקומן 'דהנהיגו הגאונים  למנוע מלומר שהשמחה במעונו אחר ז

ד "וזה נמי לעואילך '   שלא לומר מיד מיום ב"ערבה כל שמחה"נראה להם טעם דהיה 

להפסיק מלומר ' ד שנהגו מיד בליל ב"יזה ושם ב'  סיח"ק קראקא שמביא הב"טעם מנהג ק

ל שדחק בטעמם "ח ז"ק עיקר שמחה חד יומא ולא כב"ב וסמכו עצמם על הנאמר במ"שהש
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שבלי ספק אצלי שבלילה ראשונה אמרו אף כי היו  ראשונה מפני שנשים בבית יותר מבלילה

ר ש שהוא במקום עיק"ב מבואר בטור בשם הרא" והעד שהעיקר אמירות שהשנשים בבית

וגם מה לי חדא אישה ומה לי ארבה ישיבות חתן וכלה ומסתמא הכלה עם השושבינות 

  ח"במקום שאין ייחוד ולא פריצות שעליו הזהיר הב
 
 

את הסעודות המשותפות " מוחלט"ח כדי לאסור בשמו באופ "הא  מותר להסתמ) על הב, לאור האמור לעיל

 ?בבני עקיבא

 .ללמוד תורה במעורב" המוחלט"שא נזכיר עוד לבסו0 את האיסור לפני שננקוט עמדה עקרונית בנו )10
 

ת "  סופר ושו"ת חת"שו, ע"השו, המרדכי): 7הערה (זה מובאי  ארבעה מקורות " איסור"לצור) 

 .ונראה כי כול  כאחד אינ  שייכי  לאיסור זה, משפטי עוזיאל

 

ועדיי יש  תמיהה גדולה מה .  בשופימתיר – אדרבא –אלא ,  כבר ראינו שאינו אוסר�  משפטי עוזיאל �

 . ראית להפו) את דבריו

 

 .מצור0 בנספח.  ללימוד תורה אלא לשירת נשי כלל אינו מתייחס �   סופר" החת�

 

 .ה מצטט את המרדכי כלשונו"בהג) 'סעי0 א, שטו, ח"או (� ע" השו�

 

ושמא הסתמכת על (, בשמובמקו  זה אינו אומר מה שאתה מביא ) א"ג אות שי"פ, שבת (המרדכיואילו 

המרדכי מתייחס לשאלה של הקמת מחיצת קבע בשבת בחדר שבו יש ספרי ; )?דברי המרדכי במקו  אחר

 בעלמאאבל מחיצה שעושה לצניעות ... לפי שבשבת: "... ואומר, קודש וצרי) בו אד  להפנות לנקביו

 ". בשבתכגו מחיצה שעושי בשעת הדרשה בי אנשי  לנשי  מותר לעשות, מותר

 

מוב מאליו שיש . א"עבר כמות שהוא מ המרדכי אל הטור ואל הגהות הרמ" לצניעות בעלמא: "המונח

א) לא די . כדי לבטא גדר או מנהג או חומרא יתרה") לעול ", "סת " (= "לעלמא"בביטוי חוזר זה 

מתיר לגמרי לימוד , שאחד מגדולי הפוסקי  בדורינו הרב פינשטיי) אחת מתו) הרבה(והראיה ; בסיסי

 כל מחיצה וללאיחד ע  פעילות חברתית של חול בחברה מעורבת של גברי  ונשי  יחד , קודש משות0

 )לעיל' ר. (ביניה 

 

ונראה : "ולאחר שמצטטו הוא אומר,  את המרדכיכ)הבי ) 'ב סימ ח"ח" שרידי אש  ("הרב וינברגג  

 ...". בארצות ליטא ופולי שידקדקו בזהומעול  לא ראינו, ולא מצד הדישזו מידת חסידות 

 

 :יתר על כ

 יש מקו  ש ואמנ  ;  הייתה בבית הכנסתתמידדרשה ציבורית זו . בשבת" הדרשה"המרדכי מדבר על 

א0 , ואילו לימוד תורה מעורב בתו) חדר סת ". בעלמא"אפילו שהיא בגדר צניעות , להעמיד מחיצה

 ).מה שפסק" אגרות משה"ולכ פסק ה! (אי צור)" בעלמא"במחיצה 

 הארכתי במקו  שהייתי צרי) לקצר

 

שהרי אי גבול , הרי אי שו  קושי למצוא ספרות הלכתית מהדורות האחרוני  האוסרת כל דבר

 .לאיסורי  ולגדרי  ולהרחקות
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המועתקת , שבהוצאת בני עקיבא" איכות החיי "דוגמא לאיסורי  כאלה אוכל להביא מתו) החוברת 

 .לקמ

 

 ה"בע
 

 על קדושת ישראל
 

לקבל , בזמן האחרון כבר הורגלנו לעמוד על כל דבר בתורים

וכן , י החנויות"י העמדת בתורים ארוכים ע"את מנות המזון ע

 .'י תחנות האוטובוסים וכו"ע

 

שבשורה אחת נדחקים , וכתוצאה מזה יצאה פרצה נוראה

וידוע כמה החמירו , ל"לקבל המנות אנשים ונשים ביחד רח

, אחורי ארי ולא אחורי אישה, עד שאמרו. ל בדבר זה"מינו זחכ

ובפרט כשנדחקים ונוגעים אנשים ונשים זה בזה ובאים חס 

 .ל"וחלילה לידי הרהורי עבירה רח

 

הננו פונים אל כל מי שבידו לתקן זה וכן לבעלי החנויות של 

דגים ועופות וירקות לסדר תורים מיוחדים לאנשים ולנשים 

 .לחוד

 

חד ישם אל לבו גודל העניין של הצניעות ובזכות הצניעות וכל א

 . אמן–והקדושה נזכה לאור חדש של ציון במהרה 

 

 ועד משמרת הצניעות

 א"ק ירושלים תובב"בעיה

 
 

 – כולה –המפרידה גברי  מנשי  והנפרדת " נטורי קרתא"האמנ  יש לתת בימינו אלה עדיפות לשיטת 

י "לא, האמנ  נותנת שליטה זו תשובה טובה יותר לע  ישראל? באורח קיצוני מהוויות העול  הזה

 ?ישראלולתורת 

 

החמור פ הדי " לפעול למע הכל יהיה עחובהיש : "כדברי), איסורי  לא בהכרח מביאי  תוספת תיקו

 .ה מצד האמת וה מצד התועלת, זו" חובה"יש לפקפק ב; "והגמור

 

. אי  פה והמצדדי  בקיומה של חברה מעורבת וצנועהבהתחשב בכל מקורות ההלכה המוב, מצד האמת

ובתלמוד הירושלמי . ל אינ  מבטיחי  לנו כי חומרות יתרות יבטיחו בהכרח שמירה על צניעות"חז

אפילו חסיד " ולכ, "אפילו כשרי מזני" שאמובא בש  רבי זעירא מדברי הבריית) ח"א סה"כתובות פ(

 ".ל עריותשבחסידי  אי ממני אותו אפוטרופוס ע

 ")חיישינ לזנות :"קרב העדה(
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 .וה מצד התועלת המעשית

 

 , בריקודי מעגל" ולא תקרבו"הד באסור , )ח"תמוז תשל, "המעיי("אביא כא שוב את דברי הרב הנקי

ולאחר שהוא ד " ?הא  מותר להפליג לאמר שה  אסורי  מ התורה כדי להרחיק את ההמו: "ושואל

שיש הרבה , חלילה לאמר כ היו : "נה מתודית חינוכית הוא מגיע למסקנה כיבנושא הסייג מבחי

ה  יותר נכשלי  ... שאינ  עוברי  על האיסור' ג  לחרדי  לדבר ה. תחילה יש בדבר מכשול, חששות

. מאשר האחרי  הנכשלי  באיסור שהוא מדרבנ, שנאה וטינה האסורות מ התורה, לעזבהוצאת 

,  דרבנ יש מכשול א  ממשיכי  לחטוא אחרי שהרב הגזי  לה  שהוא מ התורה–ולעוברי  על האיסור 

שאז נעשה עניי איסור תורה קל בעיניה  ויבואו להקל באיסור תורה אמיתי ובדבר העשוי להתגלות 

 ..."שאז לא ישמעו לרב אפילו כשאינו מגזי ,  חמור לפי–לרבי  שהוא הגזמה 

 

 ):סימ לה, ת"שו (  אלשקר"מהרדברי  ברוח זו מצאתי בתשובת 

והשתא אם בדאוריתא ובדרבנן אמרינן הנח 

שכל המוכיחן להם כל שכן בדבר המותר שנהגו בו היתר 

ו ועתיד ליתן את "בזה לא בדעת ידבר ונמצא מכשילן ח

 . הדין

 
. 'ב תשובה ד"ח; להרב חיי  הירשנזו" (מלכי בקדש"ת " דבריו של בעל שועוכ ראויי  כא להישמ

בעניי , ל"צ עוזיאל זצ"הרב הראשי לישראל ב, ר שימש יסוד ובסיס לפסקיו של הראשו לציוהספ

', ו' ס, מ"חו, "משפטי עוזיאל"ת " עיי שו– למוסדות הציבור והמדינה רההיתר לנשי  לבחור ולהיבח

 ).4' עמ, ד"ח, במלכי בקדש: ל אליו"ראה מכתב תשובה והערכה של הרב קוק זצ

 
 דמגילה שהבאתי שמתר' שלא חיישינ "י  וביחוד מדברי הרומכל אלה הדבר

לא , ולפי דברינו ג  בהשינוי אי פריצותא א , לפריצותא כאשר לא משני  נוסח הברכה
 מתבטלי  כל הני פטפוטי של מעוטי תורהומכל הדברי  האלה , הזכרת ברית ושנוי

רת פריצותא יש תורה ולא יודעי  שג  בגזי, אשר פריצותא פריצותא תפסי להני גברי
ולא כל הרוצה לטול את הש  לבזות בנות ישראל ובני אברה  ודיני  וכללי  קבועי  

, ו וכל פגיעת רעה להביא לידי פריצות"יצחק ויעקב לחשוב אות  לשטופי זימה ח
ותפלת , ולחשוד לכל אישי ישראל שלב  ריק מ החכמה ויצר של עריות אורב עליה 

אסור לנו לצאת '  ויהי, ו ופגישת אישה בה  היא כאש בנעורת" חמלאה הרהורי  רעי 
או , לא ללכת בקרו ולא לנסוע במסילת הברזל, לשוק בעת אשר ברחובות תשקקנה

 אשר בתיה  שנשלי) את נשותינו ובנותינו ההרמונה כאשר עושי  הטורקי  הפראי 
וכמה טיילי  ,  ישראללאיש יראי אלוקי  לחשוב כזאת על בני ובנות' חס לי, מלא זימה

כ "בעמי  שמנומסי  ומכש' וטיילתא מטיילי  בשוק ולא בא לה  הרהור חטא כלל אפי
 והנבואה מייעדת לנו עוד ישחקו נערי  ונערות בחוצות ירושלי , בישראל קדושי 

 ואי יוצאת המוסרבנותינו כזויות מחוטבות תכנית היכל בנינו כנטיעי  אי פר' פריצת 
 ובמצות הקהל היו הנשי  באות לשמוע .אשרי הע  שככה לוחובותינו כנפקת ברא בר

ונחשב לה  לזכות ובשמחת בית השואבה תקנו תיקו גדול לעשות גזוזטרא בעזרת 
נשי  אשר היו באי  ש  אנשי  ונשי  וחששו חכמי  כי מתו) חדות ליב  יכולי  לבוא 

יה שער מיוחד לכניסת אבל לא נמצא בשו  מקו  שה, לידי פריצותא ועשו גזוזטרא
כי ידעו חכמי  את נפש בניה  ובנותיה  כי לא תעכסנה , לעזרה לעלית הגזוזטרא

ברגליה בהליכת ובחזרת משמחה של מצווה וכל עת אשר לא מתרגשי  הרבה מרוב 
ולא מצינו בשו  מקו  איסור פגישת אנשי  ונשי  בהמו , חדוה לא ישכחו את הנימוס

במקו  שיש לחוש להרגל עבירה חשבו להתיר '  ואדרבא אפייחודבעת אשר אי איסור 
 . היכא דאיכא דעות

 )א"ג ע"שבת י(
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). ח' ח ס"או(שהיה מחשובי הפוסקי  ביהדות אשכנז , רבי עזריאל הלדסהיימרת "עוד אצטט פה משו

לא , "ה ערוו–שער באישה "שהרי א  ; הוא נשאל מפני מה התירו לנשי  לא נשואות ללכת בגילוי ראש

 !?צרי) להיות הבדל בי נשואות לפנויות

 

 )מצורפת במלואה בנספח: (כהאי לישנא, תשובת הרב הילדסהיימר היא קצרה

 
ליכא קושיא דהרהור תלוי באיסור ומים גנובים ) א(תשובה 

 .כ ליכא איסור בזה"יומתקו ומשום דמותר לבתולות לילך ע
 

ולא , נתיר הכל, שהרי א  כ(=ות הפרובלמטיקה שלה ואני מביא אותה למר, התשובה מצריכה עיו רב

 !).ש לעשות כ"חו; יהיו כל הרהורי 

 

נביא כא תשובה . אדווק" אשכנזית"ראוי לציי כי תשובת הרב הילדסהיימר אינה מציינת גישה 

אלו "על , ה שנשאל שאלה דומה"ל' ס,   אלשקר"ת מהר"בשו. הדומה לה להפליא, מובהקת" ספרדית"

 :והשיב כדלקמ..."  שנהגו לגלות שער מחו' לצמת להתנאות בוהנשי 

 
 לא מיירי הוההיא דשער באישה ערוו; ש"ואפילו לק, שנהגו לגלותו, אין בית מיחוש לאותו שיער כלל"

 אבל ... ודבר שדרכו להיות מכוסה דמקפיד עליה ואתו ליידי הרהור... אלא בשער שדרך האישה לכסותו
ל וכן כתב רבי "וכן כתבו המפרשים ז... ש" ואפילו לקמותר,  דלבו גס עליו ביהגולהדבר שדרכו להיות מ

בתולה הרגילה בגילוי אבל , רגילות להגלות'  בדבר שאיא דווקהל כל אלו שהזכרנו לערוו"ה ז"אבי
 "ל והכל כפי המנהגות והמקומות" זש"המרדכי והראוכן הסכים בעל , דליכא הרהור, השער לא חיישינן

 
 .ז"ל' ס' ג' ברכות פ, ש" פירוש לרא,"דברי חמודות", ט"בעל התוסיו דברי וכ

 
 . דבר שרגיל להיות מכוסה– הטפח באישה ערוו: ש"רא

 
דכל מקום ומקום לפי ומסתבר . ...ידיה ורגליה, א לא נתמעט אלא פניה"ברשב :דברי חמודות

 ,תי לידי הרהור דרגיל בזה דלא א משוםשרגילה שלא לכסותם לא מקרי ערווהדדברים ... מנהגו

 ".וכדלקמן גבי קול ושער

 
 :ג"י' ו ס"ח" יביע אומר"ת "וכ כתב הרב עובדיה יוס0 בשו

  אומר  סימן יג  יביע 

 אם מותר לומר דברים שבקדושה כנגד אישה נשואה שרגילה לצאת נשאלתי

האם גם באופן , ואינה מקפדת כלל לכסות ראישה, לרשות הרבים בגילוי הראש
/ לידי/או כיון שרגילה בכך אין לחוש שיבא ליד , זה שייך דין שער באישה ערווהשכ

 . י ראיית שערותיה"הרהור ע

כי לכאורה נראה שמכיון שנשים אלה רגילות לצאת , ד" הבוא נבוא לנ ומעתה)ב(

כדי לאסור לומר , אין בזה משום הרהור, ודרכן בכך, לרשות הרבים בגילוי ראש
מ בדבר שאין רגילות "דה) עו' סי (ה"ראביש "וכעין מ, שהכנגדן דברים שבקדו

וכן . ג"אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור בכה, להגלות
). פ' ג דברכות סי"פ (ובמרדכי). ש"ק' ג מה"ספ(י "ה בהגמ"וכ. בקולה לרגיל בו

ספר בן ח מבבל ב"וכן פסק באמת הגרי.  לגבי שער בתולותע"ש והטוש"הראפ "וכ
ש "שער של אישה שדרכה לכסותו אסור לקרות ק: ד"וזת) בא אות יב' פר (איש חי

. אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראש מותר, אשתו' ואפי, או להתפלל כנגדו
, ובספרי מקבצאל העלתי שהנשים של ערי אירופה שדרכן לילך תמיד פרועי ראש

והנה אין ספק שמודה . כ"ע. כךכיון שכל הנשים דרכן ב, ש כנגדן"מותר לקרות ק



 35

שהרי דין פרוע ראש בנשים נשואות , ל שהנשים הללו איסורא קא עבדי"הרב ז
כ סובר שלענין "ואעפ. ובכל הפוסקים) עב(כמבואר בכתובות , אסור מדאורייתא

שהואיל ודרכן בכך ליכא למיחש להרהור ולא , ש כנגדן משרא שרי"לקרות ק
שער באישה ): ז"עה ס' סי(טיין בערוך השלחן מ עפש"הגריכ "וכ, מטריד בהכי

שזה שנים רבות שנפרצו הרבה , ועתה בואו ונצווח על פרצות דורנו. 'ערווה וכו
פ "ומיהו עכ', והולכות בשוק בגילוי הראש וכו, מבנות ישראל הנשואות בעון זה

מכיון שעתה רובן , נראה לדינא שמותר לנו להתפלל ולברך כנגד שער ראשיהן
, ה"ש המרדכי בשם ראבי"וכמ, ל כעין מקומות המגולים בגופה"והו,  כךהולכות

וכיון שאצלינו גם , דבבתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור
 . כ"ע. ממילא דליכא הרהורהנשואות הולכות כך 

, ם בן חביב"י להגאון מהר"הלום בתשובה כתכי מצאתי , ד" אנפין לנ ניהדר)ד(

אם יש לחוש , שנשאל) ב"א סע"ט די' סי(' ישכיל עבדי חלק דת "והובאה בשו
משום , בבתולות הבאות בקידושין שנהגו בערי פרנקיה ללכת בגילוי שער הראש

נראה לי פשוט שמכיון שכבר נהגו ללכת , והשיב, או מותר, שער באישה ערווה
אש ש שבתולות שדרכן לילך פרועות ר"ש הרא"וכמ, שאין לחוש לזה, בגילוי שער

, ואם נפשך לומר שאין מכאן ראיה, ה"י בשם ראבי"כ המרדכי והגמ"וכ, מותר
דזיל בתר טעמא דאמאי התירו , ליתא, אבל במקודשות אסור, דהתם מיירי בפנויות

ש "וראיה לזה ממ, ד דשרי"ה בנ"בבתולות משום דכיון דרגיל בהו ליכא הרהור ה
, באשת איש שרי' אפיה  שנגד פניה ידיה ורגליה ושערה שמחוץ לצמתד"הראב

 .ה הכא" וה,מפני שרגיל בהן ולא מטריד
 
  

 .  אלשקר"מהרוכ מצאנו בתשובת 

 :להל השאלה ועיקרה של התשובה

 

 

 ם אלשקר"מהר  סימן לה   שאלות ותשובות
 
ל בחדושיו בברכות "א ז"וכתב הרשב. 'והמקומו

זה לשונו והא דאמר רבי יצחק טפח באישה 
ל "ד ז"הראב' ש פי"ו לקערווה ואוקימנא באשת

דאיפשר במקום צנוע שבה ועלה קאתי רב 
' חסדא למימר דשוק מקום צנוע וערווה הוא אפי
. לגבי בעלה אף על פי שאינו מקום צנוע באיש
אבל פניה ידיה ורגליה וקול דברה שאינו זמר 
ושערה חוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין 

שה  ובאילהם מפני שהוא רגיל בהם ולא טריד
אחרת אסור להסתכל אפילו באצבע קטנה 

וכן נמי כתב בעל אורחות חיים . כ"ובשערה ע
אבל פניה ידיה ורגליה ושערה מחוץ לצמתה 

אין חוששין להם מפני שהוא שאינו מתכסה 
וכן שמעתי שכתב בעל המכתם ואין . רגיל בהן

זה צריך לפנים דלדברי כולם אין בו צד איסור 
ש " ואפילו לקרושכלל אדרבה שהתירוהו בפי

כי כן היו נוהגות והעידו שנהגו לגלותו ובודאי 
 ל"בנות ישראל בימי חכמי המשנה והתלמוד ז

אדמתן בזמן שבית דאפילו בעודן על ' ואיפש
 כדאיתא בהדיא בפרק חזקת המקדש קיים

 הבתים 

 שאלת ממני הידיד אם יש לחוש לאלו שאלה
הנשים שנהגו לגלות שערן מחוץ לצמתן 

ת בו לפי מה ששמענו מי שהורה ואמר להתנאו
כי שקר נחלו אמותינו הנוהגות לגלותו כי הוא 

ל שער באישה ערווה "אמרו ז' איסור גמור ובפי
 .ולכן ראוי להוכיחן ולהזהירן שלא לגלותו

איברא דאין בית מיחוש לאותו שער כלל  תשובה
 .ש"כיון שנהגו לגלותו ואפילו לק

--------------- 
כולם אין באותו שער שום השתא דלדברי 

חשש איסור כלל דמאן דמוקים להו באשת איש 
אנן לאו באשת איש עסיקינן ומאן דמוקים לה 

ש ודבר שדרכו "באשתו לא נאסר אלא לק
. להיות מכוסה דמקפיד עליה ואתי לידי הרהור

דבר שדרכו להיות מגולה דלבו גס ביה אבל 
 כדפרישית וכן כתבו ש"לק' מותר ואפי
ל כל אלו "ה ז"אבי' ל וכן כתב רבי" זהמפרשים

רגילות ' שהזכרנו לערווה דוקא בדבר שאי
להגלות אבל בתולה הרגילה בגילוי השער לא 

וכן הסכים בעל  .כ" עדליכא הרהורחיישינן 
 והכל כפי המנהגותל "ש ז"המרדכי הרא

 

 .ועוד דוגמא לעני ההרגל
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ועוד , דיני יחוד יותר חמורי  לגביו,  שעיסוקו ע  נשי כל מי: "...  מביא הרב אבינר כי9' בשולי הערה מ

 ."ועוד

 .כמדומה היה מקו  להביא דברי  אלה בשלמות  ולא במקוטע

 

ע היא "  והשו”ואילו לשיטת הרמב; י בפירוש המשנה"אבל רק לשיטת רש, אמנ  הערה זו נכונה היא

 !הפוכה

 

אסור לו , ע  הנשי  איש שעסקו ומלאכתוו אפיל"נפסק כי ) ח"ב ה"כ' פ, איסורי ביאה' הל ( ”ברמב

משמע שיש "י ומדבריו "  חולק על רש”יש לדייק שהרמב" אפילו"מהתוספת "!  ע  הנשי דלהתייח

הרב מונק " ( סברא שזה שעסקו תמיד ע  הנשי  יותר חסו מפני הסכנה מאשר זה שרחוק מה תמיד

 ).93' עמ, "אספקלריה של התורה"ב

י מי "לדעת רש: "מציי כי) ז"ב סק"כ' ס, ז"אבהע(והבית שמואל ; ע"על השו  נמש) ב”מלשו הרמב

דהוה אמינא דמותר ... ל מי שעסקו ע  הנשי  עדי0 טפי"  ס”אבל הרמב... שעסקו ע  הנשי  גרע טפי

 !"ל"קמ; הואיל ועסקיו ע  נשי , להתייחד

 

ח דבעסקו ע  הנשי  " דעת רונמש) אחר,   ש ” לשו הרמב–..." אפילו איש): "ש  (והחלקת מחוקק

 ".לפי שלב גס בו וכול מחפות עליו, שאסור... י"אבל לדעת רש... היה ראוי להתיר טפי

 

, "שעסקו ומלאכתו ע  הנשי " א  יש להחמיר בדינו של מי הסבראהרי לפנינו מחלוקת הראשוני  לגבי 

 .או שיש להקל בו

 

שיש מקו  להקל ,   סבור להפ)”ואילו הרמב; "השלבו גס ב"לפי , י יש מקו  להחמיר"לפי סברת רש

 :  כדלקמ”מנמק את סברת הרמב) ק ג"ס, ש (ובעל הטורי זהב ; בו

 

,  אסור בייחוד–ג שהורגל ע  הנשי  "דאע, לרבותא" עסקו ע  הנשי "  סבירא ליה דנקט ”אבל הרמב"

: 'ק ו"ס, ש (  ”בשנמש) מלשונו של הרמ, ע"ז ג  את סברת השו"ל מנמק הט"כנ"! כל שכ אחר

 "!כ"דזהו שרגיל ע  הנשי  אי לו הרהור כ, ולא תימא: "... כדלקמ, ...")ואפילו איש"

 

המחלוקת היא !  שאסור– ד  לגבי עצ  הייחו”י לרמב" בי רשלדינאמ הראוי להדגיש שאי נפקא מינה 

וי להחמיר בדינו או הא  היה רא;  מי שעיסוקו ע  הנשי בעניי" הוה אמינא"א) ורק לגבי סברת ה

 !ולפי שיש להוציא ממנה מסקנות חינוכיות בענייננ, סברא זו חשובה מאוד. להקל בו

 

אליבא , ע"  והשו” ג  דעות הרמב– המביא סברא להחמיר –י "בצד רש, מ הא  לא היה נכו להביא"מ

 ?"ולהתיר טפי"המוצאי  כא סברא ישרה להקל , ז"דשיטת הט

 

מינו בעיה חמורה והיא המתירנות המינית וההפקרות המושפעת ישירות שיש לפנינו בי, והאמת

בלבוש , בסרטי , בספרות, בתרבות: מהניהיליז  ומהשחיתות המוסרית שפשו בעול  המערבי כלו

 .ובהתנהגות בי המיני 
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כניסה ; ומעוררת אינסטינקט של הסתגרות, מציאות חיי  זו גורמת לרבי  בתוכנו תחושת צער ורוגז

 .החש בסכנה המתקרבת, כדר) השבלול; כביכול, מה לתו) חומות מגפני

 

והיא ; אלא בורחת, היא לא מתמודדת; איננה נכונה ואיננה יעילה, ע  כל ההבנה לגביה, אבל שיטה זו

ואי כא המקו  להארי) . חברתית ולאומית, השכלתית,  אישית–מכל הבחינות , מעידה על חזרה לגטו

 .בזה

 

 יותר חוהיו  בודאי שיש לנו הכו.  להתמודד– וצרי) –ההיסטורית גורסת שאפשר " עבודהתורה ו"שיטת 

 .ולזרוק את הפסולת!) ויש כאלה(אפשר לקלוט את החלקי  החיוביי  של התרבות המערבית . מבעבר

 

 .ז"י לט"ל מותר לאבח בהתא  למחלוקת הסברא שראינו בי רש"את הבדלי הגישות הנ

 

ההרגל התמידי : דהיינו, "שלבו גס בה" לגבי אד  הרגיל ע  נשי  לפי אמיר דווקי סבור שיש להח"רש

 .של גברי  ונשי  יחד מטשטש מחיצות מוסריות ומקל על עוברי העבירה

 

 את הרהורי ממעטההרגל : מתפרשת בדר) הפוכה, ז"לפי הט, ע"  ובעל השו”ואילו סברת הרמב

כהגדרת " (סו מפני הסכנה מאשר זה שרחוק מה תמידזה שעיסוקו ע  הנשי  יותר ח"ולכ , העבירה

 ).הרב מונק

 

נוטה בבירור דעת  של כמה מהפוסקי  החשובי  , ז"לסברא חשובה ויסודית זו של בעל הט, ד"לפענ

  "ת מהר"שו, הלבוש, ת עזריאל הילדסהיימר"שו, אגרות משה, המובאי  בתשובתנו כגו ערו) השולח

 .ק ועוד"  שי"המהר, ט"ש התוספות יו"הרא, המרדכי, ה"הראבי, אלשקר

 

������������������������������������������������ 

 

 .ל נוטה אהדתו של הרב אבינר"היטב לאיזו גישה מ השתי  הנ, איפה, מכל האמור לעיל מוב

 

;  תורה היא–י "וכי סברת רש: אבל לא מוב למה לא הזכיר את קיומה של הגישה ההפוכה מדעתו

 ? אינה תורה–) וההולכי  בעקבותיו(ז "סברת הטו

 

, אדרבה. לתוספת קדושה, בהכרח, המסקנה מתשובות אלה היא כי לא תמיד תוספת איסורי  מביאה

יש צור) בתבונה רבה של הפוסקי  כדי להגיע לשביל . ר" הגורמת לתוספת הרהור יצההיאלעיתי  

 .המוצעת למדריכי  צעירי  השואלי  עצה והדרכהל "ד מהדר) הנ"ושביל זה רחוק מאוד לפי ענ; הזהב

 

ובכ) ; ולא חש לטעויות כאלה, "קדושי  תהיו: "מה צר לי על שמוליק כ' בכ) שהכניס דברי) לתו) ספרו

ל וסבורי  שכל הכתוב ש  ה  דברי "נגר  קושי חמור ג  לחברי בני עקיבא הקוראי  מתו) הספר הנ

י באותיות הקטנות ויש ספרי ראשוני  ואחרוני  תחת ידו ולא כל אחד מהקוראי  בק; אלוקי  חיי 

 .ומצוי לו הזמ לחפש ולבדוק כל מקור

 

, כש  שמצווה על אד  לומר דבר הנשמע) "ב"ה ע"יבמות ס(שאמרו , ומה חבל שלא חשת לדברי חכמי 

 ". לומר דבר שאינו נשמעשלאעל אד  )  חובה–לפי דעה אחרת ש  (כ) מצווה 
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 ! אינ� נשמעי�–" בני עקיבא"את " בהחלט"רי� ודברי! אלה האוס

 

יודע אני אות) משכבר . הרשה לי לציי כי אי ספק בלבי בכנות דברי) ובכוונותי) הטובות: הרב אבינר

 והיו לנו הרבה תלמידי חכמי  כמו) שמעשיה  מי יית. הימי  ובטוחני שכל דברי) ה  לש  שמי 

 .קודש לש  הכלל ולטובת ישראל

 

 . מעשי) בנידו אינ  רצויי – עלי לומר ל) שככל שכוונותי) ה רצויות פ כ"ואע

 

 ע  –בתור פרי לתפארת מגידוליה של תנועת בני עקיבא מצרפת ומארצנו הקדושה , וכה צר לי שאתה

 רעה תחת טובה בהגדרותי) אותה כאיסור – למעשה –משל  לה , שאתה מתכוו לטובת התנועה

ובור ; רפיו ותסכול, וגור  לה למבוכה. ובכ) מחליש אותה מיסודה; "צל של ספק"ללא " מוחלט"

 . אל תירק לתוכו–ששתית ממנו 

 

אי פה שאלה . א) עלי) לשאת באחריות לדברי  שפרסמת. אני יודע שדברי  אלה ה  קשי  כגידי 

 גורלה של הניש פה שאלה שעניי). כמו)(או של רב ) כמוני(של הדיוט , אמיתי או מדומה, אישית של כבוד

המושפעת מדמותה ודרכה של , ובכלל זה החברה בישראל, וא0 של הדור הצעיר" בני עקיבא"תנועת 

 .משו  כ) ראויי  הדברי  לעמוד במלוא רצינות  ומשמעות . תנועת בני עקיבא

 

������������������������������������������������ 
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 :וכית צריכה להיות מבוססת על ההנחות הבאותבפעולתה החינ" בני עקיבא"התיזה של תנועת 

 

; ומגופי תורה שישמרו הדיני  המיוחדי  לאישה; מגופי תורה שתשמר צניעותה של האישה )1

שכל " ל "כדברי חז,  בי שני המיני הראויותובהתרחקות ; נידה וכיוצא בה , בהלכות אישות

 ..."מקו  שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה

   

ויכולי  גופי צניעות ; נפרדת, בתור שכזאת, זה מגופי תורה שתהיה החברה היהודית איאבל  )2

 ! ג  בחברה המעורבתרלהישמ

 

 יכולי  להמשי) ולשמש כיו  אינ  –של האישה בדורות עברו " מעמדה"סיגי  שוני  השייכי  ל )3

ויש , ת מבחינות שונושנשתנה מעמדה של האישה בימינולפי , לא לכתחילה ולא בדיעבד, בסיס

ולמערכת היחסי  בי איש לאישה ,  בימינוהבסייגי  וגדרות ההולמי  לאיש, לפיכ), צור) כיו 

 .ובי האישה לעול  הסובב אותה בכלל, בימינו

 

ועל כ אסביר דברי מתו מתו כדי שיובנו , אני מודע לרגישות המתעוררת למקרא השורות האחרונות

 .הדברי  על בוריי 

 

������������������������������������������������ 

מעט , ולכ אבור לי רק דוגמאות אחדות, דיו הרבה נשפ) וקולמוסי הרבה נשתברו על הסוגיא שלפנינו

 .להבהרת עמדתי, מהרבה

 

לפחות מאז תקופת ( חברתית שהייתה מקובלת בישראל �ללא צל של ספק שהמציאות ההיסטורית

 . סבילה–ואילו האישה , יבה האיש הוא הפעיל העיקר, ברי  לנשי היא של חברה נפרדת בי ג) התנאי 

 

תו) התחשבות , נית להבחי הבחנה ברורה בהתפתחות הלכתית לטובת יתר עצמאויות האישה, ע  זאת

 .בפעילותה הגוברת בחיי המשפחה והחברה

יחידה היא הדר) ה" ביאה", בשטר ובביאה, בכס0 :  בשלוש דרכי הנקנית איש, כידוע; למשל )1

דור ראשו לאמוראי , והנה אנו מוצאי  שרב. ואילו שטר וכס0 נלמדי  ממנה, הנזכרת בתורה

 .והיה מלקה מי שעשו כ, .)יבמות נב(אסר לקדש אישה בביאה , בבל

2(  : ותאמר(שאסור לו לאד  לקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל :) א"קידושי פ(אותו רב תיק

 .המתיר לאב לקבל קידושי לבתו הקטנה אפילו שלא בהסכמתהשלא כדי ) בפלוני אני רוצה

 

. גיטי ד0 צ(אי ג  צור) בנימוק רציני לש  כ) . לפי די תורה מותר לגרש אישה נגד רצונה )3

אפילו מצא אחרת נאה : עקיבא אומר' ר. אפילו הקדיחה את תבשילו: ה אומרי "ב: במשנה

 ריש –הזורק גט לאשתו (יק לזרוק אותו לחצרה מספ; את הגט אי צור) למסור לאישה!). הימנה

 ! והיא מגורשת–") היא בצפורי וחצרה בטבריא("שלא בנוכחותה ) ח דגיטי"פ

 

ע "ראה שו( לגרש אישה נגד רצונה שאסורה מקובל על כל פוסקי ההלכה "בר  מאז תקנת רגמ 

אי לגרש : " מצייא"רמואילו ה". יכול לגרשה בלא דעתה: " פוסקהמחבר. ו"ט ס"קי' ז ס"אבהע
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יש כא הבחנה הלכתית מפורשת בי דיני האישה : דהיינו, )ק"בש  הסמ" ( שלא מדעתהבזמ הזה

 .אדווק" בזמ הזה"המיוחדי  לה 

 

ה אי לו לאד  "מאז חר  דרגמ. לפי די תורה מותר לאד  יהודי לקחת לו פילגשי  ונשי  הרבה )4

לכתי ממוש) שנבע ישירות משוני במעמדה של תהלי) היסטורי ה; רשות אלא לישא אישה אחת

כפי שבעצ  ,  אלא אישה אחת לאיש אחד– צרות או פילגשי  �; לא עוד אחת בי רבות: האישה

 .אחד" אד "חוה אחת ל: מתבקש ממעשה בראשית

 

א) כנראה לא ביטל לגמרי , ה אסר על שתי נשי "יש להעיר שחר  דרגמ(

ששלח לרבינו יונה מגירונדי כותב בתשובה , "הרמב. את מוסד הפילגשות

דודאי , לא ידעתי במה יסתפקו בה...  הפילגשבעניי: "... בפשיטות כי

"ועיי על זה בתשובות הרמב...". מותרת היא כיוו שייחדה לעצמו ,

 )ח"קנ' עמ, ה"סימ ק, מהדורת הרב שעוועל

 

 .לפי הלכה קדומה יש איסור לאישה ללמוד תורה )5

 

נפסק להלכה וכ , )ד"ג מ"סוטה פ(כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות : רבי אליעזר אומר 

מפני שרוב הנשי  , צוו חכמי  שלא ילמד אד  את ביתו תורה):"... ג"א הי"ת פ"ת' הל ((*) ”ברמב

 ..."אלא ה מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעת, אי דעת מכוונת להתלמד

 

 .פ"ה זו שבכתב וה זו שבע,  לנשי  ללמוד תורהומצווה שמותר ,ואילו בימינו נפסק 

 

 

*) וא0 יש מותרלימוד תורה  שבכתב לנשי  ) ג"י' הל' א' פ ( "הרמבכי א0 לפי , יש לציי

 ).]ר.ש[לה שכר על כ) 

, ליקוטי ברכות, "חפ' חיי "כמו ה(גמור " בדיעבד"רוב ההיתרי  בדורות האחרוני  היו בגדר של 

חוות דעת הלכתיות על בסיס של ואילו בשני  האחרונות מתפרסמות ; ) ועוד הרבהסוטה כא

 :ג סימ כא"ג יו"ח,  המי הת מקוו"שו: כגו" לכתחילה"

 

 

 וכ

אה ר

אצל 

הרב 

 הלוי

עשה (

, ל) רב

' עמ

) ג"קצ

הפוסק 

על 
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 :כדלקמ, יסוד השינויי  במציאות החברתית בימינו

היה ,  והבנות לא למדו כל עיקרעקרת בית גרידאיתה האישה כי נראה שבזמני  הראשוני  כאשר הי"

תגרו  אולי לנזק לאות נשי  שהיו מרוחקות מכל חכמה ... שכלה חכמה, קיי  חשש שלימוד התורה

 שלומדות הנשי  לימודי  כללי  ,בזמנינואבל ; ולא התירו ללמד אלא דיני  הנחוצי  לה בלבד, אחרת

 .רעו דברי תורהלמה יג, בכול הרצינות הראויה

 

נשתנתה חזקת : דהיינו...". ללמדמותר ... ע בבתי ספר תיכוניי "בנות הרוצות ללמוד תושב, ולכ

 קובעי  פוסקי  בימינו כי –" רוב הנשי  אי דעת מכוונת להתלמד"  ” בעוד שלדעת הרמב.הנשי 

 ".ולכ ג  הלכה בדיד היא אחרת, חזקת הנשי  היא אחרת

 

מצדיק את חובת האישה ללמוד תורה ): 40' עמ, פרקי דיני , "הליכות הקודש("ליב) וכ הרב דוד קר

תהיה ידיעתה בתורה פחותה מידיעותיה בחכמות העול  ולמטה ממדרגתה ולא : "מהנימוק הבא

 ."הרוחנית

 

. יש חשש ללמדה תורה, כללית של האישה היא נמוכה ובשפל המדרגה�כאשר השכלתה המדעית: דהיינו

ולא (" בודאי שעליה ללמוד תורה בהרחבה –התרבות ידיעותיה של האישה בחכמות כלליות אבל ע  

השוני בנתוני השכלתה של האישה בדורותינו הביא לשוני בהלכה על : דהיינו, "!)תהא כהנת כפונדקית

 .האיסור ללמדה תורה

 

עמד על כ) שקיי  ) ה"ירושלי  תשל, להרב אילינסו" האישה והמצוות"בהקדמה לספר (הרב דוד אוקט 

 :וכדבריו, בימינו" שוני מהותי במעמד האישה"

 

כניסת האישה למעגל העובדה של ,  חברתית�מסימני ההיכר הבולטי  של תקופתנו מבחינה תרבותית"

 עובדה זו לא פסחה ג  על החברה היהודית ואותותיה קיימי  ג  .הכול והרחב של העיסוקי  והלימודי 

 הרחק,  במגמה תורניתאודווק, הקמת מוסדות השכלה ממשיכה, הוכחה לכ).. .בחברה היהודית הדתית

 ."מעבר להשכלה יסודית

 

...": אי לאישה נידה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל) "ה"ח בהג"ח פ"או(ע "לפי השו )6

אבל ..."  וכ ראיתי בדברי הגאוני: "ומוסי0, ה די זה"ש  מביא בש  ראבי, והבית יוס0 על הטור

כ כשאר הנשי  כי הוא לה עיצבו"לביה"י המתיר לה ללכת "ע בש  פסקי מהרא"מאיד) מובא בשו 

 ". וה יעמדו בחו'שהכל מתאספי גדול 

 

' ס, בפסקיו) בעל תרומת הדש, ישראל איסרלי' רהלא הוא גאו ישראל  (י"המהראאפרט את דברי 

 :ב"קל

 
נ לשמוע "ג שרבות מתאספות לבהכ" להם בימים הנוראים וכהאמת התרתי,  ועל הנשים בעת נדותן"

כי היו להן , משום נחת רוח לנשיםנדה ' י שמתיר בה"וסמכתי ארש, נ"שילכו לבהכ, תפילה וקריאה
דשרינן להו ואשכחן נמי . לעצבון רוח ולמחלת לב שהכל מתאספין להיות בצבור והמה יעמדו חוץ

  ...סמיכה בזוקפן ידייהו
ז קטן כתב רק דיש נשים "ובא, ז גדול בשם הגאונים דמשמע דאיסור גמור הוא" מאתמצא שהגיה

  ..."שנמנעות ויפה הן עושין
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שהתיר לנשי  ) ר משה"יוס0 ב' לר (לקט יושרת "בעל שו, הל) תלמידו" תרומת הדש"בעקבות בעל 

פ "אע, ת רשותדהא אמרינ נשי  סומכו, היכא דלא חלשה דעתייהוכי "כ בשעת נידת "ללכת לביה

 ).131' ח עמ"חלק או" (משו  טעמא דלעיל, שנראה כעבודה בקודשי 

 בשעה שבני בחו'אשכנזיות כספרדיות ע  העובדה שה תשארנה , מסתבר שבדורות עברו השלימו נשי 

אבל בדורות האחרוני  אי הנשי  מוכנות . מתאספי  בבית הכנסת לתורה ולתפילה, הגברי , הקהילה

; כחלק אינטגרלי של הקהילה, בפני וה רוצות להיות ,  אפילו באופ זמניבחו' ע  היות יותר להשלי 

 בימינו הרבני  הראשיי  הספרדיי  הביאו ג  את –מעמד בציבור "  רוחעיצבו"יש לה  , שא  לא כ

ור  איסלמרותכ בימי נידת "לבקר בביה, ספרדיות כאשכנזיות, לפסוק מפורשות כי מותר ומתור לבנות

 .המובא בגאוני  ובפוסקי  ובשולח ערו)

 

שרידי "ת "שו (הרב וינברגהתחשבות דומה בשינוי שחל במעמדה של האישה אפשר למצוא ג  בתשובת 

הפליה זו שעושי  בי הבני  "המתיר לקיי  חגיגת בת מצווה לנערות בימינו כיו ש) סימ צז, ג"ח" אש

 ".גש האנושי של הבת הבוגרתלבנות בנוגע לחגיגת הבגרות פוגמת קשה בר

������������������������������������������������ 

יתברר לו שיש קו מנחה עיקרי , מי שיבדוק את כל הדיני  והסייגי  לגבי האישה ברשימה החלקית דלעיל

 .הרצו להגיע להתחשבות גוברת והולכת במעמדה של האישה ובאישיותה: והוא, לכול 

 

נושא אד  כמה : " ”הרמב(היה מותר לאבותינו להחזיק בפילגשי  או לשאת כמה נשי  העובדה הפשוטה ש

, ואילו לנו, )ג"ד ה"פי, אישות'  הל–" ואי אשתו יכולה לעכב, בי בבת אחת בי בזו אחר זו, נשי  אפילו מאה

 וכ לשאר ל"היא בלבד ראיה שאי עליה תשובה לקו המנחה הנ, אסור בתכלית האיסור לעשות כ, בימינו

 .הראיות

 

ויש מביאי : "ואמרי , דני  בשאלה א  מותר לנשי  לזמ לעצמ") שאני"ה "ד, א"בברכות מה ע  (התוספות

 ".ז שלנו"מכא משמע שא0 הנשי  יוצאות בבהמ, סופר מבר) ובור יוצא: מדאמר לקמ, ראיה שיוצאות

 

 לא מתקבל על הדעת להשוות בי האישה פשוט; ש  דוחי  ראיה זו על הס0 בטענה שאי אפשר' אבל התוס

אבל נשי  ) לעומת זאת: (אבל אינו יודע לבר),  מאי קאמרקצת בור שמבי בלשו הקדש ויודע : "...לבור שהרי

 ..."!כללשאינ מבינות 

 

עד , ק הייתה כה אפסית"א  ידיעת הנשי  בלה, אבל. ל מתייחס להבנה בלשו הקדש"יש לציי כי הביטוי הנ

במדרש , בודאי שלא הייתה לה  ידיעה יסודית בחומש, ינו את שלושת משפטי הזימו הקצרי שלא הב

אבל בורות גמורות בהשכלה , צדקניות, אמנ , ה היו. הכתובי  כול  עברית וארמית, ובמקורות היהדות

 .יהודית ובודאי כללית

 

מלאכות אלה . שעליה לעשות עבורוד בחובות האישה כלפי בעלה ובמלאכות ) א מהלכות אישות"פכ(,  ”הרמב

א  היא עשירה והכניסה לו כמה , למשל(משתנות בהתא  למעמדה הכלכלי ולרכוש שהביאה עמה מבית אביה 

, טווה: "וה,  הנשי  חייבות לבעליהשכלאבל יש חמש מלאכות , )אינה מחויבת לטחו או לכבס עבורו, שפחות

ש  (  ”ומסכ  הרמב".  ומצעת את המיטה ועומדת ומשמשת בפניו,מוזגת את הכוס, ורוחצת פניו ידיו ורגליו

 ".כופי אותה ועושה אפילו בשוט –כל אישה שתמנע מלעשות מלאכה מ המלאכות שהיא חיית לעשות ): "י"ה

 

 ".עדממעט לה צרכיה ומזונותיה עד שתיכנ: "ד חולק על דר) כפיה זו ומציע במקומה שיטה אחרת"הראב
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 :ובמילי  אחרות

 

מחלוקת הפוסקי  היא א  , ל"  הנ”י הרמב"כפי הנדרש ממנה עפ, המסרבת לרחו' רגליו של בעלה, אישה

 .עלהרעיב אותה עד שתיכנ, לש  השגת אותה מטרה, י הלקאה בשוט או שיש"צרי) לכפות זאת עליה ע

 .מביא להלכה דעת שניה  ואינו מכריע) 'פ' ז ס"אבהע(הטור 

 

 – שהיו קיימי  בדורות עברו מסוימי והרי הדבר ברור שסייגי  ? ורנו נוהג כ)הא  ידוע מי מרבני ארצנו בד

 .בגלל המציאות המשתנה ומתו) ראיה מקפת של התורה, אינ  יכולי  להמשי) ולשמש כ) ג  היו 

 

צוו חכמי  שיהא אד  מכבד את אישתו "המזכירנו כי ) ט"ו הי"פט, ש (  ”בודאי לא נתעלמו ממני דברי הרמב

כי ) א"ג הי"ש  פי(  ”אבל יחד ע  זאת קובע הרמב; "'ויהיה דבורו עמה בנחת וכו... גופו ואוהבה כגופויותר מ

ולא יניחנה , ויש לבעל למנוע אישתו מזה, גנאי הוא לאישה שתהיה יוצאה תמיד פע  בחו' פע  ברחובות"

 ...". בזוית ביתהבלא לייששאי יופי לאישה א,  או פעמי  בחודש לפי הצור)פע  אחת בחודשלצאת אלא כמו 

 

 :ופה ברצוני להעיר

ע  " השתחררה"אי בכוונתי כלל לטעו כאילו האישה בדורות הקודמי  הייתה מקופחת תמיד ובדורנו שלנו 

 !המודרנית ומהמונה" קידמה"יצילנו מה' ה  .הקידמה

והגי  בזמ אבותינו היו הרבה נ. ואת הנושא בכללותו,  לגופומה שאני בא לטעו הוא שיש לבדוק כל עניי

 .א) לא כול ; טובי 

אי לדו את עצמנו בבחינת . א) לא כל דבר הוא לשלילה, בימינו יש הרבה ירידה וקלקול,  גיסאמאיד)

בלי רגשות תסכול כלפי , אלא לעשות את הנכו ביותר שיש לעשותו היו , ..."הראשוני  כמלאכי "

 .ובלי לבכות על לשעבר, ההיסטוריה שלנו

 

הוא בכל שניתנה ) בצד חסרונות גדולי  לא פחות(נית לומר כי אחד היתרונות הגדולי  של תקופתנו המודרנית 

 של כשר – הרבה יותר מבעבר – הנשי  המעונינות בכ) להגיע לפיתוח רב יותר לרובבה אפשרות 

יות רחבות יותר י מת אפשרו"י רכישת השכלה תורנית וכללית ע"האינטלקטואלי ואישיות הרוחנית ע

ויברא אלוקי  : "'שנא, ממילא יש בכ) משו  העשרת צל  האלוקי  שבקרב; לפעילות התרבותית היוצרת

 –כל פיתוח האישיות באופ חיובי הוא ; " ברא אות ונקבהזכר , בצל  אלוקי  ברא אותו, את האד  בצלמו

 הבורא ומעשה בראשיתי כ) ג  השלמת מעשה "וע,  שבאד   ג  פיתוח צל  האלוקי–ממילא 

 

 .ונקבעו סייגי  חדשי  בהתא  כדלקמ, שנשתנו הזמני , מסתבר

הרבנית היותר ' ואפי, בימינו אלה כל אישה: "מציי, ב"סו0 אות י, ג"ח, "כתוב ישר דבר אמת"ת "בעל שו

 אינשי ואחזיקי, שעתה כ הוא המנהגלפי . ... בשוק' צנועה וחסודה מדברת ע  כל אד  וע  בחורי  ואפי

 ".ברישעי ובפריצי לא מחזקינ

 

ששניה  , להיות יוצאת מביתה כמו האישבכשרונותיה הטבעיי  של האישה בכוחה : "...וכ הרב הנקי

, הרי היא תתהלל, "'אישה יראת ה"ובאותה מידה להשאר , לצאת לפעול ולהגשי וא  מצליחה אישה . נתברכו

 ".להגיע לדרגת אשת חיל אשר שבח אותה שלמה המל)אלא שהיא יכולה , ולא רק שאינה מגונה בכ)
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) יעקב קלמס, צ עוזיאל"ב, הרצוג. י. בהרכב הדייני  הרבני  י. ( �בית הדי הרבני הגדול לערעורי  ביוכ פסק 

היא טיילה , לטענת הבעל.  תביעתו של בעל לחייב את אישתו לקבל גט עקב התנהגותה הבלתי מוסריתבעניי

 .ולטענת האישה הייתה התנהגותה כמקובל אצל ידידי , גבר נשוי,   ידיד שלהלעיתי  קרובות ע

 

 .בית הדי הגדול לערעורי  קיבל את טענת האישה ודחה את טביעת הבעל

 :בנימוקי פסק הדי כותב בית הדי בי השאר

עוברת על דת ד אי בהתנהגותה של הנתבעת משו  פריצות העלולה לחייב אותה בדי "לדעת הרוב של בי"... 

, הביקורי  בבתי קפה ע  גבר זה... הרי ה  היו ברוב  ברחובות בפומבי', הטיולי  שטיילה ע  הגבר ג. יהודית

דברי  כאלה אינ  לפי מנהג החברה הנוכחית ולפי ההשקפה הכללית השוררת בזמנינו מעשי  של פריצות 

אבל לא על , הזו מראה רק על יחסי ידידותכל ההתנהגות ... א  ג  ה  מראי  לפעמי  על חוסר טקט, יתירה

, בימינו אי זה מ המוזר שאיש ואישה כשנפגשי  במקומות נופש ומכירי  זה את זה מכבר... כיעור או פריצות

 ..."אוכלי  על שולח אחד ויוצאי  לטיול

 

 )קפאח. י, עובדיה יוס0, ולדנברג. א: בפני הרבני . ( �בית הדי הרבני באזור יוכ פסק 

 ..."והכחשת הבעל כנגדה על התנהגות בלתי צנועה...  תביעת אישה נגד בעלה לצו הפרדה ותשלו  מזונות בעניי

עומדת ,  אחרי השקיעה6�7שהעיד שראה את האישה באחד הערבי  בשעה . ... במשפט הובאה עדותו של מר ד

בושה מכנסיי  ואת  עמד ג  אחת מהבנות הייתה ל... ומשוחחי ... ברחוב ע  עוד שתי בנות ושני בני 

 ..."חייל

דא  כ לא הנחת בת אברה  אבינו , אי בעדות זאת כלל וכלל כדי להטיל פג  באישה: "בפסק הדי נקבע כי

דלא אחת פוגשי  נשי  נשואות כשרות הנעמדות ברחוב לשוחח ע  נשי  וגברי  בלתי , יושבת תחת בעלה

 ".דתיי  על עניני העול  וכדומה

 

לא הנחת בת בחזקת , דאי לזה חיישת"... ):ט"ס' ז ס"אהע, מהדורה קמא" (הנודע ביהודה" בעל וכ) הביא

 ..."שכבר הורגלו כל הנשי  ליסע אפילו בדר) ע  שני אנשי  וכהיתרא דמיא להו, כשרות

 

 ):רכו' עמ' ד, "התורה והמדינה("ישראלי . וכ כתב על זה חבר בית הדי הרבני הגדול הרב ש

 ורק במקו  שדרכ של נשי  שלא תלויי  במנהגי מקומות" כבודה של בת מל) פנימה"ה שגבולות הועוד נרא"

,  עובדות בנות ישראל כשרות במשרדי  שוני וא) בדורותינו, לצאת לגמרי מבתיה יש בזה משו  פריצת גדר

 ".ואי פוצה פה ומצפצ0–בגני ילדי  ובתי ספר , בבתי חולי 

 

תלוי במנהגי "" כל כבודה"מסכי  לקביעתו של הרב ישראלי כי די ) 'ע' ו עמ�הכר) , ש (בינה . והרב א

 ."המקו 

 

יש למצוא צורה מתאימה שלא תפגו  "...  ):ש , בנושא גיוס בנות ושירות לאומי. (ישראלי. ועוד כתב הרב ש

 אי .ו  הזהכדר) כל מיני תפקידי  דומי  שאישה ממלאה בחיי החברה האזרחית כי"... כל כבודה"במושג 

 ".המקו  לפוטר ממילוי תפקידי  אלה במלחמת מצוו

 

אלו "  בעניי ”על ההלכה המובאת בטור בש  הרמב) 'ק י"קטו ס' ס, ז"טור אבהע" (הפרישה"ואלה דברי 

 תצא –כיוו שאי עליה רדיד ככל הנשי  "...  :וכותב הטור". העוברת על דת משה ויהודית, יוצאות בלא כתובה

 ".בהבלא כתו
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 ...".ל ככל הנשי  שבעול "אבל אי ר, שדרכ בכ) באותו מקו ל " ר–" ככל הנשי ": "הפרישה"וכותב 

) סט' ז ס"אגרות משה אבהע(כתב הרב פינשטיי , של אישה) צעי0" (רדיד"לגבי " הפרישה"דברי  אלה שכתב 

 ".דת יהודית: "סודוהשפעת נורמה זו על מושג היי, לבוש בציבור בעניי הנורמה הכלליתלגבי 

 א� יש איסור אחר בנשי� מדי� דת יהודית שלא להתנהג בפריצות 
אבל ב אבל מצד זה הוא רק כשהיא עצמה עושה כ� "בכתובות ד� ע

 ואי� חלוק כשדר� כל הנשי� בעירה כ� אי� שיי� להחשיב זה לפריצות
כיו� שכ� פ "מה שנעשה דר� הנשי� שבעיר היה משו� פריצות דעכ

 �לבישת� והלוכ� אי� להחשיב זה למעשה פריצות ולאסור הוא דר
 ,ב" ותעיתירא אלא מדר� חסידות לצניעות עליה�

 
 , ידידו

 משה פיינשטיי� 
 

 .ועוד נביא דוגמאות מהראשוני 

 

  �10מראשי חכמי ספרד מאה(ר ברו) "משה ב' ור)   למניינ�9במאה ה, פומפדיתא(מצאנו כי רב מתתיהו גאו

 .כדי שלא תתגנה על בעלה, י הוצאתה לשבועה"בנימוק שאי לבזותה ע,  איש משבועהפטרו אשת) למנינ 

לעני קפידתו של בעל שאשתו לא תל) לבית די להישאל , א"ע, ו"גיטי מ, חכמי  אלה החילו את האמור בבבלי

 .ג  על שבועה, על נדרה

 

 :'ו, ו"סימ קט, ק" בב"בדברי הרא, למשל). מנדר לשבועה(הראשוני  התנגדו להעברה זו , אול 

 

והדברי  

אור "ועתקו בה

פסקי " זרוע

סימ , ק"ב

, ט"שמ

ובתשובת 

  "מהר

 מרוטנברג

סימ , פראג(

): ד ואיל)"תי

וראה ג  

ק " לבהמרדכי

, )ז"פ' ס' ח' פ(

"המצטט את הדברי  בש  הראב. 

 

טרופסות וחנווניות ונושאות אפו שהנשי  בזמ הזה: "אחד מגדולי הפוסקי  הראשוני  כי, "כאשר קבע הראב

 "ונותנות ולוות ופורעות ונפרעות ונפקדות ומפקידות

 

 כי הנשי  בזמנו נטלו חלק פעיל בכול בעלילהא  לא נראה היה ? איזו מציאות חברתית נשתקפה בדבריו אלה

ראית הא  לא נ?  כלכלית אינטנסיבית בחברת הגברי �מערכות הכלכלה והחברה והיו בעלות מעורבות משקית

 ?לתופעה זו" מלכתחילה"לתת לגיטימציה גמורה ו, "תקנת השוק"י "עפ, מגמת  הבולטת של הפוסקי 
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פע  "  כי אישה לא תצא אלא ” עולה בקנה אחד ע  פסק דינו של הרמב"פסיקתו זו של הראב�הא  קביעתו

ביציאתה של האישה האי לראות ? "שאי יופי לאישה אלא לשבת בזוית ביתה", בחדש מביתה" או פעמיי 

  כדעת –" בזוית ביתה"הא  ישיבתה המתמדת של האישה ?  התלוי במנהגי מקומות והזמני יחסימהבית עניי

 !! הצעתו של הרב הנקי היא המצב האידיאליאואולי דווק?  היא המצב הרצוי והאידיאלי–  ”הרמב

 :וכדבריו

 

וא  מצליחה . ששניה  נתברכו, ת מביתה כמו האישלהיות יוצאבכשרונותיה הטבעיי  של האישה בכוחה : "...

ולא רק שאינה מגונה ,  הרי היא תתהלל,"'אישה יראת ה"ובאותה מידה להשאר , לצאת לפעול ולהגשי אישה 

 ".שהיא יכולה להגיע לדרגת אשת חיל אשר שבח אותה שלמה המל)אלא , בכ)

 

): 'ה אות ג"נ' סי, ח"או, ה"ת, ת ישראל עבדי"וש: (וכ כתב חבר בית הדי הרבני הגדול הרב עובדיה הדאיה

 ...הרי זה פשוט דיש חילוק בי הזמני "

 :וכדבריו

אין לדיין אלא לפי מה דבכול זה וכיוצא בזה לנו מכל זה 

'  הרי אפי.והמקום, רואות לפי העת והזמןשעניו 

ענין עדות ענין ביטול  , חמורים ענין הצניעותבאיסורים 

ש  בנדוננו זה שהוא איסור קיל "מכ,  ו בזה כפי העת והזמןדנ, וכדומה, עירוב

ל "ז והזרע אמת ז"תרפ' ב סי"ז ח"והרדב' ו' ח סי"ש בחיים שאל ת"כמ

ש דאין "ומכ, דבודאי דעלינו לדון בו לפי העת והזמן, ו"נר' שהובאו בדברי הפו

 .ששימש בה ימים ושנים, להעליבו ולהורידו מגדולתו
 

 

 

. רביעי וחמישי של דרכי ההוראה' פ, א"' חיות ח"שא זה באריכות בכגו דבריו של מהריוכדאי לעיי על נו(

 .)ש"עי

כי ,  ”ל של הרמב"נית לומר כי קביעתו הנ, לאור כל  הפסקי  האחרוני  שהבאתי מגדולי ההוראה שבדור

 –"  בזוית ביתהבששאי יופי לאישה אלא ליי"כיוו , אסור לאישה לצאת יותר מפע  או פעמיי  בחודש מביתה

 ".מנהגי המקומות"י "כיוו שנשתנה טבעה של האישה ונשתנה מעמדה עפ, אינה מקובלת כיו  בהלכה

 

 ?הא  יש צור) בראיות נוספות לש  כ)

 אזהרה

 

 אין ,ועוד פעם חס ושלום,  חס ושלום–ברצוני לציין ולהדגיש כי 

 .בדעתי לטעון לשבירתן של גדרות צניעות בימינו

 

מחויבים אנו כמה פעמים יותר מאשר בדורות הקודמים , אדרבא

שההפקרות והמתירנות השוררים   כיוון ,להתאמץ בגדרי הצניעות

לא היו מעולם פרוצים , ולדאבון לב גם בישראל, כיום בעולם כולו

 .כפי שהם בדורנו

 

 יצא) ה
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אשר , הגדרות שלנו צריכים להיות מותאמים לתנאי הדור, אבל

הם מסממניו , ישת השכלה לכלורכ, חברה פתוחה ומעורבת

 .הבולטים

 
 
 

.  הייתה החברה היהודית במש) דורות חברה בה הייתה הפרדה בי הבני  לבנותשלמעשהלטעו , בצדק, אפשר

 .או שזהו אידיאל נצחי, א) אי אפשר להוכיח שזוהי הוראה מגופי תורה

 

אמו על ברכי התורה , בגופו ובנפשובריא , צור) גדול בימינו וצו השעה להמשי) ולגדל דור צעיר, אדרבא

 .אבל מעורב, והצניעות

 

, ל"איסר זלמ מלצר זצ' י הגאו ר"שהוסמ) להוראה ע, חני) ישיבות טלז בליטא וחברו באר', ל"הרב מונק ז

מעיד על עצמו כדברי  , באר'" עליית הנוער"כ מפקח ראשי על "ואח, "עזרא"ושהיה ממורי הנוער האגודתי ו

 ):ואבקש לשי  לב היטב לנאמר על ידו,  ואיל) 75' עמ" ספקלריה של התורהבא("הבאי  

 

 ומראשי צעירי אגודת ישראלשבקל ) החרדית(=ל היה ראש המועצה של הקהילה הנפרדת "אבי מורי זצ"

וכל הכתות היו , א שני "ס תיכוני של הקהילה הנפרדת הזו במש) י"ס יסודי ובבי"בקרתי בבי. בגרמניה

 באר' .תנועות נוער מעורבותושתיה היו ,  אחרי פילוג התנועותונוער אגודתי" עזרא"הייתי חני) . מעורבות

 יומעול  לא מחה אחד מרבותי, המעורבת" עזרא"ובאותו הזמ הייתי ממדריכי תנועת , למדתי בישיבת חברו

 הייתי אחד המרצי  אלא, יחד�עד לפני זמ קצר לא רק חייבתי את החינו).  בארגו מעורבינגד פעולותי

יחד על �בחינו)" עזרא"בסמינריוני  למדריכי  והוטל עלי להסביר את שיטת ה" עזרא"הראשיי  של 

 ."מגבלותיה וחיוביה

 

בכל זאת התקיי  חינו) יחד בקהילות : "הוא מציי, אחרי שהוא סוקר את עמדת ההלכה) 85' עמ(, ולהל

יבוצי פועלי אגודת ישראל חברות מעורבות של רווקי  ורווקות ובכל זאת התקיימו ק, נפרדות חרדיות בגרמניה

( ולא רק שלא מחו ג  עמדו לימי הקיבוצי  האלה בסעד מוסרי ואפילו בתמיכה חומרית , לעיני גדולי ישראל

 ).ל"זצ" חזו איש"ל וה"נסקי זצ'חיי  עוזר גרוז' ר: בהערה ש  הוא מביא שני שמות מ התומכי 

 

 ובכל זאת רוב גדולי התורה – ג  בזה כי הכתות היו מעורבות – יחד � מדובר רק בחינו)והרי בקיבוצי  לא

 החינו) –עובדות אלו בלבד . שמע מינא דניחא להו, בקרו אות  לעיתי  קרובות, עודדו אות  וחזקו אות 

 שאי מוכיחה) אפילו אגודאיי (המעורב של היהדות החרדית במערב אירופה והחברה המעורבת בקיבוצי  

 ." כי חינו) יחד אסור בכל הנסיבותלהכריע להלכה

 

 בהקמת ארגו מאדהמצדד , "שרידי אש"בעל ה, הרב ויינברגאחרי שהוא מביא את תשובתו הידועה של , ולהל

והרב ויינברג מעיר שבחופות ובמסיבות , הרי עצ  החברה המעורבת איננה אסורה: "הוא חוזר, נוער מעורב

 ..."ל הפרדה לא הקפידו עמעול 

 

כי ,  וחברתיי  למסקנהחינוכיי על יסוד שיקולי  , מ הראוי לציי שהרב מונק עצמו מגיע(

בתימ ג  בשבת לא הלכו : "בימינו יש לעבור מהשיטה של חינו) יחד להפרדה בי המיני 
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הא  מעבר פתאומי זה עשוי לחלו0 . ובאר' התחנכו מיד בחברה המעורבת, כ"הבנות לביה

 "?י  וסכנותללא קשי

 

הרב מונק חושש שמא בתקופה רגישה זו של קיבו' גלויות אי החברה המעורבת מהווה 

 .תשובה הולמת לדור הצעיר יוצא ארצות האיסלא 

 

כיוו שמסקנתה של תנועת בני עקיבא בפעולתה החינוכית , יש מקו  לדו בדבריו אלה

 הנותנת היאעורבת דווקא בהיותה סבורה שחברה מ;  לגמריהפוכההיא " החדש"בישוב 

ראה בהמש) את מאמרה . תשובה חינוכית ותורנית ההולמת את צרכי היחיד והע  בשעה זו

 ש  יש אהג  שדווק". הסכנות שבהקמת תנועת נוער נפרדת: "של הרבנית מרי  שלה על

 .)ל"וד, צור) בזהירות בשאלה זו

 

 :וכא שואלי  חברי  צעירי 

 ?בחי בי סייג שהיה מתאי  לעבר לבי סייג ההול  את ההוויהאי) נדע לה? ובכ מהו הגבול

 

 :יש להשיב לה  בפשטות

מבטיח לנו את , ההלכה והתבונה, שימוש בשני אלה. י התבונה"על פי ההלכה עפ. לפי ההלכהעלינו ללכת 

 .ע  כל תהפוכות הזמני , כפי שהיה מאז מת תורה ועד היו , המשכיות קיו  התורה

 

יש לקוות ; י פוסקי ההלכה"י ההלכה ועפ" פעולותיה של תנועת בני עקיבא מונחי  ומודרכי  עפהרי לנו שכל

 .י התבונה"שג  עפ

 

 :צריכה להיות כדלקמ" בני עקיבא"נקודת המוצא היסודית של תנועת 

 

 שמי� לש� הכל

 

 .שאמר דבר ותשובתו כאחת, מביאה את שמואל) ב"א ע"קידושי פ(הגמרא  )1

 "!אי משתמשי  באישה ":שמואל זה שאמר 

ועל זה אנו : "מעירי  כי") הכל לש  שמי "ה "ד(ש  ' והתוס; "הכל לש  שמי :" ושמואל זה שאמר 

 ."סומכי  השתא שאנו משתמשי  בנשי 

 .של שמואל, לכאורה, הסותרות, ע בשתי דעותיו"מתו) כ) נפסק בשו 

 

 :'ק ה"א ס"כ' ס, ז"ע אבהע"שו 

 .אישה כללאסור  להשתמש ב   :המחבר 

לכ נהגו להקל ,  מותר–רק כוונתו לש  שמי  . א דכל שאינו עושה דר) חיבה"וי   :א"הרמ 

 .בדרכי  אלו

 

, א) לא הזכיר את דעת שמואל בתרא, רק את דעת שמואל קמא, 9' בהערה מס, הרב אבינר הזכיר(

 .)א" הרמא) לא את עמדת, "המחבר"וכ הזכיר את עמדת ; בגמרא, המופיעה באותו קטע ש 
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כפי המובא ,  בסו0 קידושיא"הריטבכמו , חוזר בכמה מגדולי הפוסקי " הכל לש  שמי : "הכלל של

 :לקמ

 

 

ולכ התירו 

בדורות 

האחרוני  

לרווקי  

ללמד 

ג  (ילדי  

בחינו) 

העצמאי 

אגודת "של 

") ישראל

למרות 

שיש איסור 

מפורש על 

: ברטנורא; ק סופרי  ולא תלמד אישה סופרי לא ילמד אד  רוו: ג"ד מי"פ' קיד(ה במשנה , כ)

וכ ... מי שאי לו אישה לא ילמד תינוקות: "'ק כ"ס, ז כב"אבהע(ע "וה בשו") מורה לילדי : דהיינו"...

ראה . ( ”היו כבר בזמ הרמב, למרות הדי, נשי  שלימדו תורה לילדי "). אישה לא תלמד קטני 

 )ד"תשובה ל,  בלאו–" י מקיצי נרדמ"מהדורות ,  "בתשובות הרמב

 

כל שאי כוונתו ' ומשמע מתוס... ומזה נהגו לרקד ע  הכלה לחבבה על החת: "מעיר כי" בית שמואל"וה

 ". מותר–לש  חיבה אלא לש  שמי  

והיכא ... ל כגו לרקד ע  הכלה כדי לחבבה על בעלה"ח כתב בש  מהרש"בב: ש , "חלקת מחוקק"וה

 . איסורא–הוג והיכא דלא נ.  נהוג–דנהוג 

  

 ):נג' ז ס"אבהע(  שיק "ת מהר"וכ בשו

הוא כמו שכתבו , הא דאי העול  נזהרי בזה, נראה. אי שואלי בשלו  אישה כלל: ז פסק"ע אבהע"שו"

א "ופסקו הרמ, הכל לש  שמי :  סומכי על שמואל דאמר–לעני הא דאי משתמשי באישה ' התוס

 .ה"בהג

 לית ביה משו  ) שרגיל בזה, דהיינו (=ובפרט כיוו דאורחא הוא, מכינ על זהכל כיוצא בו סהוא הדי

 ..."א בסו0 קידושי"וכתב הריטב. חיבה והרהור

 

שבזמ הזה אי משו  , ואמר שמותר ליל) אחר אשת חבר או אחר עמו" :"לקט ישר"ת "וכ פסק בעל שו

 ".כ מליל) אחר אישה" כאנו מוזהרי 

נהירנא כד הוו מטיילי טליא וטליתא בשוקא כבר שית עשרה :) : "ב צא"ב (ראח בגמ"ריוידועי  דברי  )2

 ".ולא הוו חטאי, וכבר שב עשרה

בשוק נער ונערה בכ שש עשרה וכב שבע עשרה ) משחקי :  "רשב(כאשר היו מטיילי  , זכורני: תרגו  (

 ). ולא היו חוטאי –
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; וחכמינו הראשוני  נהגו לעשות כ,   אסורי המשות0 כשלעצמ  אינ) או המשחק(כלומר עצ  הטיול  

 .שנתקלקלו הדורות, אלא

 

כגו אותו ,  מהתקופה האידיאלית הקדומהת זיכרונויבגמרא סדרה של תיאור, ש , יש(

היה חוט של דבש נמשח על שתי , כאשר ילד היה בוצע חרוב, ח שזכר כי פע "ריו

שנתקלקלו הדורות מימי החורב . ..נהירא: "ש , א"והמהרש.  סימ של שפע–זרועותיו 

 ).בימינו שלנו אי ספק שנתקלקלו הדורות עוד יותר". מיו  ליו 

 

כמנהג  של חכמינו ,  לבני  ולבנות לטייל ביחדמותר שהרי – הדי עיקר של אינהאבל השאלה שלפנינו  

י  של בני   כליל טיולי  משותפאסורא  : והשאלה שלנו היא. הסייגאלא של , ל עוד מזמ הבית"ז

ה מצד המנהג של הרבה דורות בישראל וה מצד הסייג ; ויש לכאורה סברא טובה לאיסור זה; ובנות

מהנחה שאיסור , וזאת; אבל בדרכי  הולמות ובאופ כשר וצנוע,  טיולי  משותפי להתיראו : כשלעצמו

 יוכל להתקבל על דעת וג  לא,  אינו נכו מצד עצמו בחברה המעורבת שלנו–מוחלט של הטיול המשות0 

 ).שלו ושל הוריו ג  יחד(רוב הדור הצעיר באר' 

 

 ! ממשיכי  ה  כפי שהיה נהוג לפחות בימי האמוראי  הראשוני  ואבותיה �ואלה המטיילי  

 

כדי שיראה , מותר להסתכל בפני הפנויה ולבדקה): "ג"א ה"פכ(איסורי ביאה '   בהל”וכבר כתב הרמב 

 ."אי בזה צד איסור ולא עוד אלא שראוי לעשות כ. שאנה י–א  היא נאה בעיניו 

. כבר הבאנו קוד  את דברי התלמוד הירושלמי לפיו אי שו  ערבות שגדרות כשלעצמ יועילו תמיד 

כי לעיתי  יש בתוספת )  מעשי כיו  אפשר ג  להוכיח זאתמניסיו(יש סברא טובה לטעו , אדרבא

בפעילות ,  שמירה על צניעות תו) פתיחות ומעורבותאדווק, ומאיד); ר"חומרות כדי להרבות הרהורי יצה

בישיבות , בני ישיבה רבי  וטובי  (!יש בה כדי למעט את הרהורי העבירה, תרבותית וחברתית משותפת

 !)שכ) הוא, בינ  לביני, תיכוניות וגבוהות הודו לי

 

 פעילות מעורבת של בני  ובנות התירל) 'ח' ב ס"ח" שרידי אש("הרי ידוע היטב תשובתו של הרב וינברג  )3

 .וא0 לשיר שירי קודש יחדיו

 

תשובה זו לבדה ראוי היה לה שתשמש יסוד רציני להצדקת פעולתה החינוכית המעורבת של תנועת בני  

הא  המאבק ע  הרחוב והסביבה והמתירנית באר' כיו  פחות חמור ממה שהיה בצרפת בזמנו . עקיבא

 ?של הרב ויינברג

 

 מותר לטעו במצפו שקט כי פסק דינו של הרב וינברג בצרו0 כל נימוקיו ההלכתיי  המרובי  האמנ  

תנועת נוער ע  התלהבות מדבקת וכוח משיכה , צו השעה הוא ליצור חוג של צעירי  וצעירות דתיי : "כי

 ? אינו תק0 היו �..."  חזק

 

 ? התיר"חזו איש"האמנ  יש לאסור במקו  שה )4

 

 ):86' עמ, "אספקלריה של התורה("ונק אצטט את הרב מ 
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לשם שמים התירו דברים שלכאורה הם אסורים בתחום המגע בין : כללא דמילתא
והרוצה , בכוונה ובמטרה, הדבר תלוי במנהג. כמובן פרט לאיסור יחוד, המינים

, אין אני זכאי לפסוק הלכה. ועל כך עוד נדון, להתיר חייב לבדוק שלושה דברים אלה
אבל מותר להיתלות באילן גדול בהרב , ו" על דעתי דבר זה מעולם חולא עלה

ואת , ל ובנוהגים שהכרתי אותם בגרמניה ובארץ שגדולינו לא מחו בהם"ויינברג זצ
כל בירורי מקורות ההלכה . שהם עודדו אותן, המסגרות בהן קוימו חברות מעורבות

רמניה ובארץ את יחסם באו רק כדי לחפש אחר היסודות שעליהם ביססו גדולינו בג
, ששאלו בעצתו, "עזרא" מדריכי עודד ל "זצהחזון איש " (עזרא"החיובי לתנועת 

) ויש עדים לכך, ולא מכיון שראה בכך את הרע במעוטו, להמשיך לפעול במסגרת זו
, בתי הספר של אגודת ישראלוללמד זכות על , והן אפילו לקיבוצי אגודת ישראל

 חינוך מעורב בשעות הדחק ובהם מלמדים רווקים 7שבהם קיים גם מעבר לגיל 
 .הכל לשם שמים: התנאי לכל היתר הוא בכוונה. ורווקות

 
 

 !לפעול ולהדרי) בתנועת  המעורבת" עזרא"עודד במפורש את מדריכי " חזו איש"לפנינו עדות כי ה 

, "ולו מכיוו: "ל"צחלה כנראה טעות דפוס , שצילומו מובא לעיל, "אספקלריה של התורה"בספר , אגב( 

 )ש"עי". ולא מכיוו: "ולא

 

שעודד אותו מאוד , ל"מר אברה  יצחק הכה קוק זצכי היה זה ) ט"אלול תשל, זרעי (הרב נריה מספר  

, ופעילותה" בני עקיבא"כאשר הרב מנקי הצעיר סיפר להרב קוק על יסודה של . להדרי) בבני עקיבא

 ".שאבתי הרבה עידוד", מספר הרב נריה" ומדיבור זה"; "אי ל) דבר קדוש מזה": אמר לו הרב

 

נריה . צ.ל והרב מ"אליעזר אלינר ז' ר.  �נער) כינוס מדריכי  ארצי בי) ד"פסח תרצ(שנתיי  אחרי זה  

". יקירי לבבי בני עקיבא"ואז כתב לה  הרב את מכתבו הנודע ל,  �ל בי"באו לבית הרב קוק זצ, א"יבל

והמכתב המקורי הכתוב , שהיא יצירה נפלאה בעלת ער) רב,  שלושה עמודי בת, אגרת ברכה ארוכה"

ש "ערה" זרעי "מכתב זה התפרס  כשנה לאחר מכ ב." בכתב יד קדשו שמור אצלי עד היו  הזה

 .עקיבא' ש ר"ל לספר בשבחה של תנועת בני עקיבא שנקראה ע"ובו הארי) הרב זצ, ו"תרצ

  

הדברי  הובאו (, רחבה את חשיבות ערכה של תנועת בני עקיבאל תאר א0 הוא בה" זצהרב בר שאול 

עצ  התלכדותנו "הרי ש, ע בגדולה אישית"וקבע שא0 שאיננו דומי  כלל לר) ט"פסח תשל" זרעי "ב

, והגלומי  באישיותו של המנהיג, הציבורית מאפשרת לנו למלא תפקידי  שהיחיד אינו יכול למלא 

 אני את נפשי : "לא יכול לבוא אד  ולומר. ו זקוקי  אנו לאופק רחבבדורנ!  רבי עקיבא–המחנ) והגאו

... ואת כל היהדות להכניס בעול תורה, אנו אומרי  בפירוש שברצוננו לכבוש את כל האר'. ודי" הצלתי

ויצרו טיפוס ב " מהפכת הישיבות",  בני עקיבא ה  שחוללו את המהפכה הגדולהאלא לחינ  דווק

 החקלאית הדתית ת לא לחינ  זכינו אנו לכ) שהכוח הדוח0 של ההתיישבו;הישיבה החדש של היו 

 ."ע" כי לנגד עינינו עמד כוח התנופה של ר–באר' היה שלנו 

 

 ". וירבו לו כאלהומי יית, ע מתבייש בבני  כבני עקיבא"אי ר, אי ספק: "והוא מסיי  

 

ובידיעה , ל"והרב קוק זצ ל"הרב בר איל זצ בהסכמת ל"הרב בר שאול זצדברי  אלה כתב  

 !שתנועת בני עקיבא היא תנועה מעורבת לכל דברברורה 

 

אלא שהרב בר ;  לרקוד ולהתרח' במעורב– בכל בני עקיבא –באות  ימי  עדיי נהגו : ולתשומת לב 

את הסכמתו לריקודי  מעורבי  , כמוב, הוא מעול  לא נת. שאול ידע להבחי יפה בי עיקר לטפל
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אבל ראה בחיוב גדול , )ויודעני זאת היטב, לפני עשרות שני , מקו  מושבו, ומונר ברחובותהייתי ק(

 .כמוב שבא לסני0 ולימד בשיעורי תורה משותפי  לבני  ובנות; בפעילות חברתית ותורנית משותפת

 

דוש  אי ל) דבר ק–בני עקיבא "; אמרו עלינו גדולי תורה ועול ,  כאשר רקדו והתרחצו במעורב–אז  

יסדו : ה"השתפרו ב" בני עקיבא"כאשר , ואילו כיו "! עקיבא'  וירבו בני  כאלה לריהלווא"ו; "מזה

 הנה �, ועלו במעלות התורה והצניעות; קטנות וגדולות, רשת נהדרת של ישיבות בני עקיבא לסוגיה

 בוגרי –נו  להוות–ביניה  , בעוד שרבני  אחרי , "מוחלט" כיו  יש האוסרי  אותה באופ אדווק

; "טמאה"; "חולה"מפרסמי  ברבי  בחוצות ירושלי  העתיקה כי תנועת בני עקיבא היא , התנועה

קדושת ישראל להוציא מבת ציו את כל "את " מכפישה"; "חומת הקדש וגדרי ההלכה"את " פורצת"

 ! בעצ  מהותה וקיומה–" אבזרייהו דגלוי עריות"וחשודה על ; "הדרה

 

 ? יו� הדי�האינכ� יראי� מפני

 .ופה ברצוני להעיר

אלא רק בלגיטימיות התורנית ; פ שבמכתבי זה אנני ד בהנמקות לעצ  הצור) בקיומה של חברה מעורבת"אע

 .שבתנועת נוער מעורבת, החיוב העקרוניומתו) כ) את , לא אמנע מלסכ  כמה נקודות לגבי ההכרח, שלה

 하하( ומנסה ההמאמינה בייעודי, תנועת נוער רחבהשאבה את כוחה מעצ  קיומה כ, באר' ובעול , ע"בנ 

 .תו) פעילות משותפת של בני  ובנות, להגשימ 

רובה המכריע ימרוד . תגרו  במישרי תו) זמ קצר להתפלגות התנועה, הפרדה בי הבני  לבנות 

 – כחלק מהמרד נגד ההפרדה –ו להתעורר "שבה עלולי  ח, ויקיי  לו מסגרת חדשה משלו,  כזובהפרדה

ואילו המיעוט  ). ודי למבי(ל "וד, י ההלכה"ג  בדברי  האסורי  באמת עפ" אנטי"רבה תופעות ה

 ".אגודה" בזרועות האנטי ציוניות ואנטי לאומיות של ה– תו) פרפורי גסיסה ממושכי  –יעל  

 둘( בנות דתיות שוב לא תורשנה . הפרדה מוכרחה להביא לשינויי  מפליגי  ולנסיגה במעמדה של הבת

הרי האוניברסיטאות מעורבות והמכללות . ולא לעסוק בכל דבר שתרצנה, וד כל מקצוע שתבחרנהללמ

בנות רבות ביותר תיראינה בכ) . לבנות לעול  לא תספקנה את כל הנחו' להשכלה כללית רחבה של הבת

 . פגיעה באישיות היוצרת וברצונ להשתלב במעגלי החברה בישראל– בצדק רב –

 

, כ"בהיתרו לבנות בנידת להתפלל בביה, שהבאתי קוד " תרומת הדש" לדברי בעל אשתמש פה כמוטו 

 צור) נפשי וחיוני זה גדול היו  מאה מוני  מכפי "בחו'" ולא "פני "כיו שהנשי  בזמנו רצו להיות ב

 ). למניינ 15מאה " (תרומת הדש"שהיה בזמנו של בעל 

וע  זה ג  , קוד  כל פיזית; מכל הבחינות, "בחו'"ות מובילי  את הבנות להי, סוג מסוי  של איסורי  

 זהו –מבחינה לאומית וציונית " בחו'"ג  , וכתוצאה ישירה מתהלי) זה; תורנית�השכלתית, חברתית

 !כלל ברזל שנית להוכיחו בכל מקו 

 

י " ועפרוצות ה להתנהג בצניעות, כיו שנשתנתה היו  חזקת הבנות ונשתנה טבע : אדרבא, יש לטעו כי 

ע הנוכחית "ורק שיטת בנ. כחלק בלתי נפרד של החברה היוצרת. בתו). בפני  אבל – תורתנו הקדושה

  !מאפשרת לה  זאת

 셋( תהרוס , אחת לבני  ואחת לבנות, יצירת שתי תנועות נפרדות". היישוב החדש"ע כיו  ה  מ"רוב חברי בנ

אבל יפה . למה שהיינו צריכי  לעשות ש אולי מפעל קט ביחס . את כל המפעל הנהדר בעיירות הפיתוח
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 שבהקמת הסכנהלא לחינ  נזעקה הרבנית מרי  שילה וביקשה לפרס  ברבי  את דבריה על . כשלעצמו

 מטעמי  ידועי  של –שהרי לא הפרדה נחוצה לנו ש  . תנועת נוער נפרדת בכלל וביישובי הפיתוח בפרט

 !מכל הבחינות, אקה דווק אלא מעורבות עמו–מציאות חברתית ואידיאל חברתי 

 넷( תנועות נפרדות יפגעו ,ההתיישבות בנויה על חברה . ישירות בהמש) מפעל ההתיישבות שלנו, כמוב

אבל עדיי זקוקי  אנו להרבה שני  של ,  דו קישוטיי  אחדי  בכיוו אחרתיש ניסיונו, אומנ . (מעורבת

 ).קיו  כדי להוכיח את צדקת קיומ 

 

הרי הוא , בשירותי  ובחברה ובכל מקו , בחקלאות ובתעשייה, במדע: נות היישוב ג  כל חלקנו בכל פי

 .על מעורבות ועל פעילות היוצרת ושוות הער) של בנות כבני , מדעית�בנוי על השכלה כללית

�אנטי ומתו) כל אלה ג  ;לאומית�אנטי, חברתית�אנטי, אינטגרטיבית�אנטי, איפא, שיטת) היא

 .תורתית

 

 נימוקי  טובי  בעד קיומה העקרוני של החברה המעורבת ויש צור) יש עוד כמה(

 .)לפרס  לש  כ) קונטרס מיוחד

 

 : ולשנ אות  ביתר תוק0 כיו  לומר, עלינו לחזור אל דברי הרב ויינברג שכתב לפני עשרות שני 

 ת שרידי אש חלק א סימ� עז עמוד ריטת שרידי אש חלק א סימ� עז עמוד ריטת שרידי אש חלק א סימ� עז עמוד ריטת שרידי אש חלק א סימ� עז עמוד ריט""""שושושושו

תנועת נוער , םצו השעה הוא ליצור חוג של צעירים וצעירות דתיי

 בהיותם מושרשים אשר, עם התלהבות מדבקת וכוח משיכה חזק

זרם , בקרקע היהדות הדתית יסתגלו להכניס זרם חדש בקרב היהדות

שבכוחו לכבוש את הלבבות , של רוח רענן וחי, של להט נפשי

  .ולרומם את הנפשות הנחשלות
 
ת שאינני משוכנע שכל מעשינו ה  תמיד לש  א  נחזור לדבריו הקודמי  של הרב מונק עלי להודו, אמנ 

, "כפו0 ונכנע לנו"ג  אינני משוכנע שיצרנו שלנו הוא תמיד . שהרי אנו רק בשר וד  שיסודו מעפר, שמי 

 ".קאקי חיוורי"וכי דומה הוא עלינו כ

 

גידל שהיה יושב ' במעשה המסופר על ר, .מקור הביטוי הוא בגמרא ברכות כ, כידוע(

. בשעה שנשי  היו באות לטבול לטהרת והיה מורה לה הלכות טבילהבשערי המקווה 

דומה הוא עלי כקאקי :"השיב , לכששאלוהו חכמי  א  אנו מתיירא מהיצר הרע

 .)שאי ליצר הרע שליטה עלי: דהיינו; אווזי  לבני =, "חיוורי

 

 של חינו) מעורב היא כבדה ורבת שהשאלה, והנכו. ר שליטה עלינו"גידל כי אי יצה' הלוואי ויכולתי לטעו כר

 ).במוב של נאיביות והעמדת פני (=אלא שאסור לנו להתעל  . אחריות מעי כמוה

 

 .ושניה  לא רצויי , ההיתממות יכולה להיות לשני הכיווני 

 

אלה שהבאתי , התעלמות מהאמת של המקורותתו) כדי , "ללא צל ספק"כיוו אחד הוא השיטה האוסרת הכל 

מ הגמרא ועד לפוסקי  האחרוני  יש , שהרי במקורות. הדני  בשאלה הזאת, רי  שלא הבאתיורבי  אח

ותו) התעלמות מכ) שהנוער הדתי בימינו לא יקבל ייסורי  ; כפי שראינו, יסודות חשובי  וברורי  של היתר

 .וסופו שלא יקבל חלילה את הייסורי  ג  בדברי  האסורי  באמת, אלה
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 ...)שלא לומר דבר שאינו נשמעשמצווה ל "ו חזולא לחינ  הרי אמר(

 

 ג  הוא –גמור ואי אנו יראי  אותו כלל " קאקי חיוורי"ר הוא עלינו כ"כאילו יצה, ג  הכיוו המיתמ  ההפו)

בעל "כלשונו של , למרות שאי ספק שיש ג  צד חיובי בהתרגלות  ההדדית של שני המיני  זה לזה. אינו נכו

 ואי נזהרי  עכשיו בזה :"... )ח"בסו0 או" (הלבוש

ואי כא הרהורי עבירה , משו  שעכשיו מורגלות הנשי  הרבה בי אנשי ) בישיבה נפרדת בסעודת נישואי  (= 

 ". דשו�מפני רוב הרגל בינינו וכיו שדשו, "קאקי חיוורי"שדומי על כ, כ"כ

 

 למניינ  שכתב חיבוריו �16 בעול  במאה המגדולי הפוסקי , "בעל הלבושי "דברי  אלה כתב הרב מרדכי יפה 

 .ע"החשובי  מיד לאחר הופעת השו

ומזה יש נפקא , "עכשיו מורגלות הנשי  הרבה בי אנשי : "לומר כי" בעל הלבוש"יכול (!)  שנה400וא  לפני 

 .ו לימינו אלה" ק–מינה לדינא 

 .אומ' וברוח איתנהב,  באמונה–ע צריכה להמשי) דרכה כפי שסללו לה הראשוני  "תנועת בנ

 .י"למע ע  ישראל וא; למע הרבות מצוות: נמשי) לפעול יחד כחברה מעורבת למע התורה

וארצנו האהובה הדורשת את יישובה המהיר , עמנו בכל מקו  שהוא, תורתנו הקדושה: שלושה אלה יחדיו

 .להחלשה ולניכור, ו"ח, אוהפרדה ופירוד יבי.  שלשה אלה תובעי  מאתנו להמשי) ולהתחזק בדרכנו–מאיתנו 

זוהי ג  דרכה . אינני מחפש תשובות לעתיד אלא של ההווה.  אי אני יודע מה ילד יו  בעוד דור או עשרה דורות

בני " זוהי תשובתי וזוהי תשובת –והיו  . העונה תשובה לשאלות קונקרטיות המתעוררות בחיי , של ההלכה

  .לזהו ג  האידיא, וא  זוהי התשובה". עקיבא

 

ואולי ג  נגיע למסקנה ; אולי נגיע אז למסקנה שיש להפריד הפרדה קיצונית. אינני יודע? מה יהיה בעתיד

 . שיש לקרב עוד יותר לפי צרכי השעה דאז–הפוכה 

נמשי) ונל) בדר) הסלולה לנו בה , פה והיו ; אנו. יפסקו רבני הדורות הבאי  לבני קהילותיה  כפי שיפסקו

 .הלכנו עד כה

 : להמשי) את הווייתנו כחברה מעורבת אנו נחוצי  לשני תנאי  הכרחיי כדי

 하하. היא נצחית ולא בת –ל להתחזק בקדושה "שנכיר במלוא האחריות והרצינות כי דרישת התורה וחכמינו ז 

צרי) להיות המוטו היסודי , "שכל מקו  שאתה מוצא בו גדר ערווה אתה מוצא קדושה", ומאמר ; חלו0

 .אלא כתוכ פנימי אמיתי ומחייב,  השפה ולחו'לא מ; בחינוכנו

 둘. (אלא טוב , "רע הכרחי"לא .  לא בדיעבד.לכתחילה גמורכי החברה המעורבת בימינו היא , שנכיר מאיד

 . בזמננווהראויי שכ) ה  סדרי העול  הנחוצי  . בעצ 

 셋.  שהרי ; ע"כי  בבנ יוכלו להיות המחנכי  והמדרי–רק המזדהי  בכל ליב  ונפש  ע  שני סעיפי  אלה

מתו) : דהיינו , "בדיעבד" לחנ) בתנועת נוער מתו) עמדה יסודית של – פשוט בלתי אפשרי –אי אפשר 

ותנועת . יש בזה גמגו  גדול וקשה. יש בזה קלקול ולא תיקו". בסדר"עיקרו שבעצ  אינ) ראוי ואינ) 

ולא , י אמרנו דברי  ברורי "אג  בשאלת .  וצריכי  לומר דברי  ברורי !נוער אינה יכולה לגמג�

" לכתחילה: "לא אני המצאתי את המונחי . ולא נוותר עליו, ע"זה סוד כוחה של תנועת בנ. גמגמנו

 .ע"ולא אני יזמתי את השימוש בה  בבנ, "בדיעבד"ו
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אשר זרקו מונחי  אלה לחלל העול  התנועתי שלנו , חלק  מתו) התנועה וחלק  מחוצה לה, אות  אנשי 

 המה אשמי  – בפעילות כיתתית למעשהוכ אות  המסייעי  להפי' אות  כיו  הלכה , שני  אחדותלפני 

 .ובכ) שאנו עוסקי  בניסוח הגדרות במקו  בחינו)בתסכול שפשה בקרבנו 

 

 

אי לנו ברירה אלא להשיב ולהגדיר ,  מלחמת ההגדרות עלינו– לדאבו לב –אבל כיוו שנכפתה 

 :  פני בשפה שאינה משתמעת לשתי

 ,תנועת בני עקיבא היא מעורבת מלכתחילה

 !וזו מצוות עשה דרבי� שאי� לה שיעור

 

 לכל –ומציע במקומ  ,  תשובותי) שענית בנידוכלהריני דוחה בשתי ידיי  את , כבוד הרב אבינר, ומשו  כ)

 . את עיקרי הדברי  שכתבתי לעיל שאינ  משלי אלא משל גדולי  וחכמי  ממני–השואלי  

 

ני מרשה לעצמי להביא דברי  אלה בשמי ובשמ  של אלפי ורבבות הזוגות שנוצרו במרוצת יובלה של א

הקימו דור יהודי נפלא וזכו לראות ; ואשר בנו בתי  כשרי  בישראל, באר' ובעול , תנועת בני עקיבא

שחינכה  הכירו זה את זו לפני נישואיה  במסגרת החברה המעורבת וכול  �, צאצאי  וצאצאי צאצאי 

אות  לתורה ולמצוות ומתו) לימודי הקודש משותפי  ותו) כדי הטיולי  המשותפי  המחנות ושאר 

 ).כלשונו של הרב ויינברג" (השעשועי  הכשרי "

 

: העוז והכוח להתייצב ולומר, באר' ובתפוצות, ע"שיית בלב כל חברי בנ' ואני תפילה מעומק לבי לה

" . המבוססת על אדני התורה והמצוות,ע ההיסטורית"מפורש לדר) בנ" ה

 

 ע"ח לתו"בב

 

 אמנו שפירא

 

 ל"מזכ
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 פירוט בבליוגרפי לספרי הפוסקים

 )שהובאו בתשובת אמנון שפירא(

 

 ב "מנהיג היהדות החרדית בארה, משה פיינשטין' לר, ת"שו   - אגרות משה

 )17מאה , פולין(יואל סירקיס ' פירוש על הטור לר  -) בית חדש (ח"ב

 )18מאה , אשכנז(מאיר פוזנר ' ת על אבן העזר לר"שו   -  מאירבית

 

 )17מאה , פולין(שמואל פייבוש ' לר, ע "פירוש לשו   - בית שמואל

למשנה " ט"תוספות יו"בעל ה, יום טוב ליפמן הלר' ש לר"פירוש על הרא  - דברי חמודות

 )17מאה , וינה, פראג(

 )17מאה , פולין(משה לימה ' רל, ע אבן העזר"פירוש לשו  - חלקת מחוקק

 סמכות תורנית מובהקת –) ד"נפטר בארץ תשי(אברהם ישעיהו קרליץ ' ר  - ש"חזון אי

 בארץ ובתפוצות

 )17מאה , פולין(ע "מגדולי הפוסקים על השו, יואל הלוי' ר  - )טורי זהב(ז "ט

 א"הרב עובדיה יוסף שליט, הראשון לציון, ת"שו  -יביע אומר 

 ם-חבר בית הדין הרבני הגדול בי, להרב עובדיה הדאיה, ת"שו  - ישכיל עבדי

מאה , ממגורשי פרובנס(אהרון הכהן ' לר" אורחות חיים"מהדורה מוקדמת של   - כלבו

14( 

על " בית יוסף"מחבר ה, ם לרבי יוסף קארו"פירוש למשנה תורה של הרמב  - כסף משנה

 )16מאה , י"ספרד וא" (שולחן ערוך"הטור ובעל ה

 )16מאה , פראג ופולין(יעקב זאב ברכר ' לר, ת"שו  - כתוב ישר דברי אמת

 )16מאה , פולין(ע "ממפרשי השו, מרדכי יפה' ר, פסקים  - לבוש

 )תרומת הדשן"תלמיד בעל , משה' יוסף בר' לר, ת"שו  - לקט יושר

 )15מאה , אשכנז" (תרומת הדשן"בעל , ישראל איסרלין' לר, ת ופסקים"שו  - א"מהרי

 )15מאה , אשכנז(יעקב הלוי מולין ' לר, תשובות ומנהגים  - ל"מהרי

מצרים ; ממגורשי ספרד(מגדולי הפוסקים שבדורו , משה אלשקר' לר, ת"שו  - מהרם אלשקר

 )15-16י מאה "וא

 )19מאה , הונגריה" (חתם סופר"תלמיד ה, משה שיק' לר, ת"שו  - מהרם שיק

 )ראשית המאה, ב"י וארה"א(חיים הרשנזון ' לר, ת ופסקים"שו  - מלכי בקדש

 .רב העיר פתח תקווה וחבר הרבנות הראשית, משה מלכה' ת לר"שו  - מקוה המים
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תלמיד , מרדכי בן הלל הכהן' לר, ף"י מנהגי אשכנז להלכות הרי"פסקים עפ  - מרדכי

 )13מאה , אשכנז(המהרם מרוטנברג 

בשנים (י "הרב הספרדי הראשי לא, ן חי עוזיאלבן ציו, לראשון לציון, ת"שו  - משפטי עוזיאל

 )ג" תשי–ט "תרצ

 )18מאה , םראג(יחזקאל לנדא ' ת לר"שו  - נודע ביהודה

 )13מאה , צרפת(יצחק מקורביל ' ג מצוות לר" באור של תרי–) ספר מצוות קטן (ק"סמ

,  יעקב אטלינגר'תלמיד ר, )19מאה (מגדולי הפוסקים ביהדות אשכנז , ת"שו  - עזריאל הילדסהיימר

 "ערוך לנר"בעל 

סוף המאה , רוסיה(יחיאל מיכל אפשטין ' ע לר"הרחבה לרוב חלקי השו  - ערוך השולחן

 )הקודמת

ע חשן משפט "לשו" מאירת עניים"בעל הפירוש ; יהושע פלק' לר, פירוש לטור  - פרישה

 )16מאה , פולין(

 )18מאה , גרמניה(פרנקל דוד ' לר, פירוש עיקרי לתלמוד הירושלמי  - קרבן העדה

מאה , אשכנז" (אור זרוע"רבו של בעל ה, יואל הלוי' אליעזר בר' לר, פסקים  - ה"ראבי

12( 

 )12מאה , אשכנז(מבעלי התוספות , אליעזר בן נתן' לר, ת ופסקים לתלמוד"שו  - ן"ראב

-13מאה , אשכנז וספרד(יעקב בעל הטורים ' אביו של ר, רבינו אשר, פסקים  - ש"רא

14( 

 )11 -10מאה , צרפת אשכנז(לרבינו גרשום מאור הגולה , פסקים  - ה"רגמ

 )16מאה , ממגורשי ספרד(דוד בן זמרא ' לר, ת"שו  -  ז"רדב

 )14מאה , ספרד(א "תלמיד הרשב, יום טוב בן אשבילי' לר, חידושים לתלמוד  - א"ריטב

 )16מא ה , פולין(משה איסרליש ' לר, ע"הגהות לשו  - א"רמ

 )ו"נפטר בתשכ; מניצולי השואה, ליטא(יחיאל וינברג ' לר, ת"שו  - שרידי אש

 )א"ראה מהרי(ישראל איסרלין ' לר  - תרומת הדשן
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 'נספחי� א

 

 מפי ראשוני 

 

 ! מלכתחילה גמור�תנועת בני עקיבא המעורבת 

 

בני "ת ארגו  על החברה המעורבת בשעה שיסדו אז"והפועמ" בני עקיבא"ראשוני מה חשבו 

 ).מ"נכתב בתש(? לפני חמישי  שנה" עקיבא

 

 )מ"ב תמוז תש"כ, שיחה אישית( יחיאל אליאש ) 1

 

אבל שבטי  היו מעורבי  וכ , היו עדות נפרדות. בני עקיבא הוק  כתנועה מעורבת מלכתחילה גמור" 

 . הפרדנו�פילה בת. השירה הייתה מעורבת. הנהגנו הדלקת נרות משותפת בליל שבת בסני0. הסני0

 יש לה אופי �") קואדקציוני"חינו) (בני  ובנות , בה מצוי שהשבטי  ה  מעורבי , חוקת בני עקיבא 

 ."ישבנו על זה ימי  ולילות. עקרוני

 

 

 )מ"ב תמוז תש"כ, שיחה אישית(  מנח  חרובי )2

  

 .ע"נות תהיינה בבנכי רצינו שג  ב,כ ארגנו ג  בנות"אח. בזמ ייסוד בני עקיבא היו רק בני " 

ראינו תמיד את המעורבות של הבנות והבני  כמשהו טבעי . א) השבטי  במעורב, העדות פעלו בנפרד 

 .וזה היה חיובי, לא ראינו בזה שו  דבר שגור  להרהורי עבירה. ומוב מאליו

קי  הנהו  ההרגל של המצאות בני  ובנות ביחד בלימודי  ובמשחאדווקכי , אני בדעה של אלה הסוברי  

 ).הרגל נעשה טבע שני( ולא גור  לכ) ,תריס למניעת הרהורי עבירה

כ) ראיתי . ויותר למידה חיובית, היו תמיד פחות בעיות משמעת למורי ) בני  ובנות(בכיתות מעורבות  

 ."את הדברי  כל הזמ

 

 

 )מ"ב תמוז תש"כ, שיחה אישית( מנח  אגולסקי )3

  

זה , כשסדרנו את הקבוצות הראשונות, אז, היינו בחורי  צעירי . וני אנחנו היינו המדריכי  הראש" 

ואנחנו הבינונו שזה ארגו אחד ג  של בני  וג  . ארגו אחד. קבוצה מעורבת של בני  ובנות. היה ביחד

לא . כמו הפועל המזרחי עצמו; לא ראינו שו  פסול בחבורות יחד. לא ראינו את זה כבדיעבד. של בנות

הראשוני  שהקימו את בני עקיבא כתנועה . בני  ובנות, נו שארגו נוער צרי) להיות נפרדעלה על דעת

 ." חשבו את זה חיובי מצד עצמו�מעורבת 

 

 

 )מ"ד תמוז תש"כ, שיחה אישית( שרגאי. ז.ש )4

 

 )ומהוגי הדעות הבולטי  של הפועל המזרחי" תורה ועבודה"מראשוני תנועת ( 
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י 'שפע  אחת באו אליו בעלי הבתי  בוולוז) יק'סולובייצ(יי  מבריסק ח' הרב ברלי סיפר בש  ר" 

לא ידעתי שיש : "ענה ראש הישיבה. י העיר"וסיפרו שבחורי הישיבה הולכי  לטייל ע  בחורות בחורשה ע

והוא שב וענה . ושוב חזרו על הסיפור, בעלי הבתי  נדהמו מהתשובה"! לי בישיבה בחורי  כל כ) טובי 

ענו לו בעלי ? הרי ג  בנו של יעקב מנדל הול) לטייל ע  בחורות:  בפע  השלישית אמר לה .את תשובתו

בחור : ענו לו? והרי בנו של פלוני הול) ע  בחורות: חיי ' אמר לה  ר. אבל בחור זה אוכל טרפות: הבתי 

 .וכ) הל) ומנה שמות כל הבחורי  בעיירה. זה אינו שומר שבת

אלא לכ  אכפת שהולכי  בחורי ; כפת כשבחורי  הולכי  ע  בחורותלכ  לא אי: לבסו0 אמר לה  

 ! אני מקבל על עצמי�שה  לומדי  תורה , הזה" חטא"את ה, ובכ! הישיבה שלומדי  תורה

 

פרבשטיי נגד הפועל ' וש  יצא הח. ו הוזמנתי לוועידת המזרחי וצעירי המזרחי בפולניה"והנה בשנת תרפ 

 .וכ נגד זה שה  בחורי  ובחורות ביחד' דהמזרחי שה  סוציאליסטי  וכ

אתה , שרגאי: אמר לי, ר הישיבה"שהיה יו, מנהיג המזרחי, אבל הרב יצחק ניסנבוי , רציתי לענות מיד 

 .ת קוד  לאחרי  לענות. תענה אחרו

והוא חזר על הסיפור של ) שהיה אחד מגדולי התורה בפולניה(ואז דיבר ראשו הרב רמיגלסקי   

לא שמעתי ממ) שאתה טוע נגד אלה שאינ  שומרי שבת : "כ פנה אל פרבשטיי ואמר לו"ואח. הבריסקר

שהולכי  ע  הבחורות אלה הפועלי  ? אלא מה כואב ל). ואוכלי טרפות שה  בחורי  ובחורות יחד

 אני מקבל � שה  שומרי מצוות ומתפללי  בבית כנסת �  הזה" חטא"את ה… )ל"כנ(=… ששומרי  שבת

 ."יעל עצמ

 ."כ חזרתי על אותו הרעיו"ולבסו0 דיברתי ג  אני וג 

 

 ".בדיעבד"ע נוסד "ע אוֵמר כי אני דוחה את הרעיו שעצ  ארגו בנ"בהתייחסות לבנ 

. אני נגד כל הקצנה לכא או לכא. אלא של מציאות, "לכתחילה"וג  לא של " בדיעבד"אי זה עניי של  

 . לכא או לכאולא בענפי ,  בשורשי זעלינו להיאח

אנחנו א0 פע  לא דנו . וזה מותר בדיעבד, זה מותר מלכתחילה; זה מוסד הלכתי שישבו ודנו" בדיעבד" 

 .כ) גדלנו במציאות. בזה מבחינה עקרונית

 

 

 )מ"ב תמוז תש"כ, שיחה אישית( טובה סנהדראי )5

 

חברת ; "מונהא "� ומאז עומדת בראש תנועת האישה הדתית לאומית 1934 �עלתה ארצה ב( 

 ").אמונה "� וסגנית נשיאה בתנועה העולמית 59�73ל בשני  "כנסת מטע  המפד

זה היה ". המרד הקדוש"היא מלכתחילה מצב בריא במסגרת , גברי  ונשי , הבנו שהחברה המעורבת" 

.  ויכולי  להיות ביחד הבני  והבנות וה  מתחנכי  לפי רוחנוצריכי טבעי לגמרי שבתנועת נוער דתית 

 במקרה הטוב ביותר תקטי את ההיק0 ג  באר' �או , ודר) אחרת רק תהרוס אותנו, זוהי הדר) הנכונה

כל השני  הבנתי שתנועת . אני מחייבת את השיתו0,  שהיה לנו בגידול נוער דתילפי הניסיו. ל"וג  בחו

 ."ג  אי כל סיבה להפריד ביניה . נוער היא מעורבת מלכתחילה
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 )מ"ה תמוז תש"כ, שיחה אישית(  צוקרמהרב אברה  ) 6

ז הייתה " זה היה טבעי לגמרי כי ג  חברת המבוגרי  של הפועמ�ע הוקמה כתנועת נוער מעורבת "בנ" 

 ."מעורבת

7(  )1.5.80: בדיו בתארי), ר"דברי  שנאמרו במליאת ההנא (   הרב חיי  דרוקמ

וזה הוסבר שבמציאות שלנו זה . ה המעורבתבמש) הרבה שני  נזדמ לי לשוחח ע  חברי  בנושא החבר

 . ברור לי שהדר) שהלכנו בה היא נכונה�ע " שנות בנ50כי א  אני מסתכל על מאז של . מלכתחילה
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 יק'יוס0 דב הלוי סולובייצ' קווי  לשיטתו של הרב הגאו ר

 ב"ארה,   בוסטו"בהנהגת ישיבת הרמב

 בני ברמה: מאת

סג מנהל ; "הר עציו"בוגר המחזור הראשו של ישיבת ההסדר ; "נתיב מאיר"הכותב הינו בוגר (

ע בבוסטו ומורה ללימודי קודש "שליח של בנ;  �י,  מכו להכשרת מורות לגולה�מכו גולד 

 .)שבאלו שבות" הר עציו" מנהל ישיבת �) מ"תש(כיו  ; ש ,  "בישיבת הרמב

 

כאשר בניהול היומיומי של הישיבה , יק'י הרב סולוביצ"בבוסטו נוסדה לפני כארבעי  שנה ע"  "רמב"ישיבת 

ר הועד "כיו, הרבנית טברסקי שתארי) ימי , לאחר פטירתה משמשת בתה.(הרבנית טוניה, טיפלה אישתו

 ). "וכ הרמי; ר שטי"סג המנהל ד; ס ברה דוד שפירא"הכולל בתוכו מנהל ביה, החינוכי של הישיבה

 

ועקרונות אלה נשמרי  ; יק כמה עקרונות להנחיית השיטה החינוכית שלה'יצע  יסוד הישיבה טבע הרב סולוב

 :כמו,  שנה40זה , בקפדנות עד היו 

וכל המערכת החינוכית מסתופפת תחת קורת גג אחת , 18 ומסיימי  בגיל 4התלמידי  נכנסי  לישיבה בגיל  )1

 ).ב"כמקובל למעשה בכול רשתות החינו) האורתודוכסי בארה(

 .מועצה זו אחראית על החינו) הבלתי פורמלי בישיבה:  מועצת תלמידי ס פועלת"בביה )2

; לימודי השואה; היסטוריה של ע  ישראל;  "י הרמי"תכנית הלימודי  בישיבה משלבת לימודי קודש ע )3

לימודי מחשב ולימודי  , מעבדות משוכללות, ובכלל זה אומנויות(יחד ע  לימודי הקודש והשכלה כללית 

 ).קלאסיי 

י "ניתני  ע, "הסדרי "כולל שיעורי גמרא ו, וכל השיעורי , בני  ובנות, כיתות בישיבה ה מעורבותכל ה )4

 .  לבני  ולבנות במשות0"המורי  והרמי

בני  , מחייב את כל התלמידי ) האי בישיבה פנימיי(, הכולל תפילת שחרית ומנחה, סדר היו  בישיבה )5

 .בשווה, ובנות

וכ) . לפי רמות למידה והישגי  אישיי ) כולל לימודי הקודש( קצועות הכיתות עצמ מחולקות לכל המ )6

אשר , מורכבת מב ובת" סדר"בזמ ה" חברותא"אשר בה  ה � במסכת הנלמדת �תמצא שיעורי  בגמרא 

 .רמת  האינטלקטואלית היא שווה

על כל , הוא חינו) קפדני לשמירת מצוות,   בה בפרט"ואת הרמי,  המנחה את הישיבה בכללהעיקרו )7

,  תו) מעורבות אינטנסיבית בחיי הקהילה�, יחד ע  לימודי  כללי  ומדעיי  ברמה גבוהה, סייגי ההלכה

.'בעזרה לזולת וכד, במצוות שבי אד  לחברו
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 שאלות לבני ברמה

 ?בפרט,   ש " האישית ע  הקהילה האורתודוקסית בבוסטו בכלל וע  ישיבת רמב)מהי היכרות :ש

לימדתי לימודי . ומעורה היטב בכל חיי הקהילה, ט" תשל�ח "ע בבוסטו בשני  תשל"נהייתי שליח ב :ת

 .וכמוב מכיר היטב את חיי הישיבה מבפני , קודש בישיבה בתקופה זו

 

בתור ; וא0 לימדת בעצמ) במוסדות חינו) נפרדי ) ראה לעיל(אתה גדלת באר' במסגרות לימוד נפרדות  :ש

 ? " בהוראה של בני  ובנות במסגרת משותפת בישיבת רמב)ונאי) אתה מסכ  את ניסי, שכזה

 :יש כא שתי שאלות :ת

하하(מפריעה לקיו  אווירה רצינית ,  של בני  ובנות ביחד באותה כתה בלימודי קודש הא  הימצאות

 ?ולהעמקת הלימוד

둘( (של התלמיד �מה תור  אותו חינו) מעורב לעיצוב האישיות מבחינה אישית ומוסרית , מאיד 

 ?ולאווירה הכוללת של הישיבה, למידהוהת

 !בהחלט לא �: 'לשאלה א

ס וה " ה בתו) הישיבה וביה�ומביא ,  מתח מיני וחברתיפחותדווקא החינו) המעורב גור  ל :'לשאלה ב

 . לחיי חברה עשירי  יותר ובריאי  יותר�מחוצה לה 

בולטת לחיוב גישתו , ב"בי ארהבמיוחד על רקע הפריצות המינית והמתירנות המבהילה השוררת בכל רח 

 .כפי שצוינה לעיל,   בבוסטו"יק שבישיבת הרמב'יוס0 דב סולובייצ' החינוכית של הרב הגאו ר

אשר השכיל להבי כי אי לברוח מ המציאות , רק ענק מחשבה והלכה כמוהו   

 .ו היה יכול לייסד ישיבה בשיטה חינוכית כז�, אלא יש להתמודד אתה, הקיימת בעול 

וכבעל ניסיו אישי בהוראה בישיבה זו כי השיטה נחלה הצלחה ; אני יכול לציי מתו) שיקול דעת מעמיק 

מתו) , השיטה תורמת רבות לעיצוב האישיות המוסרית והתורנית של כל תלמיד ותלמידה. חד משמעית

 .אווירה בריאה וברמה מוסרית גבוהה בי הבני  לבנות
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 "עזרא" בתנועת על ההפרדה בי בני  לבנות

 מוטי ברייר: מאת

 

נתיב "ע "  ובוגר יב�בי" עזרא"בתנועת , לשעבר, הכותב הינו חני) ומדרי)(

 ".)עזרא"ופעיל בתנועת " הר עציו"כיו  תלמיד ישיבת ההסדר ; "מאיר

 

תמשי) לפעול " עזרא"בה הוחלט כי תנועת , )ז"פסח תשל" (עזרא"הסיפור מתחיל בועידה האחרונה של 

כאשר השאיפה היא לנסות ולהפריד בי הבני  לבנות בכל סני0 או קבוצה , בלית ברירה, בני  ובנות, רבבמעו

 .בה ההפרדה אפשרית

 

א  לא ,  ממנהאוספק א  תוכל להירפ" עזרא"שפגעה פגיעה קשה ב, ל הייתה והנה שגיאה חמורה"ההחלטה הנ

ושו  תנועת נוער לא תוכל להזדהות ע  , "בדיעבד"שהרי נוער אינו מוכ להגדיר עצמו כ, תחזור להבהרת דרכה

 .ולא תוכל להתפתח ע  הגדרה מתסכלת כזו" בדיעבד"

 

כמו קבוצת " (חורב"שלמדו ב' והייתי מדרי) קבוצת בני  מכיתה ח" נתיב מאיר"בזמ הועידה למדתי ב 

 ".נתיב מאיר"כ ברוב  ב"והמשיכו אח) הבנות המקבילה

שעוד עלו , וכ הבנות; חברתית ואנושית,  דתית�ברמה גבוהה מאוד , יכי הייתה זו קבוצה נהדרת של חנ 

 .על הבני 

 

בתנועת עזרא מקובל כי החניכי  נמצאי  במסגרות נפרדות לפי המיני  עד (

מהל) זה נראה בעיני . ואז מערבי  אות  למסגרת קבוצתית אחת, לער)' כיתה ז

של תקופת ההתבגרות המינית כי דווקא בעיצומה , גרוע ביותר מבחינה חינוכית

אני אומר את הדברי  כביקורת ; מבצעי  מהל) היוצר מתח לא רצוי ולא בריא

בתור פעיל בעבר ובהווה המעוני בכל ליבו בטובתה של התנועה " עזרא"על 

מתו) מבט של טובת התנועה וחינוכה אני בדעה שיש הכרח לערב . ובשגשוגה

ולא להמתי לתקופה מאוחרת , "עזרא"מראשית צעדיה  ב, בני  ובנות, אותה

 .)יותר

 

כדר) כל הקבוצות בגיל זה (והתחילו לדבר על עירוב הבני  והבנות ', כאשר קבוצתי הגיעה לכיתה ח

 .ואילו הבני  היו נגד; וא0 לחצו בכיוו זה ,  היו הבנות מאוד בעד�) בעזרא

 

 ?מה גר  להתנגדות הבני 

 . היא אנטי תנועה מעורבת") חורב"וכ ב" (ע נתיב מאיר"יב: "האווירה הכללית במוסד הנקרא

שהיה בוגר " נתיב מאיר"מ שלי ב"התייעצתי ע  הר, "אסור"לאחר שהבני  התנגדו לערוב בטענה ש

והוא מאד השפיע עלי כדי לחזק את , ")נתיב מאיר"והיחיד שחבש כיפה סרוגה ב" (כר  ביבנה"ו"  עזרא"

 .ידי הבני  בכיוו ההפרדה
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ואחריתו , "עזרא"שראשיתו ב, ההפרדה בי הבני  לבנות היא תחילת תהלי) גדול של כל הדור, תולשיט

בשל כ) נכנסתי לעימות ע  מדריכת קבוצת הבנות שתמכה   .קיבלתי את עמדתו  .ע ובדור כולו"בבנ

 .בדרישת הבנות לעירוב הקבוצות

רב חיי  דרוקמ והוא יע' לנו לערב את ה, ואז ביקרתי ע  המדריכה אצל אחד מרבני בני עקיבא הנודעי 

וקיבלתי את , )הבני  סרבו(לא מבחינה עיונית ולא מבחינה מעשית , לא קבלתי את עמדתו. הקבוצות

 ".נתיב מאיר"מ שלי מ"עמדתו של הר

 .והמשיכו בפעילות הנפרדת, לפיכ) הקבוצות לא עורבבו

ומשו  כ) כותב את , גרמתי בכ) נזק לחניכיאני מודה שטעיתי בהכרעתי ו, בפרספקטיבה של שני , יו כ

 .הדברי  כדי למנוע טעויות כאלה בעתיד

 ?מה קרה בקבוצה

 

 הוא עובדת � בנפרד � שהעסיק את הבנות והבני  המרכזי הנושא �במש) התקופה של השנתיי  הבאות 

ה של הפרדה בשטח ז" חלוצי "אצל הבני  עוד בלטה נימה של גאווה על היות  … היות קבוצות נפרדות

 .מינית

וזכתה , שבאה לידי ביטוי בשטחי  שוני , עלי לציי כי הייתה זו גאווה מכוערת מאד, לצערי(

 .) �לביקורת מצד קבוצות אחרות בסני0 י

 

שנושאי היחסי  שבינו לבינה העסיקו אות  : דהיינו, הבחנתי בסערת לב אצל  באותו נושא' באמצע כיתה ט

מכח המתחי  והלחצי  שבה  , שהרי נאסר עליה  לבטא זאת בגלוי(ה  שבסתר בסרעפיה  ובהרהורי, מאוד

 ).היו שרויי 

 

 .עדי0 שלא לפרט כיצד הבחנתי אצל הבני  בסימני  אלה

תו) בקשה שלא , א) הפנייה אלי הייתה בסתר,  ממני לפעול במעורבוהיה מספר קט של חניכי  שביקש, אמנ 

 .לגלות את שמ  ברבי 

רצוי שבתנועת הנוער תהיה , ס אינו מתמודד דיו ע  בעיות הבגרות של הנוער"בית וג  ביהבדור שבו ג  ה

 .דבר שחסר היה במקרה דנ, תאווירה פתוחה וחופשי

ההלכה : "באמרנו כי,  עמדתנו החינוכית כלפי הבנות הייתה לרס אות מבחינה מחשבתית�ביחס לבנות 

והבנות לאט לאט קבלו , "הועיל"הלח' המתמש) עליה ". את הדיעלינו לקיי  , וא  אנו דתיי , אוסרת ערבוב

 ).זה" חלוצי"למדריכה ע  כאריזמה לא יקשה לסחו0 חניכות לכיוו . (את הדי

 ע  סיימי את לימודי �לאחר שלוש שנות הדרכה , הפסקתי את ההדרכה בקבוצה) 'סו0 ט(באותה תקופה 

ע  הבני  כמו ע  ,  לשמור על קשר אישי חזק ע  הקבוצהאבל המשכתי". הסדר"התיכוניי  וערב היכנסי ל

 .הבנות

 .כאשר חלק גדול מהבני  נכנס להדרכה בתנועה', מפנה מפתיע חל באמצע כיתה י

נראה לי ; המעורבלפתע גילו שיש הרבה מ היופי והתרומה האישית למערכת היחסי  שבתו) צוות ההדרכה 

יש בו כדי , עורב של מדריכי  ומדריכות רציניי  הפועלי  במשות0כי צוות מ, כ) ג  נראה באותו מקרה, ככלל

 .מעבר לבעיות חינוכיות ספציפיות של קבוצות ההדרכה, לתרו  רבות לפיתוח האישיות

 

לפעול בצוות " איסור" ראשית להשתחרר מ הטאבו וה� הייתה �בעיית  העיקרית של המדריכי  הצעירי  

,  מוסי0 לאישיות הפרטית� אדרבא �אלא , "האריה לא נוש)" בכ) שוככל שהעמיקו להכיר, הדרכה מעורב

 .אז הבנתי את הקטנות שבדר) ההפרדה, התורנית והמוסרית ובונה אותה
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הרגשתי שחייה  הרוחניי  . נראה לי שאות  שני  שחיו בנפרד גרמו נזק להתפתחות  האישית של החניכי 

והצמצו  המחשבתי ; אבל היה בזה מ הראוותנות,מצוותאמנ  הקפידו על קיו  הרבה . היו מאוד מצומצמי 

לא היה כא אלא תהלי) של הדחקה נפשית שהביא לעיוותי  אנושיי  , למעשה; בלט בתחומי  רבי 

 .ומוסריי 

 

ג  אצל ) גרביי (באשר נתפש מצדו החיצוני , בסקירה לאחור נראה לי שנגר  מכשול רציני בנושא הצניעות

החניכי  , מאיד) . מתחי  שליליי �והתוצאה ,  מבלי שהייתה לה  בשלות רוחנית לכ),הבני  וג  אצל הבנות

 . המדריכי  הנמצאי  היו  במסגרת מעורבת חשי  היטב בתרומה החיובית שמסגרת זו מעניקה לה �

 .זאת ועוד

 

 . י הסתגרות"ואי אפשר להתמודד ע  מציאות כזו ע, ע  ישראל חי היו  בחברה מעורבת ופתוחה

 

ה , רי לי שאות  חניכי  שגדלו במעורב יגיעו לצבא ורוב  ככול  יעמדו בכבוד בכל המשימות שיוטלו עליה ב

 .בשירות הצבאי וה בהמש) החיי  שלה  במדינת ישראל

ג  לישיבות ; "שחורות"ימצאו את דרכ  לישיבות ,  במסגרות נפרדות� ועדיי גדלי  �חניכי  שגדלו , מאיד)

 ומסלול זה ישפיע לשלילה על כל �") בדיעבד"נתפש אצל  כ" הסדר"כיוו ש! ויש כאלה(" שחורות" "הסדר"

 .מבחינת הערכי  החברתיי  והלאומיי  שה  עתידי  לייצג, מערכת החיי  שלה  בעתיד

 

כמכשול , ה במסגרת התנועה וה לאחריה, אני רואה את ההשפעה השלילית שיש להפרדה בי בני  לבנות

 . ישראליי � החינוכיי  הכללוושכה חסר לנו כיו  לש  הגשמת ייעודינ, הטוב הגדל בשורותינולפיתוח הנוער 

 .ואני פעיל בה עד היו " עזרא"גדלתי בתנועת , כאמור

ע באר' כדי למנוע מה  את ההרס הצפוי לתנועת  א  יחדירו את "אני כותב שורות אלה במיוחד לחברי בנ

 כי נוכל להמשי) ולפעול הומתו) תקוו; כיו " עזרא"שובר את תנועת כפי שהדבר , אליה " הפרדה"חיידק ה

י "למע המש) החינו) שלנו בעתיד עפ, י דרכה ומסורתה"כל תנועה עפ, מ לשמור על תנועותינו"בצוותא ע

 "! יתחדש ויתקדש�היש� . "העקרונות הבסיסיי  והטובי  שלנו שהנחו אותנו בהצלחה עד כה
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 "יתב דתי נפגש ע  בת דת"

 מאת הרב מנח  לויטס

ושימש שני  רבות ברבנות , יצחק אלחנ בניו יורק' לויטס הוסמ) לרבנות בישיבת ר. הרב מ(

אוצר "י "שע" המכו לספרות הפוסקי "ע  עלותו ארצה נתמנה לראש    .קנדה, במונטריאול

  Mizrachi World �המאמר פורס  ב ).של המזרחי" המרכז העולמי"והנו חבר ;  �בי" הפוסקי 

 .באישורו של המחבר. ש.י א"ותורג  לעברית ע) א"תשרי תשמ(

������������������������������������ 

הנה אספקט אחד של הבעיה הכללית בנושא " בני עקיבא"השאלה של הפרדה בי בני  לבנות בפעילות של 

י  אליה וטופלה על יד  ל היו  מודע" בעיה שחז�ההפרדה בי המיני  בכול שטחי הפעילות החברתית 

, ל הכירו בקיומו של המתח הטבעי הקיי  בלבו של האד "חז  ).פא�ראה קידושי פ(בכמה דיני  ותקנות 

 .ה כדי להתגבר על יצרו"י הקב"אבל ג  בכוח הרצו שהוענק לו ע; הנתו לפיתוי היצר

ויצר ; תו לעשות את הטוב  המפנה או�היצר הטוב : ברא את האד  בשתי נטיות' ל שה"מתו) כ) אמרו חז

וה  מדריכי  את האד  לערנות מתמדת כדי להתגבר :): ברכות סא(הרע  המטה אותו לעשות את הרע 

או , כיוו שבלעדיו האד  לא יוכל להוליד, ל לדכא לגמרי את היצר הרע"ע  זאת לא יעצו חז  .על יצרו

 ).ט,ט, בראשית רבה(להיות מעורב בפעילות פרודוקטיבית אחרת 

 לא יכלו למצוא ביצת תרנגולת בת יומא � כאשר היצר הרע נכלא לשלשה ימי  �: יומא סט' ראה ג  במס(

 )ה"ט מ"משנה ברכות פ(ר כמו ביצר הטוב "ביצה: בשני היצרי ' מאיד) עלינו לעבוד את ה   .י"בכל א

 אשת יפת תואר כמו בדי של, אמנ  התורה בעצמה מכירה בכ) שלעיתי  יש לעדות וויתורי  ליצר הרע

 .ר" כל מצב העלול לעורר את היצה� ככל האפשר �ל בצור) למנוע "ע  זאת הכירו חז). דברי  כא(

כא ה  .). קידושי פא(לכ ה  קבעו גדרי  כדי למנוע ערבוב המיני  במקרי  של התכנסויות המוניות 

נעשה בחצר המקדש , ההשואב�בית�כאשר בזמ חגיגת שמחת, המשיכו את המסורת של זמ בית המקדש

ל כדי להקטי את "י חז"אחת מתקנות החובה שנקבעו ע  .)סוכה נא(תיקו גדול כדי להפריד בי המיני  

האישה שאינה מתלבשת בצניעות מוגדרת  .וזה בעיקר באחריות האישה, ר היא בשטח הלבוש" היצהיגירו

למעשה אסור לאיש  ).ו"ז מ"פ, בותמשנת כתו(הנורמות של התנהגות יהודית = כעוברת על דת יהודית 

 ).ה"ע' ח ס"ע או"שו; . ברכות כד(ש בנוכחות אישה החושפת חלקי גו0 אשר כרגיל ה  מכוסי  "לקרוא ק

 ?"בני עקיבא"ל כדי להדרי) את תנועת "מה יכולי  אנו ללמוד מהמקורות הנ

 .ופרקטיקהאי תמימות דעי  מוחלטת של דעה , כמו ברוב התחומי  של ההלכה, בתחו  זה

, היכולה לשמש כעקרו כללי, דוגמא רלוונטית לחלוקה כזו. כמה מחמירי  יותר וכמה נוטי  להקל

נטל ש  את נכדתו ; רב חסדא, רב אחא בר אבא ביקר אצל חותנו .)קידושי פא(נמצאת בסיפור הבא 

 משתמשי  אי: "שאמר, בצטטו את שמואל, רב חסדא הביע התנגדות למעשה. הקטנה והניחה בחיקו

 ").שלא ילמדנה להיות רגילה בי אנשי : "י"רש" (באישה
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ואי דעתו : "י"רש" (הכל לש  שמי : "שאמר, אני מסכי  ע  דעתו האחרת של שמואל: "רב אחא השיב

 ").ולעשות קורת רוח לאמה כשאני מחבב את ביתה, אלא לחיבת קורבה, אחריה לחיבת אישות

הנה   בכול הפעילויות כדי לדכא אינסטינקטי  נורמליי  ה מוחלטתשהפרדעלינו לקבל את הנחת היסוד 

ידוע הסיפור על בתו   .אלא ג  לא תשיג לעול  את מטרתה המוצהרת, לא רק בלתי רצויה ובלתי נחוצה

מכא יש . אבל ללא הצלחה, של שלמה המל) אשר אביה ניסה לשמור אותה מבודדת מכל מגע ע  בחורי 

ומוטב שהפגישות הללו תעשינה במסגרתו של ארגו ,  ב לבת היא בלתי נמנעתההיפגשות ביללמוד כי 

ראה ג  את היחס ( .ר" מקו  בו היצר הטוב מקבל עידוד ותמיכה כדי להתגבר על היצה�דתי ובהשגחתו 

יש להביא עדות ג  מההפרדה   .). תענית כד�אשר הביא לטרגדיה , הקיצוני של רבי יוסי מיוקרת

תשעה קבי של זנות שירדו לעול  "כי :) קידושי  מט(ואמנ  התלמוד מציי ; י  ערביותהקיצונית של נש

לש  ; "לש  שמי "ל  י העיקרו ש"מונחה ע" בני עקיבא"אי ספק שהפעילות של תנועת  ". נטלו ערביא�

שי  והכוללי  פעילויות בה הבני  והבנות נפג, י תנועת המזרחי"כפי שהובנו ע, חיזוק החיי  הדתיי 

כמו צניעות , ל בנידו"כמוב שבכל מקרה יש הכרח לשמור על התקנות הראויות של חז .באופ חופשי

התכנסויות חברתיות מעורבות יובילו במרוצת הזמ למוסריות יותר בריאה  ".ייחוד"בלבוש ואיסור 

ומר תורה  וזוהי ההבטחה הטובה ביותר שהמש) קיומו של דור ש� וליסוד חיי משפחה יותר מאושרי 

 .ומצוות
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 חברה מעורבת כאידיאל חינוכי

 אליעזר ברקובי'' הרב פרופ: מאת

 

י הרב הראשי "וכ הוסמ) ע, ש הילדסהיימר בברלי"הכותב הוסמ) לרבנות בבית המדרש ע(

שימש רב : לייזר יודה פרנקל ' ר, י ראש ישיבת מיר"וע, עקיבא גלזנר' ר, של קלויזנבורג

עשרי  שנה עמד בראש . ובבוסטו) אנגליה(כ היה רב בלידס "חוא, בברלי לפני השואה

 אחת מ הישיבות �, שיקאגו, המחלקה למחשבת היהדות בבית המדרש לתורה בסקוקי

 . עלה ארצה1975 –ב ; ב"הגדולות בארה

הנו מ " תנאי נישואי בגט: "ספרו.  הלכה ומחשבהיחיבר שורה של ספרי  ומאמרי  בעניינ

 .)זההיסודיי  בתחו  

 

 שתי שאלות להרב ברקובי'

הוא בגדר , בני  ובנות,  שקיומה של חברה מעורבת–לפי ההלכה לומר " הוה אמינא"הא  יש סברת  )1

 ? בימינו"לכתחילה"היתר של 

 ? לקיי  בימינו חברה מעורבתרצויהא  , ג  א  נאמר שיש יסוד להיתר כזה בהלכה )2

 

 תשובות

 

 . התשובה היא חיובית.לשאלה הראשונה )1

 . ביא לכ) כמה אסמכתות ספורותא

 

하하(  ושהייתה מציאות כזו של חברה מעורבת" הוה אמינא"יש ראיה מפורשת שיש. 

 

בה , ב"ה מ"פ, והיא משנת סוכה, דווקא מאותה משנה ממנה למדו שיש להפריד בי גברי  לנשי  

מאי : "גמראוה". ומתקני  ש  תיקו גדול, ט הראשו של חג ירדו לעזרת נשי "במוצאי יו: "נאמר

 ..."שתיקנו שיהו נשי  יושבות מלמעלה ואנשי  מלמטה. ... ?תיקו גדול

  .זה היה התיקו

 כי עצ  . וזה היה מצב שנמש) מאות שני , היו גברי  ונשי  במעורב? אבל מה היה המצב לפני התיקו

; זה הרי אסור ש–אלא מאי . משמעו שהרבה דורות קוד  לכ לא היה תיקו כזה" תיקו"הדבר שעשו 

 .ומשמעו שמאותו זמ ואיל) יש לאסור את הערבוביא; כיוו שכבר עשו את התיקו

וזה לא , שעלינו להבחי היטב בי מה שנזכר במשנה לבי מאמ' חינוכי בתנועה דתית בימינו, אלא 

 .אותו הדבר

 בה חשש חגיגה לאומית שיש; במשנה מדובר על התכנסות המונית צפופה וגדולה בבית המקדש 

 .ולהפריד בי גברי  לנשי " תיקו גדול"ומתו) כ) באו חכמי  לתק , לשמחה יתרה ולפריצות

 .ע"אחרת לגמרי המצב בבנ 
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וע  כוונה לפתח מטרות חיוביות בי ; ע  אמונה דתית; ע היא תנועת נוער חינוכית ע  אידיאלי "בנ 

ולכ אי להביא ממנה כל . ונית שבמשנה מכל הנתוני  של החגיגה ההמלגמריוהרי זה שונה . חבריה

 .ראיה

; או יצירת מסגרת חינוכית; איננו מוצאי  בשו  מקו  שיש יסוד לאסור עשיית מאמ' חינוכי, בכלל 

י יסוד לאיסור כזה  א.י פעילות משותפת של בני  ובנות תו) כד–לש  הדגשת אידיאלי  של התנועה 

 בשו  מקו 

 

둘(  ידועה המשנה)לא היו ימי  טובי  לישראל כחמשה עשר באב וכיו  : "לפיה, )ח"ד מ"תענית פ

שא נא עינ) וראה , בחור? ומה היו אומרי . יוצאות וחולות בכרמי ... שבה בנות ירושלי , הכיפורי 

 !ז עני של תערובת"ה? מה היה ש ...". מה אתה בוחר ל)

 .אלא יצאו במחולות. הרי לא הלכו ש  לשדכני  

 .דתיי � על אחת כמה וכמה שיש מקו  לתנועה מעורבת ע  אידיאלי  חינוכיי –י   היה אפשרזהוא   

עלינו לדעת שכל המצב החינוכי של הבנות בזמ המשנה והתלמוד היה שונה בתכלית מהמצב   

 .בימינו

 

 ?מה היה מצב החינו) לבנות באות  ימי 

אלא שמצווה זו נועדה רק בשביל ; הרהייתה כמוב מצוות תלמוד תו. השכלה כללית לא הייתה קיימת, בכו

לא כללי ולא ; א שרוב הבנות היו ללא שו  חינו) פורמאלי"  ז. ללמד תורה לבנותאסורהבני  והיה 

כמו זו של , אפשר היה להבי את החשש מפני פריצות בחגיגות המוניות, וא  זה היה המצב   .תורני

 .שמחת בית השואבה

 – השכלה כללית – בימינו מקבלות הבנות חינו) פורמאלי כמו הבני  . המצב שונה לגמרי–ואילו היו   

ה ; ולכ אי אפשר כלל להשוות את המצב של אז להיו . וכ חינו) לתורה ותלמוד תורה, מדעית

 .וה מבחינת השכלת הכללית והתורנית; מבחינת הנתיני  הכלליי  של הבת והאישה בחברה

 

셋( של הרמב , )א"י' ג ה"פי, הלכות אישות" (דה של בת מל) פנימהכבו"  לעניי "לגבי הדי

ויש לבעל למנוע . אבל גנאי הוא לאישה שתהיה יוצאה תמיד פע  בחו' פע  ברחובות: "  כותב"הרמב

שאי . אלא כמו פע  אחת בחודש או כמו פעמיי  בחודש לפי הצור), ולא יניחנה לצאת, אישתו מזה

 ".כל כבודה של בת מל) פנימה: ") כתובשכ, יופי לאישה אלא ליישב בזוית ביתה

 ?הא  ידוע מי מבי החרדי  ביותר שנוהג ככה בימינו 

 

 . במציאות ובמנהגי הזמג  שעקרו הצניעות תלוי – מסקנה 

ת "שו: "שמצא את ניסוחו בתשובת אחד בפוסקי  הספרדי  החשובי ,  הצניעות יש כלל גדוליבעניינ 

כדלהל, ה"סימ ל,   אלשקאר"מהר: 

אבל פניה ידיה ורגליה וקול דברה שאינו זמר ושערה חו' לצמתה שאינו מתכסה אי חוששי לה  "...  

, ל" בימי חכמי המשנה והתלמוד זכ נוהגות בנות ישראלובודאי כי ...  ולא טרידמפני שהוא רגיל בה 

המנהגות הכל כפי : " והכלל–..." ואיפשר דאפילו בעוד על אדמת בזמ שבית המקדש קיי 

 ".והמקומות

넷( ד0 ק' הגמ שהיא : וביניה, "עשר קללות נתקללה חווה: "מדברת על קללת חווה, : בערובי

" ".כל כבודה של בת מל) פנימה: " שהרי–י "ומפרש רש". מנודה מכל אד  וחבושה בבית האסורי
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? מכח הקללהועוד , "חבושה בבית האסורי "היא כמו להיות " כבודה של בת מל) פנימה"האמנ   

היא " בת מל)"וכי איזו ? "כבודה של בת מל) פנימה: "האמנ  חובת הרחיצה של רגלי הבעל היא בגדר

 ?שיש לה התחייבות כזו לרחו' את רגלי בעלה

 

של " כבודה"ואז היה זה בגדר ; כיוו שכ) היה מצבה הסוציאלי של האישה, זה היה המצב אז, אמנ  

 .ההאיש

  

 .של האישה" כבודה" הרי בתכלית המושג ואילו בימינו נשתנה 

אלא יש לומר שאלו הגדרי  היו לפי המצב . הל לגבי האיש"אי בזה חומר שאנו חולקי  כל הגדרות הנ 

וכ לכלל הגדול ; "הכבוד האיש: "גדרי  כאלה מתנגדי  לגמרי למושגי  של, ואילו קיו . של אז

 ".דרכיה דרכי נוע  וכל נתיבותיה שלו : "שבתורה

 

 .ויש עוד לדו בזה הרבה, אלו דוגמאות אחדות בלבד, כאמור 

 

 .ומשתי סיבות לפחות,  תשובתי חיובית– ובאשר לשאלה השנייה )2

하하( 'האר  .הרי אחד העיקרי  של בני עקיבא הוא בני

 

או שמא אינה ; והשאלה היא הא  תורתנו רוצה בקיומו של ע  ישראל ובקיומה של מדינת ישראל

 .מדינת ישראלרוצה בע  ישראל וב

 

 לחנ) את הנוער שאי אפשראז יש לדעת , א  הגענו למסקנה שהתורה רוצה במדינה ובתקופה כזו

 .במסגרות נפרדות

 

 ?מדוע

 

הבנויי  ;  הקיבוצי  והמושבי –ע " של בנתשהרי מסגרות נפרדות יביאו מיד לפירוק כל ההתיישבו

 . הדעת של אנשי  ונשי אחריות ושיקול, כול  על חברה מעורבת ועל חלוקת עבודה

 

 .יתרה מזו

 

 .יהיה עלינו ג  לפרק את המדינה

 

 משני אחדכי בימינו הרי זה בלתי אפשרי להשתית את עסקי המדינה על יסוד הפעילות והאחריות של 

גיוו המקצועות וכ כל הנחו' לקיומה של המדינה מחייב את שיתופ  המלא ועירוב  של שני . המיני 

הא  תוכלנה עובדות סוציאליות לפעול בשדה ? הגברי  יוכלו להיות רופאי הא  רק . המיני 

 ? של בני המשפחות–החברתי ללא קשר מתמיד ורצו0 ע  גברי  ובני  

 

עלינו ג  להסיק שהתורה אומרת לנו להשתמש במתודות ; וא  הגענו למסקנה שהתורה רוצה במדינה

 .ומצוות התורהכוונת התורה זוהי  . ובאמצעי  הנחוצי  בשביל כ)
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מה שהיה אפשרי בקהילה גלותית .  אי להביא שו  ראיה למצבנו–ואילו ממה שנעשה בתקופת הגלות 

 ! הינו בלתי אפשרי לחלוטי במדינה עצמאית–

 

 .זאת ועוד

 

둘( חינו) נפרד אפשרי רק בתו) הישיבה. 

 ".ישיבה וועלט= "בעול  הישיבה 

 

 .שהרי עול  החיי  המעשיי  נמצא מחו' לישיבה; "עלטוו"אינו " ישיבה וועלט"אבל עלינו לדעת ש

 

י החינו) המעורב אפשר וחנ) את הנוער לחיי  יותר "שדווקא ע, והמסקנה מכל מה שאמרו היא

 .מוסריי  לגבי היחסי  שבי המיני 

 

 

זו לזה : הרי אחד העקרונות הוא להורות לנוער את הדר) הנכונה להתייחסות הדדית, ע"בתנועה כמו בנ

 .י דר) התורה"באופ מוסרי ודווקא עפ. זה לזוו

 

 ש כאשר ייפגלובנקל ייכש; בלי חינו) כזה יעמוד הנוער שלנו בפני בעיות קשות כאשר יצא לעול  הרחב

 . אתיקה של המייבחורי  ובחורות שבאו מעול  המנוכר לגמרי לערכי היהדות בעניינ; בנוער החילוני

 

,  הוא שיוביל אותנו לחיי  יותר מוסריי  ויותר טהורי נו) המעורבשדווקא החיומשו  זה הייתי אומר 

 .כפי שהתורה דורשת זאת מאתנו
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 הא  נית להתייחס לחברה מעורבת בימינו 

  לאלה המשתדלי  לחיות�, "לכתחילה"בתור 

 ? על פי דקדוקי ההלכה

 

 אילינסו. מאת הרב אליקי  ג

נחשב לספר לימוד ', חלק א, "האישה והמצוות"ספרו .  אישותיהכותב הוא מחבר  של כמה ספרי הלכה בעניינ(

 )באר' ובתפוצות, יסודי

לא באתי כא אלא . אי כא המקו  לברור הלכתי מקי0 בשאלות המסועפות הכרוכות בעניי עדי זה

במה , להשוות את שתי האפשרויות המעשיות העומדות לפני צעירי  וצעירות הנאמני  לתורה ולמצוות

 .ולהצביע על סיכוני  ומגרעות הקיימי  בשתי הדרכי , לעצ  קביעת צביו חייה  החברתיי שנוגע 

שהרי מתחילי  , "בדיעבד"או " לכתחילה"לא שיי) . מדי התלמוד אי מקו  לשאלה העומדת לפנינו

ללא  א0 קיי  איסור להישאר 20בעוד שלאחר גיל , 18 והגיל הסטנדרטי לנישואי הוא 16�14להינשא בגיל 

אפילו לימוד ) 'ב, יורה דעה קנב" (חזו איש"לדעת ה:). קידושי כט" (כל ימיו בהרהור עבירה"; נישואי

במציאות החיי  כיו  של החברה . תורה לא נחשב לסיבה מספקת לדחיית הנישואי אחרי גיל זה

, גבוה בהרבהבה הגיל הממוצע של הנישואי , "חרדית"החברה השומרת מצוות וא0 החברה ה, הכללית

או , הוא יותר טוב" בדיעבד " איזה: השאלה העומדת לפנינו היא רק זו". בדיעבד" פתרו הוא בגדר כל

היינו בי , אחת מבעיות היסוד של הדור הצעיר היא במציאותו של פער זה של גילי , למעשה? פחות רע

 נישואי מבחינת המוסכמות הגיל בו קיימת בשלות רגשית ופיזיולוגית לנישואי לבי הגיל המאפשר

בעוד , כ�ואולי לפני, 18הרי הפוטנציאל הרוחני והגופני לקיו  חיי משפחה קיי  כבר בגיל . החברתיות

מתו) כ) מתעוררות בעיות .  לחיות חיי אישות על טהרת הקודש� מסיבות שהזמ גרמ �שנמנע מהצעיר 

 .פסיכולוגיות ומוסריות חמורות

 לאור המציאות �א  נשקול , אלא; מהו האידיאל, מיד בפנינו איננה איפההשאלה הנכונה שיש להע

. זו של עירוב חברתי בי המיני  בדר) גידול  וזו המפרידה ביניה :  זו מול זו את שתי השיטות�שלפנינו 

 ?באיזו שיטה מ השתיי  יש פחות מגרעות מבחינה הלכתית ומבחינת מוסר התורה? איזו שיטה עדיפה

 .ידועי  לנו היטב, ובכול זאת מושתתת על טהרת הקודש, המעורבת,  בשיטה הראשונההחסרונות

בינו "קשה להתמיד בדר) הזאת בשמירה על כל הגדרי  השייכי  למערכת היחסי  של : הקושי העיקרי

כאשר מגיעי  לגיל בו יש , במיוחד, :)כתובות יג" (אי אפוטרופוס לעריות: "ל"וכפי שאמרו חז, "לבינה

הא  אמנ  נית לעמוד במש) תקופה ממושכת של ). בי ב לבת" חברות(" להתקשרות זוגית הינטי

כגו חיבוק , מבלי לעבור על גדרות ברורי  של ההלכה, נפשי�חברות ג  כשהיא בנויה על קשר רוחני

ראי מחובתנו לציי כי ידוע לנו היטב שישנ  זוגות צעירי  י, יע  שאמרנו שזה הקושי העיקר? ונישוק

בלתי חס וחלילה להכריז כי זוהי משימה . שמי  שתוכ  כבר  והעומדי  באתגר זה באופ נאות

שמסית , כלומר; "הייאוש הוא החבר הטוב ביותר של היצר הרע: "ישראל סלנטר היה אומר' ר. אפשרית

 "?אז למה ל) להתאמ',  במשימת)להרי בי כ) ובי כ) תיכש: "את השט וטוע
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עלינו להעניק , "חברות"והתפתחו ביניה  יחסי , ירי  שלמעשה חיי  בחברה מעורבתלאלה מבי הצע

,  אז שימהרו להתחת�וקיימת ביניה  אהבה של קיימא , רציניי  ה " חברות"א  ברור הדבר שקשרי ה )하하 :שתי עצות מעשיות

, וזאת, תרי  מיותולו רק כדי למנוע מה  ניסיונו, למרות כל הקשיי  החברתיי  והכלכליי  שיש בדבר

בסיעתא , פרנסה והמש) לימודי  ימצאו את פתרונ , דירה. א0 תו) כדי השירות הצבאי או הלאומי

 .במש) הזמ, דשמייא

둘(  אחד אינו צרי) להרתיע  מהמש) השתדלות  לקיו  יחסי החברות ביניה  על עליה  לדעת שכשלו

".  לא נוכל יותר לשמור את הדי�ד הכל אבו: "וחלילה לה  מלומר, אישי�טהרת הקודש על בסיס רוחני

שמא יבואו לידי חוסר כבוד הדדי , חשיבה כזו היא מסוכנת ה מבחינת ההלכה וה מבחינת  האישית

אנשי  שואפי  להתקשר ע  אות  בני אד  המוצאי  , זאת ועוד. ואולי א0 לסיכו נישואיה  בעתיד

, לכ. וציאי  את השטחי והשלילי שבתוכ בזי  לאלה המ, ומאיד), בה  את הפוטנציאל לטוב שבתוכ 

שתוכל לשמש בסיס אית לחייה  , הוקרה, סופ  שיוקירו כבוד של ממש זה לזו, רק א  יעמדו באתגר זה

 .המשותפי  בעתיד

כבר , מכיוו שעברתי עכשיו: הא  יאמר. למי שנכשל בעברה חמורה של לשו הרע? משל למה הדבר דומה 

הא  , מי שהתפלל ברכה אחת בתפילת שמונה עשרה ללא כוונה? ל היו  כולומותר לי לספר לשו הרע כ

א  תפש אות) ": חפ' חיי "על כגו זה אמר ה? את כל תפילת שמונה עשרה ללא כוונה, בשל כ), יסיי 

אי המשימה של קיו  יחסי , מחד גיסא; וכמו כ בעניינינ". רצה" תפוש אותו ב�" שומע תפילה"השט ב

, א) מאיד). א  כי היא מצריכה מאמ' נפשי תמידי, תתי  על אדני ההלכה בלתי אפשריתהחברות המוש

 מהמש) השאיפה ההדדית לשמירה עאי עליה  להירת, א  לא עמדו פע  אחת בקיו  הלכה אחת

ובמקו  הצור) א0 לגדור גדרי  לעצמ  , ויש עליה  להתחזק ולהתגבר בדבר, מחודשת על גדרי ההלכה

 ).מדו יחד הלכות הנוגעות לענייאולי כדאי שיל(

 .אול  אי זה אומר שצריכי  להתרחק עד הקצה האחרו ולהינתק לחלוטי מחברה כזאת 

המתי העשיר . בה החביא עשיר אחד מטמו של זהב מפני גנב ערו) לגונבו, לעיירה, משל למה הדבר דומה 

סיפר , למחרת. ר והתחבא בעליית הגגברח העשיר ע  האוצ, וכשהרגיש בבואו, בדריכות לגנב כל הלילה

שהרי , אי בהישג של) תפארה: "אמרו לו רעיו. וביקש לחגוג את נצחונו, העשיר לחבריו על האירוע

א  היית ממתי לגנב , אבל! הרי ינסה למחר שנית, וא  לא הצליח הלילה, הספקת רק לגלות פחד) מהגנב

בדר) ".  היית ראוי לתפארהאז, שו ותפטר ממנו לתמיד הכהו בחוזקה בפטיש על רא�וכבואו , על יד הדלת

כובש ולא ".  את יצרוהכובש, איזהו גיבור: "באמר , זאת יש לפרש את דברי חכמינו שדייקו בסגנונ 

 .כובשו ומנצחו, אלה זה הנאבק אתו פני  אל פני , איננו זה המשתדל להתחמק מיצרו" גיבור! "בורח

 אל, על אחת כמה וכמה. ולא לידי ניסיו… אל תביאנו לא לידי חטא: רנכו הדבר שאנו מתפללי  כל בוק 

כמבואר , "ייחוד"וזה בעצ  יסוד איסור , לו לאד  להכניס עצמו למצבי  המזמיני  הטרדת היצר

אי זה אומר שראוי לו לאד  ללכת כל היו  ופניו כבושות , אול ). סו0 הלכות איסורי ביאה(  "ברמב

 ).מ,ח א"או; נו, ז א"ת אגרות משה אבהע"ראה על כ) שו(בקרקע 

 זאת ". קו  עשה"אינ  נופלי  מהסיכוני  של " שב ואל תעשה"שלעיתי  הסיכוני  של , יש לציי

כבר העיר התנא . הסיכוני  הנובעי  מזהירות יתר אינ  פחותי  מאלה הנובעי  מפעילות יתר, אומרת

פירש , :)שבת קנג" ( מחקו הסאה�בו ביו  : " יתרהבהתייחסו למה שהיה לדעתו בגדר חומרה, רבי יהושע
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ומתו) כ) , ואי יכולי לעמוד בגזירת , שהרבו לגזור יותר מדאי. במידה מחוקה מדדו בו ביו : "י"רש

 "…עוברי  על דברי תורה

 .ואשר לעניינינו 

י  ומגרעות לא נית להצביע על סיכונ, דהיינו לפי השיטה של הפרדה טוטאלית בי המיני , בדר) האחרת 

בתור מי שחי בשתי המערכות ומכיר היטב . פחותי  במשקל  מאלה הקיימי  לפי של החברה המעורבת

חייה  אכ יותר קדושי  , "נפרדת"את שתיה עלי לציי שאינני משוכנע שאלה הצעירי  החיי  בחברה 

את החברה וטהורי  מחייה  של אלו הצעירי  המצליחי  להתמודד ע  האתגרי  המאפייני  

 .המעורבת

 .מה  מעשיי  ומה  ערכיי , מ הראוי לציי ארבעה מהסיכוני  האלה 

하하( המציאות שלפנינו: 

, למשל, אילו היה אפשר לבסס את שיטת החיי  של החברה הנפרדת על הבדלה מתמדת בי שני המיני 

ערכת מעי זו התייחסו למ, ואכ.  אז ניחא�או הישיבה ". כולל"אילו היה הצעיר נשאר כל ימיו במסגרת ה

. לא לאנשי  מעי אלה אנו מתחייבי  כא, אבל. רוב  הגדול של מורי ההוראה שראו בה אידיאל חינוכי

כשבחור יוצא מבית , למשל. נתקל מיד בב המי השני, אמות של ההלכה' כל מי שיוצא מד, בימינו אנו

צעיר ?  נתקל בבנות העובדות במשרדהא  אינו, ופונה לעיסוקו בשוק היהלומי , המדרש באנטוורפ

? בבנות המי השני, ברציפות ובאינטנסביות, הא  אינו נתקל, שיוצא מ הישיבה ופונה להשכלה גבוהה

במרוצת " הסדר"כ הוא הדבר אשר לבחור ישיבת ,  וכידוע?הא  דר) גידולו הכינה אותו למפגש הזה

ומה היא . השירות הלאומי במסגרת עבודת בשדהוכ הוא הדבר לרוב ככול של בנות , שירותו הצבאי

לפתח ! בגישה מלאת תסביכי  ונקיפות מצפו, על רקע לא נכו, הוא נפגש בבת הלא נכונה? התוצאה

 !אז לכל הפחות בהרהור, וא  לא במעשה, חטאת רוב'

ה הוא את, שסיפר לי שיש לו חברה, א בישיבה תיכונית"דבר יסודי זה למדתי מתלמיד תמי  בכיתה י

אבל אי) אוכל : ענה לי התלמיד? מ של)"והא  זה לרוח הר: שאלתי אותו". שבת חופשית"נפגש מידי 

תהיה זאת המנקה את הרצפה כא , שהבת היחידה אותה אראה, וכי מה הוא מצפה ממני? ללכת בדרכו

 ?בכיתה

אמצעות כלי ה ב, להשפעת החברה הכללית, במידה זו או אחרת, א  כבר אנו פתוחי , סו0 דבר

 �וא  כבר אנו נתקלי  בבנות המי השני , התקשרות וה במישור ההשכלה הגבוהה והעיסוק המקצועי

, בחברה שהוא יכול להזדהות אתה, הרי מוטב שיפגוש הצעיר אותה הבת שהוא מתייחס אליה בהוקרה

 על כל כללי בנסיבות שבה יש לקשריה  ההדדיי  משמעות רגשית ואינטלקטואלית ובמסגרת המושתת

, בנסיבות מעי אלה פתוחה בפניה  האפשרות לשותפות מלאה בחייה  העתידיי . המצוות והצניעות

 .ומפגש מסוג זה יקל על שניה  לרס ולעד את הדחפי  הטבעיי  שבקרב 

둘(  התלות בשדכני 

. ותרבצורה הקיצונית בי" שדכנות"אי ספק ששיטת ההפרדה בי בני  לבנות מחייבת ביסוס מוסד ה

הרי לא כל אחד מוצא , שאי כל פג  בשידו) כדר) מ הדרכי  לש  התקשרות בי בני הזוג, וזאת למודעי

בכול ". שידו)"ל" שידו)"בכול זאת חשוב להבחי בי . בנקל את בת זוגו בחברה המצומצמת בה הוא חי

גור  הדומיננטי ובה  ההורי  ה  ה,  בזיווגי הבלעדימקו  בו שיטת השדכנות מהווה את הגור  

עוברת נקודת הכובד של הזיווג מ ההיכרות האישית וההתאמה ההדדית אל גורמי  , בקביעת ב הזוג
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, נכו הדבר. אפילו גורמי  עדתיי , ואל נתבייש להזכיר, גורמי  כלכליי , כגו יחוס האבות, חיצוניי 

אבל מכיוו שאי , הזוג זה לזושג  בחוגי  אלה מתחשבי  ג  ע  הנתוני  האישיי  ומשיכת  של בני 

ובדלית ברירה ה  מעניקי  ,  להערכה מעמיקהקני מידהחסרי  לה  , לצעירי  עצמ  ניסיו של ממש

 .לגורמי  החיצוניי  חשיבות יתירה

". הבסיס"משו  שקבעו שחסר לבחור ,  ולו פע  אחתשידוע לי על משפחות שלא נתנו לזוג הצעיר להיפג

את מי יציע לו . נתאר לעצמנו שגביר העיירה רצה לחת את בתו. היה חסר" יסבס"מיותר לציי איזה 

א  נפגשו השניי  , מאיד) גיסא? או את ב הגביר מהעיירה הסמוכה, את בנו של בעל העגלה: השדכ

 ".אמ"ההורי  בעל כורח  יענו , וכל שאי בבחור פג  יסודי, הלב יעשה את שלו" סני0"ב

אמרתי לה שילדיי יביאו בעצמ  את בני . 'שתחי, נתנו ניסתה להציע שידוכי לבתיזכור לי כשרבנית בשכו

ומה : "ואמרה, פנתה אלי הרבנית כשכולה תמיהה. ואי דרכנו לקבל הצעות משדכני , זוג  הביתה

 "?…תעשה א  בת) תביא הביתה איזה עיראקי

셋( התבגרות נפשית 

, דומני". מעורב"וה בנוער שגדל , "בנפרד"במש) השני  נתקלתי במסגרת עבודתי ה בנוער שגדל 

שהסתמנה יותר בגרות ויותר בשלות נפשית באותו הנוער שהתנסה באתגרי  התמידיי  הנובעי  

, למשל, נית לעמוד על תופעה זו א  בוחני  היטב את רמת שיחות החולי. מהמפגש ע  בני המי השני

 זה משתק0 ג  בשאיפה ודאי שעניי. ה ונפרדתבקרב קבוצת בנות שהתחנכה מאז ומתמיד בחברה סגור

 .לעצמאות ובמידת ההתגבשות של האישיות

넷( הינ) יפה רעיתי 

 .ואחרו אחרו חשוב

ה "הרי לא נת הקב. אני מאמי באמונה שלמה שתורתנו הקדושה דורשת א) ורק את טובתו של האד 

, ר בקביעת דמותו של האד  המכריעי  ביותתבי הניסיונו. את המצוות אלא לצר0 בה את ישראל

, שעיקר האהבה היא במסגרת חיי הנישואי, נכו הדבר. על שמחת  וכאב ,  האהבהתנמצאי  ניסיונו

ויקח את , ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו: "וכמאמר הכתוב, היינו אהבה של קיימא בקשר של קיימא

ע לאהבה בחיי הנישואי יש צור) כדי להגי, בכול זאת). בראשית כד"(… ויאהבההותהי לו לאיש, רבקה

א  בשלבי  , בשלבי  המתקדמי  של החיי , אי לצפות שה  יתפתחו מעצמ :  לרגשות אלהלהתחנ)

 .וא0 להתבייש מפניו, לדכאו, הגורליי  הקודמי  מתחנכי  להתעל  מכל רגש

0 בי מתירני  במישור זה יש לעיתי  יותר מדי מ המשות: ובכול זאת נוכחתי שנכו הוא, מוזר הדבר

 . של רומ של ממשנשלל הניסיו, כמו מאלה, מאלה. קיצוני  למתנזרי  קיצוני 

 .לפנינו אפוא נקודת התורפה של השאלה העומדת בפנינו

וחלילה , א"ז סימ כ"ע אבהע"ו לתת גושפנקא להתיר א0 אחד מהדברי  שנאסרו בשו"לא באתי בזה ח

של " בדיעבד"באתי לציי שבחיי ה. ינו רלוונטי בתנאי ימינו אנוע א"לנו מלומר שסימ זה או אחר של השו

ונפתחות בינתיי  שתי דרכי  במסגרת ההלכה , בה כמעט הכרחי להתחת בגיל מבוגר, החברה שלנו כולה

 . לשתיה חסרונות ולשתיה סיכוני �
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לאחר שעברו , ו כי. העדפתי להסתכ דווקא בסיכוני  של החברה המעורבת, למעשה בחינו) ילדיי שלי

 .לא ניתנה לי סיבה לחזור בי, רוב  את משבר גיל ההתבגרות

 )הערה בשולי הד0(

ואי ;  משותפתלימודיתא) לא מערכת , משותפתחברתית כל הטיעוני  שהעלינו למעלה דורשי  מערכת 

 :וזאת מתו) שיקולי  שוני , לקשור את שאלת החברה המעורבת ע  שאלת בית הספר המעורב

ואי אנו דוגלי  בשיטה של , על כל סעיפיה, פר מעורב כרו) בשאלת תלמוד תורה לבנותבית ס )1

וזאת ג  לפי הפסיקה המקילה יותר של מורי ההוראה , לימוד תורה לבנות בדיוק כמו לבני 

 ) יג, האישה והמצוות א"ראה (של הדורות האחרוני  

 .נחשבת לחיובית ביותר, יו היינו במש) כל שעות ה,  במי השני התמידיתתאי ההיתקלו )2

 .יש ג  שיקולי  פדגוגיי  בעלי משקל הדורשי  הפרדה במסגרת הלימודי  )3

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הערה

הדברי  דלעיל נרשמו מפי הרב אילינסו בעת 

הנוסח שלפנינו קיבל . הרצאה שנת בחוג מדריכי

 .אשורו של הרב
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 בזכות החברה המעורבת, תשובות לשאלות

 הרב דניאל שילה: מאת

 

" מרכז הרב"בישיבת ; ה"ע כפר הרא"הכותב למד ביב(

 .)כיו  רבו של המושב נחלי ". כר  ביבנה"  וב�בי

 ?בני  ובנות, ע כתנועה מעורבת"הא  לדעת) יש כיו  צור) חיוני לבנ )1

, מתכונתה הנוכחיתע על " כתגובה למבוכה השוררת כיו  ברצוני לחוות את דעתי כי תנועת בנ:תשובה

ולפחות ;  הנה חיונית וחיובית� שבי המיני  י ע  שמירת כל גדרי ההלכה בעניינ, כחברה מעורבת

 ! צרי) היה להקימה�ואלמלא הייתה קיימת ; במציאות דורנו קיומה הוא לכתחילה

 ?ע כתנועה מעורבת על פני תנועת נוער דתית שאינה מעורבת"למה אתה מעדי0 את בנ )2

ומכשירה , יותר לקראת האתגרי  הדתיי  של החברה בימינו תנועת הנוער המעורבת מכינה טוב :תשובה

 .סאת הצעיר הדתי לחיי המעשה אליה  הוא עומד להיכנ

וג  יש לו האפשרות של העברה הדדית של מוסרי  , אני מאמי שהמפגש בי המיני  יש לו ער) משמר

, נפרד בו הוא מתחנ)שכל אחד משני המיני  קולט במוסד ה, מסרי ; חינוכיי  ואידיאולוגיי , דתיי 

 .ומעביר אות  לזולתו

 ?הא  אי חשש שעירוב חברתי בי בני  לבנות יביא לטשטוש הגבולות שבי המיני  )3

 . אז הגבולות אינ  מיטשטשי �וא  ה  נשמרי  ,  לש  כ) יש לנו הלכות צניעות וגדריה:תשובה

ויש להתייחס לכ) , תופעת החברות שוני  הנובעי  ממצב זה כגו  ברור שיש לתת את הדעת על ענייני

 .בתנועה

במה אתה רואה את ההבדל בי מציאות החברה המעורבת כיו  לעומת מציאות החיי  של הדורות  )4

 ?הקודמי 

 . ההבדל בינינו לעומת הדורות הקודמי  הוא בחינו) שקיבלו הבנות:תשובה

לא יכלו להוות , כיו שכ). ות בלבדוחונכו לקיו  מצו, מטע דתי רוחני, בדר) כלל, הבנות דאז לא קיבלו

 .ואכ היו מוציאות כל זמנ בדברי הבאי ככתוב בספרי ; דוגמא חינוכית

ע  כל , ורק המשיכה ההדדית יכלה לפעול ש , בתנאי  כאלה היה המפגש בי המיני  נעדר כל תוכ רוחני

 .תוצאותיה השליליות

צימאו לקיו  מצוות מעמיק ולדעת אלוקי  כמו אצל ויש אצל , בימינו כשהבנות מקבלות חינו) דתי מקי0

וכ להוות לא רק ; עשויה חברת לחזק את הבני  בהשקפת  ובקיו  המצוות, ולפעמי  א0 יותר, הבני 

 . תור  ודוח0 לדבר מצווה ולמשימות לאומיות וחינוכיות שדורנו זקוק לה  ביותרח מקבל כי א  ג  כוחכו
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וקיבלו משנה תוק0 , ההנחות להקמתה של תנועת נוער מעורבת לפני יובל שני כל הדברי  דלעיל היו ביסוד 

 .מאז ועד עתה,  החיובי שהצטבר במרוצת שני הדורות שעברולאחר הניסיו, בימינו
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 .הסכנות שבהקמת תנועת בני עקיבא נפרדת לבני  ובנות

 .ל" הרבנית מרי  שילה ז

 ) בסמינר גבעת"מורה לתנ(

 ")אורות "וושינגטו ובמכללת

 

המלומדי  בשבתות של , ג  לנו. ע ביישוב החדש"זכינו להיות מרצי  אורחי  בשבת עיו למדריכי בנ

ישבו בני  . הייתה זו חוויה שלא תישכח,  ובשבתות עיותוהיאחזויו, התרוממות הנפש בישיבות ובאולפנות

בתו  הארוחה רקדו . כל הגלויותשהיה בה  מיזוג נפלא של לחני , ובנות בטורי  נפרדי  ושרו שירי קדש

ישבו אחר כל ועסקו בדברי  .  אבל באותו אול –ובנות במעגל לחוד ,  בני  במעגל לחוד–בהתלהבות 

, עיו בדרכה החינוכית של תנועת הנוער הדתית באתחלתא דגאולה, דברי תורה: העומדי  ברומו של עולמנו

ראו איזו :  להביא את כל רבי המדינה ולהראותהתעורר רצו. ריסו רמת החיי  החומרית כצור) השעה

 !א  רק נית לה  החינו) הנכו, דמות יכולה להיות לנוער היהודי בארצנו

כל המצוי בתוככי הווי ? האמנ  נזכה לכל זה בתנועת נוער המקפידה על הפרדה מירבית בי בני  לבנות

יסלא  יודע שהתהלי) העובר עליה  מושבי  ושכונות של עולי ארצות הא, החיי  של עיירות הפיתוח

ושבעקבותיה באה , ביחס  לתורה ולמצוות דומה להפליא לתהלי) שעבר על יהודי אירופה לפני כמאה שנה

לכל אנשי החינו) המצויי  בהווי החיי  במקומות אלה ידוע מה רב כוח של , והנה. ההתפרקות הנוראה

מתנועות נוער חילוניות ולאחד  ע  הציבור ההול) וגדל תנועת בני עקיבא ועזרא המעורבות להציל נוער זה 

תנועת הנוער , לפני קו  המדינה ומאז הקמתה,  אשר ג  אות  הצילה–של שומרי תורה ביישוב הוותיק 

 .הדתית המעורבת במתכונתה הנוכחית

 

 תרבה –תנועת נוער מעורבת , כצור) השעה,  כי לציבור שביישוב החדש נקיי –א  יעלה על הדעת לחשוב 

אינה " עיליתה" בעוד ה–" עמ)" שנועדה רק לוהאמנ  יימשכו לפעילות בתנועה שבמהרה ייווכח. הפליאה

 ע  היישוב הוותיק על אותו שש  יוכלו להיפג. בתנועות החילוניות לא יפגשו תופעה זו? לוקחת בה חלק

 !מישור

 –גלויות לקיו  התורה באר' ישראל  מיזוג – לצור) המצווה הגדולה ביותר של דורנו –ולו רק מטע  זה 

 .היה צרי) להתנגד להפרדה

ילכו לש  בני  לחוד ובנות לחוד ? הרומימות והמוסררות, כיצד יפעל הסני0 של הרובע להצלת הקטמוני 

שאגודת ,  של שלושי  שנה מלמד שהחינו) הנפרדניסיו? ויצליחו למשו) אות  ולהרחיק  מהסמי  והזנות

יח הרבה פחות מהחינו) של בני עקיבא ביצירת הנכונות בבני נוער אלו לדבוק בדר) הצל, ישראל נקטה בו

 . ואסוננו הוא שלא הרבינו להקי  ולחזק סניפי  ביישוב החדש–אבותיה  

תהיינה מוכשרות , שלא תיפגשנה ע  בני  באופ חופשי בשו  מפגש חברתי וחינוכי, ויותר מכ הא  בנות

ינה מסוגלות להחזיר מאות ילדי  לספסל בית הספר במקומות בה  רבה הא  תהי? לצאת לשירת לאומי

או לחזק ?  לבתי חולי  ולהציל חולי  מהזנחה העלולה א0 לגרו  למוותסהא  תוכלנה להיכנ? העזובה

כפי שעושות בנות המשרתות בשירות , יישובי  חלוציי  על ידי עבודה מסורה שלא על מנת לקבל פרס



 80

כ בהפרדה גמורה מ המי הגברי תהפו) כל יציאה שלה לרחוב בישראלי לסיכו או שדר) חינו? הלאומי

 ?על השירות הלאומי" ייהרג ובל יעבור"ובנות בי עקיבא יזדקקו א0 ה ל,  דמות הרוחנית

וזיכתה אותנו בקולותיה  , קרבה עלינו את מיטבו של הציבור החילוני , על כל המסומל בה"  הכיפה סרוגה"

, זכינו . במשיכה ללכת בדר) זו לקירוב רחוקי  ומתרחקי  ובל נכניס פירוד במחנינו. ינו) דתילמע שר ח

 גוש יכולל יישוב, לייסד ישובי  בכל רחבי אר' ישראל , ברוח החלוצית ובהתלהבות של נוער המתחנ) יחדיו

כוח של התנועות ; פרדהי הה"בל נקטי את כוחנו ע. שרוב בוניו ה  חניכי בני עקיבא מקידמת דנא, אמוני  

 . המקפידות בהפרדה ניכר בעיקר בתוספת שיכוני  לבני ברק ובשאר ריכוזי  עירוניי  בל נל) בדרכ 

ביכולת שהעניקה הטכניקה , רשאיות אנו לראות . ג  סכנה נוספת, אני רואה בהפרדה המוחלטת  , הכאיש

מסימני , כלה תורנית וכללית רחבההמודרנית לשחרר את האישה מהשעבוד לעבודות הבית ולרכוש הש

בכתבה המבשרת את הפרדת הבני  והבנות . הפרדה קיצונית מביאה לקיפוח מחודש של האישה. הגאולה

מי ? איפה ישבו הבנות באותה שעה. קראנו על הרצאות רבני  שנתנו לפני מאה חניכי הסני0, בסני0 שברובע

או שנחזור ? והרי אימותיה עסוקות בעניי הבית –ידאג לכ) שה תשמענה תמיד דברי  על אותה רמה 

מניסיוני אני יודעת שבחוגי  המקפידי  ? הידועה מימי הגלות, לרמת ההשכלה התורנית הנמוכה של הבנות 

 ממילא לא יזכו לשמוע –על הפרדה מוחלטת באות הנשי  לא פע  אל שמחות של מצווה כאל מסיבת תה 

לא נותר לה אלא לשוחח ביניה על . ממקו  מושב  שמעבר למחיצהאת דברי התורה הנאמרי  מפי רבני  

 .ולהפנות את תשומת ליב לאוכל וללבוש, דברי  תפלי 

ומנוגדת כל כ) , והא  לא פגעה בחוגי הישיבות שלנו כבר משהו מרוח החומרנות שהייתה אופיינית לגלות(

 )?שו זה מכבר שיקול נכבד בשידוכי הא  לא הפכה הדירה שהורי הכלה ירכ? לרוח בני עקיבא המקורית

א) .  נרבה לשמור על דיני  מפורשי  כגו איסור רחצה או ריקודי  מעורבי  !אל נחזור על שגיאות העבר

 .ללכת בדר) חכמי אשכנז בחינו) יחד על בני  ובנות מצוי בדברי הרב ויינברג, או אפילו המלצה, היתר

החינו) ולכ הצליחו במעשיה  להקי  דורות שלמי  של בעלי גדולי אשכנז היו מומחי  ובקיאי  בחכמת "

פ "מה שלא עלה בידי גאוני ליטא ופולי שלא ידעו לכונ החינו) ע, יראת שמיי  והשכלה חילונית כאחד

 ההדדית שהיא נשמרת במסגרת של צניעות תג  ההכרה וההתיידדו: "ועוד בהמש) דבריו". תנאי הזמ

 ה  יוצרי  סביבה ואוירה .עי  הכשרי  והצנועי  יש לה  כוח משיכה גדול וכ הטיולי  והשעשויהודית

הא  סכנת ההתבוללות ...". שבתוכה סופגי  ריח של אהבת תורה אהבת היהדות, שכולה יהודית טהורה 

 ?קטנה היו  מסכנת ההתבוללות בצרפת דאז, הסמי  והפשע שבו , ברחוב היהודי על הזנות 

בל ניצור עוד כת של בדלני  קדושי  ! ) רבי  ככל האפשר מבני עמינו לדת ישראלבל נוותר על הסיכוי למשו

במפגשי  כמו זה של שבת העיו למדריכי  ודריכות מופלא שהושג ומושג " יחד"בל נאבד אותו ! בתו) עמינו

 .ביישוב החדש שנתקיי  ברמות שפירא
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   תנועה מעורבת�"    עקיבא�בני  "

שהתכנסה " בני עקיבא" של מליאת ההנהלה הארצית
  ,1.5.80, מ"ו אייר  ש"ביו  ט, לדיו מיוחד בנושא זה

 :ההחלטה כדלהל

하하. הכרח בפעילות חינוכית ע "רואה תנועת בנ, מתו) אחריות לעיצוב פני החברה בישראל
 .משותפת של בני  ובנות בתוכה

둘.  , בתנועה" בי  פחותטו"ל" טובי  יותר"אי התנועה יכולה לתת יד לכל נסיו של הפרדה בי
 .למע הגשמת רעיונותיו, מתו) שותפות מלאה, בתוכהועל כל חבר בה לפעול 

셋. (תוכל להיות הפעילות החינוכית בשבטי  , בסני0 שחבריו ירצו בכ )להיות ) 'ג  בחבריא ב
ובקיו  פעולות משותפות בחבריות ולכלל , בריכוז והנהלה אחת, א) הסני0 יישאר אחד. נפרדת
 ).ב"חוגי הדרכה וכיו, מחנות, מפקדי , מסיבות, ולי טי(הסני0 

넷.   מחנות,  כולל טיולי –לא יוכל להשתיי) לתנועה סני0 שאיננו משתת0 במפעליה הארציי ,
 .סמינריוני  ופעילות גרעיני 

 

 

 }עד כא� חוברתו של אמנו� שפירא{
 

 

}ד"החלטה זו כמדומני לא שונתה עד היו  תשס{
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 'נספחי� ב

 �חינו! הבת והב

 כפילות ביעוד

 בלהה אדמונית

 2�3ב "בשדה חמד תשס

 

 :תוכ המאמר 

 הפיכת היעוד הכפול של הבנות לגלוי

 החלת הכפילות ג  לגבי הבני 

  מיחס היררכי ליחס סימטרי�שינוי ביחסי  שבי המיני  

 קיומ  של סולמות הערכה נוספי 

 

  

 

 :ברצוני להעיר שתי הערות, בתחילה

 

שעל ' אחר'הבת היא ה מקורו בהנחה שהב הינו הנורמטיבי ואילו, בלבד' חינו) הבת 'תיחו  גיליו לנושא

 .אי זה כ). חינו) הבת היא החינו) השונה חינו) הב הוא החינו) הרגיל ואילו. חינוכה יש לדו בנפרד

 

י  בקיו  בשוני מסוי ,בי היתר, לפי התפיסה היהודית אכ קיימת מובחנות בי המיני  הבאה לידי ביטוי

מחצית של ', פלג גו0'משני המיני  הוא רק  כל אחד, אול . בלבוש יחודי ובקיו  מערכת חינו) נפרדת, מצוות

במישור המשפחתי וא0 במישור , ורק השילוב ביניה , והגבריות כאחד האנושיות השלמה המורכבת מהנשיות

יש לדו  .בחינו) הבת במנותק מחינו) הבאי זה נכו לדו , לפיכ). לתת את התמונה הכוללת יכול, החברתי

 .צרכי הב בכל סוגיה חינוכית ה מנקודת המבט של צרכי הבת וה מנקודת המבט של

 

היחידה לחינו) לחיי  :במשרד החינו) קיימות שתי יחידות נפרדות המטפלות ביחסי  שבי המיני , שנית

אי אפשר לדבר על שוויו בי : קשר בי שני התחומי חייב להיות  .משפחה והיחידה לשוויו בי המיני  בחינו)

 בנות ועידוד להשתלבות מלאה בתחומי העשיה החברתית בלי לשאול כיצד משפיע על המיני  ועל העצמת

הנוספות והאפשרויות  שאיפותיה, ואי אפשר לחנ) לחיי משפחה בלי להבי שהבנות היו  שונות, המשפחה

החינוכי אמור לזהות את מרכיבי הקשר ואת  הדיו. ת ג  על המשפחההרחבות הפתוחות לפניה משפיעו

 .בתחו  זה ההשלכות לגבי החינו) של שני המיני 

 

דרוש לה לתפקודה  ש  היא רכשה את הידע הבסיסי שהיה. חינו) הבת היה בתו) הבית ולמע הבית, בעבר

למדה נורמות ודרכי התנהגות ש  היא  ,ש  היא ספגה את הערכי  שעליה  מושתתת חברתה, כרעיה וא 

 .ראויות

. האוניברסיטאות בפני נשי   אופיינה בהקמה רחבה של בתי ספר תיכוניי  לבנות ובפתיחת שערי�20המאה ה

הסטודנטיות לתואר ראשו השתווה למספר הסטודנטי  ובציבור  בה מספר, �80היה בשנות ה' קו פרשת המי '

החלו  הבנות, בנוס0 לקניית ידע בסיסי, כ). דרשות התורניות לבנותע  הקמת המ, �90ה  בשנות–הדתי לאומי 

 .לרכוש השכלה גבוהה באופ מסודר ונורמטיבי
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 . הגבוהה מעצימה את האישיות ואילו ההשכלה, )בכלל המישורי (הידע הבסיסי חיוני לתפקוד היומיומי התקי

, וש הביקורת ויכולת שיקול הדעתמפתחת את ח, נוספי  ההשכלה הגבוהה פותחת ערוצי  למקורות ידע

היכולת לשיקול דעת עצמי והיכולת . איכותיות המביאות לאי תלות כלכלית ומאפשרת מגוו תעסוקות

תחושת הכוח  .לבנות של היו  יש כוחות שלא היו לבנות בעבר. כלכלית נותני  תחושה של כוח לעצמאות

 .היחסי  הראויה בי שני המיני  סת מערכתותפי, תחומי העשיה הרצויי , משפיעה על הדימוי העצמי

 

מכשירה אותה להיות ג   א) היא', תלמידה חכמה'מערכת החינו) הדתית אמנ  אינה מייעדת את הבת להיות 

להרחיב את תחומי הדעת ולממש אות  , ללמוד להיות בעלת רצו ובעלת יכולת: משמע. תלמידה וג  חכמה

 ".הלומד על מנת לעשות"בבחינת 

 

 

 :מקבלי  כעת סימני שאלה, י  ונורמות התנהגות שהיו מוסכמי ערכ

 ?הא  מיקוד היעוד בבית הוא אכ מספק

 ?הא  כל תחומי העשיה החברתית ראויי  להפתח בפני הנשי 

 ?הא  השתתפות בעשיה חברתית גוררת השתתפות בהנהגה חברתית

 ?הא  הפעילות בתחו  החברתי הכללי מקרינה ג  על התחו  הדתי

 ?להיו  מתאימה ג , כזו שהיתה מקובלת בעבר,  מערכת היררכית בי גברי  לנשי הא 

 

 .אלו מקצת מ השאלות שהבנות מתחבטות בה

 .ולא רק הבנות

אי להניח ששינויי  אלו  .שסוגיות אלו משפיעות רק על חינו) הבת ולא נוגעות ג  לחינו) הב, אי להניח

בי א  הוא עמית ללימודי  , משפיעות ג  על האיש לחייה שלה ולאבאורחות חייה של האשה משמעותיות רק 

תוכניות לחינו) לחיי משפחה על שמותיה השוני  ותכניה , א  כ, מדוע .ובי א  הוא ב זוג, או לעבודה

 ?נלמדות כמעט רק בבתי הספר של בנות השוני 

 

המשפחתי ובתחו   בתחו , הדתיבתחו  (מבי הסוגיות הנגזרות מהשינויי  החלי  במעגל חיי האשה 

 .אתייחס כא לסוגיית היעוד הכפול, )החברתי

 :הייתה חלוקה ברורה ביעוד שני המיני , בחברה המסורתית, במש) השני 

   יעודו בחו'�הב

  יעודה פנימה�הבת 

  תרבותי וכלכלי של החברה,  יעודו בפיתוח רוחני�הב

 .י  יעודה בטיפוח הק הביתי וגידול הילד�הבת 

 בתכני הלימוד המובחני , שני המיני  חונכו לקראת יעוד  במסגרות הלימוד השונות

 .ובדמויות ההזדהות שהיו מול 

 

. ביעוד המסודר והמתוח  בפני הבנות יצרה תנועה) ה התורנית וה הכללית(פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה 

השתדלות : י בית הספר"י הבית וה ע"עהמועבר ה  במסר, הנעה זו מתחילה עוד בשלב הלימודי  בתיכו

מטרתה הגדלת סיכויי , תעודת בגרות מצויינת אינה מטרה בפני עצמה. שנית לקראת תעודת בגרות טובה ככל

השקעה אינטנסיבית  ולמעשה להוסי0 עוד שני  של, למקצועות היוקרתיי  באוניברסיטאות ובמכללות הקבלה

ופעילות מחו' לבית בשני  של ראשית הקמת  )לעיתי  תובענית(קה לאחריה באות תעסו. בלימודי  אקדמאי 

 .המשפחה
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שאי בה תגמול חברתי   הקדשה של שנה למטרה�מחד : הקמת המדרשות התורניות הוסיפה פ תורני לסוגיה

 יצירת עוד מוקד התעניינות והזדהות �ומאיד)  ,אלא לימוד לש  שמי , )למשל, נקודות קרדיט לתואר(מוחשי 

ורצו להמשי) ה בלימוד וה בעשיה , )כבר ורכישת מקצוע הקיימי   נוס0 על הקמת המשפחה(ור הבת עב

 .השני  דתית ג  בהמש)

 

. היעוד היחיד עבור הבנות ה למצב בו הבית כבר אינותהרחבת אפיקי השירות הלאומי תרמה ג  היא את תרומ

, ת על יכולתה לעסוק בהצלחה בתחומי  רחבי לב ההתנסות המבורכת בפעילות מגוונת למע החברה מבהירה

אנו , בלי משי , כ) .בעיסוקי  אלו ועל החשיבות הרבה שלה  לחברה כולה על הסיפוק האישי הרב שיש

 :מעתה יש לכ שני יעודי : אומרי  לבנותינו

  לטפח את הק המשפחתי,  כמו לדורות הקודמי �הראשו

היעוד הכפול  .ולרווחת החברה  את הפוטנציאל האנושי לרווחתכלממש, ללמוד ולהתפתח,  כמו לבני �השני 

 .שאנו מייעדי  לבנותינו גובה מחיר

את  .היכולת לעמוד בשניה  או תחת התסכול של אי, או תחת העומס של שני היעודי : חלק כורעות, הבנות

 התמודדות היא חזרה דר) אחת של .התערערות מוסד המשפחה בחברה הכללית נית לשיי) בחלקה לכפילות זו

 .ולשיטת חלק מאתנו ג  אינו רצוי ,דבר זה אינו נראה אפשרי. ליעוד הנפרד המסורתי

 :דר) שניה של התמודדות היא הבנה מודעת של השינויי  והיערכות לקראת 

 .הפיכת היעוד הכפול של הבנות לגלוי. 1

 . החלת הכפילות ג  לגבי הבני .2

 . מיחס היררכי ליחס סימטרי�שינוי ביחסי  שבי המיני  . 3

 .קיומ  של סולמות הערכה נוספי . 4

 

 הפיכת היעוד הכפול של הבנות לגלוי
 

בצד הקשיי  יש להראות  .אמירה גלויה של המסר יש בה מימד של הכנה לקראת המורכבות ולקראת הקשיי 

ימי  מסייעי  בבחינת דיוני  מקד. בית ועבודה את היתרונות האישיי  והחברתיי  הנובעי  מהשילוב של

האמירה על חשיבות המשפחה ועל הכרח הנתינה והויתור אינ  נתפסי   .סדרי עדיפויות לאור) ציר הזמ

הדעת  הצור) להכניס את הגור  המשפחתי בטווח שיקולי: כהעמדה של ערכי  שמשמע  אלא, כהטפה

 .בבחירת מקצוע ואפיק תעסוקה

 

 החלת הכפילות ג� לגבי הבני�
 

לחינו) הבני  בדבר . פני  הפניית משאבי  גבריי  כלפי, במקביל, משאבי  נשיי  כלפי חו' מחייבתהפניית 

ראיית הבית כאתגר משמעותי שיש להשקיע בו זמ  יש להוסי0 ג  את, חשיבות לימוד התורה ורכישת מקצוע

הרי , לתרו  לחברהלפני כמה עשורי  היה ביכולתה של הבת ללמוד ולהשכיל ו א  החידוש. ומשאבי  אישיי 

האחריות לטיפול  .ולהצליח בכ), ביכולתו של הב להשקיע בבית ובגידול ילדיו, הנוס0 צרי) להיות המסר

ולא אחריות של האשה , לאופיו ועיסוקיו בהתא , בילדי  ולתחזוקת הבית תהיה אחריות משותפת של הזוג

אומר . ויחול על האב והא  כאחד' ורות וקריירהה'שיוחל0 בביטוי  מ הראוי' אמהות וקריירה': הביטוי. בלבד

שות0 לה   זכאית לצפות מבעלה שיהיה, אשה העובדת מחו' לביתה במשרה מלאה: "אריאל על כ) הרב יעקב

. לפי יכולתו של כל אחד מה , הזוג העול צרי) להיות מוטל על כתפי שני בני. ובגידול הילדי , במלאכות הבית

א) , וא  הוא עובד יותר ממנה העול מוטל עליה יותר, הבית יותר עליו מוטל עול, א  האשה עובדת יותר מהבעל
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להרחבת  אלא, בדברי  אלו אי הכוונה להחלפת תפקידי ). 2' מס, מסכת משפחה." (משות0 בכל מצב העול

 .תפקידי 

 

 וההשתלבות ההתבגרות הנכונות של שני בני הזוג להרחבת התפקידי  וליצירת חפיפה ביניה  נרכשת במהל)

לסוגיה זו של חפיפת התפקידי  ישנה השלכה ג  על  .ותפקידה של מערכת החינו) לסייע בכ), בחברה הבוגרת

היה ברור מה על הילדה לעשות בכדי , התפקידי  היתה מוגדרת ומתוחמת כאשר חלוקת. חינו) הילדי 

המיני  כבר אי  לגיטימית לשניע  הרחבת הפעילות ה. כאשה ומה על הילד לעשות בכדי שיחשב כאיש שתחשב

 ?עושי  הכל א  שניה , מה פירוש להיות להיות אבא או אמא. תשובה ברורה

 .אלו סוגיות שמערכת החינו) חייבת להתמודד עמה

 

 

  מיחס היררכי ליחס סימטרי�שינוי ביחסי� שבי� המיני� 
 

, המפרנס היחיד או העיקרי ,ה שני האיש היה מבוגר בכמ: הדפוס ההיררכי שבי המיני  היה הדפוס המקובל

המנהל , הרופא והאחות: בעל המעמד הגבוה ג  במשפחה וג  בקשרי עבודה האיש היה. המשכיל יותר

 .ותחושת ודאות זו הקנתה הרגלי  ובטחו, ברור מעמדו היחסי לכל צד היה. הקצי והפקידה, והמזכירה

 

בלימודי  תורניי  וכניסת  השתתפות נשי , גבוהההשוואה מספרית של לומדות ולומדי  במוסדות להשכלה 

אפשר שהיא , יתכ והיא המשכילה יותר, בחיי הזוג :נשי  למקצועות שנחשבו גבריי  יצרו אפשרויות של שינוי

בחיי החברה נית למצוא נשי  ). ולסלוי' מחקר רי'(עצמה כדתית יותר  אולי היא מעריכה, מרויחה יותר

 .רי  כפופי  לה מנהלתיתושליטה כשגב בעמדת ניהול

 

והטמעה של השינויי   יש למערכת החינו) תפקיד חשוב בהבנה, לאחר שני  רבות של מבנה חברתי היררכי

 :החברתיי  ובהכנה לקראת 

 ?כיצד יחול השינוי ללא תחושת אובד

 ?כיצד יקבלו שני המיני  את הרחבת הגדרת הזהות המינית

 ?תו משכיל או מרוויח פחות מאשתוכיצד איש לא ירגיש מאויי  ג  בהיו

 ?כיצד אשה לא תחוש שאיבדה את נשיותה ע  כניסתה לתפקיד הנחשב גברי

 ?כיצד יתקבל בית בו האשה תקבע את הנורמה הדתית

 ?שוויונית כיצד נית להמיר זוגיות המושתתת על ראש משפחה אחד בזוגיות המושתתת על ראיה

 ?מראש כאשר אי חלוקת כוח מוגדרת וברורה', עיניי בגובה ה'כיצד נית לנהל דיאלוג פורה 

 

 קיומ� של סולמות הערכה נוספי�
 

או הכנסה \עיסוק יוקרתי ו אחד המדדי  העיקריי  להערכה חברתית וממנה לתחושת סיפוק אישית הוא, כיו 

ות מקצוע. הבאי  בחלק  על חשבו השקעת  בבית שניה  דורשי  השקעת זמ ומשאבי  אישיי . גבוהה

 יתומי'הביטוי . א) ההתקדמות בה  כרוכה בעבודה ללא חשבו שעות, ומוערכי  מאד מבוקשי ' טק�הי'ה

האמא (בלעדי לאושר  המצב בו הכס0 או היוקרה הינ  המדד הכמעט. לא בא לעול  ללא כיסוי' טק�ההי

לימוד , ניות נפשיתפ: ובה , הערכה נוספי  פיתוח  של סולמות. מ הראוי שישתנה) היהודיה והב הרופא

ויקלו על נשי  וגברי  , יסננו מ המרו' לקריירה את שאינ  רוצי  �תרומה לחברה , טיפוח המשפחה, לשמו

להיות   אשה שדחתה התקדמות מקצועית כדי. מזמנ  ומרצ  למשפחה ללא תחושת החמצה כאחד להקדיש
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יהיו יותר מפויסי  ע  , בעיסוקה תחאו איש שדחה התקדמות מקצועית כדי לאפשר לאשתו להתפ, יותר בבית

 .בחירת 

 

לנו אפשרויות שלא היו  חברת השפע החומרית והרוחנית בה אנו חיי  מציעה".  מרבה דאגה�מרבה נכסי  "

מערכת החינו) יכולה לסייע בהפיכת הדאגה  .ראשית הדר) בדאגה על שאבד ובחרדה ממה שיהיה. בעבר

 .לרווחה

 

 

  היו �חינו) יחד 

 

 קמשה מונ

 

 ד"תשכקי' �אביב, ו"דעות כ

 

 של") חינו) מעורב("המחבר סוקר את העמדות החינוכיות באשר לחינו) יחד : תמצית

 .ומגיע למסקנה כי ראוי להפריד בי בני  לבנות במוסדות החינו), בני  ובנות

 

 

 התוכ

 

  טענות מצדדי החנו) המעורב.1

 .יחד� טענות שוללי חנו).2

 .יחד מוצלח�חנו) תנאי  אופטימליי  ל.3

 .יחד בתנאי תרבות ומסורת שוני � הבעיתיות של חנו).4

 . החנו) המעורב בהלכה.5

 . חנו) מעורב במציאותנו החנוכית.6

 .ברור הטענות החיוביות והשליליות.      א

 .יחד�קיו  תנאי  אופטימליי  לחינו).      ב

 .התחשבות במסורת ובתרבות של אר' המוצא.      ג

 ..  השקפת היהדות.     ד

 .מסקנות.7

 

 

לאחר . ומחיביה שעוררה בשעתה פולמוס כה נרגש וחרי0 בי שולליה, אי כקואדוקאציה בעיה בחינו)"

: האחרונות חל שינוי בעמדות ובשלשי  השני ,  נד  הוויכוח שהצטיי בשעתו בערנות מרובה1930

ולמעשה עולה והול) , בעות בקול רפהשה מו או, בקורת הקואדוקאציה וההתנגדות לה נעלמו לגמרי

השומר "מכריז מר שמואל גול מהמחנכי  הוותיקי  של   כ)�, "מספר המוסדות הקואדוקאציוניי 

 ".הצעיר
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המשפט השני הוא  א),  הוכוח בי המחיבי  והשוללי  היה חרי0 וממוש)�יש להסכי  למשפט הראשו , אכ

.  מעורבי 25.000לעומת , יסודיי  נפרדי   בתי ספר� 44.000ו בצרפת כ הי1939בשנת . בשגגה או בזדו, הטעייה

 בתי ספר יהודיי  6700, בבלגיה. תיכוניי  היו מעורבי  רק שני בתי ספר. רק פנימיה אחת היתה מעורבת

 כל בתי.  מעורבי � 1000 בתי ספר יסודיי  פרטי  היו נפרדי  וכ2500, מעורבי  � 1450ו, צבוריי  היו נפרדי 

 .ואטו כי רוכלא ליחשיב וליזול כל הארצות, התיכוניי  היו נפרדי  ספר

 

היא . מדעי יסודי ולעול  לא נחקרה השאלה באופ, שהויכוח עוד נמצא בעצומו, דמנט'  כותבת הגב1955בשנת 

) קואדוקציה(יחד �והשוללי  של חנו) פ נתוני  מדעיי  כי המחייבי "שקשה להכריע בנושא זה רק ע, מדגישה

אשר העלה נושא נכבד זה לדיו , יבור) המרכז לחנו) הדתי משו  כ). מתבססי  על השקפות ואמונות מנוגדות

 .שהתקיי  בחנוכה השתא בירושלי  צבורי בכנוס על חנו) הבת

 

ולמסור עיקרי  שיש לקצר, ומטבע פתיחה כעי זו, נתכבדתי לפתוח סמפוזיו על חנו) הבת בחברה מעורבת

שהשמעתי אות  באותו מעמד  רעיונות חשתי חובה לפתח ולבסס יותר כמה . ראשי פרקי  בלבדדברי  בצורת 

כשלא , שחטאתי להלכה, אלה טענו. מחוגי  שוני  מה עוד שנמתחה על דברי בקורת, בצורה מקוטעת בלבד

 .יחד בכלל�ואלה שללו טענותי נגד חנו), פסקיה הברורי  יחד על�רציתי לבסס התנגדותי לחנו)

 

 . להציג עצמי� במקרה יוצא מ זה �שחייב אני , ראה לינ

 

. ישראל בגרמניה מ היה ראש המועצה של הקהילה הנפרדת בקל ומראשי צעירי אגודת"ל הכ"אבי מורי זצ

וכל הכתות היו ,  שני 11 בקרתי בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכוני של הקהילה הנפרדת הזאת במש)

באר' . ושתיה היו תנועות נוער מעורבות אחרי פלוג התנועות" נוער אגודתי" ו"עזרא"הייתי חני) . מעורבות

ומעול  לא מחה אחד מרבותי , המעורבת" עזרא"תנועת  חברו ובאותו הזמ הייתי ממדריכי�למדתי בישיבת

 .נגד פעולותי בארגו מעורב

 

בסמנריוני  " עזרא" שיי  שלהיחד אלא הייתי אחד המרצי  הרא�עד לפני זמ קצר לא רק חייבתי את חנו)

יחד כיו  �התנגדותי לחנו). מגבלותיה וחיוביה על, יחד�בחנו)" עזרא"למדריכי  והוטל עלי להסביר את שיטת 

אלא היא פרי המציאות , )אבא או ממקור מחצבתי החנוכי מבית(לא מתו) מסורת חנוכית , אפוא, נובעת

תוצאות החנו) של מסגרות חנוכיות נפרדות ומעורבות מסקנה מהשוואת  היא. החנוכית הישראלית הנוכחית

 .כי אי בידי חומר סטאטיסטי משווה א , שהנני עד לה

 

סובייקטיבית  על פי התרשמות, ואמנ  יהיה זו משו  פזיזות וחוסר זהירות להציג מסקנות בנושא נכבד זה

התאוריה החנוכית שהתגבשה  דעל יסו, בלי לנסות לחדור לתו) תסבכת בעיה חינוכית מפורסמת זאת, בלבד

כל עוד לא בדקנו , להכריע לחיוב או לשלילה לא ייתכ. ולאור מקורות היהדות מאיד) גיסא, מחד גיסא

לא נרשה לעצמנו , שקולינו יקרבו אותנו להכרעה זו או אחרת ג  א , יחד�יתרונותיו וחסרונותיו של חנו)

ג  לא נוכל .  תחת שבט הביקורת של מקורות היהדותלהעביר את דעתנו, אפוא ,לפסוק נגד ההלכה ונצטר)

של  אלא ננסה ג  להכיר את המציאות החנוכית המיוחדת, בתאוריה חנוכית ובדעת היהדות בלבד להסתפק

 .תקופתנו ולהוכח מה מתחייב ממנה לגבי שאלת החנו) המעורב

 

 טענות מצדדי החנו! המעורב. 1
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בתחו  , ההדדית בתחו  ההשפעה: יחד�  בה  יש יתרו לחנו)האנציקלופדיה החנוכית מתארת ארבעה תחומי

המעלות העיקריות שמנו חכמי החנו)  אנסה להציג את. ובתחו  החנו) המיני, בתחו  עצוב האישיות, הכתה

 :יחד�בחינו)

אוביקט רחוק  הבת איננה, לב: "מנהל המחקר החנוכי באנגליה, ר וול"או כדברי ד, הכרת המי השני. א

 ".מבריק הב איננו לא חיה פרימיטיבית ולא אביר רומנטי בשריו, לבת. ומסתורי

 .המעורב בויקרסדור0 אשר נהל את המוסד, זו דעתו של גוסטב ויניק. יחד מונע הומוסכסואליות�חנו). ב

מפרה מתבטלת או  תו) מגע רוחני; בגיל ההתבגרות קיימת המתיחות בכל אופ. בטול המתיחות המינית. ג

 .נחלשת המתיחותלפחות 

 .יחד מאפשר פתוח חיי חברה יותר שלמי  ואורגניי �חנו). ד

 .והמשמעת טובה יותר, יחד�היחסי  בי התלמידי  בבית הספר טובי  יותר בחנו). ה

 .היחד עושה את הבני  ליותר גבריי  ואת הנשי  ליותר נשיות�חנו). ו

 .הזוג ל הכרה יסודית הדדית של בניי מת אפשרות ש"היחד תור  לנשואי  מאושרי  ע�חנו). ז

 

השאלה , לדעתי). קואינסטורקציה( ולא אעסק פה בשאלות הלמוד המשות0, בודאי לא מציתי את כל היתרונות

בהוראה משותפת מסכימי  שלא כל מקצוע יילמד  המצדדי . היא הקובעת, החנוכית ולא שאלת ההוראה

בתחומי התענינות סגוליי  . בטיב האינטליגנציהבהבדלי    ויש להתחשב� למשל התעמלות �במשות0 

א  נגבש דעת חיובית לעצ  החנו) . לתפקידי  השוני  של האיש והאשה בחיי  ובדרישות להכשרה מיוחדת

 .אינני רואה בעיא מיוחדת בשאלת ההוראה המשותפת ,המשות0

 

 יחד�טענות שוללי חנו!. 2

  

 .  שג  המחייבי  מתנגדי  לה יחד עלול להביא ליחסי  מיניי  מוקדמי�חנו). א

 .בריאה בי בלתי שווי  בתחומי הלמודי  והחברה�יחד גור  להתחרות בלתי�חנו). ב

 .ומסיח דעת מ הלמודי , יחד יוצר חוסר מנוחה ומתיחות נפשית�חנו). ג

 בנגוד לטבע  ובנגוד למטרה חנוכית, יחד מביא לידי השוואת תכונות שני המיני �חנו). ד

 .חנ) כל מי בהתא  לתכונותיו וליעודו המיוחד בחיי המחייבת ל

 יחד מקשה על פתרו תסבי) הסרוס של הבת מכיו�שחנו), הפסיכואנליזה סבורה. ה

 איננו מוצא בה, החייב לשת0 בפעילויותיו הגבריות את הבת, והב. שהיא בהתחרות ע  הב

 .סובלימציה

 .ואי  מאושרי יחד מביא לידי אדישות מינית ומונע נש�חנו). ו

 .יחד�הנמנעת מה  בחנו), הבני  והבנות רוצי  בפרטיות. ז

 

 יחד מוצלח�תנאי� אופטימליי� לחנו!. 3

 

כאלה שהקיפו אותה  ובי תומכיה הנלהבי  ישנ , ג  המצדדי  בשיטת חינו) זאת אינ  מתעלמי  מסכנותיה

בכל אופ קיומ  נראה .Conditio sine  qua nonא  כל התנאי  הנזכרי  בה  , אינני בטוח. בסייגי  שוני 

 :רשומי  והרי ה , למצדדי השיטה כמבטיח הצלחה ומונע סכנות

 .החברות המעורבות ידריכו את, שאינ  סובלי  בעצמ  ממצוקה מינית, רק מורי  ומדריכי  מאוזני . א

 .נזק אערוב המיני  באמצע גיל ההתבגרות יבי. יחד בגיל מוקד  ביותר�יש להתחיל בחנו). ב

 וקיי  פחות חשש שיגיעו, יחד�חניכי  מבית טוב ומאושר מצליחי  יותר בחנו). ג

 .בנסויה  המיניי  מעבר לגדר המותר
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 .יחד ללא סכו רב�אקלי  לא ח  ביותר מאפשר חנו). ד

 מאכלי  ומשקאות, ספרות קלוקלת, י סרטי  פורנוגרפיי "יש למנוע גרוי  מיניי  ע. ה

 .מוזיקה ארוטית וקוסמטיקה, המעוררי  את היצר

 .מספר הבני  והבנות במוסד צרי) להיות דומה. ו

 

 יחד בתנאי תרבות ומסורת שוני��הבעיתיות של חנו!. 4

 

וסוציולוגיי   תנאי  אנתרופולוגיי . שאלות חנוכיות אינ יכולות לזכות לפתרונות אחידי  בכל אתר ואתר

כפית , ושבטי  ועדות ומהווי חייה   התעלמות ממסורת עמי .שוני  עשויי  להכריע בבחירת שיטות חנוכיות

נידונה מראש , שוני  לחלוטי על עמי  וחברות אחרי  דרכי  חנוכיות שצמחו על רקע מנהגי  ואורח חיי 

ללא , יחד�וכוח תיאורטי על מעלות ומגרעות חנו). תודעה ונפש, בשר ד  לכשלו כי החנו) חומרו ולבניו ה  בני

 .הוא חסר תועלת, אשר בה חנו) זה צרי) להתבצע, מסוימת ברההתחשבות בח

אלא , או שלילה יחד מבחינה עיונית חיוב�הא  חנו), ודאי שבמדינת קבו' גלויות עלינו לא רק לשאול עצמנו

 .החנוכיות עלינו לבדוק את התאוריה לנוכח המציאות החברתית של העדות ומסורותיה

סמוא ובאלי אשר  רט מיד מתארת את בעיות התפיסה המינית של אנשימרג' האנתרופולוגית המפורסמת גב

ותשומת לב  לגופי בניה  ובנותיה   ההורי  מרכזי  אהבת (דוקא מכיו שהמומנט המיני מודגש מאד 

מיני בצעירות  עד אשר ה  די מבוגרי  לאהוב �דו דוקא משו  כ) הילדי  נסוגי  מכל מגע, )וליעוד  המיני

. בריאה בחנו) היחד ובחנו) המיני� נוצרה אוירה בלתי�היא כותבת  ג  בארצות הברית. שותולקיי  יחסי אי

יחד . בר  אוי לבת שתהרה ללא נשואי , נוער להתנהגות חפשית בהחלט בתחו  המיני המבוגרי  מעודדי  בני

ה את החברה מאשימ היא. זאת מתנגדת החברה להפלות מלאכותיות ולמסירת אינפורמציה על מניעת הריו ע 

היא טוענת שלמרות זאת לא עלה  ,אמנ . המביאה את נוער במבוכה, האמריקאית בגישה בלתי הגיונית זו

שבאנגליה מספר הלידות מחו' לנישואי עלה  א) קראתי.  השני  האחרונות� 25מספר ההריונות בהרבה ב

 .בהרבה בשני  האחרונות

 

דבריה שלא . המזרח קורת קשה על חנו) היחד לגבי עדותב, בבקורה באר', מיד' נאמנה לשיטתה מתחה הגב

שב עדות , משמעות . אל תגעו: לבני  ואומרי , את  חושפי  את הבנות: צוטטו באזני כ), שמעתי  מפיה

א  יתרח' ע  בת ילמד היתר . נוער�אירופה ותנועות�מערב המזרח אינו אמו על יחסי ידידות רומנטיי  נוסח

פויירשטי ומר רישל מעלי  סברא כעי זו ומפקפקי  א  אמנ  מותר ורצוי להגביר  מר. לעצמו ג  למגע מלא

לחנו)  הביע את התנגדותו, ב העדה הכורדית, אב אחד. היחסי  בי המיני  בי ילדי צפו אפריקא את חופש

הרי ג  . לויודעי  את הכ אינני יכול לסמו) על הילדי  שהרי ה  רואי  מה שאבא עושה: מעורב במלי  אלה

, וצניעות  או חוסר צניעות  של ההורי  ,המאוכלס ילדי , התנאי  הפיסיי  השוררי  בבית הצר והצפו0

 .היחד לשלילה�היכולי  להכריע את שאלת חנו) ה  גורמי , בעקבות תנאי  חיצוניי  או מסורתיי 

 

פרי , חפשית יותר שיטהב, שהיתה נהוגה בארצות מוצא  של הילדי , החלפת שיטת חנו) אחת, יותר מזה

הילדי  ולעקור מלב  את בטחונ   עלולה לגרו  לפריקת עול ולמבוכה נפשית בקרב, התרבות האירופאית

 תוצאות מעבר זה בתחו  המשמעת בבית הספר. העצמי

 

כוח  יפה לגבי  דבריו אלה. אשר בילה זמ רב בכפר המאוכלס בני עדות המזרח, י מר אוריאל סימו"תוארו ע

להוליד הפקרות וחוסר רסו  מיני חופשי עלול� המעבר מחנו) חד מיני במסגרת סמכותית לחנו) דו�נו נושא

הא  מעבר פתאומי . התחנכו מיד בחברה מעורבת בתימ ג  בשבת לא הלכו הבנות לבית הכנסת ובאר'. עצמי

 ?זה עשוי לעבור ללא קשיי  וסכנות
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הכרוכות בבטול שיטת   ו עלינו לקבל על עצמנו את הסכנותשלמע הגשמת האידיאלי  של חברתנ, שמא יגידו

לא כ דעתו של . גוטיי' כ) דעתו של פרופ .החנוכית ובכפית שיטתנו החנוכית על בני העליות מארצות האיסל 

את הנחשלות . באורח חייה  לבי תכונות נחשלות "ראשוניות"המבחי בי תכונות , א סימ"ע' פרופ

א  , אינני בטוח. הראשוניות יש לשמור על מנת להעלותה במידת האפשר בטל א) אתשבפרימיטיביות יש ל

 ונדמה שג  הוא מכיר בקושי להפריד, את שיטת  החנוכית הנפרדת לנחשלות או לראשוניות סימ מייחס' פרופ

 כה מטרות חנוכיות א  החנו) המעורב מוביל להשגי  חנוכיי  כה חשובי  ומקד , השאלה היא. בי הדברי 

מה ה המטרות של החנו) המעורב  ,עוד נשוב ונדו בכ). שהוותור עליו ועל יעדו מנציח את הנחשלות, נכבדות

היחד אצל עדות המזרח גבוה יותר והסכוי שיקד  �חנו) שהמחיר שידרש, ברור לנו לאור האמור לעיל. כיו 

אשר החנו) המעורב בחברות הנוער של מעטי  ביותר ה  בני עדות המזרח  .זעו  יותר, אותנו למטרות רצויות

הפלס  ,אפוא, לו היה. השריש בה  את האידיאל הקבוצי עד כדי חשול רצונ  להצטר0 להתיישבות עלית הנוער

 .לגבי בני עדות המזרח הרי יטה לשלילה, בי החיוב והשלילה מאוז ביחס לחנו) המעורב בחברות אירופאיות

 

, נצטר) אפוא ,ולא נצדד בארגוני נוער ובתי ספר נפרדי  לבני עדות שונותשכולנו דוגלי  במזוג גלויות , אנו

ה  ולא הוריה  הסכינו לו  שלא, יחד על אלה�לשקול את מדת ההשפעה של חנו), בבואנו להכריע בשאלה

 .והוא מנוגד בהחלט למסורת  החנוכית, מעוד 

 

 החנו! המעורב בהלכה. 5

 

להעמיד שוטרי   ד"חייבי  בי: "  פוסק"הרמב. מעול  על היהדותיחד לא היה מקובל �אי כל ספק שהחנו)

יתקבצו לאכול ולשתות ש  אנשי   שיהיו מסבבי ומחפשי  בגנות ובפרדסי  ועל הנהרות כדי שלא, ברגלי 

שלא יתערבו אנשי  ונשי  בבתיה  לשמחה ולא  ונשי  ויבואו לידי עברה וכ יזהירו בדבר זה לכל הע  כדי

" מגיד משנה"כמקור לדי זה מציי ה). א"הלכה כ' פרק ו, ט"הלכות יו( ".מא יבואו לידי עבירהש, ימשכו ביי

רעוע של ימות השנה לייחוד ולעבירה ימות הרגל : י"ומפרש רש, סקבא דשתא רגלא, אבי אמר: את הגמרא

שאוכלי   וכי: אול  הערו) מפרש, ונותני  ונושאי  זה ע  זה, קבוצת אנשי  ונשי  לשמוע דרשה שיש

  "די זה כלשונו של הרמב וכ נפסק). א"קידושי פ(ושותי  ובטלי  ממלאכת  מתייחדי  ובאי  לידי עבירה 

תמיד להזהיר ולמחות מי שיש בידו אלא  הנה באמת דבר זה חיוב: ומפרש בעל משנה ברורה, בשולח ערו)

, שבי בחג ובי בחול, הנה נתברר). ב"ק כ"סובמשנה ברורה  'סעי0 ד, ט"ח תקכ"או(שברגל מצוי הקלקול ביותר 

ואי לטעו שש  מדובר באשת . בטלה ממלאכה יש להמנע מחברה מעורבת בי בזמ למוד משות0 ובי בזמ

 כדי למנוע התערבות נשי  וגברי . וכל אסורי ערוה חלי  ג  על פנויות, לכל פנויה יש די נידה כי כיו  ג , איש

מצאו היתר לכ)  ,ולמרות שאסור לשנות את תכנית הבני של בית המקדש, ית המקדשבנו גזוזטרא מיוחדת בב

) גדר בישראל שלא יבואו לידי קלקול שצרי) להבדיל אנשי  מנשי  ולעשות: י מפרש"ורש, :א"סוכה נ. (בפסוק

 ).'א סעי0 א"אב העזר סימ כ(מהנשי  מאד מאד  צרי) אד  להתרחק: ברור הוא פסק דינו של המחבר

 

, לבני  ולבנות תקופת הגלות עד לזמ האמנציפציה לא מצאתי תקדי  לבית ספר משות�0תולדות�בכל ספרי

ילדי  וילדות , במחול לבד תשמח בתולה, אל תערב בני  ובנות פ יחטאו: ספר חסידי  מצהיר בפירוש

  .ילדי  לבד וילדות לבד, משחקי  ברחובותיה

 

אינו , חמש בתולות מי שמחזיק בחדר שלו: "נאמר,  תקנות יותר קדומותהבנויות על, בתקנות קהלת ניקלשבורג

בי ילדי  שמרגילי  אות  לדבר  שאי ללמד בנות: יעקב עמדי' וכ כותב ר". רשאי ללמד חומש ע  נערי 

 .זכרי  ונקבות בבית אחד אפרי  חיות המוסי0 שלא ילמדו' וכ) ג  דעתו של ר. עבירה
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ורוח חכמי  היתה  ,א  אמנ  למדו בני  ובנות יחד, הרב אס0 מעוררת את הספקרק תשובה אחת בספרו של 

 .יחד�להיתר חנו) ואי להסתמ) עליה כמקור, אמנ  משמעותה אינה ברורה. נוחה מה 

�ולהעלות שאלת חנו) אי) נוכל להוסי0, בסגנו אחד ובשפה אחת מדברי , כשכל המקורות היהודי  האלה

, וגדולי התורה נגדו, לטובת החנו) המעורב  יהיו כל מחנכי עול  בכ0 מאזני  אחדשא , הלא ברור הוא? היחד

, יחד בקהלות נפרדות חרדיות בגרמניה�בכל זאת התקיי  חנו) !שהכ0 השני תכריע לחלוטי את הכ0 הראשונה

ישראל ולא פועלי אגודת ישראל חברות מעורבות של רווקי  ורווקות לעיני כל גדולי  בכל זאת התקיימו בקבוצי

בקבוצי  לא  והרי. אלא ג  עמדו לימי הקבוצי  האלה בסעד מוסרי ואפילו בתמיכה חמרית, מחו רק שלא

התורה עודדו אות  וחזקו   ובכל זאת רוב גדולי�כי הכתות היו מעורבות ,  ג  בזה�יחד �מדובר רק בחנו)

 החנו) המעורב של היהדות �בלבד אלו  עובדות. שמע מינא דניחא להו, בקרו בה  לפעמי  קרובות, אות 

 מוכיחות שאי להכריע להלכה כי �) אפילו אגודאי ( החרדית במערב אירופה והחברה המעורבת בקבוצי 

 .יחד אסור בכל התנאי  והמסבות�חנו)

 

�אשכנז התירו חנו) שגדולי, הוא מקדי  ואומר". שרידי אש"בספרו , א"על מדוכה זו ישב הרב ויינברג שליט

וה  הצליחו , את הנוער מסכנת שמד וכל כוונת  היתה להציל,  היו בקיאי  ומומחי  בחכמת החנו)יחד ה 

מה שלא עלה , בעלי יראת שמי  והשכלה חילונית כאחד ולהקי  דורות שלמי  של, לקרבו לתורה ויראת שמי 

ע הילדסהיימר "צ ר"ל ראה אי) מרצה הגה"ישראל סלנטר זצ' שר, מוסר הוא. בידי גדולי גאוני ליטא ופולי

וודאי , א  יבוא מי מרבני ליטא להנהיג כ בעדתו, לפני נשי  צעירות ובתולות ואמר )"ל שעורי  בתנ"זצ

בצרפת  .עזריאל הילדסהיימר' צ ר"מ הלואי שיהיה חלקי בג עד ע  הגה"מ, וכ הדי, אותו מכהונתו יעבירו

ומשו  כ) ארגו מעורב צור)  ,התערובת�הטמעה ונשואי, הוא רואה בחנו) מעורב תריס בפני מגפת ההתבוללות

יעיי , והרוצה לעמוד על בסוס ההיתר כ הוא מבאר את היסודות ההלכתיי  להיתר זה"אח. חיוני הוא

 .בתשובתו

 

ועל זה אנו : התוספות ועל זה כותבי , הכל לש  שמי : יסוד גדול להיתר בתחו  זה משמשי  דברי שמואל

: א המובאי  בתשובת הרב ויינברג"הריטב וכ) דברי, )ב"קידושי פ. (שתמשי  בנשי סומכי  השתא שאנו מ

א  ראוי לו לעשות הרחקה ליצרו עושה , שאד  מכיר עצמו שהכל לפי, וכ הילכתא, הכל לפי דעת יראת שמי 

ל מותר לו וא  מכיר עצמו שיצרו נכנע וכפו0 לו ואי מעלה טינא כל, של אשה אפילו להסתכל בבגדי  צבעוניי 

) לקידושי סו0 פירושו(והוא מוכיח דבריו מגמרות אחדות . ע  האשה ולשאל בשלו  אשת איש להסתכל ולדבר

אביי מספר שהל) : א"הריטב כיהודה ועוד לקרא מותר ג  לי להוסי0 שתי ראיות מהגמרא לעיקרו של, ואולי

ואמרו זה , בסו0 נפרדו,  אות  מאסורלהפריש , שהלכו יחדיו כברת דר)� לא בעל ואשתו �אחרי איש ואשה 

אלו היינו יכולי  ליל) בדר) אחד היה נעי  צוות שלנו  :י"רש  ובפירוש–אורחי רחיקי וצוותיא בסימא : לזו

מהגמרא . י הצותא"כ בעינינו ע"הלכנו דר) רחוקה ושלא היה הדר) רחוק כ :א מפרש"והמהרש.) ב"סוכה נ(

יחד  ששוחחו, אבל נראה שאי כל טענות כלפי האיש והאשה, תגבר יצרושאביי מאשי  עצמו בה ,נראה בעליל

בשוקא כבר שית  נהירנא כד הוו מטיילי טליא טלייתא: יוחנ' וכ אנו שומעי  מר, כדי להנעי  את הדר)

 ל שנתקלקלו הדורות "ר :א"המהרש אמנ  מפרש, :)א"בבא בתרא צ(עשרה וכבר שב עשרה ולא הוו חטאי

  .ח לחופה"כי ב י ,ח"שלא נזכר גיל י, והוא מוסי0, מיו  ליו מימי החורב

, הקפידו על הפרדה שבחופות ומסבות לעול  לא, והרב ויינברג מעיר, הרי עצ  החברה המעורבת איננה אסורה

 .א"ואולי כל זה בנוי על סברת הריטב

 

ל לרווק "אסרו חז הנה. א"וייתכ שמקור  באותה התיזה של הריטב, בכלל בתחו  זה רבו הנוהגי  השוני 

סעי0 , ב"אב העזר סימ כ(ערו)  וכ נפסק בשולח, )קידושי משנה אחרונה(ללמד ילדי  וזו משנה מפורשת 

ישנ  שמבססי  את ההיתר על כ) שאי . ילדי  שרווקי  מלמדי , ג  בחנו) העצמאי, היו  זה מקובל). 'כ
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שמלשו המחבר משמע ,  בבית שמואל מובא בש  הפרישהאמנ  .כי בתי ספר נמצאי  בתו) עיר, היו  ייחוד

ג  בימי הביני  הקפידו לפעמי  על אסור זה ולעומת זה . המביאות את הילדי  שהרווק מתגרה באמהות

המתירה  אמנ  כבר מצאנו תשובה. שאשה לא תלמד קטני , ל"בסעי0 הנ, כ פוסק המחבר. הקפידו אחרי  לא

דר) חבה רק כוונתו לש   א דכל שאינו עושה"וי: א לגבי עני קרוב"וסק הרמואכ פ, ואי היא היחידה, זאת

ש  מביא הבית שמואל ). ה"בהג' סעי0 ה ,א"אב העזר סימ כ(לכ נהגו להקל בדברי  אלה , שמי  מותר

, ח שמתיר"שמתנגד ודעת הב, ל"והוא מביא דעת הרש ,שנהגו אפילו לרקד ע  הכלה כדי לחבבה על החת

 .והיכא דלא נהגו אסורא איכא, נהגו דהיכא דנהגו: חוקק מוסי0והחלקת מ

 

כמוב פרט לאסור  ,לש  שמי  התירו דברי  שלכאורה ה  אסורי  בתחו  המגע בי המיני : כללא דמילתא

אי . ועל כ) עוד נדו, שלשה דברי  אלה והרוצה להתיר חייב לבדק, בכוונה ובמטרה, הדבר תלוי במנהג. יחוד

אבל מותר להיתלות באיל גדול כהרב ויינברג , ו"מעול  ח ולא עלה על דעתי דבר זה, לפסוק הלכהאני זכאי 

ואת המסגרות בה קוימו חברות , בגרמניה ובאר' שגדולינו לא מחו בה  א ובנוהגי  שהכרתי אות "שליט

 ה  בססו גדולינוכל ברורי מקורות ההלכה באו רק כדי לחפש אחר היסודות עלי. עודדו אות שה , מעורבות

ששאלו בעצתו  "עזרא"ל עודד מדריכי "החזו איש זצ" (עזרא"בגרמניה ובאר' את יחס  החיובי ה לתנועת 

וה אפילו לקבוצי אגודת  )לכ) ויש עדי , ולו מכיו שראה בכ) את הרע במעוטו, להמשי) לפעול במסגרת זו

 חנו) מעורב בשעת הדחק ובה  7ג  מעבר לגיל   בה  קיי, וללמד זכות על בתי ספר של אגודת ישראל, ישראל

 .הכל לש  שמי : הוא בכוונה התנאי לכל היתר. מלמדי  רווקי  ורווקות

 

 חנו! מעורב במציאותנו החנוכית. 6

 

טענות המחייבי   נבדוק את. היחד היו �יש לחייב את חנו), א  לאור כל ההנחות שקבענו, נחזי אנ, עתה

נשקל א  מזוג , האופטימליי  לחנו) כזה נראה א  קיימי  התנאי ,  המיוחדתוהשוללי  לאור מציאותנו

וניווכח א  אמנ  המנהג הכוונה , י עולי אירופה"ע גלויות אינו מחייב שנוי המסגרות החנוכיות שעוצבו

, ל"באירופה המערבית ובקבוצי  הדתיי  באר' ובקבוצי הכשרה בחו יחד�והמטרה שהיו מקור להיתר חנו)

 .כיו     וקיימי  ג שרירי

 

 ברור הטענות החיוביות והשליליות. א

של ' טענה ג .וה  מעידי  על תופעות הפוכות בשטחי  מסוימי , שאנשי החנו) אינ  תמימי דעי , נראה

יחד יוצר חוסר מנוחה �חנו) של השוללי  לפיה'  עומדת בנגוד לטענה ג� החלשת המתיחות המינית �המחיבי  

נסיונותי החנוכיי  משתרעי  על . מ הלמודי    המחייבי  מודי  שהוא גור  להסחת דעתג. ומתיחות נפשית

שהיה מעורב שני  , מוסד אחד בעל פנימיה. חנו) נפרדי  ומעורבי  וש  קיימי  מוסדות, הסקטור הדתי בלבד

ודי  היו הלמ, לדעתי רפתה המתיחות בהרבה. מיניי �והבנות עברו לשני מוסדות חד והבני , רבות הופרד

, ונפרדי  אני מכיר כיו  מוסדות מעורבי . והאטמוספירה בשני המוסדות רגועה יותר, ושלוי  יותר מרוכזי 

 .מיניי �דו ולפי מיטב ידיעתי הבעיות החמורות יותר בתחו  המיני קיימות במוסדות

 

טענה זו של  .אשר בו מעומתות עובדות לכא ולכא הוא תרומת החנו) לנשואי  מאושרי , נושא שני

 .של השוללי ' המחייבי  סותרת טענה ו

 

כולנו מכירי   .אי הצדקה לשתיה, כל עוד לא נער) מחקר מקי0. ששתי הטענות תלויות על בלימה, חושבני

ג  של אלה , שהתחנכו חנו) נפרד יחד וג  של אלה�נשואי  מאושרי  ונכשלי  ג  של אלה שהתחנכו חנו)
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. י הוריה "הכירו ב או בת לפני נשואיה  ונשתדכו ע נוער וג  של אלה שמעול  לאשהכירו זה את זו בתנועת ה

  .טענות אלו אינ בנות משקל

 

, המאשרות טענה זו בידי אי כל עדויות. שאי ער) לטענה שבחברה מעורבת המשמעת טובה יותר, כ סבורני

ג  באר' המשמעת לקויה בכתות  .ורבותכל הכתות או רוב מע, � Blackboard Jungleאר' ה, ובארצות הברית

לפיה חינו) יחד יוצר התחרות בלתי בריאה ,השוללי  כמו כ יש לבטל את הטענה של. מעורבות כמו בנפרדות

ובדר) כלל מדביקות הבנות את רמת הבני  ברוב המקצועות , בנקל מורה נבו יוכל למנוע זאת. בי המיני 

 .אלה נוכל לבסס את הכרעתנולא על . עליה  ולפעמי  קרובות עולות

התשובה המקובלת  .?"לש  מה "�הבעיה היא . שחברה מעורבת מאפשרת פתוח חיי חברה, יש משקל לטענה

, זו היא תשובה נכבדת". על מעמדית לש  יצירת גרעי התיישבותי למע בני האר' ובני חברה: "באר' היתה

והיו , או לחנ) לקבו' בחברות חד מניות, ונעשו כאלה , מיניי�ואי כל ספק שכל הנסיונות להקי  קבוצי  חד

א  אמנ  היינו יכולי  להצביע על הישגי  רציניי  של תנועות הנוער  .נכשלו לחלוטי, כאלה במחנה האגודאי

 ,פתוח ההתישבות וחזוקה חובה לאומית היא. היתה בכ) הצדקה חשובה לשיטת חנוכ  ,בחנו) להתיישבות

להבטיח את  ובפרט שאי כמו המסגרת ההתיישבותית, ת וחזוקה מצוה דתית היאופתוח ההתישבות הדתי

להגשי  את , והדתיות בפרט, בכלל שהצלחת תנועות הנוער, אלא שידוע לכולנו. עתיד  הדתי של בנינו ובנותינו

קט של בוגרי תנועות הנוער הדתיות נמצא בי  א  ג  אולי אחוז. מצטמצמת והולכת, ייעוד המוצהר

א  , היחד בבתי ספר ובתנועות הנוער לצבור גדול�דר) חנו) מגשימי  הרי אי בכח עובדה זו להצדיק אתה

כמו ששו  רב בעל סמכות לא היה מוכ להסכי  , את טענת המחייבי , דיוננו בסו0, טענות השוללי  תכרענה

 הבנות היו נשלחות לאוכי רוב , הלאומי ג  א  על ידי כ) היתה מתחזקת ההתיישבות הדתית לחוק השרות

 .הלוחמי  בחוק זה ל העמיד עצמו בראש"והחזו איש זצ, דוקא למסגרות הדתיות החנוכיות וההתישבותיות

 

שלא ידעו על , גויי  ה  היו. יחד לש  פתוח חיי חברה לא לחנו) התיישבותי התכוונו�אלה שצדדו בחנו), אמנ 

בפתוח מדות טובות של עזרה הדדית  ,ברה הדמוקרטיתערכ  של חיי חברה עבור  היה בחנו) לח. כגו דא

ואי ספק , ג  פה אי לבטל את ערכה של טענה זו. המבוגרי  בהתכשרות לחיי חברה של, והתחשבות בזולת

א  ג  בחוגי  לא דתיי  רציניי  רואי  כיו  , אמנ  שאלה היא. אינטנסיביי  יותר יחד�שחיי חברה בחנו)

 .ח בעל ערכי המתבגרי  הצעירי  כ בחברת

 

אי בידי . רוחה ונאלצה להשלי  ע  התפתחות חברתית שאינה לפי, תנועת הנוער אבדה הרבה מכוחה החיוני

ומתו) חולשת  , מהנוער באר' א  כי ידוע שתנועות הנוער מקיפות חלק זעיר, מחקרי  בדוקי  בשאלה זו

ודי  סלוניי  ופגומי  בהתנהגות  מתמכרי  לרק כשג  חבריה  וחברותיה , אינ  מצליחי  לעמוד בפר'

באתי . טוע שרקודי  סלוניי  אלה נפוצי  בתנועות הנוער הדתיות אינני. החברתית בנגוד לתביעה התנועתית

כיו  נפגש . החברה הטובי  שהיה מגמת תנועת הנוער בכלל רחוק היו  מלהתגש  שאותו פתוח חיי, להוכיח

מפיקי  ריקנות  ופני הנערי  והנערות, ק" ברחובות ירושלי  עיהואפילו, החברה המעורבת בככר דיזנגו0 את

חברה מתוקני  בעול  ובמדינת  הוע  זהר  של חיי. ואולי חלק  זוממי  איזו הלולא מפוקפקת, ושממו

 .היחד� או על ידי חנו)�על א0 , ישראל

 

, מל) פנימה בודה בתכ. לכ) יש להוסי0 שהיהדות הדתית איננה שואפת דוקא לחיי חברה מבוגרת מעורבת

אינני חושב שהחנו) . נבלה ובבתי  יהודי  אי מתקימות מסבות חולי משותפות הכוללות רקודי  ודברי

פחות אמוני  על תהליכי  , בנפרד הא  אלה שהתחנכו. הדמוקרטי מזדקק דוקא לחברה מעורבת

דומני ? ית ובגמילות חסדי בעזרה הדד, לרע) כמו) או הא  ה  פחות עוסקי  במצות ואהבת, הדמוקרטיי 

 .הפתוח החברתי שכיו  אי לייחס משקל מכריע לטענת
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אמנ  הוכחשה טענה  .נראה לי שיש אמת בטענת השוללי  שהחברה המעורבת גורמת להשואת תכונות המיני 

 בלבוש, מנסות להדמות לגברי  בדבור בדר) כלל טענו השוללי  הבנות. ונמוקיה  עמ , י המחייבי "זו ע

כיו  . (אפילו בתספורת רצו פע  הנשי  להדמות לגברי  .היחד�וראיתי תופעות כאלה בחנו), ובהתנהגות

מבשמי  שערותיה  ומתקני  את צפורניה  כמו נשי  ממש , לקוסמטיקה בארצות הברית נצרכי  הגברי 

מדגיש  אני.  ובהתנהגותבדבור, יותר צנועות ה, כל ספק שהבנות המתחנכות בחנו) נפרד דתי אי). עול  הפו)

מאשי  בנות דתיות  אינני ג . אינני מכיר מצב של בנות המתחנכות בחנו) נפרד חפשי". דתי"את המלה 

הדתי הנפרד מצמיח פירות טובי  יותר  שבדר) כלל החנו), אני טוע. ו"יחד בחוסר צניעות ח�המתחנכות חנו)

  .בתחו  ההתנהגות הנשית ההולמת

 

להטיל ספק  כי הנני בור בתחו  זה ואינני מסוגל, יחד�יחס לטענה הפסיכואנליטית נגד חנו)אינני יכול להת

 .אסכולות אחרות י"המתבססי  על שקולי  שבבלתי מודע או סתירת  ע, בנמוקיה  של אלה

 

בתו) המסגרת , ליצור כי מחנ) נבו ידע, היחד�איננה פוסלת את חנו), הטענה שהבנות רוצות לפעמי  פרטיות

שזו תביעת מינימו  , חושבני. מועדו פתוח מועדו סגור בתו), ג  מסגרות נפרדות לכל מי, הכללית המשותפת

. לשני המיני  ולהפגיש  בקבוצות מיוחדות לעתי  מזומנות  לקיי  ג  פעולות נפרדות�לתנועות נוער מעורבות 

 .ד המיני של איש ואשהויש צור) בהחדרת החשיבות של הייחו יש אינטרסי  מיוחדי  לכל מי

 

ג  . מאיד), מוקד  ובסכנת מגע מיני, מחד, מיני�הבאה בעקבות חנו) חד, עלינו לדו בשאלת ההומוסכסואליות

השוללי  . בשתי המסגרות החנוכיות המעידי  על רבוי תופעות אלו, פה לא פגשתי בספרות מספרי  בדוקי 

כי הרחיצה והלינה הנפרדת מקילות על , כסואליי הומוס יחד קיימי  יחסי �טועני  שג  במסגרת חנו)

המחיבי  טועני  שהחנו) הנפרד ; ההתבגרות מפני המפגש ע  המי השני נוס0 לפחד הטבעי בגיל, יחסי  אלה

 שלגדרי בתי ספר, טענה שכיחה היא. דוקא ע  בני  ובנות מחו' לחברה, מגע הטרומיני איננו מבטל סכנת

שלא קרו , נאמר לי ,בו אסור כל קשר בי שני המיני , במוסד משות0 בבלגיה. ניהנפרדי  צובאי  בני המי הש

נאמר על אנשי  , אפוטרופוס לעריות אי. אלא רק מבני  מעיר קרובה, מקרי הריו של בנות מבני אותו המוסד

יטניה ואולי מספרי  על רבוי מקרי ההריו בגיל צעיר בבר אמנ  יש: ). חולי יא(ונשי  האסורי  בבתי הסוהר 

אינו בתוקפו , )ז"כתובות ט( רוב נשי  בתולות נשאות �ל "שהכלל של חז,הטועני  בארצות אחרות ויש מומחי 

פסיכולוג  י"ודבר זה אושר לי ע, שיש ירידה גדולה במוסר המיני בתקופה האחרונה בעול , הוא ברור. היו 

החנו) במאה השני   אה של שנוי מסגרותשזו דוקא תוצ, מי חכ  ויוכיח, בר ; מפורס  בארצות הברית

של התפרקות מערכי  ועזיבת הדת  אוירה, שבאוירה הקיימת כיו  בעול , אולי יותר נכו להגיד. האחרונות

לגבש מסקנות , אפוא, קשה) וראה להל עוד בעני זה( .והמוסר הסכנה למגע מיני מוקד  גדולה יותר בכל אופ

  .ת הללולדיוננו על יסוד הטענות ההדדיו

 

המיני  להכיר יותר  יחד מאפשר לשני�הלא היא הטענה שחנו), נדחה את הברור של טענה אחת לסו0 דיוננו

 .דברינו היא טענה חשובה אשר בה יש להתחשב בסכו ; טוב אחד את השני

 

 יחד�קיו  תנאי  אופטימליי  לחינו). ב

מורי  ומדריכי   לחנו) זה דרושי .   היו הבה נבדוק את התנאי  שמנו חכמי החנו) ונראה א  ה  מתקימי

מסופקני א  קיימי  . (מורי  כאלה ברור שקימי . מאוזני  מבחינה נפשית אשר אינ  חיי  במצוקה מינית

 ג  בתחו  החנו) המיני �החנו) מתבצע : ישראלי אחד אמר לי פע  פסיכולוג.) מדריכי  כאלה בתנועות הנוער

ורק הזדהות זו יכולה להשפיע על צעיר להטביע את יצריו בסובלימציה  , דר) ההזדהות ע  אישיות אהובה�

 באותה שעה באתה דמות דיוקנו של אביו: ותתפשהו בבגדו לאמר: ל"זו ג  דעת חז. צדקת :עניתי לו. רוחנית
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 : יעקב נאמר על? אבל מי היה יעקב. ההזדהות ע  יעקב מנעה יוס0 מעבירה:). ו"סוטה ל(ונראתה לו בחלו

תנאי ? הא  יש לנו מדריכי  כאלה .)בש  בראשית רבה, י לפרשת ויחי"רש( שלא ראה קרי מימיו �ית אוני ראש

 .יחד תמיד�על חנו) וזה הקשה ויקשה, זה לא התקיי  ולא יתקיי  בשלימות

 

מארצות בעלות  אלה העולי , בר . לגבי ילידי האר', יחד מגיל צעיר�בדר) כלל מתקיי  חנו), לעומת זאת

לא רק מסיבות שבררנו , בסכנה נתוני , הנכנסי  אלינו למסגרות מעורבות בגיל גבוה, רת של חנו) נפרדמסו

באר' קולטת עליה . משותפת מגיל צעיר אינו מתקיי  אלא ג  מכיו שלגביה  התנאי של התחנכות, 4בפרק 

חדות ותנועות נוער הא  נקי  עבור  כתות מיו; ובבעיותיה המיוחדות בודאי יש ג  להתחשב בעליה זאת

 ?נוכל לבטל את החששות הנובעי  מקליטת  המאוחרת במסגרות מעורבות הא  בקלות? שונות

 

פה מוצא . יחד�לחנו) חניכי  מבתי  אלה לא יצלחו, הרבה בתי  בישראל התערערו ואי השלו  שרוי במעונ 

מבתי  ריקי  ומנוערי  מתוכ בורחי    הנערי  והנערות�להסבר של בני טובי  וחוגי  צעירי  סלוניי  

, אני מעיז לטעו. מציגה החברה הסלונית המעורבת כיו  שדמות כה מכוערת, מה פלא, כמו הוריה , ומאהבה

ומעניקי  ,  שבתי  דתיי  יציבי  יותר וחסוני  יותר�הרבנות מאשר זאת  וכמדומני שרשו  הגטי במשרדי

 .וזה מוב ומוסבר, ואהבה לילד יותר ערכי 

 

 של בתי  �קודמות   ביחס לתקופות�בתוכנו קיי  מספר לא קט . ע  זאת לא פסח רוח הזמ ג  לגמרי עלינו 

 .הדתית היחד איננו מתקיי  במלואו בחברה�ג  תנאי זה להצלחת חנו). הרוסי 

 

מה שטוב או היה  .ובדאי בארצות החמות, וידוע שגיל ההתבגרות הוקד  בכל העול , האקלי  הישראלי ח 

אל . קיימי  ש  תוקפ  יפה פה חששות שאינ . טוב לאירופה איננו טוב לארצות הברית ובודאי לא לישראל

 .נלמד אפוא גזירה שוה מהת  להכא

, זה זמ רב" הבימה" לא בקרתי בהצגות. ועל הכל האוירה הכללית בעול  ובאר' השתנתה לדאבוננו ולאסוננו

מכל עבר ופנה מביטות אלינו . עברו  הלאומי הסכי לו בימי אבל הרפרטואר הנוכחי רחוק מזה שהתיאטרו

העתונות הזולה , עלתה בממדי  מבהילי  בכל העול  תפוצת הספרות הפורנוגרפית. תמונות ערו  בריש גלי

עד שועדת החנו) של הכנסת נדרשה לדו בהטלת צנזורה על פרסומי   ,מגדילה רווחיה בפנותה לגרוי היצרי 

 בתנאי  אלה המגע ההדדי הקרוב בגיל ההתבגרות טומ בחובו סכנות חמורות. הצבורי סרהמערערי  את המו

, ראו וקראו הא  יעצרו כח הצעיר והצעירה הנפגשי  לפעמי  קרובות לא לחקות את מה שעיניה . ביותר

ה מ, יימנעו לנסות הלכה למעשה למה, א  מחקי  בני נוער פשעי  שראו בסרטי ? כשההזדמנות ניתנת לה 

הא  מהווה החברה המעורבת תריס בפני חיקויי   ?שתואר כאידיאל וכשיא החלומות בכל הפורנוגרפיה הזאת

והסרטי  הקלוקלי  לא יוכל המפגש בי המיני  בתקופת הסער של  בהשפעת הספרות, או אדרבה, אלה

 .האפשרות השניהאני נוטה לקבל את ? רומנטי אלא דוקא על רקע מיני�רקע רוחני ההתבגרות להתקיי  על

 

 התחשבות במסורת ובתרבות של אר' המוצא. ג

 

, לחברה מעורבת מכיו שלא הורגלו. לדברי  האחרוני  יש להוסי0 את הרקע הסוציולוגי של מחצית הישוב

ה  לא השכילו להכיר מגע רוחני  .הרי כמעט ודאי שכל מפגש בי שני המיני  יתפרש כהזמנה להתקרבות יתר

ה  הביטו על הבנות דר) משקפי אורח חיי   ,ניה  לא ראו בבת חברה ללמודי  ולחברהב. טהור ביניה 

והוא לא מצא שפה , לא הגיעה לרמת הלמודי  של הב הבת, המרחק הרוחני היה גדול מדי, פטריארכלי

שמחנכי  חפשיי  של בני עדות אלו מקונני  על המצב , מה פלא. ואי עוד אחת היא הדר), משותפת לקרבתו

 והצעות להקי  חברות. שלא הורגלו לו כשחנכו בני  ובנות ממוצא אירופאי, בחברות הנוער המוסרי הירוד
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החיוביי  שמקנה  שאי בערכי , הרי הוכיח נסיונ , להפתעתי, מיניות לנסוי הושמעו בחוגי  חפשיי �נוער חד

שבחברה , בטוח אני, להאמי ימוכ אנ. והמאז הוא שלילי, יחד לפצות ולחפות על מגרעותיו�לדעת  חנו)

י מחנכי  "המושמעות ע, החמורות על ירידת המוסר הדתית המעורבת המצב שפיר יותר ואי מקו  לתלונות

יחד תופסות ג  �ובאופ עקרוני כל הטענות מכוו זה נגד חנו), וכמותי בלבד ההבדל הוא הדרגתי, בר . חפשי 

 .בחברה הדתית

 

במקרה הטוב שכר   עלינו לשקל� ואי ספק שזו מגמתנו �חנוכית שוה לכל נפש א  נרצה לבנות מערכת , בכו

שהתשובה , דומני. מוצא מזרחי יחד לגבי חניכי  בני מוצא אירופאי כנגד הפסדו לגבי חניכי  בני�חנו)

וחלק מהטענות , אירופה היה אמו עלי חנו) נפרד שהסקטור הדתי בחלק מיהדות, ומה עוד, המתבקשת ברורה

בחברה הישראלית המודרנית המורכבת .  תופסות ג  לגביו�האשה �מעמד  כמו–א  ג  לא כול , ובאות פההמ

 ובבית הספר הדתי, ובאוכלוסית בית הספר בכלל, מבני העדה האשכנזית והספרדית על גווניה מחצה על מחצה

 .ה  מכריעי  א ,   אלהפ שקולי"יש לשאו0 לחנו) נפרד ע, בו רבו ילדי עדות המזרח על בני אשכנז,בפרט

 

 השקפת היהדות. ד

 

. מקובל בישראל יחד לא היה�אמנ  ברור שחנו). יחד בכל תנאי על ההלכה בלבד�בררנו שאי לבסס אסור חנו)

, א  כוונת העושי  לש  שמי , למנהג א  הוא מתאי : יחד�קבענו שרק בקיו  שלשה תנאי  יש מקו  לחנו)

לא בתפילה לא במגמות , במדינת ישראל אי עוד מנהג קבוע .קדושה היא, והמטרה לקראתה צרי) הוא להוביל

יחד מלתבוע מאלה �לתבוע בטול חנו), למע אחוד מסגרות היהדות הדתית ,קל יותר. חנו) ולא בצורותיו

 כמו, אמנ  מבחינה זו יתכ שיש מקו  לשתי השטות זו בצד זו. נפרד להסיר את התנגדות  שדוגלי  בחנו)

 .מקצועיות וחקלאיות ,ישיבות תיכוניות,  ישיבות שלמות�יי  היו  במסגרות התיכוניות למיניה  שהדבר ק

 

, צבור רחב יותר )בתוכ (ה  חשי  שבצורה זו ה  יכולי  לאגד . שכוונת המחייבי  היא לש  שמי , אי ספק

בודאי , יטה הזאתשפתחו את הש אלה.  על זה בפרק הסיו �ולהדרי) אות  לדר) התורה בחברה המעורבת 

של תנועות הנוער הדתיות על ייסוד הקבוצי   וזכות, כדברי הרב ויינברג דלעיל, כוונת  היתה לש  שמי 

ד עלו הקבוצות הראשונות של פועלי אגודת ישראל והפועל "ובח מעזרא. הדתיי  וחזוק  אינה ניתנת לערעור

 .כבר בררנו שמטרה זו כיו  היא כמעט אוטופיה, בר . ומה  קבלו חיל מלואי , ולהתישבות המזרחי להכשרה

למע הוא נוצר  והמטרות, היחד מתרבות�כשסכנות חנו). בכ) נשמטת מרבית ההצדקה מהמסורת המעורבת

 .הגיע הזמ לבדוק מחדש את המערכת החנוכית הדתית. מתרחקות

 

 מסקנות. 7

  

נערי  ונערות  .פ רוב מעורבת"היא עשחברת המבוגרי  , הלא היא העובדה, היחד�טענה אחת עומדת לחנו)

ל ג  "ובנח, נערות לא דתיות בצבא נערי  דתיי  פוגשי , בסדנא ובשדה במשות0, מתבגרי  עובדי  במשרדי 

לא נוכל בשו  אופ לחנ) כל . ובבתי אולפנא גבוהי  נערי  ונערות נפגשי  יחד באוניברסיטאות, נערות דתיות

, מזכירות נמצאות אפילו במשרדי הישיבות. בתו) חברת בני מינ  ת  רקשימצאו פרנס, בנינו ובנותינו לכ)

, ג  לא ארצה בשו  אופ לוותר על כניסת בנינו ובנותינו לאוניברסטאות". יעקב בית"מורי  מלמדי  ג  ב

ולא , שוני  במדינה ישלטו אלה אשר יש לה  ידיעות מדעיות רחבות בענפי מדע. דעה זו במקו  אחר והסברתי

 .וממילא יחיו בחברה מעורבת.  להדיר רגלי בנינו ובנותינו מהיכלי המדענוכל
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י "במחלוקת בי רש הרי השאלה הנידונה שנויה, א  תמצא לומר. של המחייבי ' מבחינה זו צודקת טענה א

הלכות אסורי . (לו להתיחד ע  נשי  אסור, אפילו איש שעסקו ומלאכתו ע  נשי :   פוסק"הרמב.  "והרמב

, תמיד ע  נשי  יותר חסו מפני הסכנה מאשר זה שזה שעסקו, משמע שיש סברא) ב הלכה ח" פרק כ,ביאה

שעסקו ע  נשי  לא יתייחד אפילו ע  נשי  הרבה מכיו שלבו גס  י מפרש שזה"רש, בר . הרחוק מה תמיד

 הרי ).  "בי לרמ"שמפרש כ) את המחלוקת בי רש,  "ועיי בכס0 משנה לרמב י"ב ברש"קידושי פ(בה

 איננה כה, בה שותפי  גברי  ונשי , יחד מקל על קליטת הבוגרי  והבוגרות במסגרות�חנו) א , השאלה

זה ג  התערטלו  אבל יחד ע , אלה קבלו אמנ  הכשרה לחיי חברה מעורבת. לבו גס בה: פשוטה וקימת סברא

אבל אי , אמנ  קיי  חסו מסוי   "לעומת זה לדעת הרמב. מהבושה וההסתייגות הטבעית ביחס למי השני

 .ייחוד בסכנת, שעסקו ע  נשי , די בו כדי להעמיד איש כזה

 

לאד  לקדש את   אסור–וכ) ההלכה . ודוקא לפני החתונה, בו חייבי  שני המיני  להפגש, ובכל זאת בא הרגע

.). א"קידושי מ() ואהבת לרע) כמו :שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר, האשה עד שיראנה

התופס בדר) כלל את לשו , המחבר. הגמרא   כמעט מעתיק את נוסח"הרמב. והנה ראיתי דבר מפליא

מ "ומ, כ חוזר ואומר"ואח, י שליח אלא א  כ מכירה"לקדשה ע אסור: משנה פה את הנוסח ואומר,  "הרמב

 ).'סעי0 א, סימ לה אב העזר( פ שמכירה"אע

 

להדגיש שאי האהבה  שברצונו, נראה לי ברור, "יכירנה"ללשו " יראנה: "לשו הגמראמה ראה המחבר לשנות 

' אשה יראת ה, שקר הח והבל היופי. ובתוארה  תלויה רק ביופיה� קיו  מצות ואהבת לרע) כמו) �בנשואי  

 אלא ועל כ אי די בכ) שיראנה, זה מתקיי  בבחירת לבו חייב החת לדעת א  אמנ  תנאי. היא תתהלל

מצוה להכיר את האשה לפני , ובכ. ולבי ראה הרבה חכמה ודעת: ד"ע, יראנה :וכוונת לשו הגמרא. שיכירנה

לבחור  במגמה, התנאי לכ) הוא השאיפה להכיר את האשה. יוכל לקבע כמה זמ דרוש להכרה זו ומי, הנשואי 

 .)יא, תענית (.ו באב וביו  הכפור"כמו בט', אשה יראת ה, לעצמו בת זוג הראויה לו

 

והבחורה יכולי  כבר  שיש לדחות את קיו  החברה המעורבת עד לגיל בו הבחור, מתו) כ) אני בא למסקנא

והמרחק בי הכרת המי , ההתבגרות גיל זה הוא אחרי תקופת הסער של. להעלות על הדעת מחשבת נשואי 

בגרות כל מגע ע  המי השני נידו לתסכול בגיל ההת. קט השני ובי היכולת להקי  בית ולחיות חיי טהרה הוא

ובתו) חברה עמוסה , בתנאי אקלי  ח , בפרט בתנאי גרוי חיצוני  תמידיי  וקשה לנוער לעמוד בכ), ארו)

דעת   יסיחו, הרי באוירה של מתח מתמיד ייאלצו לחיות זמ רב, א  ג  לעבירה ממש לא יגיעו .הפקרות מינית

שאי כיו  , סבורני. השני  בחברת המי�י נבול פה " ולו ע�ת לקבל פורק מה וה  עלולי  לנסו, מ הלמודי 

חברות נוער , מוסדות ילדי  מעורבי  ,מטרות כה חשובות וחיוניות המחייבות לקיי  בתי ספר מעורבי 

 .לא בי חפשי  לא בי דתיי  ואפילו, מעורבות ותנועות נוער מעורבות

 

למשל " יבנה" ארגו. ות דוגמת ארגוני הסטודנטי  והמשמרת הצעירההנני מחייב חברות מעורבות מבוגר

י כ) את הסכנה "ולהפיג ע ,בתו) צבור שהתחנ) על ברכי הקדושה, מאפשר לבני  ובנות דתיי  להפגש יחד

משמרות צעירות מאפשרות . הגבוהי  במפגש בי בני  דתיי  ובנות חפשיות ולהיפ) במסגרת בתי הספר

  .ב או בת זוג מחוג דתימפגשי  לש  בחירת 

 

אי להכריח , דתית כשרוב הבני  והבנות נמצאי  בתו) חברה מעורבת לא רק מבחינה מינית אלא ג  מבחינה

 �בתורה מסופר על נשואי  לפי בחירה  ג . שימצא בחירת לבו רק דר) שדו) בתוו) ההורי  או השדכ, אד 

, שמשו לא התנגדו לכ) ששמשו בחר לעצמו אשה לפי בחירתו הוריו של,  יצחק� ונשואי  לפי רצו האב �יעקב 

ישנ  בחוגינו ובפרט בי בני  . רואה אני חיוב רב במשמרות צעירות.ומעמו אלא שזו לא היתה מבנות אחיו
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 עובדי  בבתי חרושת או, הנוער הדתית רבי  הנמצאי  באר' ללא משפחה וללא משענת ובנות בוגרי עלית

. יושפעו ולא ישפיעו ושה , ה  נמצאי  בנסיו חמור להתאהב בנער או בנערה לא דתיי . כאחיות בבתי חולי 

ובודדות אלה קליטה רוחנית  הלואי והיו קימות משמרות צעירות דתיות בכל אתר כדי לקלוט בודדי 

 .עד אשר יבנו את קנ  על אדני התורה והמצוות, וחברתית

 

מצאו ביעתא בת  מכיו שאנשי כנסת הגדולה לא, א סכנותהוא מל, הוא מעורר חששות, הוא קשה! והמעבר

סנהדרי (נצטר) להמשי) להאבק אתו  � פרט לקרובי  �והחזירו את יצר העריות כמעט לקדמותו , יומא לחולה

 .)ד"ס

. למסקנות אחרות אינ  מאפשרי  לי להגיע, הנתוני  של מציאותנו הקשה מציאות מעורטלת מתורה וממוסר

,  מי יודע�וה אינ אולי סופיות ,משמאל ה סותרות דעות מקובלות ג  מימי וג ,  כל צור)ה אינ מספקות

, אפשר להחמיר ואפשר להקל יותר. מבוססות ואפשר לחלוק עליה ה אינ די, ה אינ תורה מסיני. מה ילד יו 

 .ואי להפטיר כדאתמול מתו) קלות דעת, מהבעיה אבל אי להתעל 

, להצלחת בנינו ובנותינו סיק את מיטב גדולינו ומחנכינו ויראו לנו את הדר) הבטוחה ביותרראויה הבעיא שתע

, מרכזית ובפתרונה תלוי בי השאר עתיד חנוכנו הבעיא הנידונה היא בעיא. למע לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה

 .מסייעי אותו מ השמי , והבא לטהר
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 .רבתמשנתו של הרב שרלו בעניין תנועת נוער מעו

 מתוך אתר מורשת באינטרנט
 :שאלה

 
כיצד יש לקיים את ? באילו גילאים, אם כן? האם יש להתיר את קיומה של בני עקיבא כתנועה מעורבת

 ? פעילותה של בני עקיבא
כשהדרכתי בבני עקיבא עלו דיבורים על הפרדת הסניף ועלתה הטענה שאין כל היגיון : ועוד שאלה קטנה

מה . כשידוע שמיד לאחר הפעולה הם ילכו וישהו ביחד) מן הפעולהז( חצי שעה בהפרדת החניכים למשך
 ?עדיף

 
 :תשובה

 
  .שלום וברכה

ויש לתת תשובה מקיפה הכוללת גם את ההתייחסות העקרונית , כיוון ששאלה זו נשאלת הרבה פעמים
ק אחד של לבל יקחו רק חל(וגם את התביעות הגדולות והעצומות העולות ממנה , לחברה המעורבת

כתבתי למען סניף מסוים את ראשי הפרקים הבאים של הבנתי לאור ) ולא ישמעו את הציווי, הדברים
 . ואם יש עוד עניינים שיש לברר ניתן לעשות זאת מחדש, אני מצרף אותם כאן. ההלכה

 
 ד "בס

 על החברה המעורבת 
 

 : מבוא קצר
מדת משנה סדורה של תנועת נוער מעורבת הבנה בתורה זו נכתבת לאור בקשות חוזרות ונשנות להע

היא פורשת בראשי פרקים את היעדים בענייני הצניעות שעל התנועה להעמיד לעצמה לאור . צנועה
בראש הדברים מצוי גם חוסר נוחות עמוק מהעובדה כי זה הנושא בו דנים בכל עת , ברם. התורה והמצוות

עצם העובדה שאין כמעט . אים אחרים מוזנחיםבעוד שנוש, שמדברים בו על התקדמות דתית ורוחנית
, מפעל של התנועה שלא סובבים סביב עניין זה צריך להדאיג את כל מי שדבר אלוקים נגע בליבו

 . ולהצטרף לצורך להאדיר תחומים נוספים בתורה שהם בבחינת מת מצווה
 מסתתרת זעקה בין השורות. חשיבות הצניעות והטהרה בישראל היא העומדת בבסיס הדברים, ברם

דווקא משום שאנו מקדישים את הזמן לנושא הלא , גדולה על גדרי צניעות שאין אנו מתקדמים לעברם
 . ומפקירים את החשיבות הגדולה של הקדושה, נכון

 
ומכאן למדו חכמים שלא רק ביאה על ערווה אסורה כי אם גם , נצטווינו בתורה לא תקרבו לגלות ערווה. א

, ם בהלכות איסורי ביאה פרק כג פסקים כיצד יש להתרחק מן העריות"ך פסק הרמבבשל כ. קירבה אליה
 . והשולחן ערוך בעקבותיו בסימן כא באבן העזר פסק כי יש להתרחק מהעריות מאוד מאוד

 
, אין הם מחייבים תנועה נפרדת, ברם. פסקים אלה חייבים להיות נר לרגלה של תנועת נוער דתית. ב

אף על פי שקשה להצביע על , שון הרע אינם מחייבים את אי קיומה של חברהבדיוק כשם שהלכות ל
הלכות אלה מחייבים את . כך גם הלכות אחרות אינן באות לבטל את החיים. שיחה שאין בה לשון הרע

 . לקיחת החברה הנורמאלית ועיצובה לאור גדרי ההלכה
 
בה אין מתחתנים בגיל , ה במציאות ימינוהחברה המעורבת הצנועה היא הדרך הראויה לחיות ב, לפיכך. ג

והיא צריכה להתרכז בהפיכתה , אין בני עקיבא צריכה לשאוף להפרדה מוחלטת של התנועה. העשרה
 . לצנועה במובן האמיתי של המילה כפי שיפורט בהמשך

 
אות בעיקר במצי, אין זה נכון כי יש להפריד את התנועה, גם לו היה הדיון על רמת הבדיעבד בלבד. ד

 : הסיבות לכך הן). עזרא ואריאל(הנוכחית בה יש אלטרנטיבות למעוניינים בהן 
החברה הדתית לאומית יכולה להתגאות בקדושת חיי המשפחה שבה לאור המציאות , בסך הכל) 1

 . זה הושג בדרך הקיימת וכלל אינו מובטח בהפרדה. הסובבת בעולמנו
 
אך לא בבני , הבנים והבנות ימשיכו להיפגש, למעשה. םהפרדת התנועה תרחיק ממנה אחוזים ניכרי) 2

 ? ומה הועילו חכמים בקלקולם , עקיבא כי אם במקומות אחרים
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 . לא ניתן לקיים חברה נפרדת כאשר גיל הנישואין הולך ועולה) 3

 
 . או שהחילון בה קטן יותר, לא הוכח שבחברה נפרדת יש פחות בעיות על רקע מיני) 4

 
 . ועל חברת הילדים להכין עצמה לחיים אלה, ים היא מעורבתחברת המבוגר) 5
בני עקיבא משלמת מחיר יקר בתחומי הצניעות בכך שהיא עוסקת בשאלת החברה הנפרדת כבר . ה

 : ואלו המחירים, ובשל כך אין היא מקדמת את הצניעות באמת, עשרות שנים
 

כולל (מכל עבר .  שהיא בדיעבדלא ניתן לקיים תנועת נוער כאשר המסר המרכזי העולה בה הוא )1
משודר מסר תורני כי בעצם על בני עקיבא לפעול לחיסולה של ) על ידי חלק מראשיה או שלוחיה

וחיים מתמידים בהכרה שמדובר , הדבר מביא נזק רוחני עצום. המציאות בה היא פועלת כיום
 .בחטא

יות צנועים יותר במסגרת ני עקיבא אינה ממקדת את פעולותיה העיקריות בניסיון המתמיד להב )2
אך לא , המציאות של היום אינה טובה דיה). ראה להלן(ועל ידי כך הצניעות מופקרת , הנתונה

 . וכך אינם מקדמים דבר, עוסקים בתיקונה כי אם בויכוח העקר על ההפרדה
עריות "ונראה כי הוא משמש תחליף ל, עצם העיסוק המתמיד בשאלה זו הוא דבר שאינו צנוע )3

הרוצים לעסוק בעריות במסווה של קדושה עוסקים בשכנוע הבנות כי הבנים הם בעלי ". הקודש
 . וכל השיחות על כך לוקות בחוסר צניעות' תאווה וכדו

 
 

חניכי התנועה אינם יכולים להסתפק . במקום לעסוק בשאלת הפרדת התנועה יש להתבונן אל המציאות. ו
ואסור לברוח , אסור לקבל את המצב הנתון, על כן. ורהוהם מחפשים גדלות של ת, בבינוניות הנדושה

המציאות בבני עקיבא . לפתרונות מסגרתיים שאין בהם היענות לשגב ולגדלות אותם מבקשים החניכים
ועל הסניפים כולם להעמיד את ההתקדמות בצניעות כאחד היסודות , צריכה שיפור משמעותי ביותר

 . הגדולים שבהם
 : יד לה ארבעה יעדים להתקדמות בתחום הצניעותעל התנועה להעמ, על כן

 
תחת כותרת של , הגדרת מי שאינו נוגע בבני המין השני כמיוחד. מהלקסיקון" שומר נגיעה"הוצאת  )1

בני עקיבא . ואף קובעת אותו כנורמה, נותנת למעשה לגיטימציה למי שאינו" שומר נגיעה"תואר 
 . וצר המילים וההתנהגות מגע בין המיניםצריכה לפעול בפעולה חינוכית עמוקה להוציא מא

 
 . שהם יסוד מוסד בשולחן ערוך, שמירה קפדנית על דיני ייחוד )2
הן זו של עושר מופגן ומופרז והן זו של , הן זו של שפת הגוף,  הן צניעות מינית-לבוש בצניעות  )3

 . משיכת תשומת לב
ספות להפוך באופן פנימי את וחיפוש אחר דרכים נו, התקדמות מתמדת בכובד ראש שבין המינים )4

ניסיונות שונים בסמינריונים להביא את אלה לידי ביטוי הם ניסיונות . החברה המעורבת ליותר צנועה
 .חיוביים ביותר

  
במאמץ מתמיד לקדם את התנועה לעבר , בלימוד הלכה וקיומה, העיסוק בארבעת יסודות אלה. ז

אשרי המקבלים עליהם את .  קדושת ישראל וטהרתםשמירתם ובמערכת חינוכית סביבם הוא המימוש של
 .וממשיכים להקים דור ישרים מבורך, עול הצניעות והטהרה בישראל
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 חתונה מעורבת

 

 :שאלה
אם מותר ). הכוונה ישיבה לא ריקודים ששם יהיה מחיצה(האם מותר לערוך חתונה מעורבת

 ? ואם אסור אז השאלה היא למה, אשמח לקבל קצת מקורות
 

 :בהתשו
 שלום וברכה 

ראשון בהם הוא : בעצם קביעה זו מדובר על שני עניינים. ההלכה ציוותה אותנו לחיות בצניעות
. כי אם על חיים בדרך ארץ, ההלכה לא ציוותה על הסתגרות או על פרישות: לומר, לחיות

 לבין שעיקרה הפרישות וההפרדה בין העניינים החומריים והגופניים, העניין שני הוא הצניעות
שאלת היחס בין שני עיקרים אלה שזורה בכל השאלות הדנות בשאלת . קדושת האדם

 .  כיצד פועלים בשני התחומים גם יחד-הצניעות בחברה 
במקומות רבים . בעניין זה אנו מתבוננים בעיקר על מה שהתקבל במשך דורות בקהילות שונות

. רובים היה מקובל שהיא בנפרדלפני דור היה מקובל שהישיבה איננה בנפרד ובמקומות מ
ואף נהגו , וחלקם לא כתבו כך, חלק מהפוסקים כתבו כי ישיבה מעורבת אסורה לחלוטין

 . על כן קשה מאוד לקבוע כלל הלכתי מובהק. במשפחותיהם כך
לו הוא (בשל העובדה כי היו מנהגים שונים בעם ישראל והדבר אינו קבוע במסמרות הלכתיות 

ולא ראיתי גדולי ישראל נוהגים , לבוא לחתונה בה יושבים באופן מעורבהיה כזה היה אסור 
בשל ארבע !!) לא רווקים , של זוגות נשואים(אני נוטה להעדיף את הישיבה המעורבת ) כך

בו אדם בא לשמחה עם אשתו ואינו נאלץ לשבת , ליות החייםאראשונה בהן היא נורמ: סיבות
יוצא מביתו לשמחה לערב שלם ויש לו זמן לעבור עד שאדם . ערב שלם כשהוא מופרד ממנה

סיבה שנייה היא ; אם הדבר שנוי במחלוקת, חוויה עם שאתו אין זה ברור למה צריך להפרידם
העובדה כי בדרך כלל רמת השיחות והדיונים בשולחן מעורב עילאית יותר מאשר הלשון הרע 

; בל יש לה על מה שתסמוךרית איזו אמנם הערכה אמפ. והרכילות הנעשית בישיבה נפרדת
ואין להוציא את השמחה , סיבה שלישית היא בשל העובדה שזה אורח החיים הבסיסי שלנו

,  בדרך כלל בסופו של דבר הישיבה איננה נפרדת-הסיבה הרביעית היא פראקטית ; מכלל זה
ובהרבה שמחות נפרדות מצאתי את עצמי יושב בסופו של דבר עם נשים אחרות שאינן 

 . בשל הושבת אורחים שבאו מאוחר בצורה זו או אחרת, יממשפחת
גם בתחום , יש להדגיש כי שלכל זה אין קשר לחובה לחיות בצניעות במובן המלא של המילה

דווקא אנחנו המדברים והחיים בחברה מעורבת חייבים להיות מופת לקוי גבול . של עריות
רק . ום המגע הפיזי ובתחום הלבוש בתח-מוגדרים ומחודדים שאינם חורגים מדרכה של תורה 

ולא בגחמות פרטיות המנסות למצוא דווקא , אז אנו יכולים לטעון כי אנו באים בשמה של תורה
 . את הפרצות

 כל טוב

 

  

 


