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שלושהאמושגיםאמרכזייםאישו	ואויעלוא	עמודיםאה		ים,אוישמשוא

'דרךא 'מל	כה',א ומל	כה:א תורהא 	יןא השילו	א עלא 	דיוןא 	ותנוא

	רץ'או'	ומנות'.אלפניאשנצלולא	לאהסוגיהאעצמה,אנציגא	קצרהא

	תאשלושתאהמושגיםאהללואו	תאפשרם.א

	לשוןאהמקר	אמשמשיםאהמושגיםא'ע	ודה'או'מל	כה'אזהאלצדא

ֲעבֹדא תאָיִמיםאתַּ שֶׁ זהא		ותהאמשמעות.אכךאעולהאמןאהפסוק:א"שֵׁ

ָך"א)שמותאכ,אט(. לאְמַלאְכתֶּ יָתאכָּ ְוָעשִׂ

גםא	לשוןאחכמיםאהמושגא'ע	ודה'אמצייןאלעתיםאעשייתאמל	כהא

)למשלא				א	תר	אקי,אע"	(,א	ךא	ספרותאחז"לאכמעטאו	יןא

	מושגא 	ל	א כפיים,א יגיעא לציוןא 'ע	ודה'א 	מושגא משתמשיםא

'מל	כה'.6א

והו	אמצייןא	תאכלאהד	ריםא יותר,א 'דרךא	רץ'אהו	אמושגארח	א

המ	פייניםא	תאדרךאהעולם:אמוסראומידות,אנימוסיםאוהליכות,א

'דרךא הרגליאחיים,או	כללאזהאגםאמל	כה.7אהמל	כהאנקר	תא
	רץ',אמשוםאשדרכואשלאעולםאלעסוקא	מל	כה.8

	רץ'א 'דרךא המושגא עלא כות	יםא חוריא ורןא שרלוא יו	לא הר	א

	חו	רתאחברה שלמה:

...המשנהאהקו	עתא'יפהאתלמודאתורהאעםאדרךא	רץא
שיגיעתאשניהםאמשכחתאעוון'א)		ותאפרקא	אמשנהא	(א
	ינהאיכולהאלהת		רא		ופןאשהכוונהאהי	אלנימוסיםא

ל	א ו	נוסף,א 	ליהם,א קשורהא 	ינהא יגיעהא -א והליכותא
ניתןאלר	ותא	הםא'משכחיאעוון'.א

מק	ילא 	רץ'א 'דרךא שה	יטויא עולהא 	לוא ממקורותא
המצוי,א ה	דםא שלא היסודיתא הט	עיתא להתנהגותא
הכלכלייםא החיים,א תחומיא כלא 	תא מקיףא והו	א
החייםא עולם,א שלא וישו	וא הפרנסהא חייא והח	רתיים,א
המוסרייםאוחייא	ישות.אצירוףאה	יטויא'ט	עיותאהחיים'א
	תא י	ירא 	רץ'א 'דרךא ה	יטויא מופיעא 	וא מקוםא 	כלא
משמעותוא		וראנכון.אלמעשה,אהד	ראמת	יםאמ	ודא
להור	תואהמילוליתאשלאה	יטוי,אכלומר:א'דרךא	רץ'א
- הדרך שהארץ נוהגת,אכ	שראמקורותיהאשלאדרךא
	רץאזואנולדיםאמתוךאהמצי	ותאהט	עיתאוההתנהגותא

הרגילהאשלאתוש	יאה	רץ9א]ההדגשהא	מקור[.

המושגאהשלישיאשנדוןא	ו,א'	ומנות',אמצייןא	דרךאכללאמקצוע.א

כך,אלמשל,א	תוספת	אקידושיןאמוזכרתאחו	תואשלאה		אללמדא

	תא	נוא	ומנותא)תוספת	אקידושיןא	,אי	(.אה		אחיי	אללמדא	תא

להזדקקא יי	לץא ול	א להתפרנסא יוכלא שה	ןא כדיא מקצוע,א 	נוא

ל	ריותא	ואחלילהאלגזולאמהן.אכךאגםא		יטויאהידועאעלאתלמידיא

י	,אע"	(אכלומראשהתורהא )ש	תא חכמיםאש'תורתםא	ומנותם',א
הי	אה	ומנותאשלהם,אהמקצועאשלהם.10

לת	רא נע	ורא המושגיםאהללו,א שלושתא 	תא שהצגנוא ל	חרא

שלושאעמדותא	ש	לתאהיחסאלמל	כה.

לש	להא התשו	הא 	ידי	ל?א הו	א ומל	כהא תורהא שילו	א ה	םא

הזוא	ינהאמו	נתאמ	ליה,אגםא	מחוזותינו.1אניתןאלהעלותאשלושא

תשו	ותא	פשריות:

תשובה אחת:אשילו	אתורהאומל	כהא	יננוא	ידי	ל;אה	ידי	לא

היחידאהו	אלימודאתורה.אהע	ודהאהי	אעונש,אתוצ	האשלאחט	א

	דםאהר	שון.

	יננהא גםא 	ךא עונש,א 	יננהא מל	כהא עשייתא שנייה:  תשובה 

להתפרנסא 	מצעיא קיומי,א צורךא הי	א המל	כהא 	ידי	ל.א

עםא תורהא משל	א הציוני-דתיא הצי	ורא רו	א 	מנםא ולהתקיים.א

מל	כה,א	ךאעו	דהאזואל	אמעידהאכיאמדו	רא	שילו	א	ידי	ליא

ורצוי.א

	ידי	ל.א הו	א ומל	כהא תורהא שילו	א 	כן,א שלישית:  תשובה 

מ	זאומעולםאשיל	ואיהודיםא	יןאתורהאלמל	כה:אהחלאמחסידיםא

	ר	שוניםא וכלהא ו		מור	יםא 	תנ	יםא ע	ורא הר	שונים,2א

עסקוא	מל	כה,4א הנ	י	יםא כלא כיא כות	יםא חז"לא ו		חרונים.3א

שלא רו	םא שרו	א לומרא ס	ירא ל	א הר	שון.5א 	דםא גםא וכמוהםא

תורהא 	יןא השילו	א דיע	דית.א 	מצי	ותא חיוא ישר	לא גדוליא

ומל	כהאהיהאחלקא	ינטגרליאמחייהםאשלאתלמידיאחכמיםא	לו,א

וכפיאשנר	הא	המשך,אגםאחלקאמשמעותיאמןאהעולםאהתורניא

שלהם.א

עקרוניות,א עמדותא שלושא משקפותא הללוא התשו	ותא שלושא

שיידונוא	הרח	הא	חי	וראזה.

מייצגתא הקודמות,א השתייםא מןא ה	רוכהא השלישית,א התשו	הא

	תאהשקפתיאה	ישית,או	תאהשקפתהאשלאתנועתא'נ	מניאתורהא

תורהא -א הערכיםא לשניא נ	מנותא דגלהא עלא שחרתהא וע	ודה',א

וע	ודה.א

	תא הי	אלהשרישא זהאכמהאמטרות.אהר	שונהאש	הןא לחי	ורא

התודעהאשע	ודה,אכלאע	ודהאהמפרנסתאומכ	דתא	תא	עליה,א

הי	אלכתחילה,אול	א	דיע	ד.אזואדרכםאשלאחז"ל.אננסהאל	ררא

וההתפרנסותא המל	כהא ערךא המחלוקתא	ש	לתא שורשא 	תא

מלימודאתורה,אתוךאהצגתאהדעותאהשונות.אנש	לאמדועאחז"לא

העריכוא	מידהאכהאר	הא	תאהמל	כה,אעדאכדיאכךאשחלקםא

החשי	וא	ותהאכמצווהאממש.אנעסוקא	תכליתהאשלאהמל	כה,א

	רלוונטיותאו	חשי	ותאשלהאלחייואשלא	דם,או	יחסא	ינהאל	יןא

תלמודאתורה.אמטרהאנוספתאשלאחי	וראזהאהי	אלחזקא	דםאדתיא

העו	דא	מקצועותאחופשיים,אכגוןא	תעשייתאההיי-טק,אולהציגא

תפיסהאלפיהאגםאהע	ודהאהזואהי	אחלקאמציוויאדתי,או	יןאלר	ותא

רוחניא למנועאמש	רא ננסהא גםא גריד	.א	כךא כלכליא צורךא 	הא

עולםא 	לא לר	שונהא שיוצ	יםא ישי	ותא 	וגריא לפקודא שעלולא

הע	ודה.אנ	קשאלהטמיעא	תאהה	נהאשה	דםאהעו	דאעסוקא

	תיקוןאעולםאממש,אוחו	האעליואלעסוק,אלכתחילה,א	מקצועותא

		רץא ה	דמהא ע	ודתא שלא המיוחדא ערכהא 	תא נצייןא שונים;א

ישר	ל,אונ	קשאלרומםאולהעלותא	תאערכואהצי	וריאשלאה	דםא

העו	ד.א

השוללותא תפיסותא ימתןא שלפניכםא החי	ורא כיא הי	א תקוותנוא

מכלאוכלא	תאהמל	כה,אומתייחסותא	ליהאכ	לאעונשא	ואקללה,א

תורהא שלא 	דרךא יום,א מדיא ו	וחריםא ש	חרו,א ל	נשיםא ויסייעא

	מונהא מתוךא ו	םא נפשי,א צורךא 	וא 	ילוץא מתוךא 	םא ומל	כה;א

		ידי	לאשלאתורהאומל	כה.
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http://www.kipa.co.il/ask/show/17027ו:א	ד”.אר	ל	אתורהא	לאהו	ידי	א“ה	ל	ודה’,א	לאשלא‘תורהאוע	ידי	יןא	תראכיפהאכיא		האשפורסמהא	תשו	א	ליהואכות	לא	אשמו	אכך,אלמשל,אהר 1א

א	רכותאל	,אע”	. 2א

אלמשל:אר’איהושעא	ןאחנניהאהיהא“פחמי”,אדהיינואעושהאפחמיםא	ואנפחא)	רכותאכח,אע”	אורש”יאשם(;אר’איוסיא	ןאחלפת	אהיהאמע	דאעורותא)ש	תאמט,אע”	אורש”יאשם(.אלרשימתאא 3א

החכמיםאשעסקוא	מל	כה,אר	ו:אמ	ירא	ילי,אפועלים ואומנים: מלאכתם ומעמדם בספרות חז”ל,אג	עתייםאתשמ”ז,אעמ’א143או	ילך;אהר	איהושעאהגר-ל	ו,איגיע כפיך: ערכה  

של העבודה והמלאכה בישראל,אמרכזאשפיר	אתשע”ג,אעמ’א56או	ילך.

אמדרשאתנ	יםאלד	ריםאה,איד;אמשנתאר	יא	ליעזראכ,אעמ’א366. 4א

א		ותאדר	יאנתןא)שכטר(אנוסחא	,אי	;אנוסחא	,אכ	. 5א

פתיחה: הגדרת המושגים מלאכה, אומנות ודרך ארץ

א“	הו	א	תאהמל	כה”א)		ותא	,אי(;א“כלאתורהאש	יןאעמהאמל	כה...”א)שםא	,א	(,אועוד.אר	ואגםאמ	ירא	יליא)לעילאהערהא3(,אעמ’א196אהערהא1. 6א

אר	ואגםא	צלאחייםאז		אריינס,א‘דרךא	רץאותורהא	השקפתאחז”ל’,אשבילי החינוך לדא)תשל”ד(,אעמ’א76.א 7א

אהמושגא‘דרךא	רץ’א	משמעותאשלאמל	כהאמופיעאלמשלא	מסכתא		ותא)	,א	(:א“ר	ןאגמלי	לא	נואשלאר	יאיהודהאהנשי	א	ומר:איפהאתלמודאתורהאעםאדרךא	רץ,אשיגיעתאשניהםא 8א

משכחתאעון.אוכלאתורהאש	יןאעמהאמל	כה...”.אהמושגא‘דרךא	רץ’א	משמעותאשלאנימוסיםאוהליכותאמופיע,א	יןאהיתר,א	מסכתאיומ	א)ד,אע”	(:א“’ויקר	א	לאמשהאויד	ר’א)ויקר	א	,א	(א

למהאהקדיםאקרי	האלדי	ור?אלימדהאתורהאדרךא	רץ,אשל	אי	מרא	דםאד	ראלח	ירוא	ל	א	םאכןאקורהו”א)דהיינואשקור	אלואתחילה(.א

אהר	איו	לאשרלואורןאחורי, חברה שלמה: חברה צנועה מעורבת לכתחילה,אהוצ	תאנ	מניאתורהאוע	ודהאוהקי	וץאהדתי,אתלא		י	אתשע”	,אעמ’א26. 9א

אישאלצייןאכיאהמושגא‘	ומנות’אחופףאלעתיםאלמושגא‘מל	כה’.אכךאלדוגמהא	ציטוטאה		:א“כלאשישא	ידוא	ומנותאלמהאהו	אדומה?אלכרםאשמוקףאגדירואלחריץאשמוקףאסייג”א)תוספת	,א 10א

קידושיןא	,אי	(.אכלומר,א	דםאשישאלוא	ומנות,אמל	כה,אוממיל	אגםאפרנסה,אמוגןאמפניאהח	רהאוהח	רהאמוגנתאמפניו.א	ענייןאזהאנרחי	אלהלן.

		די	ותאגדיאכפיר,אחוקראמשחקיאקופסהאשלאפעם
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ב. ביקורת העמדהא

1. לא המלאכה היא העונש, אלא הצער

	ר	שיתא מספרא הפסוקיםא עלא נשענתא השוללתא העמדהא

שציטטנואלעיל,אומ	קשתאלהוכיחאמהםאשהמל	כהאהי	אעונשא

שהוטלאעלאה	דם.

	ךאגםאעיוןאל	אמדוקדקא	פרשהאמעלהאשל	אהמל	כהאהי	א

העונשאשנגזראעלא	דםאהר	שון.אהעונשאהו	אהצעראש	מל	כה:א

הטורחאש	עמלאהכפיים,אהייסוריםאש	השגתאהמזונות,אהקושיא

להתפרנסא	כ	וד.א

	יןא השוו	הא מתוךא 		ירורא עולהא כךא

נ	מרא לחווהא וחווה.א 	דםא שלא העונשיםא

ול	א טז(,א ג,א )	ר	שיתא ָ	ִנים"א ְלִדיא תֵּ ֶעֶצ	א ְּ	"

ה	ישהא שלא שעונשהא לפרשא נכוןא זהא יהיהא

הד	ריםא כוונתא לעולם.א ילדיםא לה	י	א הו	א

הי	אשעונשהאשלאה	ישהאהו	אהצעראהכרוךא

ה	דם,א שלא לעונשוא 	יחסא גםא כךא 	לידה.א

יז(:אל	אהמל	כהא ה"א)שם,א 	ֲכֶלנָּ בוֹןאתֹּ ִעצָּ "בְּ

הכרוךא הצערא 	ל	א העונש,א הי	א עצמהא

	ה.13אהטענהאשהמל	כהאהי	אעונשאכמוהא

כטענהאשה		תאילדיםאלעולםאהי	אעונש.

העונשא הי	א עצמהא שהמל	כהא לומרא ניתןא כיצדא כן:א עלא יתרא

הו	א חט	,א שה	דםא לפניא גםא הריא החט	?א 	עק	ותא ש		א

מצטווהאלעשותאמל	כהא	גןאעדן,א'לע	דהאולשמרה'.אהמדרשא

מחדדא	תאהד	רים:

טעםא ל	א הר	שוןא 	דםא ש	פילוא מל	כהא הי	א גדולהא

כלוםא	ל	אעדאשעשהאמל	כה,אשנ	מר:א'ויניחהוא	גןאעדןא
לע	דהאולשמרה'א)	ר	שיתא	,אטו(.

)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אכ	(

שמשימתוא הר	שון,א 	דםא שלא לחט	וא קדמהא מל	כהא עשייתא

'לע	דהא הייתהא הדעת,א מעץא שטעםא לפניא עודא הר	שונה,א

ולשמרה'.אהמדרשאמלמדאשישאערךאלמל	כהאגםא	מצי	ותא

	ידי	לית,אכפיאשהייתהא	גןאעדןאלפניאהחט	.

ומטרה  אידיאל  במלאכה  הרואים  חכמים  ישנם   .2
כשלעצמה

ד	ריאהר	אג	הרדאעלאה"תימהוניםאהרו	יםא	ע	ודהא	ידי	לא

קשיים.א מעורריםא כשלעצמה",א ומטרהא

עלאחכמיםא קור	יםא 	נוא חז"לא כ	רא	ספרותא

שמתייחסיםא	חיו	אלמל	כה,או	ףארו	יםא	הא

	ידי	לאומצווהאשלאממש.

תע	ֹד"א ימיםא "ששתא הפסוקא עלא למשל,א כך,א

)שמותאכ,אח(אדורשאר'איהודהאהנשי	:א

זוא הריא 	ומר:א ר	יא תע	ד'.א ימיםא 'ששתא
שנצטווא שכשםא 	חרת,א ]=מצווה[א גזירהא
כךא ש	ת,א שלא עשהא מצותא עלא ישר	לא

נצטוואעלאהמל	כה.א

)מכילת	אדר	יאשמעוןא	ראיוח	יאכ,אט(

כךא 	ש	ת,א לש	ותא מצווהא שישא כשםא הנשי	,א יהודהא ר'א לפיא

	יןאשמירתאהש	תא ישאמצווהאלע	ודא	ימותאהחול.אההשוו	הא

לעשייתאמל	כהאמלמדתאכיאגםאהמל	כהאהי	אמצווה,אוישאלהא

ערךא	פניאעצמה.א

א. תיאור

שלא ערכהא 	תא שוללתא 	הא שנעסוקא הר	שונהא העמדהא

המל	כה.אעמדהאזואס	ורהאש	יןאכלא	ידי	לא	עשייתאמל	כה,א

וה	ידי	לאהיחידא-א	ואלמצער,אהעיקריא-אהו	אלימודאתורה.א

העיסוקא שכןא 	מל	כה,א לעסוקא של	א מוט	א זוא עמדהא לפיא

הללוא לד	ריםא 	יטויא תורה.א לימודא חש	וןא עלא 		א 	מל	כהא

ניתןאלמצו	א	ספרא	ןאסיר	,א	חדאמספריאהחכמהאהכלוליםא

	ספריםאהחיצוניים:

הוגהא	דתא	לאל	איעסוקא	מל	כה,אושוחריאתורהאל	א
ייגעוא	כפם.א

חורשא		וקרא	יךאיחקור?אונוהגא	מלמדא	יךאילמד?א

)	ןאסיר	אלח,אכג-כד(

תחילהאקו	עא	ןאסיר	אש	יןאזהאמכ	ודםאשלאחכמיאהדתאולומדיא

	דםא 	םא הו	אמקשה:א מכןא ל	חרא 	מל	כה.א לעסוקא התורהא

יעסוקא	מל	כה,אכיצדאיהיהאלואפנ	יאלעסוקא	ענייניאהרוח?

יוח	יא 	רא שמעוןא ר'א שלא טענתוא 	תא מזכיריםא הללוא הד	ריםא

	מחלוקתואהידועהאעםאר	יאישמע	ל:א

	שעתא וזורעא חרישה,א 	שעתא חורשא 	דםא 	פשרא
זריעהא…אתורהאמהאתה	אעליה?א

)	רכותאלה,אע"	(

טוט	ליא 		ופןא להתמסרא שישא ס	רא לכ	ורה,א נהור	י,א ר'א גםא

לתורהאול	אלשל	אעמהאמל	כה.אכךאמופיעא	משנה:א

	ניא ו	יניאמלמדא	תא 	ניאכלא	ומנותאש	עולםא מניחא
	ל	אתורה.א

)משנהאקידושין,אד,איד(

	עליאהעמדהאהשוללתאנשענים,א	יןאהיתר,אעלאהקללהאשקוללא

ֲע	ּוֶרָךא 	דםאהר	שוןא	חריאחט	אעץאהדעת:א"ֲ	רּוָרהאָהֲ	ָדָמהא	ַּ

ֶלֶחם"א 	ַכלא תֹּ יָךא ַ	פֶּ ֵזַעתא ְּ	 ...א יָךא ַחיֶּ ְיֵמיא לא כֹּ הא 	ֲכֶלנָּ תֹּ 	וֹןא ִעצָּ ְּ	

)	ר	שיתאג,איז-יט(.אמה	נהאזואמשתמעאלכ	ורהאשלפניאהחט	א

צורךא	ע	ודה.א היהא ל	א לחם",א "	זיעתא	פךאת	כלא והקללהא

הצורךאלע	ודאנולדארקאל	חראהחט	.

מדרשותא רשתא 	ר	שא העומדא חרדיא ר	א ג	הרד,א חנוךא הר	א

ל	עליאתשו	ה,אמ	קשאלהוכיחאמןאהפסוקיםאהללוא"שהע	ודהא

	ינהא	ל	אעונש".11אהו	איוצ	אנגדא	לואשרו	יםאערךא	ע	ודה:א

ומטרהא 	ידי	לא 	ע	ודהא הרו	יםא תימהוניםא ישנםא
כשלעצמה.אדעתםאשלא	נשיםא	לוא	טילהאמ	ליהא
הי	א ו	וויליתא נו	לתא כמהא עדא להםא להוכיחא ומיותרא
הי	א שע	ודהא המ	יניםא 	לוא 	יןא גםא 	ךא ...א דרכםא
י	י	א ע	ודהא שרי	ויא לחשו	א הטועיםא ישנםא 	ילוץ,א

רי	ויאפרנסה.12

לסיכום,אהעמדהאהשוללתאגורסתאש	יןאערךא	עשייתאמל	כה.א

ה	ידי	לאהיחידאהו	אלימודאתורה,אוה	ידי	לאשלאתורהאוע	ודה,א

שר	יםאמ	ניאהציונותאהדתיתאמחזיקיםא	ו,א	ינוא	ל	אסיסמהא

ריקהאמתוכן,אשכןאכללא	יןא	ידי	לאכזה.אהמל	כהאהי	אקללה,א

ל	דםא מוט	א לכתחילה,א הר	שון.א 	דםא שלא חט	וא עלא עונשא

הד	רא 	םא כלל.א 	מל	כהא לעסוקא ול	א לתורהא להתמסרא

שמדו	רא לה	יןא עליוא לע	וד,א מוכרחא וה	דםא מת	פשרא ל	א

		ילוץ,א	כורח.

העמדה השוללת - המלאכה כעונש

אהר	אחנוךאג	הרד, שיעורים בהגדות חז”ל,אעלאמסכתאקידושיןאפ	/	,אעמ’א151.א 11א

אשם,אעמ’א167אנספחא32.א	ג	,אגםאהטענהאהשנייהאשלאהר	אג	הרדא-אשישא“הטועיםאלחשו	אשרי	ויאע	ודהאי	י	ארי	ויאפרנסה”א-א	ינהאעומדתא	מ	חןאה	יקורת.אשכןאלמסקנתא 12א

הגמר	א	מסכתאנדהאע,אע”	א	דםאשרוצהאלהתעשראצריךאגםאלהתפללאעלאכךאוגםאלהר	ותא	סחורה.אמכ	ןאשרי	ויאע	ודהאיכולאלה	י	אלרי	ויאפרנסה.א

אהס	רהאהמוטעיתאלפיהאהע	ודהאהי	א	גדראעונשאעשויהאלכ	ורהאלהישעןאגםאעלאמ	מרואשלאר	יאשמעוןא	ןא	לעזר:א“ר	יתאמימיךאחיהאועוףאשישאלהםא	ומנות?אוהןאמתפרנסיןאשל	א 13א

	צער,אוהל	אל	אנ	ר	וא	ל	אלשמשני,או	ניאנ	ר	תיאלשמשא	תאקוני,א	ינואדיןאש	תפרנסאשל	א	צער?א	ל	אשהרעותיאמעשיאוקפחתיא	תאפרנסתי”א)משנהאקידושין,אד,איד(.ארש	”	א

	ומראכיא	יןאלחיותא	ומנותאו	כלאז	תאהןאמצליחותאלהתפרנסא‘של	א	צער’,אולעומתןאישאל	דםא	ומנותאועדייןאפרנסתואכרוכהא	קושיאו	צעראר	.אגםא	נוגעאלדרשהאזואישאלהדגיש,א

כיאל	אהמל	כהאהי	אהעונש,א	ל	אהצעראש	ה.אר	ואגםאח”זאריינס,אבאהלי שם,אירושליםאתשכ”ג,אעמ’א76-75.

כד	יאלצייןאכיאגםאד	ריאר’אנחוני	,א“כלאהמק	לאעליואעולאתורהא-אמע	יריןאממנואעולאמלכותאועולאדרךא	רץ”א)		ותאג,אה(,א	יןאמשמעםאש	דםאשמק	לאעלאעצמואעולאתורהאל	איזדקקא א

למל	כה,א	ל	אכוונתםאלומראשיוסראממנוא“עמלאוטורחאהפרנסה,אלפיאשמל	כתואמת	רכת”א)לשוןאר”עאמ	טנור	א	פירושואל		ות,אשם(.אחיזוקאלה	נהאזואניתןאלה	י	אמןאהמסופרא

עלאהחסידיםאהר	שוניםאשר	וא	רכהא	מל	כתםא)	רכותאל	,אע”	(.א

משימתו הראשונה של 

אדם הראשון הייתה 

‘לעבדה ולשמרה‘. 

המדרש מלמד שיש ערך 

למלאכה גם במציאות 

אידיאלית, כפי שהייתה 

בגן עדן לפני החטא
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ז	תאועוד:אלדעתאר'איהודהא	ןא	תיר	,אגםא	םא	יןאל	דםאמל	כהא

לעשות,א	ואש	ינואזקוקאלפרנסה,אעליואלעסוקא	מל	כה.או	לוא

ד	ריו:א

ר	יאיהודהא	ןא	תיר	א	ומר:א]	דם[אש	יןאלואמל	כהא
	ואשדהא לואחצראחר	הא ישא יעשה?א	םא לעשותאמהא
חר	האילךאויתעסקא	ה,אשנ	מר:א'ששתאימיםאתע	ודא

ועשיתאכלאמל	כתך'א)שמותאכ,אח(א...א

)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אי	(

עלאדרשהאזואכות	אהרש	"ץא)מגןא		ות,אעלא		ותא	,אי(אכיא"זהוא

חיי	אלעסוקא לוא	מהאלהתפרנסא ישא חזק,אש	פילוא יותרא ענייןא

	מל	כה".

המקורותאהללואמלמדיםאשהמל	כהא	יננהא	ילוץ,אמשהואשישא

לעשותואלצורכיאפרנסהא	ל	ד.אלמל	כהאישאערךא	פניאעצמה.

3. דרך ההתמסרות לתורה אינה מתאימה לרבים

הזכרנואקודםאלכןא	תאהמחלוקתאהידועהא	מסכתא	רכותא)לה,א

ע"	(א	יןאר'אישמע	ל,אשתמךא	שילו	אתורהאומל	כה,או	יןאר	יא

שמעוןא	ראיוח	י,אשת	עאהתמסרותא	לעדיתאלתורה.א	סיכוםא

הד	ריםאמו		תאהכרעתואשלא		יי:

כר	יא 	ידן,א ועלתהא -א ישמע	לא כר	יא עשוא הר	הא
שמעוןא	ןאיוחיא-אול	אעלתהא	ידן.14

לפיא		יי,אחכמיםאר	יםא	חרואלעשותאכרש	"יאועסקוא	לימודא

	מ	טא 	ולםא 	ידם.א עלהא ל	א הלימודא גםא 	ךא 	ל	ד,א תורהא

וייתכןא מורכ	ת,א רש	"יא שלא שעמדתוא נר	הא יותרא מעמיקא

חורש...א 	דםא "	פשרא -א ישמע	לא ר'א עםא 	מחלוקתא שד	ריוא

	מסכתא ש	מרא ד	ריםא סותריםא -א עליה?"15א תה	א מהא תורהא

ניתןא מנחותא)צט,אע"	(.אשםאמופיעהאעמדתואשלארש	"יאלפיהא

ימושאספראהתורהאהזהאמפיך",אמצוותא "ל	א לקייםא	תאמצוותא

העיסוקא	תורה,א		מצעותאקרי	תאשמעא	ל	ד:

שחריתא שמעא קריתא 	ל	א 	דםא קר	א ל	א 	פילוא
וער	יתא-אקייםא'ל	אימוש'.

רש	"י,א שלא 	ד	ריוא הסתירהא 	תא לייש	א דרכיםא כמהא ישנןא

ומל	כה.16א תורהא 	ש	לתא עמדתוא עלא מהןא ללמודא וניתןא

	עולםאהמחקראמקו	לאלומראשת	יעתואהקיצוניתאשלארש	"יא

ה	מירהא ו	ילוא לחכמים,א 	עיקרא הופנתהא לתורהא להתמסרא

שלא שמעא 	קרי	תא תורהא לימודא חו	תא ידיא יוצ	א 	דםא לפיהא

שחריתאוער	ית,אהופנתהאלהמוניאהעם.אכךאכות	אלמשלאפרופ'א

היהא 	רוראשרש	"יא 	מנחות[א ]=מה	מרהא "מכ	ןא 	ר:17א משהא

וחד-משמעיתא	יןאחו	תאתלמודאתורהא מ	חיןאה	חנהא	רורהא

חכם.א תלמידא עלא המוטלתא לחו	הא '	דם'א עלאסתםא המוטלתא

ה	חרוניםאצריכיםאלדעתואלהתמסראלחלוטיןאלתלמודאתורה".א

	םאכךאהםאהד	רים,אייתכןאשגםא	מסכתא	רכותאצידדארש	"יא

מןא 	דםא 	עודא לתורה,א רקא יתמסרוא חכמיםא שתלמידיא 	כךא

השורהאצריךאלע	ודאולהתפרנס.

אכפיאשנ	מראגםא	מסכתא		ות:א“כלאתורהאש	יןאעמהאמל	כהאסופהא	טלה”א)	,א	(;א“	םא	יןאקמח,א	יןאתורה”א)ג,איז(.א	כת	אידאמינכןאהנוסחאשלאד	ריא		ייאהו	:א‘הוואר	נןאדע	דיןאכר’א 14א

ישמע	לאו	קייםא	ידייהואור	נןאדע	דיןאכר’אשמעוןאול	א	קייםא	ידייהו’.אכלומר:אהיואחכמיםאשעשואכר’אישמע	לאוהצליחו,אוחכמיםאשעשואכר’אשמעוןאול	אהצליחוא)גםאללמודאתורה(.א

יצויןאשגרסהאזו,אהכוללתא	תאהמילהא‘ר	נן’,אנשמרהא	רו	אכת	יאהיד.אמגרסהאזואעולהאש		ייאה	יןאכיאד	ריאהתנ	יםאכוונוא	ר	שאו	ר	שונהאלשכ	תאהחכמים,אולכןא	מראכיאישאחכמיםא

שנהגואכר’אישמע	לאועלהא	ידםאוישאשנהגואכרש	”יאול	אעלהא	ידם.אמ	חןאהמצי	ותאמר	האכיאדרכואשלאר’אישמע	ל,אדרךאהשילו	,אהי	אזואשמת	ימהא	ףאלחכמיםא)ו	יןאצורךאלומרא

שגםאלהמוןאהעם(.א

נטועיםאחא]תשס”	[,אעמ’א87(אמצייןאכיאהה	נהאש		ייאפנהא	ד	ריואלחכמיםאעולהא	קנהא	חדאעםאד	ריאר		א יוחיאול	אעלתהא	ידן’,א ע’אדומו	יץא)‘הר	האעשו...אכר	יאשמעוןא	ןא א

תיר	ואלפני,א	ל	אעסקוא	מל	כתכם,אכדיאשל	אתהיואטרודיםא ו	ימיאתשריא	לא ניסןא 	ימיא )'	מראר		אלחכמים:א		קשהאמכםא ‘ר	נן’א ומופניםא	לא המו		יםאמידאל	חראד	ריוא

	מזונותיכםאכלאהשנה'א]	רכותאלה,אע”	[(.איתרהאמכך,אמוסיףאדומו	יץ,אקשהאלומראשההתל	טותאשלא		ייאה	םאישאלהקדישא	תאכלאשעותאהיוםאללימודאתורהאהייתהארלוונטיתא

להמוןאהעם.א

א	המשךאלהערהאהקודמת,אישאלצייןאש	כת	יאהידאמינכןאופירנצהאהנוסחאשלאד	ריארש	”יאהו	:א‘תורתואמהאתה	אעליה?’.אפרופ’אמשהא	רא)‘תלמודאתורהאודרךא	רץ’,אבר-אילן 	א 15א

]תשכ”ד[,אעמ’א146אהערהא69(אמעירא	צדקאכיאגרסהאזוא)‘תורתו’(אר	ויהאלתשומתאל	,א“לפיאשממנהאמשתמעאשרש	”יאמכווןאלתלמידיאחכמיםאשתורתםאכ	רא	ידם”.א

אר	ואכמהאפירושיםא-או	הםאגםאהפירושאשיו		אלהלןא-א	צלאיוחנןא	ןאיעק	,א‘תורהאוע	ודה:אפרקיאמ	ו	’,א	תוך:אמשנת תורה ועבודה,א	הוצ	תאמדרשתאתורהאוע	ודהא)תשע”	(,אעמ’א 16א

)http://www.kdati.org.il/info/moatzat_chinuch_5773/maamarim/MTA.pdf(ילך.א	25או

אמשהא	רא)לעילאהערהא15(,אעמ’א147. 17א
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מחקרי ירושלים במחשבת  )‘ההתייחסותאהערכיתאלמל	כהא	ספרותאחז”ל’,א 21אמ	ירא	יליא

ישראל,אדא]תשמ”	[,אעמ’א34(אכות	אכיא“ס	יראלומראשמימרותאמסוגאזה,אוכגוןאמהאש	מראר’א

עקי		...א‘עשהאש	תךאחולאו	לאתצטרךאל	ריות’,אנ	מרואכהתרסהאכנגדא	נשים,א	הםאגםא

תלמידיאחכמיםא)‘ול	אתימ	אג	ר	אר		א	נ	’(,אשהעדיפואלהזדקקאלצדקהאולהיותאסמוכיםא

עלאשולחנםאשלא	חרים,אמ	שראלעסוקא	ע	ודתאכפיים,או	ע	ודהא	זויהאל	אכלאשכן”.א

והעו	דא	שדהאממעטאללמוד,אשניהםאשוויםא	ערכם,א	םאהםא

מכווניםא	תאל	םאלשמיםא)	רכותאיז,אע"	(.א

העו	דא	שדהאמוצגאכמיאשעוסקא	יישו	ואשלאעולםא)	מושגאזהא

נעסוקאעודאלהלן(,אוממיל	אגםאהו	א"מןאהישו	"א)עלאפיאמשנהא

לפיתוחא תרומתוא עלא ולהוקירוא לכ	דוא ור	ויא י(,א 	,א קידושין,א

העולםאולתיקונו.

ולהזדקקות  לעוני  מביאה  ממלאכה  הימנעות   .5
לבריות

		י	וראהמקורותא 	עיקרא כהאעסקהא עדא ה	יקורתאשהו		הא

והדעותאהשונות.א	ךאישנהא	יקורתאמהותיתאיותראעלאהעמדהא

השוללת.אר	ייתאהמל	כהאכ	ילוץאושלילתאערכהאוחשי	ותהא

עשויותאליצוראמגמהאשלאהימנעותאממל	כה,אועיסוקא	לעדיא-א

	ואעיקריא-א	לימודאתורה.

הימנעותא ר	שית,א 	חינות.א מכמהא מסוכנתא זוא מגמהא

נרחי	א עודא )	כךא לגזלא להו	ילא עלולהא ממל	כהא

'גזל'א	יננוארקאלקיחתא להלן(.אנציין,א	מ	מראמוסגר,אכיא

ועוולהא שחיתותא מעשיא גםא הזרוע.א 	כוחא מ	עליוא חפץא

	חרים,אכגוןאע	ודהאלל	אתשלוםאמסא	ואדיווחיםאכוז	יםא

למוסדותאהמדינה,אהםאמעשיםאשלאגזלאו	ונ	ה.א

ממל	כהא הימנעותא גוזל,א 	ינוא 	דםא 	םא גםא שנית,א

	תא רו	יםא חז"לא ל	ריות.א והזדקקותא עוניא מולידהא

העוניאכמצ	אקשהאמנשו	,אפיזיתאונפשית,אעדאכדיא

כמת"א "חשו	א עניא כיא ש	מרוא כךא

	מרו:א ועודא ע"	(;א סד,א )נדריםא

יסוריןאלצדא "	ילואנתק	צואכלא

	חד,א לצדא והעניותא 	חדא

העניותאמכרעתאלכולן"א)שמותאר	האל	,איד(.אחז"לאמ	קריםאגםא

"חייוא 	תאההזדקקותאל	ריות:אהםא	ומריםאכיאהנצרךאל	ריותא

ושמוט	אל	דםאלע	ודא	ע	ודהא ע"	(;א ל	,א )	יצהא חיים"א 	ינןא

"שזרהאלו",אדהיינואש	זויהא	עיניוא	ואש	ינהאמת	ימהאלו,או	ל	דא

של	איצטרךאל	ריותא)			א	תר	אקי,אע"	(.אכחיזוקאלתפיסהא

זואמ	י	האהגמר	א	תאד	ריאר	אלר	אכהנ	:א"הפשטאעורהאשלא

ליא ו	זויא 	ניא גדולא 	דםא ת	מר:א ו	לא שכר,א וטולא 	שוקא נ	להא
הד	ר".21

'כשרה'א ע	ודהא 	כלא לע	ודא עדיףא כיא עולהא הגמר	א מד	ריא

)היינו,אע	ודהאש	יןא	הא	יסור(א-א	ףא	םאהי	אנתפסתאכ	זויהא

	ואש	ינהאהולמתא	תאכישוריואשלאהעו	דא-אמ	שראל	אלע	ודא

כללאולהזדקקאל	ריות.אז	תאמשוםאשהתלותא		חריםאמס	הא

	עשייתא גנ	יא כלא 	יןא -א ו	נוסףא ו	ושה,א נפשא עגמתא ל	דםא

מל	כהאכדיאלהתפרנס.

ל	א 	דםא ש	וא למצ	א לה	י	א גםא עלולהא ממל	כהא הימנעותא

שלא ר	הא מידהא ישא כזוא ו	מצי	ותא ילדיו,א 	תא לפרנסא יוכלא

	כזריות.אכפיאש	יט	ואז	תאמספראחכמים:

	ניהם[א מכלכלתא המשתמטיםא ]הוריםא 		יםא כשהיוא
	ניא ועלא הולידא התניןא להם:א 	מרא יהודה,א ר	א לפניא
כיצורא מוחזקא התניןא ילדיו;א פרנסתא ]	תא הטילא העירא
	כזר[!אכשהיוא		יםאלפניאר	אחסד	,א	מראלהם:אכפוא
לואמדוכהא	ר	יםאויעמודאוי	מר:אהעור	אמ	קשא	ניםא
]כלומראשהו	א	כזרא 	ינואמ	קשא	ניםא ו	ותואה	ישא
	ףאמהעור	[א...אכשהיהא		אלפניאר		,א	מראלו:אנוחא

לךאשיתפרנסוא	ניךאמןאהצדקה?א

)כתו	ותאמט,אע"	;א	תרגוםאחופשי(

נתקלתא השוללתא שהעמדהא להיווכחא ניתןא כ	ןא ה	מורא מןא

	תא נסא עלא שמעליםא היהדותא ממקורותא הןא ר	ים,א 	קשייםא

ערךאהמל	כה,אוהןאממצי	ותאהחייםאשמלמדתאעלאההשלכותא

הקשותאשעלולותאלהיגרםא	עק	ותאההימנעותאממנה.א

גםאמד	ריאר	יאנהור	יאשציטטנואלעיל,א"מניחא	ניאכלא	ומנותא

ש	עולםאו	יניאמלמדא	תא	ניא	ל	אתורה",אל	אמשתמעא	הכרחא

שחו	האעלאכללא	ניאה	דםאללמדא	תא	ניהםארקאתורה.אר	יא

נהור	יא	ינוא	ומרא'לעולםאילמדא	דםא	תא	נוא	ל	אתורה',א	ל	א

ש	תא	נואשלואהו	אילמדארקאתורה.18א

לפיהא רש	"י,א שלא דעתוא 	יןא הק	להא שישא ייתכןא זוא מ	חינהא

ר'א ד	ריא ו	יןא לתורה,א להתמסרא צריכיםא החכמיםא תלמידיא

תלמידא להיותא שנועדא -א 	נוא 	תא ילמדא שהו	א כךא עלא נהור	י,א

חכםא-ארקאתורה.

	ךאגםא	םאת	יעתואשלארש	"יאלהתמסראלתורהא	ל	דאהופנתהא

לכללאהעם,אהריאשרו	אהחכמיםאס	וריםאשישאלשל	אתורהאעםא

מל	כה.ארבי ישמעאל -א	מחלוקתאהידועהאעםארש	"יא-א	ומר:א

"הנהגא	הןא)'עםאד	ריאתורה'א-ארש"י(אמנהגאדרךא	רץ"א)	רכותא

לה,אע"	(;ארבי יהודה בר אילעאיא	ומר:א"כלאש	יןאמלמדא	תא

רבי  	נוא	ומנותא-אמלמדואליסטות"א)תוספת	אקידושיןא	,אי	(;א

)קהלתא התורה"א עםא 	ומנותא לךא "קנהא 	ומר:א הנשיאא יהודה 

יהודהאהנשי	(א	ומר:א )	נואשלאר	יא רבן גמליאלא ר	האט,אט(;א

"יפהאתלמודאתורהאעםאדרךא	רץאשיגיעתאשניהםאמשכחתאעון,א

וכלאתורהאש	יןאעמהאמל	כהאסופהא	טלהאוגוררתאעון"א)		ותא

רבי  י(;א שמעיהא	ומר:א"	הו	א	תאהמל	כה"א)		ותא	,א 	,א	(;א

אלעזר בן עזריהא	ומר:א"	םא	יןאתורהא	יןאדרךא	רץ,א	םא	יןא

דרךא	רץא	יןאתורה...א	םא	יןאקמחא	יןאתורה,א	םא	יןאתורהא	יןא

קמח"א)		ותאג,איז(.אק	וצהאגדולהאשלאחכמיםאמתייחסתא	חיו	א

לימודא עםא 	ותהא לשל	א שישא ומ	מינהא 	מל	כה,א לעיסוקא

תורה.א

4. אין במלאכה משום ביזוי

ר	ינואלעילא)חלקא	אסעיףא	(א	תאד	ריא	ןאסיר	אעלאכךאשישא

	מל	כהאמשוםא	יזוי,אולכןאל	אר	ויאלחכםאלעסוקא	ה.א	שונהא

מתפיסהאזו,אחז"לאס	רואש	יןאכלאגנ	יא	עשייתאמל	כה,אולהיפךא

-אר'איהודהאורש	"יא	מרואש'גדולהאמל	כה',19אשכןאזוא'מכ	דתא

	תא	עליה'א)נדריםאמט,אע"	(.20אא

משוםא 	מל	כהא שישא התפיסהא נגדא מפורשותא יוצ	א המדרשא

	יזוי:

ושמ	אי	מרא	דם:אהריניא	ןא		ותאהעולםאממשפחהא
	מורא ולהת	זות.א לעשותאמל	כהא ר	ויא 	יניא גדולהא
לו:אשוטהאכ	ראקדמךאיוצרך,אשנ	מר:א'	ר	שיתא	ר	א
	לוהיםא	תאהשמיםאו	תאה	רץ',אוהו	אעשהאמל	כהא
קודםאש		תאלעולםא...אשנ	מר:א'מכלאמל	כתוא	שרא

	ר	א	לוהיםאלעשות'א.

)מדרשאנעלם,אזוהראחדשאכרךא	,א	ר	שיתאט,א

ע"	-ע"	(

	עשייתא גנ	יא ש	יןא רקא ל	א כיא עולהא זהא ממדרשא

	דרכיא הליכהא 	כךא ישא 	דר	ה,א 	ל	א מל	כה,א

	משךא 'מל	כה'א עשהא שהק	"הא כשםא ה	ור	.א

מל	כתו"א מכלא "ש	תא הש	יעיא ו	יוםא ימיםא שישהא

)	ר	שיתא	,אג(,אכךאגםאר	ויאל	דםאלע	ודא	ימותא

החולאולנוחא	ש	ת.א

	לוא 	תא הזהירוא 	ףא י	נהא חכמיא ועוד:א ז	תא

		דםא יזלזלוא ל	לא 	תורהא שעוסקיםא

העו	ד,או	מרואכיא	ףאשהתלמידא

תורהא ללמודא מר	הא החכםא
אכךאכות	אהר	אהגר-ל	וא)לעילאהערהא3(:א“המעייןאהיט	א	מ	מרא]שלאר’אנהור	יא 18א

‘	יניאמלמדא	תא	ני...’,אהיינוא י	יןאש	יןא	ואהדרכהאלצי	וראלעשותאכן,א	ל	א -א	”נ[א

	חירהא	ישיתאמות	מתאל	נו,אול	אכנוסחואשלאר’אמ	יר:א‘לעולםאילמדא	דםא	תא	נוא

	ומנותאנקיהאוקלה’,אשהי	אהדרכהאכללית”.א

אהעו	דהאשלרש	”יאמיוחסותאשתיא	מרותאהמד	רותא	ש	חאהמל	כהא)ר	ו:אנדריםא 19א

מט,אע”	;אמכילת	אדרש	”יאכ,אט(אעשויהאגםאהי	אלהצ	יעאעלאכךאשרש	”יאה	חיןא	יןא

)“גדולהאמל	כה”(אכוונוא כללאהעםאל	יןאשכ	תאהחכמים.אד	ריוא	ש	חאהמל	כהא

	פו	א	לאהר	שונים,אומתלמידיאהחכמיםאציפהאשיתמסרואלתורה.א

אר	ואגםאח”זאריינסא)לעילאהערהא13(,אעמ’א179. 20א
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הש	להאה	םאר	ויא	כללאלע	ודא	מקצועותאכמוא	דריכלות,א

היי-טקאוהנהלתאחש	ונות,א	ואשישאלע	ודארקא	חינוךאוכדומה.

צורךא שישא 	כךא מכירהא 	מנםא ה	דיע	דא עמדתא לסיכום,א

קללהא כ	לא המל	כהא 	לא מתייחסתא 	ינהא והי	א לע	וד,א

	פניא ערךא למל	כהא ש	יןא גורסתא הי	א ז	ת,א עםא עונש.א 	וא

עצמו.אעלאכןאר	ויאלמעטא	האככלאה	פשר,א"שיעשהארקאכדיא

פרנסתו,אוהעיקראללמודאתורה"א)לשוןאה		ראהיט	,אסימןאקנו,א

ס"קא	(,א	ואל	חורא	מקצועאערכי.א

ב. ביקורת העמדה

שלא ל	ידי	הא מנוגדתא ה	דיע	דא עמדתא

'דרךא	רץ',אשרו	הא	חיו	א	תאההתפרנסותא

מעמלאכפייםאוהעיסוקא	יישו	ואשלאעולם.24א

ל	ארקאש'דרךא	רץ'אצריכהאלהיותאמשול	תא

קדמהא 	ףא הי	א 	(,א 	,א )		ותא התורהא עםא

לתורהא	'עשריםאוששהאדורות'א)ויקר	אר	הא

ט,אג(.א	דםאהר	שוןאהחלאלעסוקא	דרךא	רץא

דורותא ושישהא עשריםא ולשמרה"(א )"לע	דהא

לפניאשניתנהאהתורהאלעםאישר	ל.

יתרהאמכך:אעמדתאה	דיע	דאמסוכנתאל	אפחותאמןאהעמדהא

הר	שונה,אשרו	הא	תאהמל	כהאכעונש.א

	ניאה	דםא הו	אשרו	א המסראשמתק	לאמעמדתאה	דיע	דא

היסודותא 	חדא 	תא שרו	הא עמדהא קלוקלת.א 	מצי	ותא חייםא

המרכזייםאוהמהותייםא	חיינואכפשרה,אעלולהאלגרוםאנזקאר	.א

	דםאהחיא	תודעהאשדרךאחייואהי	אדרךאשלא	דיע	ד,או	יננהא

לפניו,א מוצגיםא שהםא כפיא התורה,א שלא 	קריטריוניםא עומדתא

כלפיא ניכורא ולהרגישא ומתסכול,א ר	א ממתחא לס	ולא עלולא

התורה,אשדרכיהאמנוגדות,אלה	נתו,אלדרךאה	רץאהט	עית.25א

יתראעלאכן:אהה	חנהא	יןאמקצועותא	ידי	ליסטייםאלמקצועותא

סי	ות.א מכמהא ז	תא ל	מת.א חוט	תא 	ידי	ליסטייםא ש	ינםא

ר	שית,א	כלאמסגרתאשלאע	ודהאניתןאלעסוקא	ערכיםאטו	יםא

	יושרא והתנהלותא השםא קידושא לזולת,א עזרהא כגוןא ונעלים,א

שנכנסא 	שעהא נש	לא ש	דםא הר	שונהא הש	להא ו	הגינות.א

כלומר:א 		מונה?",א ונתתא "נש	תא הי	א מעלהא שלא דיןא ל	יתא

ה	םאהתנהלותךאהעסקיתאנעשתהא	יושר,אול	אה	םאעסקתא

	חינוךא	וא	ע	ודהאסוצי	לית.

שלא הפנימייםא ממניעיוא גםא נגזרא ע	ודהא שלא ערכהא שנית,א

העו	ד.אכך,אלמשל,איכולא	דםאלעסוקא	צורכיאצי	ור,אכ	שרא

מטרתואהעיקריתאהי	אלפ	ראולה	דירא	תאשמוא)עלאפיא		ותא

ההור	הא 	מקצועא ל	חורא 	דםא יכולא לכך,א 	דומהא 	(.א 	,א

המרו	ות.א והחופשותא הנוחותא השעותא 	גללא

	היי-טק,א לע	ודא 	דםא יכולא ז	ת,א לעומתא

כ	שראמטרתואהעיקריתאהי	אלעזוראל	חרים.

שלישית,אהע	ודהאעצמהאהי	אה	ידי	ל,אלל	א

יכולא ע	ודהא 	כלא ולמהותה.א ל	ופייהא קשרא

להגשיםא שלו,א הרוחא עולםא 	תא ל	ט	א 	דםא

	תאייעודואולפעולאלמעןא'צרכיאהעולםאותיקוניו'א

)זוהראחדשאכרךא	,א	ר	שיתאט,אע"	(.א

גםא 	ע	ודהא ר	א ערךא ישא כיא להדגישא ר	ויא

כ	שראהתועלתאש	האנר	יתאדלה,אוגםאכ	שרא

שעוסקא מיא ו	נ	לית.א כיומיומיתא נחוויתא הי	א

גםא עקיףא ו		ופןא משפחתו,א לרווחתא 	כךא ומ	י	א 	מל	כה,א

לרווחתםאשלאיצרניםאוצרכניםאהנהניםאמעמלו,אר	ויאלשכראגםא

נ	מרא מיגיעאכפיוא ו	כןא	יחסאלמיאשמתפרנסא 	עולםאה		.א

)	רכותאח,אע"	(:א"	שריךאוטו	אלךא-א	שריךא	עולםאהזהאוטו	א

לךאלעולםאה		".

א. תיאור

עמדתאה	דיע	דאנמצ	תא	תווךאש	יןאהעמדהאהשוללתא	תא

המל	כהאל	יןאהעמדהאהדוגלתא	עיסוקא	מל	כהאלכתחילה.א

מחדאגיס	,א	עליאעמדהאזואל	אית	רוא	תאהמל	כהא	מונחיםא

שלאעונשא	ואקללה,אכדרכםאשלא	עליאהעמדהאהשוללת,א	ךא

שלא 	מונחיםא המל	כהא 	לא יתייחסוא ל	א הםא גיס	,א מ	ידךא

ערךא	וא	ידי	ל.אעמדתאה	דיע	דאגורסתאשישאלהשליםאעםא

הכרחא צורך,א 	מל	כהא ולר	ותא ומל	כה,א תורהא 	יןא השילו	א

	ל	ד.א

המל	כה,אלפיאעמדהאזו,א	יננהא	ל	א	מצעיאלפרנסה,אועלאכןא

ר	ויאלמעטא	האככלאה	פשר.אכךאעולהאמד	ריאר'אמ	יר:א

ר	יאמ	ירא	ומר:אהויאממעטא	עסקאועסוקא	תורה.א

)משנהא		ות,אד,אי(

	נוא 	תא 	דםא ילמדא ל	א לעולםא 	ומר:א מ	ירא ר	יא
	ל	אמכלאמקוםאש	דםאמתפרנס,א	שריאמיאשלמדא
ורוחאה	ריותא 	ומנותאקטנהאלהיותאמתפרנסאממנהא

נוחהאממנה.א

)משנהאקידושין,אד,איד22(

ע	ודהא שעותא מצריכהא ש	ינהא 	ומנותא הי	א קטנה'א '	ומנותא

לדעתא ולהתקייםאממנה.א ניתןאלהתפרנסא ז	תא עםא 	ךא ר	ות,א

כדיא הנדרשא המינימוםא 	תא לעשותא ה	דםא עלא מ	יר,א ר'א

להתפרנסא)'	ומנותאקטנהאלהיותאמתפרנסאממנה'(,או	תאיתרא

הזמןאלהקדישאללימודאתורה.23

עמדתאה	דיע	דא	יננהאס	ורהא	הכרחאשישאלמעטא	מל	כה,א

	ידי	ליסטייםא ש	ינםא מקצועותא 	יןא חלוקהא תיצורא הי	א 	ךא

מקצועותא ו	יןא -א ההיי-טקא מקצועותא כמוא -א לכ	ורהא

ה	דיע	דא עמדתא רפו	ה.א 	וא הור	הא כמוא 	ידי	ליסטיים,א

תעודדאע	ודהאמןאהסוגאהשני.אניתןאלמצו	א	יטויאלכךא	ש	להא

שנש	להא		תראכיפה:

	ניאמתל	טתא		יזהאמקצועאל	חוראלעיסוקא	עתידא
)	ניא	חריאשירותאל	ומי(.אישאמעיןאמוסכמהאח	רתיתא
הדתית-ל	ומיתאשלהיותא סמויא	ח	רהא שכזו,אמסרא
מחנכיםאומחנכות,אמוריםאומורותאזהא'הד	ר',אכלומר,א
מקצועא 	יותר,א התורםא 	יותר,א החשו	א המקצועא זהא
שמממשא	תאה	ידי	ליםאשלנוא	תורא	נשיםאדתייםא
הדורא חינוךא ההור	ה,א חו	תא ה	םא הי	א ש	לתיא ...א
ה		,אמוטלתאעלאכתפיואשלאכלא	חדאו	חדאמ	יתנו?א
כלא 	וא חש	ונותא הנהלתא 		דריכלות,א עיסוקא ה	םא
ל	ומית,א מ	חריותא 	ריחהא משמעוא 	חרא מקצועא
ח	רתיתאו	ישיתאשלאד	גהאלעיצו	אפניאהדוראה		?א

ש	להאזואמניחהאשתיאהנחות,אהמ	פיינותא	תאעמדתאה	דיע	ד.א

ו	יןא לחיים,א מקצועא ל	חורא שצריךא הי	א הר	שונהא ההנחהא

לה	חיןא שישא הי	א השנייהא ההנחהא זו.א 		חירהא ר	שא להקלא

	יןאמקצועותא	ידי	ליסטייםאיותר,אכגוןאחינוך,ארפו	האוע	ודהא

סוצי	לית,אל	יןאמקצועותאש	ינםאכ	לה.אהצורךאלע	ודאמחדא

גיס	,אוהרצוןאל	חורא	מקצועאערכיאמ	ידךאגיס	,איוצריםא	תא

אענייןאזהאנדוןא	פתחאהחו	רת.א 24א

אהשוואהר	איו	לאשרלואורןאחוריא)לעילאהערהא9(,אעמ’א24-23. 25א

אכךאהנוסחא	כת	אידאק	ופמן.אעל-פיאנוסחאהדפוסאממליץאר’אמ	יראל		אללמדא	תא	נוא‘	ומנותאנקיהאוקלה’.א 22א

איודגשאכיאר’אמ	יראל	אהתנגדאלמל	כה;א	דר	הא-אהו	אעסקא	הא)הו	אהיהאל	לר(,או	ףאדי	רא	ש	חהא)“		אור	האכמהאגדולאכחאשלאמל	כה,אשוראש	יטלואממל	כתוא-אחמשה,אשהא 23א

של	א	יטלואממל	כתוא-א	ר	עה”,א			אקמ	אעט,אע”	(.א	ל	אשלדידואר	ויאלמעטא	מל	כה,אכךאשרו	אהזמןאיהיהאמוקדשאללימודאתורה.אמשהא	ונ	אכות	אכיא“יחסואשלאר’אמ	ירא

לתפקידיםאהחומרייםא	ינואשליליא	החלט.א	רם,אדרישתואהי	אשהחייםאהחומרייםאצריכיםאלהצטמצםאלטו	תאהחייםאהרוחניים.אמקומואשלאה’עסק’א	ינואשווהא	מעלהאעםאה’עיסוקא

	תורה’”.אר	ו:אמשהא	ונ	,א‘דרכיםא	יהדות’,א	תוך:אהקהילה החדשה - עיונים במשנת הקבוצה הדתית,אתלא		י	אתשמ”ה,אעמ’א22.

ב
עמדת הבדיעבד - המלאכה היא פשרה

העבודה עצמה היא 

האידיאל, ללא קשר 

לאופייה ולמהותה. 

בכל עבודה יכול אדם 

לבטא את עולם הרוח 

שלו, להגשים את ייעודו 

ולפעול למען ‘צרכי 

העולם ותיקוניו' 
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		סיסהאשלאהדרשהאניצ	אפסוקאמספראקהלתא)ט,אט(:א"ר	הא

תורה,א לשל	א שישא זהא מפסוקא לומדא ר	יא 	שה".א עםא חייםא

'חיים',30אכפיאשעשוא 	ומנות,אהמכונהא יחדאעםא '	שה',א המכונהא

ח	ריא'עדהאקדושה'.

גםאר	יאישמע	לא	דרשתואמפרשא	תאהמילהא'חיים'אכ'	ומנות':א

	ומנות"א זוא -א 	חיים'א "'ו	חרתא

)ירושלמיאפ	ה,אפרקא	אהלכהא	,אטוא

ע"גאומק	ילות(.ארכישתא	ומנותאהי	א

יכולא 	זכותהא שכןא 	חיים,א 	חירהא

	דםאלהתפרנסאולחיות.א

פירושאהמילהא'חיים'אכ'	ומנות'אהו	א

היהא ניתןא שכןא 	יותר,א משמעותיא

תיוחסא 'חיים'א המילהא כיא לצפותא

דווק	אלתורה,אשכןא"התורהאנקר	תא

מג(,א נו"	,א נתןא דר	יא )		ותא חיים"א

לעושיהא חייםא "נותנתא היותהא 	שלא

)		ותא ה		"א ו	עולםא הזהא 	עולםא

ו,אז(.א

שקור	יםא שהחכמיםא להניחא ס	ירא

ישמע	ל,א ר'א כמוא 'חיים',א ל	ומנותא

התורה.א עםא שלהא 	שילו	א ודוגליםא ממשיא ערךא 	הא מוצ	יםא

שישא ישמע	לא ר'א ס	ורא רש	"יא עםא הידועהא 	מחלוקתוא ו	כן,א

לשל	אתורהאעםאמל	כהא)	רכותאלה,אע"	(.

	דרכיא הלךא הנשי	,א יהודהא ר	יא שלא 	נוא גמלי	ל,א ר	ןא גםא

		יואו	מראכיא"יפהאתלמודאתורהאעםאדרךא	רץ"א)		ותא	,א	(.א

השילו	אשלאתורהאעםאדרךא	רץ,אכךאקו	עאר	ןאגמלי	ל,אהו	א

שילו	א'יפה',אור	ויאלכתחילהאל	חורא	ו.א

גםא	דורותאה	חרוניםאכת	ואל	אמעטאתלמידיאחכמיםאוהוגיםא

יצחקא 		רהםא הר	א ומל	כה.א תורהא שילו	א 	ש	חא ד	ריםא

התוריא ה	ידי	לא פיא עלא המעלהא "עיקרא כיא כות	א קוקא הכהןא

להיותאעוסקא	תורהאו	דרךא	רץ".31אהר	א

	לימלךא	ר-ש	ול,א	מ	מראשכת	אעלא

ערךאהמל	כה,אכת	א	יןאהיתר:

ספרוא מקומותא 	הר	הא חז"לא
	ש	חהאשלאמל	כהא...אצוואחכמים:א
י(א 	,א )		ותא המל	כה"א 	תא "	הו	א
הפליגוא 	יךא "וה	ןא המהר"ל:א ופירשא
	פרט:א המל	כה,א 		ה	תא חכמיםא
מל	כה...".א לעשותא 	וה	א כ	שרא
הי	א זכותא כיא המל	כה,א ח	י	הא
שלא ערכהא הו	א כךא ו	םא ל	דם.א
מל	כה,אהריאשה	דםאצריךאלהרגישא
ז	תא...אוטועםא	מל	כתואטעםאמצוהא
)המ	ירי,אל		ותאשם(א...אחזקאו	מץ,א
	מל	כה.א וגםא 	תורהא גםא ידידי,א
הד	ריםא מןא הםא 	להא שניא הל	א כיא
	מרוא כךא חיזוק.א תמידא הצריכיםא
חיזוק,32א צריכיןא "	ר	עהא חכמים:א
ו	לואהן:אתורה,אומעשיםאטו	ים,אתפילהאודרךא	רץ"...33א
היהאמ	ושרא	תורתך,אוהיהאשמחא	מל	כתךא-אשגםא

הי	אמל	כתאשמים.34אא

השילו	א 	תא רו	הא הלכתחילהא עמדתא כיא ולומרא לסכםא ניתןא

זו,א עמדהא לפיא ורצוי.א 	ידי	ליא כשילו	א ומל	כהא תורהא שלא

א. תיאור

	מצעיא רקא 	יננהא שהמל	כהא ס	ורהא הלכתחילהא עמדתא

רו	יםא זוא עמדהא 	עליא עצמו.א 	פניא ערךא להא וישא לפרנסה,א

	מל	כהא	ידי	ל,או	ףאמצווהאשלאממש.א	סעיףאזהאנר	האכיא

ר	יםאמחכמיאהתלמודאהחזיקוא	עמדהאזו,אוקר	ואלשל	אתורהא

עםאמל	כה.

כךא	ומר,אלמשל,אר'איהודהאהנשי	:

זוא הריא 	ומר:א ר	יא ח(.א כ,א )שמותא ימיםאתע	ד'א 'ששתא
עלא ישר	לא שנצטווא 	חרת,אשכשםא ]=מצווה[א גזירהא

מצותאעשהאשלאש	ת,אכךאנצטוואעלאהמל	כה.א

)מכילת	אדר	יאשמעוןא	ראיוח	י,אכ,אט(

	מקוםא	חראקו	עאר	יאש	דםאחיי	אלעסוקא	מל	כה:

	תא 	וה	א להיותא 	דםא חיי	א המל	כה',א 	תא '	הו	א
המל	כהאועוסקא	מל	כהא...אר	יא	ומר:אגדולהאהי	א
מל	כהאש	פילוא]יש[אל	דםאחצרא	ואגינהא]חר	ים[א

ילךאויעסוקא	הםאכדיאשיה	אעסוקא	מל	כה.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אכ	(26

שעוליםא נימוקיםא 	ר	עהא מצייןא 	לוןא גדליהא ההיסטוריוןא

ממקורותאחז"לאהרו	יםא	תאהמל	כהאכמצווה:א

הישו	'.א 	תא 'להעמידא 	דםא חיי	א סוצי	לי:א גורםא 	(א
ש	ינוא ומיא הח	רה.א שלא 		ניינהא להשתתףא כלומר,א

מתעסקא	מל	כהא-א'	ינואמןאהישו	'אומסייעאלתקלתו.א
ל	טלה,א עצמוא המפנהא מוסרי-	ישי:א גורםא 	(א
למפגעא 	ותהא עושהא הו	א שכןא נפשו,א 	תא משחיתא
לכלאמיניאיצריםארעיםא...אהע	ודהאמייצ	תא	תאנפשוא
ג(א ומש	רים.א ערעוריםא מפניא עליוא ומגינהא 	דםא שלא
גורםא	ידי	ולוגי:אהע	ודהא-אזכותהא	עצמהאומתוכה.א
עו	דא כשהו	א וה	דםא ל	דם,א ניתנהא חי	תה'א 'מפניא
הריהואעושהא	תאתפקידואה	נושי,אהקו	עא	תאייחודוא
	עולם.אד(אהע	ודהאהי	אגםאמכשיראלעילויואהרוחניא

שלאה	דםאו	מצעיאלהיד	קותאעםא	לוהים...27א

גישתואהחיו	יתאשלאר	יאכלפיאהמל	כהאמשתקפתאגםא	ציטוטא

שהו	אמ	י	א	שםאח	ריא'עדהאקדושה'.אעדהאזואהייתהאמורכ	תא

מק	וצתאתנ	ים,אתלמידיאר'אמ	ירא-א	הםאר'איוסיא	ןאמשולםאור'א

שמעוןא	ןאמנסי	28א-אשקידשהא	תאהשילו	אשלאתורהאומל	כה.א

'עדהא ח	ריא שלא יומםא מסדרא חשו	א חלקא הייתהא המל	כהא

כךאמצטטא	שמםא ומל	כה.29א תפילהא תורה,א קדושה',אשכללא

ר	יאיהודהאהנשי	:

חייםאעםא	שהא	שרא	ה	ת'.א	מראר	יאמשוםא 'ר	הא
מהא התורה,א עםא 	ומנותא לךא קנהא קדושה:א עדהא
חייםאעםא	שה.אלמהאהו	אקור	א	ותןא טעמ	?אר	הא
ור	יא משולםא 	ןא יוסיא ר	יא היהא ששםא קדושה?א עדהא
שלישא היוםא 	תא משלשיןא שהיוא מנסי	,א 	ןא שמעוןא
וישא למל	כה.א שלישא לתפלה,א שלישא לתורה,א
	ומרים:אשהיואיגעיןא	תורהא	ימותאהחורףאו	מל	כהא

	ימותאהקיץ.

א)מדרשאזוט	א-אקהלתא]	ו	ר[אט,אט(
אכד	יאלצייןאכיאהמילהא‘חיים’אנדרשתאעלא	ומנותאגםא	מקוראה		:א“ללמדוא	ומנות.אמנלןא]מהיכןאלומדיםאז	ת[?א	מראחזקיה,אד	מראקר	:א‘ר	האחייםאעםא	שהא	שרא	ה	ת’א)קהלתא 30א

ט,אט(,א	םא	שהאממשאהי	א-אכשםאשחיי	אלהשי	וא	שה,אכךאחיי	אללמדוא	ומנות,א	םאתורהאהי	א-אכשםאשחיי	אללמדואתורה,אכךאחיי	אללמדוא	ומנות”א)קידושיןאל,אע”	(.א	חתאמןא

החו	ותאשלאה		אכלפיא	נואהי	א‘ללמדוא	ומנות’א)תוספת	אקידושיןא	,אי	(.אעל-פיאהגמר	אלמדיםאז	תאמהפסוקאמקהלת,א‘ר	האחייםאעםא	שהאוכו’’,אכ	שראהמילהא‘חיים’אמוס	תא

עלא	ומנותאוהמילהא‘	שה’אמוס	תאעלא	ישהאממשא	ואעלאהתורה.א	כלא	ופןאקו	עתאהגמר	אשחו	תאה		אללמדא	תא	נוא	ומנותאשוותאערךא	חשי	ותהאלחו	ותיואה	חרותאכלפיו:א

להשי	ואוללמדואתורה.

אהר	א		רהםאיצחקאהכהןאקוק,אאגרות הראיהאג,אירושליםאתשמ”ה,אעמ’אצ	.א 31א

ארש”יא)עלא	רכותאל	,אע”	(:”צריכין חזוקא-אשיתחזקא	דםא	הםאתמידא	כלאכחו”. 32א

א‘דרךא	רץ’אהיינואמל	כה,א	ואכפיאשמפרטארש”יא)שם(:א“דרך ארץ -א	םא	ומןאהו	א-אל	ומנתו,א	םאסוחראהו	א-אלסחורתו,א	םא	ישאמלחמהאהו	א-אלמלחמתו”. 33א

אהר	א	לימלךא	ר-ש	ול, מערכי לב,אתלא		י	אתשכ”ו,אמ	מרא‘זיואמל	כה’,אעמ’א192-188. 34א

אהר	אמ”מאכשרא)תורה שלמהאטז,אשמותאכ’,א‘מילו	ים’,אעמ’א245(אכות	א	צדקאשר	יאהולךאכ	ןאלשיטתו,א“שהקר	א‘ששתאימיםאתע	וד’אהו	אמצווהאגםאכפשוטו,אלכןא	מראש	פילוא	יןא 26א

לואמהאלעשותאצריךאלהשתדלאשל	אלש	תא	טלארקאלעשותאמל	כה”.

אגדליהא	לון,אתולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד,א	,אתלא		י	אתשי”ט,אעמ’א107.א 27א

אירושלמיאמעשראשני,אפרקא	אהלכהאד.א 28א

אמ	ירא	יליא)לעילאהערהא21(אמצייןא	עמ’א27א	מ	מרואכיא	מדרשאהנדוןאעלא‘עדהאקדושה’א“מרומזא	צורהא	רורה,אשלמל	כהאניתןאטעםאשלאקדושה,אוהי	אעומדתא	מדרגהא	חתא 29א

עםאהתורהאועםאהתפילהא	שילושאהיום”.

ג
עמדת הלכתחילה - אידיאל של תורה ומלאכה
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3. הצלה מן הבטלה: תועלת המלאכה במישור הנפשי

	דםא ש	יןא מל	כה,א גדולהא 	ומר:א יהודהא ר	יא
מתא	ל	אמתוךאה	טלה.א		יאזהאצדא]=כיצד[?א
זהא מתא ל	א ה	א ומת,א ונפלא הגגא לר	שא עלהא
שנוא ל	א להםא 	מרא ...א ה	טלהא מתוךא 	ל	א
חכמיםאז"לא	ל	אש	םאחלהאשניםא	ואשלשהא

ימיםאה	אל	אמתאזהא	ל	אמתוךאה	טלה.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אפרקאכ	(

למל	כה,א חשי	ותא ישא חד-משמעיים:א יהודהא ר	יא שלא ד	ריוא

למותוא הסי	הא מת.א כיווןאש	לעדיה,א	מצ	אשלא	טלה,א	דםא

גורמתא שה	טלהא ייתכןא דיה.א 	רורהא 	ינהא המת	טלא שלא

חולשהאגופנית40אוחוליאשסופואמיתה,41אייתכןאשה	טלהאגוררתא

	חריהאעונשאמוות,42אוייתכןאשה	טלהאמו	ילהאלדיכ	וןאולנטיותא
	ו	דניות.43

		ירוראשהמל	כהא עולהא הללוא הד	ריםא מןא כך,א ו	יןא כךא 	יןא

להזיקא ש	כוחהא המגונה,א ה	טלהא 	פניא כתריסא עומדתא

ל	רי	ותאהנפשאוהגוף.44א

ומוסרית,א רוחניתא להידרדרותא להו	ילא עלולהא 	ףא ה	טלהא

לה	י	א"לידיאזימה"45א	וא"לידיאשיעמום",46אשפירושואדיכ	וןא	וא
שיגעון.47

ל	דםא מ	י	הא המל	כהא ש		טלה,א הנפשיא הנזקא לעומתא

רווחהאנפשית,אוגורמתאלואלהרגישאחשו	או	עלאערך:א

מל	כהא הי	א גדולהא 	ומר:א עזריהא 	ןא 	לעזרא ר	יא
שכלא	ומןאו	ומןאיוצ	אומשת	חא]=ומתג	ה[א		ומנותוא
...הצ	עאיוצ	אוה	יר	א]=המכחול[אעלא	זנואומשת	חא
]=עט[א והקולמוסא יוצ	א ]=סופר[א הל	לרא 		ומנותו.א

		זנואומשת	חא		ומנותו.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אכ	(

4. הצלה מן החטא: תועלת המלאכה במישור הרוחני

יפהא יהודהאהנשי	א	ומר:א 	נואשלאר	יא ר	ןאגמלי	לא
תלמודאתורהאעםאדרךא	רץאשיגיעתאשניהםאמשכחתא
	טלהא סופהא מל	כהא עמהא ש	יןא תורהא וכלא עון,א

וגוררתאעון.

א)		ותא	,א	(א

תועלתא גםא ישא גמלי	ל,א ר	ןא מד	ריא שעולהא כפיא למל	כה,א

רוחנית.אחייםאשלאתורהאעםאדרךא	רץא'משכחיםאעוון'.אהמל	כהא

ל	ארקאמגינהאמפניאהחט	,48א	ל	אהי	א'משכחת'א	תאהעווןא-א

מסיחהא	תאהדעתאממחש	ותאחט	.א

הרש"ראהירשאכות	אכיא"התנ	א	יקשאלומרא	כך,אשרקאעיסוקא

המוקדשאגםאלתלמודאתורהאוגםאלהמצ	תאצרכיאמחייתאהגוף,א

מצריךאומ	להאכלאכךאהר	האזמן,אעדאשל	אנותרתאשעתאפנ	יא

להרהרא	ד	ריםאהמרוחקיםאוהמרחיקיםא	תאדעתואשלאה	דםא
מטוהראייעודו".49

עםא 	דעתא "מעור	א להיותא ה	דםא עלא

ולהיותא ה	ריות",א"להתהלךאעםאהחיים"35א

המל	כהא הח	רה.א שלא 		ניינהא שותףא

להא ישא 	ל	א לפרנסה,א 	מצעיא רקא 	יננהא

לעסוקא 	דםא צריךא כןא ועלא עצמו,א 	פניא ערךא

	האגםא	םא	יןאלואמל	כהאלעשותא	ואש	ינואזקוקאלפרנסה.א

ב. התועלת במלאכה 

למל	כה,א חשי	ותא מייחסיםא וה	מור	יםא התנ	יםא רו	א

וערכייםאשונים,אהפרוסיםאעלא ומנמקיםאז	תא	נימוקיםאדתייםא

פניאכלאספרותאחז"ל.א

הםא כלומר,א תועלתיים,א הםא הנימוקיםא רו	א

סכנתא מפניא כמגינהא המל	כהא 	תא רו	יםא

שונות,א	ואכמסייעתא	השגתאמטרותאחשו	ות.א

נימוקיםא 	חמישהא נעסוקא זהא 	סעיףא

הצלהא למל	כה:א ייחסוא שחז"לא תועלתייםא

ומהזדקקותאל	ריות;אהצלהאמןאהגזל;א מעוניא

ומהרהורא מחט	א הצלהא ה	טלה;א מןא הצלהא

ע	ירה;אהצלהאמחשדאומרכילות.א

1. הצלה מעוני: תועלת המלאכה במישור החומרי

ר	יא	ומר:אגדולהאהי	אמל	כהאשכלאמיאשהו	אעוסקא
	מל	כהא	יןאידואחסרהאפרוטהאלעולם.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אכ	(

מס	יראמ	ירא	ילי:36א"לל	א	ידי	ליזציהאיתירה,א	םארוצהא	דםא

שתה	אלוא'פרוטה'...אחיי	אהו	אלע	וד,או	יןאמנוסאמזהא	פילוא	םא

הע	ודהאעולאקשהאהי	אעליו".א

ש	דםא כדיא ו	ר	שונהא 	ר	שא חיוניא 	מל	כהא העיסוקא

הי	א -א 'חיים'א הי	א שהס	רנו,א כפיא המל	כה,א להתקיים.א יוכלא

מ	פשרתאל	דםאלחיות,או	ףאמצילהא	ותואמהזדקקותאל	ריות,א

שמפניהאהזהירואחכמיםאו	מרו:א"עשהאש	תךאחולאואל תצטרך 

לבריות"א)ש	תאקיח,אע"	(;א"מכוראעצמךאלע	ודהאשהי	אזרהא

לךאואל תצטרך לבריות"א)ירושלמיא	רכותאט,א	,איגאע"ד(.א

2. הצלה מן הגזל: תועלת המלאכה במישור המוסרי

ולפדותו,א למולו,א ה	ן:א עלא ה		א מצותא הי	א זוא 	יא
וישא 	שה;א ולהשי	וא 	ומנות,א וללמדוא תורה,א וללמדוא
]=ללמדוא 	נהרא להשיטוא 	ףא 	ומרים:א
לשחות[.אר'איהודהא	ומר:אכלאש	יןאמלמדא
ר	ןא ליסטות.37א מלמדוא 	ומנותא 	נוא 	תא
	ומנותא 	ידוא שישא כלא 	ומר:א גמלי	לא
גדירוא ]שמוקףא לכרםא דומה?א הו	א למהא
	ידוא ש	יןא וכלא סייג;א שמוקףא לחריץא
ש	יןא לכרם[א דומה?א הו	א למהא 	ומנותא
מוקףאגדירואולחריץאש	יןאמוקףאסייג...38א

)תוספת	אקידושיןא]לי	רמן[א	,אי	(

הי	א 	נוא כלפיא ה		א שלא החו	ותא מןא 	חתא

'ללמדוא	ומנות'.אניתןאלר	ותאכיאמתוךאחמשא

	ואששאהמצוותאשנמנוא	תוספת	,ארקאמצוותאה		אללמדא	תא

	נוא	ומנותאזכתהאל	י	וראולהרח	ה;אז	תא	וליא	שלאהנטייהא

להקלאר	שא	חו	האזו.

ש	םא 	כךא 	ומנות'א 'ללמדוא ה		א חו	תא 	תא מנמקא יהודהא ר'א

ה	ןאל	אילמדא	ומנות,אהו	אל	איוכלאלהתפרנס,אוממיל	,א	ליתא

המל	כהא להתקיים.39א כדיא ה	ריותא מןא לגזולא יי	לץא 	רירה,א

ופרנסתו,א גורלוא עלא 	חריותא לקחתא ה	דםא 	תא מחיי	תא

ומרחיקהא	ותואמגזלאומש	ראמעשיאעוולהאושחיתות.א

על-פיאהר	א		רהםאיצחקאהכהןאקוק,אאגרות הראיהא	,אירושליםאתשכ”ה,אעמ’אקכ,אקע. 35א

מ	ירא	יליא)לעילאהערהא3(,אעמ’א88-87. 36א

הגמר	א)קידושיןאכט,אע”	(אממתנתא	תאק	יעתואהנוק	תאשלאר’איהודהאומס	ירהאכיאמיאש	ינואמלמדא	תא	נוא	ומנותא“כאילו מלמדואליסטות”. 37א

יוצרתאחיץא	יןאה	דםאלח	רה.א	ךאל	א	רוראה	םאכוונתאהמשלאהי	א המשלאשלאר	ןאגמלי	לא	ינוא	רוראדיו.אמו	ןאשהמשלאמד	רא	ש	חאה	ומנות,אומתוכנואעולהאכיאה	ומנותא 38א

שה	ומנותאהי	אגדראמפניאגזלא)כפיאש	ומראר’איהודה(אופגיעהא	ח	רה,א	ואשה	ומנותאהי	אגדראמפניאפלישהאלפרטיותא)שכןא“כלאמיאש	ינואעוסקא	מל	כהא	ניא	דםאמשיחיןא	ו”,אכפיא

שנר	האלהלן(אופגיעהא		דם.אהדיוןאכ	ןאהו	א	פו	א	פשראהמשל,א	ךא	רוראכיאהימנעותאממל	כהאעתידהאלפגועא		דםאו	ח	רהאכ	חד.

ההנחהאלפיהאישאקשרא	יןאהימנעותאממל	כהאל	יןאגזל,אכלומראש	דםאש	ינואעו	דא)וממיל	א	ינואמרוויחאכסף(אעלולאלהיכשלא	גזל,אעולהאממקורותאנוספים,אכגון:א“גדולהאמל	כהא 39א

של	אחר	אדוראהמ	ולא	ל	א)עד(אמפניאהגזל...”א)ירושלמיאמעשרות,אפרקא	אהלכהאד(.אעלאהקשרא	יןאהימנעותאממל	כהאל	יןאגזל,אר	ואעודא	מ	מריא		תראכיפה:א‘מדועאגדולהא

http://www.kipa.co.il/jew/pash/36/53632.htmlכה?’.א	מל

וכןאלהיפךא-אהע	ודהאיכולהאלהועילאל	רי	ותאהגוףאולחיזוקו.אכךאנלמדאמהמקוראה		:א“ר	איוסףא	יעסקא	ריחי	א]=היהאעוסקא	טחינהא	ריחיים[.אר	אששתא	יעסקא	כשוריא]=היהא 40א

עוסקא	נשי	תאקורות[,א	מר:אגדולהאמל	כהאשמחממתא	תא	עליה”א)גיטיןאסז,אע”	(.

כךאמו	ןאמסוףאהדרשה:א“ש	םאחלהאשנייםאוכו’”. 41א

כךאעולהאממכילת	אדרש	”יא)כ,אט(:א“ר’איוסיאהגליליא	ומר:אגדולהאמל	כה,אשל	אקנסאהמקוםאמיתהאעלא	דםא	ל	אמתוךא	טילה...”. 42א

כךאמשתמעאמןאהסיפורא	קהלתאר	הא)	,אטז(,אעלאה	דםאשל	אהיהאלואמהאל	כולאולכןא“עלהאלר	שאהגגאונפלאומת,אוקר	א	נפשיהא]=עלאעצמו[אושנ	תיא	תאהחיים”.א 43א

ר	ואגם:א	יליא)לעילאהערהא3(,אעמ’א90;אריינסא)לעילאהערהא13(,אעמ’א78-77.אריינסאמעיראשםאכיאמסי	האזוא“	נשיםאזקניםאמוסיפיםאלע	ודא	ףאש	ינםאצריכיםאלזהא 44א

לשםאפרנסה,אלפיאש		טלהאנחלשיםאהכוחותאהגופנייםאוהרוחניים”.א

כפיאש	ומראר’א	ליעזר:א“...שה	טלהאמ	י	האלידיאזימה”א)משנהאכתו	ות,אה,אה(. 45א

כפיאש	ומרארש	”ג:א“המדירא	תא	שתואמלעשותאמל	כהא-איוצי	אויתןאכתו	תה,אשה	טלהאמ	י	האלידיאשיעמום”א)שם(. 46א

כךאמפרשארש”יאעלאכתו	ותאנט,אע”	.אדומהאכיא	לאמולאנזקיאה	טלה,אהמת	ט	יםא	פגיעהארוחניתא)‘זימה’(א	ואנפשיתא)‘שעמום’(,אקו	עאר	יאיהודהא	ןא 47א

	תיר	אכיאגםא	םא	יןאל	דםאמל	כהאלעשותא-א	ואש	ינואנצרךאלפרנסהא-אעליואלעסוקא	ה.א

המדרשא)	וצראהמדרשיםא]	ייזנשטיין[אגדולאוגדולה,אעמ’א80(אמפרטאמ	ילואע	ירותאהמל	כהאמצילה:א“גדולאהשמחא	חלקואוהמתפרנסאממל	כתו,א 48א

ש	מדהאהטו	האהז	תאניצול מכמה עבירות:אמןאהקנ	האוהחמודאומןאהגנ	האוהגזל”.

הר	אשמשוןארפ	לאהירש,אעטרתאצ	יא-אפירושאלמסכתא		ות,א	תוך:אכתבי רבי שמשון רפאל הירש,א	ניא	רקאתשנ”ה,אעמ’א35.א 49א

המלאכה מחייבת את 

האדם לקחת אחריות 

על גורלו ופרנסתו, 

ומרחיקה אותו מגזל 

ומשאר מעשי עוולה 

ושחיתות
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1. אידיאל של קיום מצווה 

שכשםא מל	כה,א הי	א גדולהא 	ומר:א 	ליעזרא ר	יא
שנצטוואישר	לאעלאהש	ת,אכךאנצטוואעלאהמל	כה,א
מל	כתך'א כלא ועשיתא תע	ודא ימיםא 'ששתא שנ	מר:א

)שמותאכ,אח(.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אכ	(

ר'א גםא לעיל,א שנדונהא הנשי	א יהודהא ר'א שלא ל	מרהא 	דומהא

	ליעזרא	ןאהורקנוסאס	וראשכשםאשישאמצווהאלש	ותא	ש	ת,א

כךאישאמצווהאלע	ודא	ימותאהחול.אק	יעהאזואנשענתאעלאד	ריא

כלא ועשיתא תעבודא ימיםא 'ששתא הפסוק:א

מל	כתך'א)שמותאכ,אח(.א

שלא מחיי	תא קרי	הא 	יננהא זוא כיא לצייןא ישא

-א הפסוקא ד	ריא כיא לומרא הכרחא 	יןא הפסוק.א

וניתןא לע	וד,א ציוויא הםא -א תע	וד'א ימיםא 'ששתא

	פשרא כלומר,א לע	וד.א היתרא שהםא לפרשא

לה	יןאמהפסוקאש	ימותאהחולאמותראלע	וד,א
	שונהאמש	תאש	הא	סוראלע	וד.52

התנ	א שלא ה	רורהא ה	מירהא 	ולםא

שהמל	כהאהי	א	גדראמצווה,או	חירתואלומרא

ו	יןאמצוותאשמירתאהש	ת,אמצי	הא 	ינהא ז	תאמתוךאהשוו	הא

	תאהמל	כהאכ	עלתאערךאדתיאג	וה.א

מדרשאנוסףאמלמדאעלאערכהאהדתיאשלאהמל	כה:

	דםא שיה	א מלמדא כיצד?א המל	כה',א 	תא '	הו	א
	תא שונ	א ]	דם[א יהיהא ו	לא המל	כהא 	תא 	וה	א
המל	כה.אשכשםאשהתורהא]שהש	ת[אנתנהא		רית,א
ימיםא 'ששתא שנ	מר:א 		רית,א נתנהא המל	כהא כךא
ויוםאהש	יעיאש	תאלה'א תע	ודאועשיתאכלאמל	כתךא

	לוהיך'א)שמותאכ,אח-ט(.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אי	(

המושגא דיה.א 	רורהא 	ינהא 		רית'א ניתנהא 'המל	כהא הק	יעהא

'	רית'אמצייןא	דרךאכללא	תאהקשראהייחודיא	יןאהק	"האלעםא

	ניא ו	יןא '	יניא -א הש	תא ל	ריתא 	יחסא הו	א כךא )ו	כןא ישר	לא

ישר	ל'(,או	ילואהמל	כהאהי	אענייןאמשותףאלכללא	ניאה	דם,53א

ו	ינהאייחודיתאדווק	אלעםאישר	ל.

הי	א המל	כהא שגםא מלמדא '	רית'א 	מילהא השימושא כיא נר	הא

"כךא י(:א 	,א ל		ותא )	פירושוא המ	יריא שמפרשא כפיא מצווה,א

מצווה".א 	כללא שהי	א לומר:א רוצהא 		רית,א ניתנהא המל	כהא

		ינוא ו	יןא 	ינינוא ה	ריתא מןא חלקא הו	א 	מל	כהא העיסוקא
ש	שמים.54

2. אידיאל של דבקות בה'

נועדהא ניתןאהיהאלחשו	,א	טעות,אשהמל	כהא

ל	נשיםאש	ינםאמסוגליםאלהקדישא	תאזמנםא

לומדיםא 	נוא מןאהמדרשאה		א תורה.א ללימודא

-א ודודא משהא יעק	,א 	הםא -א ישר	לא שגדוליא

יכוליםא היוא ש	ווד	יא 	ףא 	מל	כה,א עסקוא

	תורהא לעיסוקא זמנםא עיקרא 	תא להקדישא

ו	רוח:

	ה,א נתעסקוא הנ	י	יםא שכלא המל	כה,א הי	א ח	י	הא
	יעק	א		ינואהו	א	ומר:א'	שו	הא	רעהאצ	נךא	שמור'א
)	ר	שיתאל,אל	(.א	משהאהו	א	ומר:א'ומשהאהיהארעה'א
)שמותאג,א	(.א	דודאהו	א	ומר:א'ויקחהואממכל	ותאצ	ן'א
	נכיא 	וקרא 'כיא 	ומר:א הו	א 	עמוסא ע(.א עח,א )תהליםא
ו	ולסאשקמים.אויקחניאה'אמ	חריאהצ	ן'א)עמוסאז,איד-טו(.א

עלא הקדשא רוחא שרתא של	א המל	כה,א הי	א ח	י	הא
'וילךא 	לישעא	ןאשפטא	ל	אמתוךאהמל	כה,אשנ	מר:א
וימצ	א	תא	לישעא	ןאשפטאוהו	אחורש'א)מלכיםא	איט,א
לך'א עשיתיא מהא כיא שו	א 'לךא לו:א 	ומרא 	ליהוא ומהא יט(.א

)שם,אכ(,אשל	אל	טלךא]מןאהמל	כהא-א	"נ[.

א)מדרשאתנ	יםאלד	ריםאה,איד(

5. הצלה מרכילות ומחשד: תועלת המלאכה במישור 
החברתי

ר	יא	ומר:אגדולהאהי	אמל	כהאשכלאמיאש	ינואעוסקא
עליו[,א ]=מרכליםא 	וא משיחיןא 	דםא 	ניא 	מל	כהא
מניןא	ישאפלוניא	וכל?אמניןאהו	אשותה?אמשלאלמהא
הד	ראדומה?אל	שהאש	יןאלהא	עלאוהי	אמתקשטתא
)עצמה(אויוצ	האלשוקאו	ניא	דםאמשיחיןא	ה.אכךאכלא

מיאש	ינואעוסקא	מל	כהא	ניא	דםאמשיחיןא	ו.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אכ	(

ש	יןא 	דםא זו,א דרשהא לפיא

לפגיעהא חשוףא מל	כהא לוא

מוש	א 	היותוא הח	רה,א מצדא

לרינוניםא חשדניים,א למ	טיםא

ולרכילויות:אמניןאפלוניא	וכל?א

שמ	אהו	אגוזל?אוכןאהל	ה.50א

שה	ומנותא לעילא ר	ינוא

ופגיעהא גזלא מפניא שומרתא

רו	יםא 	נוא כעתא 	ח	רה.א

עלא שומרתא גםא שה	ומנותא

לפרטיותוא מפלישהא ה	דםא

הי	א 	כךא 	ו.א ומפגיעהא

לתקינותא ערו	הא משמשתא

הח	רה.

תועלותא כמהא ר	ינוא לסיכום,א

	מל	כה:א

א החומרי:א	 במישור 

לעצמוא לספקא יכולא 	ינוא ה	דםא מל	כה,א 	העדרא

)	וכל,א 	יותרא ה	סיסייםא הקיוםא צורכיא 	תא ולמשפחתוא

מל	וש(,אוממיל	אחייוא	ינםאחיים.א

א במישור המוסרי:א	העדראמל	כהאעלולאה	דםאלהגיע,א	

	ליתא	רירה,אלידיאגזלאוש	ראמעשיאעוולאושחיתות.

א הנפש.א	 	רי	ותא עלא שומרתא המל	כהא הנפשי:א במישור 

	זכותהאה	דםאמרגישאסיפוקאוערך,אוחשאשישאטעםא"לקוםא

		וקר".אלעומתאז	ת,א	דםאמחוסראע	ודהאעלולאלהגיעא

לידיאשעמוםאודיכ	ון.

א ע	ירות,א	 כמהא מפניא מגינהא המל	כהא הרוחני:א במישור 

עוון'(.א )'משכחתא ע	ירהא מהרהוריא הדעתא 	תא ומסיחהא

ה	טלה,אמנגד,אעלולהאלהו	ילאלזימהאולחט	.

א החברתי:א	 במישור 

ערו	הא הי	א המל	כהא

	רי	ה.א ח	רהא שלא לקיומהא

לגרוםא עלולהא ה	טלהא

ה	דםא רקא ל	א ש	וא למצ	א

)		מצעותא 	ח	רהא פוגעא

גםא 	ל	א למשל(,א גזל,א

		דם,א פוגעתא הח	רהא

ופולשתאלחייואהפרטיים.

ג. המלאכה כאידיאל 

	סעיףאהקודםאדנוא	תועלותא

	מישוריםא המל	כהא שלא

והח	רה.א ה	דםא 	חייא שוניםא

נעסוקא	חשי	ותהאשלא כעתא

כ	מצעיא רקא ל	א המל	כהא

חשו	ות,א מטרותא להשגתא

	ל	אכ	ידי	לאהעומדא	פניאעצמו.51אלפחותאשלושהאנימוקיםא

מצווה;א הי	א המל	כהא המל	כה:א 	זכותא ניתנוא 	ידי	ולוגייםא

	זכותאהמל	כהאשורהאהשכינה;אהק	"הא	עצמואעשהאמל	כה,א

להלןא ו	תיקונו.א העולםא 	יישו	א ולעסוקא 	דרכיוא ללכתא ור	ויא

נתייחסאלכלא	חדאמןאהנימוקיםא	נפרד.

השוואלד	ריאש	ולאלי	רמןא)תוספתא כפשוטה,אקידושין,אירושליםאתשנ"ג,אעמ'א927(:א"מיאשישא	ידוא	ומנותא	יןאה	ריותאנכנסיםאלתוךאענייניואלדעתאמהיכןאירקאזהאחי,אושמ	אהו	א 50א

מלסטםא	תאה	ריות...".

כד	יאלהעיראכיאהתפיסהאלפיהאישאלמל	כהאערךאומשמעותאדתיתאמצויהאהןא	ספרותאהתנ	יתא)למשל,אמכילת	אדרש	"יאכ,אט(אוהןא	ספרותאחז"לאהמ	וחרתא)למשל,א		ותאדר	יא 51א

נתןאנוסחא	,אכ	(.אא

אכפיאשה	יןאלמשלא		ןאעזר	א)	פירושואלשמותאכ,אח(:א"ששת ימים תעבדא-אמותראלךאלע	ודאו	יננואמצוה". 52א

אמסי	האזואנקר	תאהמל	כהא'דרךא	רץ',אשכןאדרךאהעולםאלעסוקא	מל	כה. 53א

אניתןאלומראכיאהמל	כהאהי	אחלקאמןאה	ריתא	יןאהק	"האלכללא	ניאה	דם,אכלומר,אשהמל	כהאניתנהאל	ניאה	דםא	ל	ד,אול	אליתראה	רו	ים.אכךאמלמדתאהדרשהאה		ה:א"ח	י	הא 54א

הי	אהמל	כה,אשהריאכלאה	ריותאש	ר	אהק	"הא	עולמואל	אמסראלהןאמל	כהא	ל	אל	ניאה	דםא	ל	ד.אוכןאהיהאר'אמ	ירא	ומר:אר	יתאמימיךא	ריאס	ל,אצ	יאקייץ,אשועלאכורם,א	וא

	חדאמןאהחיותאעושהאמל	כה,אהריא	ינןאעושיןאמל	כהאוהריאהןאמתפרנסיןא	ל	אמל	כה,או	ניא	דםא	ינןאמתפרנסיןא	ל	אמןאהמל	כהאל	אמפניאשהןאקליםאמןאהחיות,א	ל	אשהמל	כהא

ח	י	ה"א)מדרשאתנ	יםאלד	ריםאה,איד(.אהדרשהאקו	עתאכיאהעו	דהאש	ניאה	דםאצריכיםאלע	ודאכדיאלהתפרנסא-אלה	דילאמןאהחיות,אשמתקיימותא	ליאלעשותאמל	כהא-א	ינהא

מצ	יעהאעלאחיסרוןאשלא	ניאה	דם,א	ל	אעלאח	י	ותהאוחשי	ותהאשלאהמל	כה.

גדולי ישראל - בהם 

יעקב, משה ודוד - עסקו 

במלאכה, אף שבוודאי 

היו יכולים להקדיש את 

עיקר זמנם לעיסוק 

בתורה וברוח
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כש	תםא 	תםא 	ףא ח(,א 	,א )	ר	שיתא 	עדן'א גןא 	לוהיםא ה'א
תחילה,א 	מטעא 	ל	א תתעסקוןא ל	א ישר	לא ל	רץא נכנסיןא
'כיאת		וא	לאה	רץאונטעתםאכלאעץאמ	כל'א)ויקר	איט,אכג(.

א)ויקר	אר	הא]מרגליות[אכה,אג(

לק	"הא שותףא ה	דםא נעשהא מל	כהא 	עשייתא מז	ת:א יתרהא

ימיא כלאמהאש	ר	א	ששתא ל	אהשליםא	תא 		רי	ה.אהק	"הא

ולשכללא החייםא ל	יכותא לתרוםא ה	דםא עלא והטילא ה	רי	ה,א

	תאהעולם;א	כךאהופךאה	דםאלשותףא		רי	תאהעולם.60אכךא

נלמדאמןאהדרשהאה		ה:

	מראר'איוחנן:א		אור	האלמהא	ר	אהק	"הא	תאה	דםא	חרוןא
לכלאהנ	ר	ים,א	ל	אללמדךאשעשהא	כלאיוםאויוםאמל	כתו,א
	חרוןא שהו	א הששיא ו	יוםא צ		ם,א וכלא העולםא ו	ר	א
כאן  עד  ל	דם:א לוא 	מרא ה	דם,א 	תא 	וא 	ר	א למל	כתוא
הייתי אני משתדל במלאכה, מכאן ואילך אתה תשתדל 
בה,אוזהוא'	ר	שיתא	ר	א	לוהים'אקודםאשי		א	דםאלעולםא
כז(,א 	,א )	ר	שיתא 	צלמו'א ה	דםא 	תא 	לוהיםא 'וי	ר	א ...א
לעשותאכלאצרכיאהעולםאותיקוניואכ	שראהו	אעשהא	תחלה.

א)מדרשאנעלם,אזוהראחדשאכרךא	,א	ר	שיתאט,אע"	-ע"	(

הו	א העולם,א 	תא 	ר	א ל	חראשהק	"הא כיא מלמדתא זוא דרשהא

עולם.א שלא 	יישו	וא לעסוקא 	תאהמשימהא ה	דםא 	ידא הפקידא

יכולא זוהיאמשמעותא	רי	תאה	דםא	צלםא	לוהים:אגםאה	דםא

ותיקוניו',אכפיאשעשהאהק	"הא 'לעשותאכלאצרכיאהעולםא וצריךא

		רי	ה.אא

ה	דםאממשיךא	תאע	ודתואשלא	לוהיםא		רץ,אועוסקא	יישו	וא

שלאעולם.אמענייןאלצייןאכיאעל-פיאהמשנה,א"המשחקא	קו	י	",א

	דםאשמהמראכדיאלזכותא	כסף,אפסולאלעדותא)סנהדריןאג,אג(.א

ר	אששתאמנמקא	תאהפסולאהזהא	כךאשהמשחקיםא	קו	ייהא

הגמר	א ע"	(.א כד,א )סנהדריןא עולם"א שלא 	יישו	וא עסוקיןא "	יןא

מסיקהאכיאלדעתאר	אששת,א	םאישאלהםא	ומנותא	חרתאמל	דא

ההימורים,אוהםאמ	י	יםאתועלתאלעולםאועוסקיםא	יישו	ו,א	זיא

הםאכשריםאלעדות.א

שלא 	יישו	וא לעסוקא הי	א המל	כהא שלא העיקריתא תכליתהא

עולם,א	תיקונואו	קידומו.

הצ		יא הר	א פירון,א הר	אמרדכיא ד	ריואשלא זהא 	ענייןא ר	וייםא

הר	שיאלשע	ר:א

ה	ידי	האשלאהשותפותא	יןא	דםאל	ור	,אעיקרהא	ת	יעהא
כלפיאה	דםאלהמשיךא	הליכיאהיצירהאוהפיתוחא	הםאהחלא
הק	"האעצמו.אלפסוקאהמסייםא	תאתי	ורא	רי	תאהעולםא...א
'	שרא	ר	א	לוקיםאלעשות',אהעירואחכמים:א	מראלואהק	"הא
ל	דם:א'עדאכ	ןאהייתיא	ניאמשתדלא	מל	כה,אמכ	ןאו	ילךא
	תהאתשתדלא	ה'.אמל	כתאהיצירהאל	אהופסקהאעםאתוםא
ה	רי	ה.א	דר	ה,אהעולםאהו		א	ידיאה'אעדאלשל	אמסויםא
לע	ודא ליצור,א 	דםא כלא חיי	א ומעתהא ושלמות,א פיתוחא שלא
כ	ילוא הנמסרא כולו,א היקוםא 	תא להעלותא כדיא ולעמולא
עודא ג	והותא לרמותא 	חריותו,א 	תחוםא והנמצ	א להשגחתוא
יותראשלאהתפתחותא	כלאתחומיאהחייםא...אהעשייהאלתיקונהא
הינהא המישוריםא 	כלא העולםא שלא ולפיתוחוא הח	רהא שלא

	יטויאמוחשיאלשיתוףאהפעולהא	יןאה'אל	דם.61

	ידי	לאהשותפותא	מעשהאה	רי	האו		נייןאהח	רהאמחיי	א	תא

ו	מל	כותא להיותאמעור	,אמלכתחילה,א	חייאהמעשהא ה	דםא

השונות;אכלא	דםאלפיאכישוריו,איכולותיואונטייתאל	ו.א

	פרקאזהאנוכחנואכיאהמל	כהא	ינהאמהווהארקאגדראמפניאמידותא

שליליות,א	ל	אישאלהאערךאחיו	יאהעומדא	פניאעצמו.א

מקייםא הו	א 	יד	לים:א כמהא ה	דםא מגשיםא מל	כהא 	עשייתא

	תאהציוויאשלא'ששתאימיםאתע	וד',אד	קא	מידותיואשלאהק	"ה,א

והחשו	אמכולא-אעוסקא	צורכיאהעולםאו	תיקוניו.א	כךאמממשא

ה	דםא	תאהתפקידאשהוטלאעליואל	חראשנ	ר	,אוכפיאש	מרא

לואהק	"ה:א"עדאכ	ןאהייתיא	ניאמשתדלא	מל	כה,אמכ	ןאו	ילךא

	תהאתשתדלא	ה".א

	ש	חא חז"לא שלא הר	ותא ה	מירותא

	חללא נש	רוא ל	א המל	כהא

קי	לוא 	ל	א 	ל	ד,א התי	ורטיא

ה		א 	פרקא הלכתי.א תוקףא

מןא 	מירותא לכמהא נתייחסא

ה	גדהאהתלמודית,אשתורגמוא

הלכהאלמעשה.א

הםא גםא עסקוא ה	ומהא ש		ותא רו	יםא 	נוא

הי	א המל	כהא -א מכךא ויותרא 	מל	כה;א

"מכשיראלעילויואהרוחניאשלאה	דםאו	מצעיא

	זכותהא שכןא 	לוהים",55א עםא להיד	קותא

שרתהארוחאהקודשאעלאהנ	י	א	לישע.56א

נעשיתא המל	כהא שכ	שרא מלמדא הד	רא

מתוךאשלמותאוהזדהות,אוכ	שראהי	אמ	י	הא

	כוחהא ישא עצמית,א והגשמהא סיפוקא לידיא

ולה	י	אלהתעלותא לעורראהשר	הארוחניתא

דתית.אכךאכות	אהר	א	לימלךא	ר-ש	ול:אא

משוםא 	הא ישא הע	ודהא מעצםא ההנ	הא
ה	ור	א 	ה	תא ומשוםא הע	ודהא 	ה	תא
	תא מרוממתא שהי	א וד	יא כז	תא הנ	הא ...א
רוחאהעו	דאהעושהא	מל	כתואול	ואשופעא
הו	א הריא ה	דם,א ירגישא כךא 	םא 	מונה.א
עמו.א מתעלהא והי	א -א הע	ודהא עםא עולהא
הו	ארו	האעצמואשותףאלמעשיאיצירהאשלא
יוםאתמידא היוצרא	רוךאהו	אהמחדשא	כלא
מוסיףא הו	א 	ע	ודתוא 	ר	שית.א מעשיא
רגשא כ	ןא הריא כוחו.א כפיא -א 	עולםא יצירהא
מזיוא הנ	הא כ	ןא הריא 		ור	.א ד	קותא שלא

השכינה.57

	ה''א 'ד	קותא 	מושגא דנוא זהא 	סעיףא

מזיוא והנ	הא רוחניתא חוויהא שלא 	משמעותא

משמעותא כידוע,א יש,א זהא למושגא השכינה.א

שלא 	מידותיוא ד	קותא והי	א נוספת,א

	דרכיו".א "והלכתא מהציוויא כנלמדא ה	ור	,א

	משמעותאזואנעסוקא	סעיףאה		.

3. אידיאל של תיקון עולם

כךאמופיעא	מדרש:א

	וה	א	תאהמל	כהא להיותא חיי	א	דםא
קלא ד	ריםא והל	א 	מל	כה.א ועוסקא
עולםא שלוא הק	"הא 	םא ומהא וחומר:א
	ד	ר,א 	ל	א 	ותוא 	ר	א ל	א ומלו	וא
נעשו'א שמיםא ה'א '	ד	רא שנ	מר:א
שעשהא כתי	א והו	א ו(,א לג,א )תהליםא
	שרא 'מל	כתוא שנ	מר:א מל	כה,א
עלא 	דםא 	ניא 	(,א 	,א )	ר	שיתא עשה'א

	חתאכמהאוכמה.

א)		ותאדר	יאנתןא]שכטר[אנוסחא	,אכ	(.

כיאכשםאשהק	"האעשהא זואמלמדתא דרשהא

ה	דםא גםא כךא העולם,58א 		רי	תא מל	כהא

צריךאלעסוקא	מל	כה.59א

	מקורא	חרא	ףאנ	מרא	מפורשאכיאע	ודתא

הליכהא הי	א ל	רץא הכניסהא 	עתא ה	דמהא

	דרכיואשלאהק	"ה:א

ה'א '	חריא פתח:א סימוןא 	ר'א יהודהא ר'א
וכיא ...א ה(א יג,א )ד	ריםא תלכו'א 	לוהיכםא
	חריא להלוךא ודםא ל	שרא 	יפשרא
וכיא )שם(,א תד	קון'א 'ו	וא ...א הק	"ה?א
	שמיםא לעלותא ודםא ל	שרא 	יפשרא
מתחילתא 	ל	א ...א 		ש?א ולהד	קא
	ל	א נתעסקא ל	א שלעולםא 	רייתוא
	מטעאתחילה,אהד	אהו	אדכתי	:א'ויטעא

אכלשונואשלאגדליהא	לוןאשהו		האלעיל.א 55א

אדרשהאזואמזכירהאדרשותאנוספותאשלפיהןאהשכינהאשרתהאעלאישר	לא	ואעלאמשהא	זכותאהמל	כה.אר	ואלמשל:אמכילת	א 56א

דרש	"יאכ,אט;א	וצראהמדרשיםא)	ייזנשטיין(אגדולאוגדולה,אעמ'א80.אהדרשותאהמלמדותאכיארוחאהקודשא	ואהשכינהאשרוא

	זכותאהמל	כהא	ףאמעניקותאלמל	כהאממדאשלאקדושה.א

אורות,אירושליםאתשכ"ז,א אהר	א	לימלךא	ר-ש	ולא)לעילאהערהא34(,אעמ'א191.אור	ואגםאהר	א		רהםאיצחקאהכהןאקוק,א 57א

	ורותאהתחיהאפסקהאטז.

אריינסא)לעילאהערהא13(אמצייןא	עמ'א77אכיאהעו	דהאשה	רי	האמצוינתא	לשוןא'מל	כה'אמורהאעלא"החשי	ותאשלאהע	ודהא 58א

	תא 	הא הי	אהש	תאש	סרא גדולהא כלאמל	כה',א "'ל	אתעשהא ה		:א מןאהמקורא לה	י	א ניתןא זוא לה	נהא חיזוקא 	יהדות".א

המל	כהאשהי	אח	י	האלפניו,אשהריא	ר	א	תאעולמוא	מ	מר,אל	א	יגיעהאול	א	עמל,אוקרא את בריאת העולם מלאכה,א

שנ	מר:א'ויכלא	לוהיםא	יוםאהש	יעיאמלאכתו...'"א)מדרשאתנ	יםאלד	ריםאה,איד(.

אעלאכךאשעשייתאמל	כהאהי	אהליכהא	דרכיאה',אר	ואגםא	תאדרשתאהזוהראשמצוטטתא	עמ'א10. 59א

אר	ואגםא	לכסנדראקליין,א'הע	ודהאכערך',אסיניאקכגא)תשרי-חשווןאתשנ"ט(,אעמ'אעז-עח. 60א

אהר	אמרדכיאפירון,א'ישו	ואשלאעולם',אבנתיבי אגדות חז"ל,אתלא		י	אתש"ל,אעמ'א79-78.א 61א

MarieאBalianא
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כות	א 	ידם,א עלהא ל	א הלימודא וגםא -א תורהא ללימודא לחלוטיןא

	עלאהמשנהא	רורה:

שזהוא הספריםא כת	וא -א עוןא וגוררת  בטלה  סופה 
לזכותא יכוליםא כולםא ש	יןא העולםא לכללא נ	מרא
זו,אלהיותאעסקםארקא	תורהא לעלותאלמדרגהארמהא
ל	דה,א		לאאנשים יחידיםאיוכלאלהימצ	א	כלאעתא
		ופןאזה.אוזהואש	מרוא		רכותאל"ואע"	א'הר	האעשוא
כרש	"יאול	אעלתהא	ידן',ארוצהאלומר:אדווק	אהר	ה.

)	י	וראהלכה,אעלאשו"עאשם(.

תורה,א מלימודא להתפרנסא שהתירא מיא גםא

שמת	ימיםא ל	ודדיםא 	ל	א ז	תא התירא ל	א

ור	וייםאלכך.א	ווד	יאש	יןאכ	ןאהתווייתאדרךא

לר	יםא	ואלצי	וראשלם.66א

ג. 'ששת ימים תעבוד' 

ר	ינואקודםאלכןאכיאר	יאיהודהאהנשי	אלומדא

תע	וד'אשהמל	כהא ימיםא 'ששתא מןאהפסוקא

הר	א כות	א לחומשא 	פירושוא מצווה.א הי	א

מנחםאכשראכיאמדו	רא	דרשהא	עלתאהי	טא

ניתןא הלכתי:אהרמ"	אמ	י	א	תאפסיקתואשלאר	ינואתם,אלפיהא

להפליגא	ספינהאלצורךאמסחרא	ףא	ער	אש	ת,אמכיווןאש:

כלאמקוםאש	דםאהולךאלסחורהא...אחשו	אהכלאד	רא
מצוה,67או	ינואחשו	אד	ראהרשות,ארקאכשהולךאלטייל.א

)רמ"	,א	ורחאחייםאהלכותאש	תאסימןארמח(

ל	וראפסיקהאזואכות	אהר	אכשר:א

	ד	ריא ר"תא לשיטתא נ	מןא יסודא שישא נר	הא לדעתיא
...אש	עצםאהע	ודהא	ששתאימיאהש	ועאמקייםא ר	יא
	ומנתוא ו	םא תע	וד',א ימיםא 'ששתא התורהא מןא מצוהא
ו		מונהא והו	אעוסקא	מל	כתוא	צדקא הי	אלסחורא
מקריא]=נקר	[אעוסקא	מצווהא...או	יןאהכוונהאשישאכ	ןא
מצותאעשהאחיו	יתאלע	וד,אומיאש	ינואעו	דאעו	ראעלא
מצותאעשה,א	ל	אכלשוןאהמכילת	אדרש	"יא'זואגזרהא
	חרת',אכלומראשכןאנתןאה	ור	א	ט	עארו	א	ניא	דםא

ו	סדראהעולםאש	דםאיע	ודאששתאימים.68א

מןא עולהא כךא הש	וע,א ימותא 	ששתא הע	ודהא

	יטויא שקי	להא מצווהא הי	א הללו,א הד	ריםא

מעשיא	הלכה.א

ד. 'כי תבואו אל הארץ ונטעתם'

	תא כלליא 		ופןא החשי	וא של	א פוסקיםא גםא

ע	ודתא כיא ק	עוא כמצווהא המל	כהא עשייתא

	רץא ליישו	א שנוגעותא מל	כותא וש	רא 	דמהא

למשלא כות	א כךא מצווה.א 	כללא הןא ישר	ל,א

החת"םאסופר:

	רץא יישו	א משוםא מצוהא גופהא 	קרקעא הע	ודהא
ציותהא זהא ועלא הקדושים,א פירותיהא ולהוצי	א ישר	לא
	ניחא ל	א ת	מר:א וכ	לוא ...א דגנך'א 'ו	ספתא התורהא
]=כךאגםא נמיא תפיליןאמפניאש	ניאעוסקא	תורה.אהכיא

א. 'כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה 
וגוררת עוון'

הרמ	"ם,אשע	דאלמחייתואכרופ	,אהתנגדאנחרצותאלהתפרנסותא

מלימודאתורה,62אוכךאכת	:

יעשהא ול	א 	תורה,א שיעסוקא ל	וא עלא המשיםא כלא
	תא חללא זהא הריא -א הצדקהא מןא ויתפרנסא מל	כה,א
וגרםא הדת,א מ	ורא וכ	הא התורה,א 	תא ו	זהא השם,א
רעהאלעצמו,אונטלאחייואמןאהעולםאה		.אלפיאש	סורא
ליהנותאמד	ריאתורהא	עולםאהזה,א	מרואחכמים:אכלא
צווא ועודא העולם.א מןא חייוא נטלא תורהא מד	ריא הנהנהא
ו	מרו:א	לאתעשםאעטרהאלהתגדלא	הןאול	אקרדוםא
המל	כהא 	תא 	הו	א ו	מרו:א צווא ועודא 	הן.א לחפורא
מל	כהא עמהא ש	יןא תורהא וכלא הר	נות.א 	תא ושנ	א
שיה	א זהא 	דםא וסוףא עוןא וגוררתא 	טילהא סופהא

מלסטםא	תאה	ריות.63א

מעלהאגדולהאהי	אלמיאשהו	אמתפרנסאממעשהאידיו,א
ומדתאחסידיםאהר	שוניםאהי	,או	זהאזוכהאלכלאכ	ודא

יגיעא שנ	מר:א ה		,א ולעולםא הזהא ש	עולםא וטו	הא
	עולםא 	שריךא -א לךא וטו	א 	שריךא ת	כלא כיא כפיךא

הזהאוטו	אלךאלעולםאה		,אשכולואטו	א

)רמ	"ם,אהלכותאתלמודאתורהאג,אי-י	(.64

גםאהפוסקיםאשחלקואעלאהרמ	"םא)ר	ואלמשלא	יתאיוסףאיורהא

התפרנסותא שלא 	חדא הי	טא עלא רקא חלקוא רמו(א סימןא דעה,א

מלימודאתורה:אלדידם,א	יןאפסולא	ק	לתאתמיכהאע	וראלימודא

תורה.65א	ךאגםאהםאהסכימואעםאהרמ	"םאכיאחו	האעלאה	דםא

להתפרנסאמיגיעאכפיו.אכךאנפסקא	מפורשא	שולחןאערוך:א

תורהא דכלא לעסקיו,א ילךא התפילה[א ]=	חריא 	ח"כא
ש	יןאעמהאמל	כהאסופהא	טלהאוגוררתאעון,אכיאהעוניא

יע	ירנואעלאדעתאקונו.א

)שו"ע,א	ורחאחייםאהלכותא	יתאהכנסתאסימןאקנו(

ב. 'הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן'

התמסרוא -א כרש	"יא עשוא הר	הא כיא 		ייא שלא ק	יעתוא ל	ורא

אידועהאהסתירהאלכ	ורהא	יןאד	ריאהרמ	"םא	הלכותאתלמודאתורהאל	יןאד	ריוא	הלכותאשמיטהאויו	לא)יג,אי	-יג(אעלאש	טאלויא"שהו	דלאלע	ודא	תאה',אלשרתואולהורותאדרכיוא 62א

הישריםאומשפטיואהצדיקיםאלר	ים".אהרד	"זא)עלאהרמ	"ם,אשם(אמפרשאש	יןאכוונתאהרמ	"םא	הלכותאשמיטהאלהתיראלהתפרנסאמןאהצדקהא	ואלהישעןאעלאתמיכהאצי	ורית;אכוונתוא

הי	אשמיאשהו	דלאלע	ודא	תאה'אולשרתוא-אהק	"האיד	גאלספקאלוא	תאצרכיו.אעודאישאלהעיראכיאהרמ	"םא	הלכותאשמיטהאכללא	ינואמזכירא	תאהמושגיםא'לימודאתורה'או'מל	כה',א

וממיל	א	יןאכלאהכרחאלומראשישאסתירהא	יןאד	ריוא	הלכותאתלמודאתורהאלד	ריוא	הלכותאשמיטה.

אהשוואלד	ריאהרמ	"םא	פירושואל		ותא	,א	:א"וגוררת עווןא-אכמואש		רוא	מקוםא	חר,א	מרו:אסופואשהו	אמלסטםא	תאה	ריות". 63א

אפסיקתאהרמ	"םאנשענתאעלאהמימרותאה		ותא)להלןאלפיאסדראהופעתןא	הלכות(:א"	לאתעשםאעטרהאלהתגדלא	הםאול	אקרדוםאלחפורא	הםא...אה	אלמדתאכלאהנהנהאמד	ריא 64א

תורהאנוטלאחייואמןאהעולם"א)משנהא		ותאד,אה(;א"	הו	א	תאהמל	כהאושנ	א	תאהר	נות"א)שםא	,אי(;א"יפהאתלמודאתורהאעםאדרךא	רץאשיגיעתאשניהםאמשכחתאעוןאוכלאתורהאש	יןאעמהא

מל	כהאסופהא	טלהאוגוררתאעון"א)שםא	,א	(;א"גדולאהנהנהאמיגיעואיותראמיר	אשמיםא...אכתי	:א'יגיעאכפיךאכיאת	כלא	שריךאוטו	אלך'א-א	שריךא	עולםאהזה,אוטו	אלךאלעולםאה		"א

)	רכותאח,אע"	(.אא

אלפיאפוסקיםא	לואישאלומראכיאק	לתאתמיכהאכלכליתאע	וראלימודאתורהאל	א	הכרחאהופכתא	תאהלימודאללימודאשל	אלשמו.ארקאכ	שרא	דםאלומדאתורהאכדיאלק	לאכסף,אכלומרא 65א

שמטרתאלימודואהי	אלק	לאכסף,א	זיאישא	לימודואמשוםאלימודאשל	אלשםאהתורה,או'עשייתאקרדום'אמד	ריאתורהא)עלאפיא		ותאד,אה(.

אלכ	ורהאניתןאלה	י	אסימוכיןאלדרךאההתמסרותאלתורהאמןאהמקורותאהמת	ריםאמצי	ותאשלאשיתוףא	ענייןאתורהאופרנסה,אכגוןאהשותפותאהידועהא	יןאיששכראלז	ולוןא)	ר	שיתא 66א

ר	הא]תי	ודור-	ל	ק[אפרשתאויחיאפרשהאצזאועוד(.א	רם,אדומהאכיא	יןא	מקורותא	לואמשוםאהצדקהאלמצי	ותאש	האחלקאגדולאמהעםאיק	לאתמיכהאכלכליתאכדיאשיוכלאלהתמסרא

לתורה.אר	שית,אמשוםאשמודלאשיתופיא	ענייןאתורהאופרנסהאמצריךא	תאהסכמתאשניאהצדדים;אמתוךאמגמהאלחלוקאל	ארקא	שכרא	עולםאהזה,א	ל	אגםא	שכרא	עולםאה		א)ר	וא

		ר	שיתאר	ה,אשם(.אשנית,אהמודלאהשיתופיא	מקורותינואמתייחסא	עיקרואל	ודדיםא)ל	חאשמק	לאתמיכהאמ	חיו,אלר	אשמק	לאתמיכהאמ	יתאהנשי	א]סוטהאכ	,אע"	[(,או	יןא	וא

כדיאלשמשא		-טיפוסאלרו	א	ניאה	דם.אגםא	תוךאש	טאיששכראמסת	ראשהיוא	נשיםאשעסקוא	מל	כה,אוכןאמפורשא		חדאהמדרשים:א"ש	טאיששכר...אמקצתםאעוסקיןא	תורה,א

ומקצתםאיוצ	יןאלע	ודא	תאה	דמה"א)שכלאטו	א]	ו	ר[א	ר	שית,אויחיאמט(.אעלאנוש	איששכראוז	ולוןאר	ואעודא	מ	מרואשלאמשהא	ר,א'יששכראוז	ולון',אבר-אילןאוא)תשכ"ח(,אעמ'א

180-167.א

אהר		י"הא)חלקא	א-אמסכתאש	תאסימןאקצח(אמ	י	אסימוכיןאלשיטתאר	ינואתם,אש"כלאסחורותאשלנואד	ראמצוה",אמשניאמקורותא	הםאהמילהא	ומנותאמכונהא"חיים":א)	(אמחו	תאה		א 67א

ללמדא	תא	נוא	ומנות,אז	תאנלמדא	גמר	א)קידושיןאל,אע"	(אמהפסוקא"ר	האחייםאעםא	שהאוכו'";א)	(אמד	ריאהגמר	א)			אמציע	אל,אע"	(:א"'והודעתאלהם'א-אזהא	יתאחייהם"א)דהיינוא

שיידעא	מהאלחיות(.אור	ואעודא	שו"תאציץ אליעזרא)חלקאהאסימןאז(אשמ	י	ארשימהאשלאפוסקיםאשמסכימיםאלדעתואשלאר	ינואתם,או	יןאהיתראה	י	א	שםאהש	ליאהלקטאש"כ	רא

פירשואר	ותינואכולםאז"לאכיאמהאש	דםאיוצ	אלסיפוקאמזונותיואד	ראמצוהאהו	אחשו	".

אהר	אמ"מאכשר,אתורה שלמהאטזא)שמותאכ(,א'מילו	ים',אעמ'א244. 68א

מאגדה למעשה

גם מי שהתיר להתפרנס 

מלימוד תורה, לא התיר 

זאת אלא לבודדים 

שמתאימים וראויים 

לכך. בוודאי שאין כאן 

התוויית דרך לרבים או 

לציבור שלם
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ע	ודהא 	מקומותא 	ימינו?א ומל	כהא תורהא לשל	א ניתןא כיצדא

ר	יםאנדרשא	דםאלע	ודארו	אשעותאהיום,אמה	וקראעדאהער	.א

מ	קריהאשלאדרךאתורהאומל	כהאעשוייםאלהצ	יעאעלאהעו	דהא

הזואולטעוןאכיא	פועל,אל	אניתןאלקייםאשילו	אשלאתורהאומל	כה,א

יטענואהמ	קרים,א דינואשלאשילו	אכזהאלהיכשל.אלמעשה,א וכיא

מדו	רא	דרךאשלאמל	כהא	ל	ד,אוהתורהאנדחקתאלקרןאזווית.א

	סעיףאזהאנר	האכיצדא	כלאז	תאניתןאלקייםא	תאהשילו	אהזהא

	דרךאהטו	הא	יותר.א

א. הקדשת זמן לתורה

	תא וטו	יםאלחלקא ר	יםא והתלמודאהצליחוא 	תקופתאהמשנהא

ו	תאחלקואלמל	כה.א ולהקדישא	תאחלקואלתורהא יומם,א סדרא

מיוםא שלישא 	וא חציא להקדישא מ	ודא קשהא ז	ת,א לעומתא כיום,א

הע	ודהאללימודאתורה.

יחדאעםאז	ת,אגםא	ע	ראנודעואחלוקותאזמןאנוספות.אכך,אלמשל,א

	משךא חקל	יתא 	ע	ודהא לעסוקא לתלמידיוא הורהא ר		א

כלא ל	ורךא 	מזונותא טרודיםא יהיוא של	א כדיא 	שנה,א חודשייםא

השנה.אכמו-כן,אישא	ומריםאשח	ריא'עדהאקדושה'אעסקוא	תורהא

	ימותאהחורףאו	מל	כהא	ימותאהקיץ.

לע	ודה,א יותרא מתמסרא 	דםא ש	הןא תקופותא ישא 	ימינוא גםא

הו	א ש	הןא תקופותא לצדא תורה,א ללמודא זמןא מעטא לוא ונותרא

יכולאלהקדישאזמןאר	איותראללימודאתורה;א	פרטא	זמןאשלפניא

הכניסהאלעולםאהע	ודהאו	חריאהיצי	האלפנסיה.א

	דא		ד,אחשו	אלהטעיםאש'יגיעתאשניהםאמשכחתאעוון',אוכשםא

שיפהאתלמודאתורהאעםאדרךא	רץ,אכךאיפהאגםאדרךא	רץאעםא

תורה.אישאלהיזהראמהדגשהאיתרהאשלאהמל	כה,א		ופןאשי	י	א

להזנחתאהעיסוקא	תורה.

שלא והסו	ייקטי	ייםא ה	ו	ייקטי	ייםא הקשייםא למרותא כן,א עלא

ה	דםאהעו	דאלפנותאזמןאללימודאתורה,אלכתחילהאוד	יאשישא

להשתדלאלהקדישאולואמעטאזמןאללימודאתורה.

ר	ויאלצייןאכיאעל-פיאר'איהושע,אכ	שרא	דםאלומדאשתיאהלכותא

		וקראו	ער	,א"ועוסקא	מל	כתואכלאהיום,אמעליןאעליואכ	לוא

-א 	שלחא ישמע	לא דר	יא )מכילת	א כולה"א התורהא כלא קייםא

מסכת	אדויסעאפרשהא	(.א

התנ	אנסמךאכנר	האעלאהפסוקאהידועא"והגיתא	ואיומםאולילה",א

תוךאשהו	אמפרשאכיאדיאללמודאמעטא	יוםאומעטא	לילהאכדיא

)השווהא ימושאספראהתורהאהזהאמפיך"א "ל	א לקייםא	תאמצוותא

מנחותאצט,אע"	(.א

מיותראלצייןאכיא	דםאשלומדאמעטא		וקראו	ער	או	יתראהיוםא

התורה.א כלא 	תא קייםא כ	ילוא זהא ש	יןא 	ווד	יא 	זיא -א מת	טלא

"	מל	כתוא עוסקא הו	א 	יןאל	דםאפנ	י,אכ	שרא דווק	אכ	שרא

	זיא -א תורהא ללימודא גםא זמןא מוצ	א הו	א ז	תא ו	כלא היום",א כלא

"מעליןאעליואכ	לואקייםאכלאהתורהאכולה".

כ	ן[אל	אי	מר:אל	א		סוףאדגניאמפניאעסקאהתורה;א
ו	פשרא	פילואש	ריא	ומנויותאשישא	הןאישו	אהעולםא

הכלא	כללאמצוה.א
)חת"םאסופראעלאסוכהאלו,אע"	(69

		רץא ה	דמהא ע	ודתא מצוותא 	יןא משווהא סופרא החת"םא

נדחותא 	ינןא כיאשתיהןא וקו	עא ישר	לאל	יןאמצוותאתפילין,א

מפניאלימודאתורה.א

התפיסהאלפיהאע	ודתא	דמהא		רץאישר	לאהי	אמצווהא

םא נתמכתאגםא	ד	ריאהפסוק:א"ְוִכיאָת	ֹ	ּואֶ	לאָהָ	ֶרץאּוְנַטְעתֶּ

"כש	תםא המדרש:א ו	לשוןא כג(,א יט,א )ויקר	א ַמֲ	ָכל"א ֵעץא לא כָּ

	ל	א תתעסקוןא ל	א ישר	לא ל	רץא נכנסיןא

	מטעאתחילה"א)ויקר	אר	האכה,אג70(.

נסא עלא 	פו	א מעליםא ו	חריםא 	לוא מקורותא

ה	דמהא ע	ודתא שלא המיוחדא ערכהא 	תא
		רץאישר	ל.71

עםא 	ימינו,א תוקףא משנהא מק	ליםא הד	ריםא

התנועהא חזוןא ומימושא ישר	לא מדינתא הקמתא

תפיסתוא 	תא לקייםא ניתןא 	םא גםא הציונית.א

מוחלטתא התמסרותא התו	עתא -א רש	"יא שלא

לה	טיחא כדיא גלות,א 	תקופתא -א לתורהא

מהשפעותא ולהישמרא רוחניתא הישרדותא

ישר	ל,א ל	רץא השי	הא שעםא הריא זרות,72א

ר	ויאלנהוגא	חרת.אזוהיאעתאש	האצריךא"עםאישר	לאלהיותאעםא

עו	דא		רצו,אעםאהחיא	זכותאעצמואומעמלו,אמשול	א	מכלולא

היצירהאהחומריתאוהרוחניתאשמתחיי	תאמשי	תואל	רצואכעםא

ש	ינואתלויא	חסדיאהגויים".73א

	רוחאד	ריםא	לואכת	אמשהא	ונ	,אממנהיגיאהקי	וץא

הדתי:

מקוםא רש	"יא שלא ה	ידי	לא ז	תא 	כלא מצ	א כיצדא
	תוךאכותליאהיהדות?א...אנדמהאלנואכיאעצםאהופעתוא
שלאה	ידי	לאהזהא	תקופותאהס	לאוהירידה,74אהי	א
	חושך"א ההולךא "העםא ...א לש	לתנוא התשו	הא הי	א
לגלותא המת	ימהא הרוחניתא דרכוא 	תא לוא מוצ	א
יכוליםאלהיותא ולגטו,אלחייםאש	ינםאשלמיםאוש	ינםא
...א 	להא גםא	תנ	יםא להחזיקאמעמדא 	כדיא שלמים,א
ה	ידי	לא שזהא מפניא הנותנת!א הי	א 	ולםא
שלאהיהודיא	גלותו,אל	אייתכןאשיהיהאזהאנרא
חופשא חייא לחיותא 	רצוא 	לא 	שו	וא לרגליוא

ושלמות.75א

הר	א ד	ריא 	תא לה	י	א ר	ויא זהא חלקא 	סיוםא

ו	תא 	כלל,א ה	רץא 	נייןא 	תא המת	ריםא קוק,א

החקל	ותא	פרט,אכע	ודתאקודש:

החקל	ות,א הר	שי,א היסודא ה	רץ,א 	ניןא
הל	אהי	א	צלאכלאהעמיםארקאגורםאכלכליא
שלוא הנוש	א 	שרא העםא 		לא פשוט.א חיוניא
כולואהו	אקודשאקדשים,או	רצואושפתואוכלא
כולהא גםאחקל	ותוא -אהריא ...א כולםאקודשאהםא ערכיוא

הי	אספוגתאקודש.76

אל	וראד	ריאהחת"םאסופראכות	אהר	אי"שאטייכטלא)אם הבנים שמחה,אפרקאג,אל	(:א"והד	ריםאמ	היליםאכלארעיון,אעדאכמהאהוקיראר	ינואמל	כתאישו	א	רץאישר	לא...אש		רץא 69א

ישר	לא	סוראלעשותאכר'אנהור	יאוכרש	"י,אללמודארקאתורהאולנטושא	תאה	רץ,א	ל	אהחיו	אלעשותאכר'אישמע	ל,אלעסוקא	ישו	אה	רץאמפניאשזהאגופואמצוה".א

אהמדרשא	מלו	ואמצוטטאלעילא	עמ'א21-20. 70א

אר	ואגםא	תאהמדרשאעלא		רהםא		ר	שיתאר	הא)תי	ודור-	ל	ק(אפרשתאלךאלךאלט. 71א

אשזו,א	ג	,א	חתאהסי	ותאלכךאשגםאכיוםאישאש	וחריםאל	מץא	תאעמדתואשלארש	"י. 72א

http://www.kdati.org.il/info/moatzat_chinuch_5773/maamarim/MTA.pdfא)לעילאהערהא16(,אעמ'א24;א	ןאיעק	אלשונואשלאיוחנןא 73א

אכלומר,אשה	ידי	לאשלאהתמסרותאמוחלטתאלתורהאהופיעא	תקופותאהשמדא	וא	תקופותאש	הןאעםאישר	לאהיהאמשוע	דאתחתאעמיםא	חרים.א 74א

אמשהא	ונ	א)לעילאהערהא23(,אעמ'א22. 75א

אהר	א		רהםאיצחקאהכהןאקוק,אמאמרי הראיה,אירושליםאתשמ"ו,אעמ'א179.אעלאחשי	ותהאשלאע	ודתאה	דמהאלעםאישר	לאר	ואעודא	ספרואארץ חפץ,אכפראהר	"האתשמ"ו,אפרקא 76א

גאפסקהאז.א

שילוב תורה ומלאכה בימינו

זוהי עת שבה צריך 

"עם ישראל להיות עם 

עובד בארצו, עם החי 

בזכות עצמו ומעמלו, 

משולב במכלול היצירה 

החומרית והרוחנית 

שמתחייבת משיבתו 

לארצו כעם שאינו תלוי 

בחסדי הגויים"
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כידוע,אישאמקריםאש	הםא	דםאמצויא	מצוקהאכלכליתאקיומית,א

	תא לפרנסא כדיא מרו	ותא ע	ודהא לשעותא נזקקא הו	א כןא ועלא

משפחתו.

ע	ודהא שעותא המחיי	ותא ע	ודותא ישא ימינוא 	מצי	ותא כן,א כמוא

ר	ות.אכך,אלמשל,אמצי	ותאשלאקציניםא	ק	עאנפוצהא	מדינתנו.א

	מקרהאהזה,אע	ודתאהקציןאהי	אשליחותאהמחיי	תאהיעדרויותא

ר	ותאו	רוכותאמה	ית.

ע	ודהא כלא כיא תפיסתנוא 	תא להמחישא עשוייםא 	לוא מקריםא

חשו	האומכ	דתא	תא	עליה;אגםאכזואהדורשתאזמןאש		אלעתיםא

עלאחש	וןאזמןאעםאהמשפחה.א

לשמרא כדיא הכולא לעשותא שר	ויא מ	יניםא כולנוא ז	ת,א עםא יחדא

מסירותא 	יןא מ	תנו,א 	חדא לכלא והמת	יםא הנכוןא ה	יזוןא 	תא

ל	יןא והח	רה,א ה	ומהא משימותא למילויא ומ	ורכתא 	ינסופיתא

ק	יעתאעתיםאלתורהאוהקדשתאזמןא	יכותאלמשפחה,אש	ףאהןא

משימותאמהמעלהאהר	שונהא	חשי	ותה.

פרנסהאטו	האויצי	ותאכלכליתאמעניקותאנוחותאורוגע,אומפנותא

מקוםאל	נייןאעמוקאוטו	איותראשלאהת	אהמשפחתיאושלאה	דםא

ולעשותא לתרוםא היכולתא 	תא מ	פשרותא הןא 	נוסף,א 	פרט.א

למעןאהח	רהאוהכלל.

כ	שרא גםא -א ועושרא פרנסהא 	חרא ג	ולותא לל	א רדיפהא 	ולםא

הד	רא	ינואמחוי	אהמצי	ותא-אעלולהאלפגועא	חייאהמשפחה.א

זואעלולהאלגרוםאלכךאש	דםאישכחא	תאעו	דתאהיותוא רדיפהא

נוספיםא חשו	יםא ערכיםא שישא וכןא לילדים,א והורהא מזוגא חלקא

	חייו.

והרצוןא הש	יפהא 	יןא 	יזוןא עלא לשמורא לנסותא ק	ועא צורךא ישא

	תא לתקןא ו	ףא ומעמדיתא כלכליתא מ	חינהא ועודא עודא להשיגא

העולם,אל	יןאהמשימותאהמשפחתיותאוהערכיותאה	חרות.

גדא 	ניא עלא הכתו	א מד	ריא ללמודא ניתןא הנדרשא ה	יזוןא עלא

הכניסהא ר	.אלקר	תא היהאמקנהא הללוא ר	ו	ן.אלש	טיםא ו	ניא

ל	רץאישר	ל,אהםא	יקשואממשהאר	נואל	נותא	תא	יתםא	ע	רא

ְדרֹתא ַוֹיּ	ְמרּואגִּ ׁשּואֵ	ָליוא גְּ "ַויִּ הירדן,אש	ואהיהאמקוםאמרעהאגדול:א

ישא טז(.א ל	,א )	מד	רא נּו".א ְלַטפֵּ ְוָעִריםא הא פֹּ ְלִמְקֵננּוא ִנְ	ֶנהא צֹ	ןא

למשפחות.א 	תיםא )	(א לצ	ןא מכל	ותא )	(א לסדר:א ל	א לשיםא

משהאר	נואהסכיםאל	קשה,א	ךאהציגאלהםא	תאסדראהחשי	ותא

יֶכםא ֵצ	אִמפִּ ֶכםאּוְגֵדרֹתאְלצַֹנֲ	ֶכםאְוַהֹיּ נּואָלֶכםאָעִריםאְלַטפְּ הנכון:א"	ְּ

ֲעשּׂו".א)	מד	ראל	,אכד(.אהסדראהו	א	חר:אקודםאעריםאלטףא תַּ

ולמשפחות,או	חראכךאמכל	ותאלצ	ן.א

ישאלש	וףאל	זןא	יןאהרצוןאלהשפיעאעלאהס	י	האוהח	רהאל	יןא

חייאה	ית,אוכןאלעשותאסדריאקדימותאוחשי	ותא	יןאקריירה,אעושרא

לימודא ילדים,א חינוךא טו	ים,א משפחהא חייא ניהולא ל	יןא ומעמדא

מ	ודא עסוקא הו	א 	םא גםא משפחה,א 	ישא חסד.א ועשייתא תורהא

	צמתיםא ילדיוא עםא להיותא להשתדלא צריךא העולם,א 	פיתוחא

החשו	ים:אלהתחילא	תםא	תאהיוםאולסגורא	ותואיחדיו,אלד	וגא

הוריםא ל	ספותא להגיעא 	ש	וע,א משותפותא 	רוחותא לכמהא

ולק	ועאעתיםאלחוויהאמשותפתאעםאהילדים.א	דומהאלכך,אגםא

	מישוראהזוגיאחשו	אלה	חיןא	יןאעיקראלטפל.א'העולם'אש	ותוא

וכמוא פנימה,א ש		יתנוא זהא כלא קודםא הו	א לתקןא שו	פיםא 	נוא

'ו	ה	תאלרעך'אר	ויאלקייםאקודםאכלאכלפיא שכ	ראהעירו,א	תא

	ןאהזוג.

יוםאהש	תאהו	איתרוןאל	דםאהעו	ד,אשכןא	יוםאזהאניתןאלהקדישא

זמןאר	איותראלתורהאולמשפחה.

לצורכיא זמןא להקדישא הרצוןא 	יןא מתחא להיווצרא עלולא לעתיםא

ה	יתאוהמשפחהאל	יןאהרצוןאשלאכלא	חדאמ	ניאהזוגאלהתפתחא

	תחומו.א	מקריםאש	הםאעולהאדילמהא	ואקונפליקט,או	וליא	ףא

רגעאקודםאלכן,אכד	יאומומלץאלהיעזרא		נשיאמקצועאלניסוחא

התנהלותאמוסכמתא	מרח	יאהעשייהאהשונים.

המידות,א עלא ר	הא וע	ודהא זמןא תכנוןא מצריךא השילו	א 	תגרא

לעיסוקא מוקדשותא הפנ	יא שעותא שלעתיםא לכךא הגורמותא

לכלכלא לש	וףא צריךא וע	ודהא תורהא 	ישא 	טלים.א 	ד	ריםא

נכונהא	תאזמנו,אולהקדישאזמןאר	ויאלכלא	חתאמחו	ותיו.

ב. ייחוס חשיבות לתורה

שילו	אתורהאומל	כהאמת	ט	אל	ארקא	חלוקתאזמןאלשתיהן,א

	ל	אגםא	ייחוסאחשי	ותאלשניאהערכים,א		ופןאש	ואגםאהתורהא

וגםאהמל	כהאתהיינהאחשו	ותא	עיניאה	דם.א

שה	דםא הזמןא כמותא 	יןא חפיפהא 	הכרחא 	יןא כיא לציין,א ישא

משקיעא	ד	ראמסויםאל	יןאחשי	ותוא	עיניו.איכולא	דםאלעסוקא

	מל	כהארו	אשעותאהיום,או	כלאז	ת,אהזמןאהמועטאש	ואהו	א

עוסקא	תורהאיהיהאהעיקרא	עיניו.

	רוחאזואמס	יראהר	אקוקא	תאהמושגיםא'ק	ע'או'	רעי'אשנ	מרוא

	ענייןאתורהאומל	כהא)	הת	מה(:

כמוא 	זמן,א כךא כלא תלויא 	יןא וק	עא ער	יא שםא ועיקרא
לעיקרא ה	דםא שמחזיקא שהד	רא הדעת,א 	הסכמתא

הו	אק	ע,אגםאשמסי	ותאיעסוקא	האמעטאזמן.77

תורתוא 	תא לעשותא יכולא שה	דםא ללמודא ניתןא 	לוא מד	ריםא

'ק	ע'אגםא	םא	פועלאיעסוקא	האמעטאזמן.א

ג. רצון ללמוד תורה

הו	א 	ךא לתורה,א זמןא להקדישא מצליחא ל	א כללא 	דםא 	םא גםא

רוצהא		מתאללמודאתורהאומצפהאליוםאש	ואירדאממנואהעומסא

שלאהע	ודה,אוהו	איוכלאלעסוקא	תורהא-אניתןאלומראכיאהרצוןא

זואנ	מרא הזהאמקנהאלוא	תאהזכותאכ	ילואעסקא	תורה.א	רוחא

	מדרשאתהליםא)	,איז(:א

	מרואישר	לאלפניאהק	"ה:אר	ונואשלאעולםא	נוארוציםא
להיותאיגיעיםא	תורהאיומםאולילה,א		לא	יןאלנואפנ	י,א
תפילין,א מצותא קיימוא הו	א 	רוךא הקדושא להםא 	מרא

ומעלהא	ניאעליכםאכ	ילוא	תםאיגיעיםאלילהאויום.א

יגעא כ	ילוא עליו"א "מעליםא תפיליןא מצוותא 	תא שמקייםא מיא 	םא

שמתפללא שמיא וכמהא כמהא 	חתא עלא ולילה,א יומםא 	תורהא

תפילתאשחריתאעםאתפילין,אקור	אקרי	תאשמעא		וקראו	ער	א

תורהא	לי		אדרש	"י,א לימודא חו	תא ידיא יוצ	א	דיע	דא )ו	כךא

	מנחותאשם78(,אומצפהאלהגיעאליוםאש	ואיהיהאלואפנ	יאלעסוקא

	תורהא-אהריאזהאכ	ילואיגעא	תורהאיומםאולילה.

זמןא להקדישא ה	דםא צריךא לכתחילהא כיא ולומר,א לסכםא ניתןא

להיותא צריכיםא הללוא הערכיםא שניא למל	כה.א והןא לתורהא הןא

הזמןאשהו	אמקדישא ז	תאלל	אתלותא	כמותא 	עיניו,א חשו	יםא

להם.א

יכולא תורה,א ללימודא פנ	יא למצו	א הצליחא ל	א 	םא 	דיע	ד,א

שמע,א קרי	תא 		מצעותא הלימודא חו	תא 	תא למל	א ה	דםא

ו	פרטאכ	שראנלווהאלכךאגםארצוןאכןאו	מתיאלעסוקא	תורה.

77אהר	אקוק,אעין איה,א	רכותא	,אסוףאפסקהאי	,אעמ'א175.א	דרךאזואמס	יראגםאהר	א	הרןאליכטנשטייןא	תאההור	האשלאשמ	יא			ותא)	,אטו(:א"עשהאתורתךאק	ע",אוכךאכת	א	יןאהיתר:א

"עשהא	תאהתורהאלגורםאקו	עאוחשו	,אלציראשעליואסו		אהיום.אכמהא	פועלאתוכלאללמוד,אזהאכ	ראתלויא	נסי	ות:א	יפהא	תהאנמצ	,אעלאמהאעודא	תהא	חר	י,אוכןאהל	ה.א	ולםא

מ	חינתאהיחסאהנפשי,אמחוי	ותךאלתורהא	יתנהאכסלע;אהי	אהמסגרתאשדרכהא	תהאמת	ונןא	חייך".אהציטוטאלקוחאמתוךא	יתאהמדרשאהווירטו	ליאשלאישי	תאהראעציון:א

אאetzion.org.il/vbm/archive/11-lioro/08light.rtfא

78אעלאהשיטותאהשונותא	ענייןאחו	תאלימודאתורה,אשנדונהא	סוגיהא	מנחות,אר	וא	הרח	הא	צל:אחנהאפרידמן,אלמען תשכיל: היחס ללימודי חול ולהשכלה כללית במציאות זמננו,א

הוצ	תאנ	מניאתורהאוע	ודהאוהקי	וץאהדתי,אעמ'א8-6.

שילוב מלאכה וחיי משפחה
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סיכום - ובחרת בחיים

	חי	וראזהאנדונואשלושאעמדותאתורניותא	יחסאלמל	כה.אה	חתא

גורסתאכיאהמל	כהאהי	אעונש,אומוט	אלהימנעאממנה.אהשנייהא

	ידי	ל.א 	יננהא הע	ודהא 	ךא לע	וד,א צריךא 	מנםא כיא ס	ורהא

כשלעצמהא המל	כהא לפיהא שלישיתא עמדהא הצגנוא לעומתן,א

הי	אערך,או	ףאמצווהאממש.

ושלילתא כ	ילוץא כיאתפיסתאהמל	כהא ר	ינוא

מגמותא שתיא להולידא עלולהא שלהא הערךא

מסוכנות:א

כלל,א לע	ודא של	א 	חירהא הי	א ה	חתא

תורה.א ללימודא היוםא שעותא רו	א והקדשתא

סיכוייא הןא זוא מגמהא שלא העיקריותא סכנותיהא

ולהזדקקותא לעוניא לגזל,א ההידרדרותא

כמצ	א העוניא 	תא תופסיםא חז"לא ל	ריות.א

הםא הנזקקיםא כ	שרא )	פרטא ו	כזריא קשהא

רו	יםא הםא ל	ריותא ההזדקקותא ו	תא ילדים(,א

כמידהאמגונהא	יותר.א

ל	א 	עייתיתא -א השנייהא המסוכנתא המגמהא

מתוךא לע	ודא הי	א -א הר	שונהא מןא פחותא

פשרה,א 	וא 	ילוץא הי	א הע	ודהא כיא תפיסהא

שכןאצריךאלהתפרנסאכדיאלחיות.א	נשיםאש	ינםאמוצ	יםאכלא

כדיא לע	ודא לתפיסתם,א נ	לצים,א ז	תא ו	כלא 	ע	ודהא ערךא

לפרנסא	תאמשפחותיהם,אעלוליםאלס	ולאממתחאר	אולהרגישא

תחושתאהחמצהאותסכול,אנוכחאהמחש	האשהםאחייםא	מצי	ותא

קלוקלתאושדרכםאהי	אדרךאשלא	דיע	ד.א

לפיהא נוספים,א חכמיםא ושלא הנשי	א יהודהא ר'א שלא תפיסתםא

	רץ'א ה'דרךא שהי	א מלכתחילה,א וחיו	א מצווהא הי	א המל	כהא

	תא לחזקא 	כוחהא ה	דם,א ל	ניא דווק	א ניתנהא חי	תהא שמפניא

ה	דםאהעו	דאולהעניקאלואתחושהאשהו	אעוסקא	ד	ראערכי,א

שנחוץאליישו	ואשלאעולם.

*

ל	ורךא עצמוא עלא שחוזרא מוטי	א למצו	א נ	קשא 	םא כיא דומהא

החי	ור,אניתןאיהיהאלהצ	יעאעלאהמוטי	אשלאחייםאומוות.א	יחסא

	ה	ת',א 	שרא 	שהא עםא חייםא 'ר	הא ט(א )ט,א מקהלתא לפסוקא

המילהא'חיים'אנדרשתאעלא	ומנותא)קידושיןאל,אע"	;אוכןא	קהלתא

ר	האט,אט79(.

לעומתאז	ת,אהעניא'חשו	אכמת'א)נדריםאסד,אע"	(;או	דומהאלכךא

ל	,א )	יצהא חיים'א 	ינםא 'חייוא ל	ריותא הנצרךא

ל	כולא מהא לוא היהא של	א ל	דםא 	יחסא ע"	(.א

עלא קר	א לחייו,א קץא ששםא 	שעהא כיא מסופרא

עצמוא	תאהפסוקא'ושנ	תיא	תאהחיים'א)קהלתא

ר	הא	,אטז(.

מעלאכלא	להאניצ	תאק	יעתואשלאר'אישמע	ל,א

הי	א 	הא ולעסוקא 	ומנותא ללמודא ה	חירהא כיא

	ומנות'.א זוא -א בחייםא 'ו	חרתא 	חיים:א 	חירהא

	דםאש	ינואעו	דאל	איוכלאלהתפרנסאולחיות,א

וגםא	םאיצליחאלשרודאמ	חינהאפיזית,אמ	חינהא

נפשיתאחייוא	ינםאחיים.א

כיא משמעיא חדא 		ופןא לק	ועא שניתןא דומהא

ה	ידי	לאשלאתורהאומל	כהא	יננואחידושאשלא

וע	ודה'.א תורהא 'נ	מניא שלא 	וא עקי		'א '	ניא

ויושמהא חז"ל,א 	ד	ריא שעוצ	הא עתיקהא 	תפיסהא מדו	רא

	מלו	אתפ	רתהא	דרךאחייהםאשלאהתנ	יםאשהשתייכואל'עדהא

קדושה'.אעדהאזואנקר	האקדושהאל	אלמרותאהשילו	אשלאתורהא

ומל	כה,א	ל	אדווק	א	גללו.א

ולהיותא קדושה',א 'עדהא שלא 	דרכהא ללכתא שנזכהא הלוו	יא

נ	מניםאלשניאהערכיםא-אלתורהאולמל	כה.א

	קידושיןאהדרשהאעלאהפסוקא-א'ר	האחייםאעםא	שה'א-אהי	:א"	םא	שהאממשאהי	א-אכשםאשחיי	אלהשי	וא	שה,אכךאחיי	אללמדוא	ומנותא]=חיים[,א	םאתורהאהי	א-אכשםאשחיי	אללמדוא 79א

'חיים'אל	ומנותאמצויאגםא	פירושארש"יאלגמר	א)			אמציע	אל,אע"	(:א ייחוסאהמושגא תורה,אכךאחיי	אללמדוא	ומנות".או	קהלתאר	האהדרשהאהי	א"קנהאלךא	ומנותאעםאהתורה".א

"והודעתאלהםא-אזהא	יתאחייהם"א)'ללמודאלהםא	ומנותאלהתפרנסא	ו'א-ארש"י(.

מדובר בתפיסה עתיקה 

שעוצבה בדברי 

חז"ל, ויושמה במלוא 

תפארתה בדרך חייהם 

של התנאים שהשתייכו 

ל'עדה קדושה'. עדה 

זו נקראה קדושה לא 

למרות השילוב של תורה 

ומלאכה, אלא דווקא 

בגללו



המערכיםאנוסחוא	לשוןאזכר,א	ךאמכווניםאלג	ריםאולנשיםאכ	חד

מערך הדרכה והצעות לפעולה 
בתנועות נוער

מאת מדרשת תורה ועבודה

תורה ועבודה
מדרשת 
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פ	נטהא-א	טירוףאשלךנשמעאמצויןא-אנשמעא	ורנג'

	םא	יןא	ניאליאמיאליקחאפסקאזמןא-ארגעאגדולאשלאעלית

לפוםאצער	א	גר	א]=לפיאהצער,אהשכר[	דםאנמדדא	כוסו,א	כיסואו	כעסו

מיאשטרחא	ער	אש	תאי	כלא	ש	תאאאאאכ	דא	תא		יךאו	תא	מךאלמעןאי	ריכוןאימיך

	יסתר	א	לגינ	אקישאקישאקרי	א]=מט	עא	כדאריקאמרעישאיותראמכדאמל	אמט	עות;א
משמעותאה	יטויאהי	אש	דםאריק,אטיפש,אמ	ליטא	תאעצמואיותראמ	דםאפיקח[

פרסומתאלקוטג'פרסומתאלנייקפרסומתאלפל	פון

בין תרבות של צריכה לתרבות של יצירה
יחידהאזואעוסקתא	תר	ותאהצריכהאש	הא	נואחייםאהיום,או	היפוכהא-אתר	ותאשלאיצירה.א

כ	ראמשחראההיסטוריהאהייתהאהצריכהאחלקא	ינטגרליאמקיומואשלאה	דם.אה	דםאצרךאמזון,א	יגוד,אמש		ים,אחינוךאוד	ריםאנוספיםא
שהיואחלקא	סיסיאמןאהיום-יוםאשלו.א	עידןאהמודרניאחרגהאהצריכהאמג	ולותאהקיוםאה	סיסיים,אוקי	להאמשמעויותאנרח	ותא	חרות:א
המוניא	נשיםאקוניםא	גדים,אהנעלה,אמזון,אחומריאקוסמטיקהאועודאמוצריםאמןאהשפעאוההיצעאה	לתיאנדלים.אלעתיםאנר	האכיאישנםא
יותראמוצריםאלקנייהאמ	שרא	ניא	דםאשיקנוא	ותם.אפעולותאהקנייהאוהצריכהאהפכואלענייןאש	שגרה.א	נואמגליםאמדיאיוםאמהאחסראלנו,א
מחליטיםא	ילואמוצריםאעלינואלרכושאכדיאלמל	א	תאהחסר,אמשתמשיםא	הםאונפטריםאמהםאמהראמ	וד.אהצריכהא	יננהארקאצורךא
פונקציונליאש		אלמל	אמחסוראמסוים,א	ל	אהפכהאלמטרהא	פניאעצמה.א	נחנואקוניםאיותראו	יוקר,אמפניאש	ח	רותאמודרניותאר	ות,א

	ניא	דםאנמדדיםא	רכושםאיותראמ	שרא		יכותםאו		נושיותם.א
התר	ותאהמודרניתאיצרהאעולםאשלאניכוראכלפיאהח	רהאוהכלל,או	כךאפגמהא	יכולותאהתקשורתאה	ין-	ישיתאשלאה	דם.אעלארקעא
ועודא וש	יפות,א הניכוראהזהאצמחואהפרסומות,אשמל	דאשיווקאהמוצר,אמנסותאלשווקאלצרכןאגםאחום,א	ה	ה,אשייכות,אמיצויאחלומותא
רגשותאר	יםאהחורגיםאמג	ולותאהמוצראומד	ריםא	לאל	ואונפשואשלאהצרכן.אתר	ותאהצריכהאמנסהאלשכנעא	ותנואש	פשראלמל	א
צרכיםארוחנייםאונפשייםא		מצעותאמוצריםאחומריים.אהי	אמולידהאציפיותאמוגזמותאל	ושראולשלמותאנפשית,א	םארקאנשיגא	תאהמוצרא

ה		.אנוצרתא	שליהאשהצריכהאהי	אתשו	האלכלא	עיה.

הניכוראל	אמת	ט	ארקא	רו	דאהח	רתיאשלא'	יןא	דםאלח	רו',א	ל	אגםא	רו	דאהס	י	תי,א	מערכתאהיחסיםאשלא'	יןא	דםאלט	ע'.א
	סיה,א מרוחקיםא	מזרחא מיוצריםא	מפעליםא וההנעלהא הל	ושא ומוצריא הסופר,א עלאמדפיא 'גדלים'א והירקותא הפירותא 	תר	ותאש	הא
ה	דםאמתנתקאומתנכראגםאלתהליכיאהייצוראשלאהמוצריםאהמספקיםאלוא	תאצרכיו.אלניכוראהזהאישאהשלכותאחמורות:אהו	איוצראתחושהא
	זיהוםא	קטי	יאשלאהס	י	ה.א ו	ףא עינינו,א מולא להרסאהט	עאהמתרחשא מןאהט	ע,אשעלולהאלהת	ט	א		פתיותא וריחוקא זרותא שלא
ו	דישותאכלפיא זה,א והחקל	יםאהלוקחיםאחלקא	תהליךא ניכוראכלפיאעו	דיאהמפעלא גםא גוררתא הייצורא ניכורא	יחסאלתהליךא תחושתא

פגיעהא	זכויותא	דםאוניצולאעו	דים.
יומואשלאה	דםאהמער	י.אהי	אגורמתאלואלשע	דא	תאחייואלמרוץא	לתיאנגמרא	חריא לתר	ותאהצריכהאישאהשפעהאגדולהאעלאסדרא
הכסף,אכסףאשיקנהאלוא-אלכ	ורהא-א	ושראומעמדאח	רתי.אהרדיפהאהמתמדתא	חראהצריכהאוהמותגיםאמעלהאעלאנסא	תאהחומרנותא
והחמדנות,אודוחקתאלשולייםא	תאהרעיונותאהנעליםאוהערכיםאהמוסרייםאשלאה	דם.אהי	אמקטלגתא		ופןאגסא	יןאמעמדותאח	רתיים,א

ומנציחהא	תאהפעריםאהח	רתיים.אהי	אמודדתא	תאה	דםאל	אעלאפיאתכונותיו,א	ל	אעלאפיאההוןאשישאלוא	ואש	יןאלו.א
	פעולהאזואנ	קשאלעודדא	תאהחניכיםאלהת	ונןא		ופןא	יקורתיאעלאהתר	ותאש	האהםאחיים,אלה	יןא	תאמ	פייניהאוהשלכותיהאול	חוןא

	ותםא	דקדקנות.א

 מטרת הפעולה:
החניךאילמדאעלאתר	ותאהצריכהאוינסהאלה	יןא	תא	יטוייהאהמעשייםאו	תאהשלכותיהאעלאהיחידאוהח	רה.

 מהלך הפעולה:
לפניאהפעולה,אנקשטא	תאהחדרא	ססמ	ותאו	כרזותאמפרסומות.אלצדאהססמ	ותאוהכרזותאנתלהאגםאססמ	ותאשל	אמעולםאהפרסום.א

	רקעאנשמיעאג'ינגלים,או	מידתאה	פשראגםאנקריןא	תאהסרטוניםאהמצורפים.א	להאהססמ	ות:

	תהאצמ	אליותר,אספרייטטעםאהחייםא-קוקהאקולה

peopleאconnectingא-nokiaעשןאסיגריהאשלאג	ר

נ	יעותא-אלגוףאולנשמהמיאש	וכלאל	דא	וכלאיותר
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דיון - נש	לא	תאהחניכים:

 
Õותאהצריכה?א	םאהשיראהזהאקשוראלתר	ה
Õסוף?א	עא	שיראידעאשו	רא	דםאהמתו	יםאשה	תםאחוש	םא	ה
Õרים?א	האד	תםארוציםאהר	םאגםא	תםאמזדהיםאעםאהשיר?אה	עדאכמהא
Õמרכזאהשיר?א	א	שיר?אמהאנמצ	מהיאהמילהאהמנחהא
Õרתי...(אא	ני'?א)חשיפהאלפגיעות,אהתעלמותאמהכלל,אניכוראח	'	מהןאלדעתכםאההשפעותאשלאהתרכזותאגדולהאכלאכךא
Õחייאהיום-יוםאשלכם?א	תאההשפעותאהללוא	יםא	תםארו	םא	ה
Õסוף?א	ושרא	שיראיהיהאמ	רא	דםאהמתו	יםאשה	תםאחוש	םא	ה
Õושר?א	דםא	ואל	י	האנכסיםאי	םאהר	ה

3. הנסיכה והרב 
נספראלחניכיםא	תאהסיפוראה		:א

לאֵקיָסר,א ּתוֹאשֶׁ ְנִסיָכה,א	ִּ ַמֲעשֶׂהא	ִּ
ר. יאֻמכָּ ָהְיָתהאָלּהאִעםאַר	אדֵּ האשֶׁ ּוְפִגישָׁ

ָהַר	אלֹ	אָיֶפהאַ	ְךאָחָכםאְוָרגּוַע,א
ַע. יאְיהֹושֻׁ נּו,אַר	ִּ ֶזהאהּו	אַר	ֵּ כָּ

ִנים,א ַר	אַמֲעלֹות,אַר	אָחְכָמה,אַר	אשָׁ
ִנים, ְלִמיִדיםאַעְקשָׁ האתַּ ַר	אִעםאַהְר	ֵּ

ֶ	ת,א סאִהי	איֹושֶׁ ִסיָכה,אַעלאַהכֵּ ּומּולוֹאַהנְּ
יאעֹוִשׂיםאָלּהאָצֶרֶ	ת. לאָהַר	ִּ ָניואשֶׁ ַ	ְךאפָּ

א
ָחְכַמתאִישְָׂרֵ	לא ֵכןאשֶׁ "ֵ	יְךאִיתָּ

ְרצּוףאַגְרָגֵמל?! לאפַּ מֹוחוֹאשֶׁ ְהֶיהא	ְּ תִּ
לאֵקיָסר,א ִ	ּתוֹאשֶׁ 	ן,אכְּ ַמְכִריָזהאֲ	ִניאכָּ
ְכִליאְמכָֹער!" ֵ	יןאָחְכָמהאְמפֶֹ	ֶרתא	ִּ

ָ	ראָהִייִתיארֹוֵתַח,א ְמקֹומוֹאכְּ ֲ	ִניא	ִּ
נּואִטּפּוסאשֵָׂמַח, לָּ יאשֶׁ ַ	ְךאָהַר	ִּ

"ִ	ְמִריאָנ	אִליאזֹ	ת,אְנִסיָכהאֲחַדתאַעִין,א
םאַיִין?" ִליםאׁשֹוְמִריםאַ	תֶּ ֵ	ילּואכֵּ ְּ	

א
מוֹאֶ	ֶרס,א יםאָלּהאכְּ "ַיִין?"אעֹוָנהאִהי	,אִמלִּ

ְכֵליאֶחֶרס." "ַיִיןאׁשֹוְמִריםאָ	נּואַרקא	ִּ
	אָ	זאָהַר	,א לֵּ ׁשּוט,"אִמְתפַּ "ַהֶחֶרסאפָּ

לאָזָה	?!" ֵכִליםאשֶׁ "לֹ	אָעִדיףאְלַ	ְפֵסןא	ְּ
א

ים,א שִׁ נָּ ָפהא	ַּ יָסר,אַהיָּ ּוַ	תאַהקֵּ
ים, שֵָׂעראַ	ְדמֹוִניאַוֲהמוֹןאְנָמשִׁ ְּ	

ָתהאְלַמְפֵרַע,א לְּ גִּ האשֶׁ מוֹאַיְלדָּ האכְּ ַמְרִגישָׁ
ַע! ְלָעהאַעדאַהּיֹוםאהּו	אְצַפְרדֵּ ָּ	 האשֶׁ מָּ שֶׁ

ׁשּוִטים!"א ִליםאַהפְּ לאַהכֵּ צּואֶ	תאכָּ "ַנפְּ
ְרִתים, שָׁ דאַעלאַר	אַהמְּ ִהי	אצֹוֶעֶקתאִמיָּ

ֶצףאָוֶקֶצף:א שֶׁ ְועֹודאמֹוִסיָפהא	ְּ
ֶסף!"א ְכֵליאכֶּ הא	ִּ ִיןאֻיְטַמןאֵמַעתָּ "ַהיַּ

אאאאא
מּוָעהא ָטהאַהשְּׁ שְׁ ָכלאָהַ	ְרמוֹןאפָּ ְּ	

מּוָהה. האַהתְּ ִרישָׁ ואַהּמּוָזר,אַהדְּ ַעלאַהצַּ
לאָהַר	,א ְדָ	ָריואשֶׁ ף,אכִּ ְרתֵּ ְוֶ	לאַהמַּ

ָה	. ֶסףאּוְכֵליאַהזָּ ֵליאַהכֶּ הּוְרדּואכְּ

טאלוֹאָהֵריַחא שֵּׁ ץ,אִהְתפַּ ַהֶחֶרסאֻנפַּ
יתאַמְרֵזַח, ִ	ּלּואָהָיהאָהַ	ְרמוֹןא	ֵּ כְּ
ָר	ּויאְלַ	ְרמוֹןאֵקיָסִרים,א ְוָכְך,אכָּ

ֵכִליםאְיָקִרים. ִיןאֻ	ְפַסןא	ְּ ַהיַּ
א

ַמןאַעלאֵמיאְמנּוחֹות,א ְךאחֹוֵלףאלוֹאַהזְּ כָּ
חֹות, ׁשאַעלא	ֹוָתןאַצלָּ ָה	ֶֹכלאֻמגָּ

יָסר,א 	ֹוֵכלאַהקֵּ ְפִריטאשֶׁ תַּ ּנּויא	ַּ ֵ	יןאשִׁ
ּוםאָמהאֵיׁשאַטַעםאמּוָזר. ִיןאִמשּׁ ַרקאַליַּ

ׁשוֹן,א לָּ ה,אִמיןאִעְקצּוץא	ַּ ִחלָּ תְּ ׁשא	ַּ לֹ	אֻמְרגָּ
יׁשוֹן, ֵמיֵמיאַהפִּ ִ	ּלּואִנְמַהלא	ְּ כְּ

תֹםאחֶֹדׁשאצֹוֵעקאֶהָעִריץ:א ַרקא	ְּ
ִיןאֶהְחִמיץ!" ה?אַהיַּ "ָמהאֶזהאקֹוֶרהאפֹּ

א
לאַהֶהֶרס,א יואשֶׁ יטאְמַמדָּ לִּ ֵהִ	יןאַהשַּׁ שֶׁ כְּ
ִליאֶחֶרס, לאכְּ ָצהאכָּ ְךאִנפְּ ִחנֵּ תאשֶׁ ַה	ַּ שֶׁ

דאְלִשׂיַחתאַהְ	ָהָרה,א ָקָר	אָלּהאִמיָּ
ָרה.אא יראֶ	תאְמקֹוראַהצָּ האְלַהְס	ִּ ְוִנסָּ

ִיןאטֹו	אְוָטִעים,א ֶחֶרסאַהיַּ ַּ	"
רֹותאּוְפָגִעים, ָמראִלְזַמןאַר	אִמצָּ ִנשְׁ

לאָזָה	,א ִליאשֶׁ ֶסףא	וֹאכְּ ְכֵליאכֶּ ֲ	ָ	לא	ִּ
ִיןאַמְחִמיץאְוהֹוֵפְךאְמסָֹ		." ַהיַּ

א
ְלָוהאּוְ	ַנַחת,א שַׁ רא	ְּ ָהָ		אְמַד	ֵּ

ַחת:א קֹולאִמְתַיפַּ ּתוֹא	ְּ ּוְ	ָכלאזֹ	תא	ִּ
פָֹ	ר,א ָמִתי,אָ	ִ	יאַהמְּ "זוֹאלֹ	אַ	שְׁ
כָֹער!" ִיןאָהַרסאָהַר	אַהמְּ ֶ	תאַהיַּ

א
ַעאָהַר	,א חֹוֵזראָלַ	ְרמוֹןאְיהֹושֻׁ

ְלִמיִדיםאהֹוְלִכיםאַ	ֲחָריו. ְוֶעשְׂרֹותאתַּ
ׁשּוט,א יאפָּ דֹולאּוִ	ְגדוֹאדֵּ יאגָּ ַ	ּפוֹאדֵּ

ְלכּות. סאַהמַּ ְוָכְךאֶנֱעַמדאהּו	אמּולאכֵּ
יט,א לִּ י,"אמֹוֶרהאַהשַּׁ "ֱ	מֹראָנ	אִלי,אַר	ִּ

ְכִלית ַעםאּוָמהאַהתַּ "ַמהּואַהטַּ
ְךא ְךאְמֻס	ָּ לאכָּ ְכִסיסאכָּ ִלְנקֹטאתַּ
ח?" ָּ	 ׁשאְמשֻׁ ַיִיןאַממָּ ָעָלהאִליא	ְּ שֶׁ

א
ְךאעֹוֶנהאלוֹאָהַר	,א "ִיְסַלחאִלי,אֵקיָסר,"אכָּ

ָ	ָריו, סאְמַהְדֵהדאֶ	תאדְּ ַוֲחַדראַהכֵּ
יק,א ָנהאְלַהזִּ וָּ "לֹ	אָהְיָתהאִליאׁשּוםאכַּ

ַרקאֶלַקחאמּוָסר ֶ	ָחדאְלָהִפיק:
רא ִ	יאֶ	ְפשָׁ ָךאָטֲעָנהאשֶׁ תְּ ִּ	

ְכִליאְמכָֹער, ָחְכָמהאְמפֶֹ	ֶרתא	ִּ
ַוֲ	ִניאַרקאָעִניִתי,אְוָנ	אלֹ	אִלְכעֹס,א

ׁשּוטאַלֲהרֹס." םאפָּ ִפיאָיכֹולאגַּ ֹיּ שֶׁ
א

ְמָדן,א יָסראְלִדְ	ֵריאַהלַּ י	אַהקֵּ ַמְקשִׁ
ָקן, זָּ ָיָדיואּוְמָגֵרדא	ַּ חֹוֵכְךא	ְּ

ּמּוַע,א ַקחאָחׁשּו	אְוָר	ּויאְלשִׁ "ַהלֶּ
ַע, יאְיהֹושֻׁ ַ	ְךאֲעֵנהאָנ	אִליאזֹ	ת,אַר	ִּ

ֵ	רּורא הא	ְּ לָּ ִ	םאַהָחְכָמהאִמְתגַּ
עּור- ּ	ֹוֵלטאּ	וֹאכִּ ִמיאשֶׁ ְוָק	א	ְּ דַּ

יןאלֹוְמֵדיאַהּתֹוָרה,א ֵ	יְךאֶ	ְצְלֶכם,א	ֵּ
ָללאלֹ	אַרע?" ְרִ	יםאכְּ נִּ ְלִמיִדיםאשֶׁ ֵיׁשאתַּ

א
ְך,אהֹודאַמְלכּוְתָך,א "	ַֹמראְלָךאכָּ

ָך, תְּ םא	ִּ ַמעאגַּ שְׁ ְולֹ	אֶ	ְצַטֵעראִ	םאתִּ
ְלִמיִדיםאְנ	ֹוִנים,א יָ	האתַּ יְּשִׁ ֵיׁשא	ַּ
ְפִנים, חּוץאְוטֹוִ	יםאִמ	ִּ ָיִפיםאִמ	ַּ

ית,אֻמְפָלָ	ה,א ֲ	ָ	לאָחְכָמהאֲ	ִמתִּ
ְרָ	ה, מַּ ראִלְמצֹ	א	ַּ ִ	יאֶ	ְפשָׁ

יָסר,א יִעיםאַ	ףאְלֵ	יתאַהקֵּ ֵהםאָהיּואַמגִּ
ְרצּוָפםאְקָצתאיֹוֵתראְמכָֹער." לּואָהָיהאפַּ

1. אוהב או לא אוהב
:"like/dislike"קותא	נחלקאלחניכיםאמד

נ	קשאמהחניכיםאלהד	יקא	תא	חתאהמד	קותאמתחתאלכלאססמה.א
רצויאלתתאלחניכיםאגםאלכתו	אתגו	ותאמתחתאלססמ	ות.א

דיון 
 

	ש	לותא ונדוןא 	מעגלא החניכיםא עםא נש	א דקותא כמהא ל	חרא
ה		ות:

Õילוארגשותאהפרסומותאמנסותאלעורר?א	א
Õארקאסמלאלמשהואגדולאיותר?א	ואשהמוצראהו	מוצר,א	םאהפרסומותאמתמקדותא	ה
Õחייםאשלנו?א	א	קשותאלמל	ואצורךאהפרסומותאהללואמ	יזהאחוסרא	א
Õהאלייקים?אא	לאהכיאהר	יזהאסטטוסאקי	
Õנחנואמזדהיםאעםאסולםאהערכיםאשהפרסומותאמייצגות?א	םא	ה

נסכםא	תאהמסקנותאמןאהדיוןאונ	מראלחניכים:
ר	ינואשהפרסומותאל	אנועדוארקאלשווקא	תאהמוצראעצמו,אמפניאשלרו	אהןאל	אמד	רותארקאעלאטי	ואוערכואשלאהמוצר,א	ל	אגםא
ו	עיקראעלאהחסכיםאשהו	אממל	א	צלנו,אועלאהרגשותאוהש	יפותאשהו	אמציףא	נוא)	םאתשתהאמשקהאמסויםא-אתשתפראהרגשתךא
פל	ים;א	םאתעשןא-אתהיהאיותראג	ר,אוכןאהל	ה(.א	כךאיוצרותאהפרסומותאחי	ורארגשיאל	-מודעא	לאהמוצר,אומעודדותא	ותנואלקנותא
	ותואל	ארקאכדיאלמל	אצורךאחומרי,א	ל	אגםאכדיאלמל	אצורךארוחני-נפשיא)למשל:א	םאחסרהאלךא	ה	האשלא	ית,אקנהאקוטג'א
תנו	ה(.אהצריכה,א	םאכן,אהופכתאמד	ראפונקציונלי,אלד	ראשישאלואערךא	פניאעצמו.א	תאהתר	ותאהזוא	נואחייםאיוםאיום:א	נואחשופיםא
לפרסומות,אמסתו		יםא	קניוניםאו	מרכזיאקניותאורוכשיםאמותגיםאומוצריםא	חריםאש	נחנואל	א		מתאצריכים.א	םאנפשפשא	סלא
הקניותאשלנואנר	האשרו	נו,אמיאיותראומיאפחות,אנתוניםאלהשפעותיהאשלאתר	ותאהצריכהא)ניתןאלחדדא	תאהנקודהאהזוא		מצעות

הש	להאהפשוטה:אכמהאחולצותאישאלכםא		רון?(.

2. אני רוצה גם 

נקרי	א	ואנשמיעא	תאשירואשלאיהודהאפוליקרא'	ניארוצהאגם':א

אני רוצה גם / יהודה פוליקר 
גםא	ניארוצהאלצ	ת,אלשתות,אלרקוד,אל	גוד,אלשדודא

גםא	ניארוצהאלדפוקאשמחתאחייםא	רמקוליםאשלא	וטואעםאכ	וד.א
גםא	ניארוצהאלחטוף,אל	כול,אלטרוף,אלזלול,אלהקי	א	תאהכלא
לרמוסא	תאכלאמיאשעומדא	דרכי,אלעמודאעלאשליא	ליאליפול.א

גםא	ניארוצהא	קדחאקטןאשפותחאדלתותאוסוגראענייןא
	ניארוצהאלשלםא	מזומןאמתחתאלשולחןאל	יזהאע	דאנ	מןאפודלמן.א

גםא	ניארוצהאלשלוףאמהשרוול,אלצחוקא		יטולאולהגידא	זלזול:א
קניתי,אמכרתי,אפתחתי,אסגרתי,אכיוונתי,איריתי,אפגעתיא	ול.א

	ניארוצהאהכיאגדול,אהכיאמהר,אהכיאיפה.א
	ניארוצהאהכלאהכיאטו	,אהכיאהר	ה.א

	ניארו	הא	תאזהאמולי,אצ	עוני,אט	עי,אעלאהמסךאשלי.א
	ניארוצהאלהיותאשם,א	ניארוצהאלהיותאשם,א

	ניארוצהאגם,א	ניארוצהאגם...

גםא	ניארוצהאלקנותאליאק	וצתאכדורגלא	ואכדורסלא
	ניארוצהאעלאהקירא	תאמונהאליזהא	ורגינל.

	ניארוצהאלהיותאידידא	יןאידידיאהמוזי	וןא
גםא	ניארוצהאסלוןאעםאחלון,א	מגדלאשמשקיףאליםאהתיכון.

גםא	ניארוצהאח	רא	כנסתאו	מסאההכנסהא
גםא	ניארוצהאלהריץאולהקפיץ,אלהפילא	תאה	ורסהא
גםא	ניארוצהאשומראר	שאנהגאצמודאולימוזינהאגדולהא

גםא	ניארוצהאמקוםא	הנהלהאשלאמפלגה,אשתיקחא	ותיא	צלה.

	ניארוצהאהכיאגדול...

		לא	יפהא	ני,א
ו	יפהאכולם?

	יפהא	ני,א
	יפהאכלאהעולם?א

מהא	ניאיוש	אכ	ןאסתם,א
הכלאכלליאכמואהים,א

	ניארוצהאגם,א	ניארוצהאגם,א
	ניארוצהאגם,א	ניארוצהאגם...א

	ניארוצהאהכיאגדול,אהכיאמהר,אהכיאיפה,א
	ניארוצהא	תאהכלאהכיאטו	,אהכיאהר	ה.א

	ניארוצהאלהיותאמוקףאעיניים,אשפתיים,ארגלייםאוזרועות.א
	ניארוצהאלהיותאה	ןאשלאכלאה	ימהות.א
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להכיןאמתנהאלח	רלקנותאמתנהאלח	ר

לקנותא	גדא	חנות
לעצ	או'לשפץ'אלעצמךא

	תאה	גד

לקנותאתקליטורא
מוסיקהא	חנות

להקליטאשיראשכת	תא	וא
הלחנת

לקנותאירקותא	סופר
לגדלא'גןאירק'א	חצרא

ה	חורית

להזמיןאפיצהאעםא
הח	ר'ה

ל	שלא	יחדאעםא
הח	ר'ה

לקנותאקישוטאלחדר
להכיןא	עצמךאקישוטא

לחדר

לכתו	אשירא
ל'פזמונסניף'אעלא	סיסא

שיראקיים

להלחיןא	עצמךאשירא
ל'פזמונסניף'

לקנותאל	מ	אכרטיסא
	רכהאמוכן

להכיןא	עצמךאכרטיסא
	רכהאל	מ	

לילדים"אשלאעמותתאסנוניתאוקרןא "ספראה	גדהא ע"	,אמתוךא	תרא זא ויס	רטאלסיפוראהתלמודיאממסכתאמגילהאדףא גדיא )עי	ודאשלא
)http://agadastories.org.il/node/259יאחי,א		

דיון 
 

Õמהואהמסראשלאהסיפור?א
Õתםאמסכימיםאש"יופיאיכולאגםאפשוטאלהרוס"?א	םא	ה
Õתאהחומראעלאפניאהרוח?אא	ותאהצריכהאמעדיפהא	םאלדעתכםאתר	ה

חשו	אלומראלחניכיםאש	יןאכ	ןאשלילהאמוחלטתאשלאעולםאהחומר.א	רוראש	נואזקוקיםאלעולםאהחומראותלוייםא	ואכדיאלפתחאתר	ותארוחא
עשירה,אכיא'	םא	יןאקמחא	יןאתורה'.א	ולםאהרדיפהאה	לתי-פוסקתא	חריאהחומראיוצרתאתר	ותאענייהא	רוחה,אמפניאשהח	רהאמקנהא

מעמדאג	והאיותראלעתיריאהממוןאמ	שראל	נשיאהמעשהאוהרוח.א

כדיאלהמחישא	תאהד	רים,אניתןאלש	ולא	תאהחניכים:
Õיותר?אא	ואהמהנדסאהמוצלחא	יותרא	מיאמשתכראיותר:אהטייקוןאהמצליחא
Õעלתאשםאעולמי?אא	אשיטתאהשקיהא	יאשהמצי	ואהחקל	מיאזוכהאליותראהערכהאופרסום:אשחקןאהכדורגל,א

	מו	ןאמסוים,א	להאקריטריוניםאטו	יםאכדיאל	חוןאמיהןאדמויותאהמופתאשלאהח	רה,אוממיל	,א	ילואערכיםאהי	אמעלהאעלאנסאומוקירה.א

4. צריכה מול יצירה 
נפזרא	חדרא	תאהדפיםאהמצורפיםאוניתןאלכלאחניךאמד	קותא)רצויאלתתאלכלאחניךאמד	קהא	צ	עא	חר(.אנ	קשאמןאהחניכיםאלהד	יקא
יוםאהולדתאשח	ראשלךאהכיןא 	תאהמד	קהאלפיאדעתםא	ש	לותאהרלוונטיות.אלדוגמה:א	ש	להאה	םא	תהאמעדיףאלק	לאמתנתא
	עצמו,א	ואלק	לאמתנתאיוםאהולדתאשח	ראשלךאקנה:א	םאהחניךאמעדיףאלק	לאמתנהאקנויה,אעליואלהד	יקא	תאהמד	קהא	צדאהימניא
הקיצוני.א	םאהו	אמעדיףאלק	לאמתנהאשהוכנהא	מיוחדאע	ורו,אעליואלהד	יקא	תאהמד	קהא	צדאהשמ	ליאהקיצוני.א	םא	יןאלואהעדפהא

	רורה,אעליואלהד	יקא	תאהמד	קהא	דיוקא	מרכזאהט	לה.א
המד	קותאנועדואלהציגא	תאדעתםאשלארו	אהחניכיםא-אה	םאהםאחייםאיותרא	תאתר	ותאהצריכה,א	ואשהםאמחו	ריםאיותראלערךאהיצירה.א
כד	יאל	אלתתא	תאהרושםאשישאתשו	האחד-משמעיתאלש	לה.אישאיתרונותאלצריכהאכשםאשישאיתרונותאליצירה.אהמטרהאהי	אלהר	ותא

עדאכמהאהזנחנוא	תאהיצירה,אועדאכמהא	נואמסתמכיםא	הר	האמו	ניםארקאעלאצריכה,אעלאכלאההשלכותאשלאהסתמכותאזו.א

ל	חראכמהאדקות,אנש	אחזרהא	מעגלאוננתחא	תאתוצ	ותאהפעילות:
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Õקותאהללואמייצגות?א	מהאלדעתכםאהמד
Õותאמגוונות?א	ואשהתוצ	חת,א	ותאמשקפותאהעדפהאמרכזיתא	םאהתוצ	ותאהסקר?אה	מהןאתוצ
Õנואמעדיפיםאצריכהאעלאפניאיצירה?אא	םאהכףאנוטהאלכיווןאהעדפתאהצריכהאעלאפניאהיצירה,אמדועאלדעתכםא	

)חיסכוןא	זמןא/אחיסכוןא	כסףא/אמוצראיותראטו	אוכו'(.
Õנואא	ריםאש	אד	יאשל	ר,אוד	אמייצריםאשוםאד	נואכמעטאל	אש	ראהי	םאהכףאנוטהאלצדאהצריכה,אמשמעותאהד	

צורכיםאל	חראמכן.אה	םא	תםאיכוליםאלחשו	אעלאההשלכותאשלאהתופעהאהזו?א)ניכוראמןאהס	י	האומןאהט	ע,א
ה'ידייםאהשקופות'אשעו	דותאמ	חוריאהקלעים,אד	ראשעלולאלהו	ילאל	דישותאכלפיא העדראקשרא	ינינואל	יןא

ניצולאורמיסתאזכויותיואשלאהעו	ד(.1
Õיןאא	דםאל	יןאה	וראגדולאיותרא	אלצרוך?אמתיאישאחי	תםאמעדיפיםאליצוראול	םאהכףאנוטהאלכיווןאהיצירה,אמדועא	

המוצראש		עלותוא-אכ	שראהו	אצורךא	ותו,א	ואכ	שראהו	איוצרא	ותוא	עצמו?

לעתיםאקרו	ותאהצריכהאמעוררתאתחרותאמחירים,אש	הא	נואמעונייניםאלקנותאכמהאשיותראמוצריםא	כמהאשפחותאכסף.א	מצ	אש	ואהצרכניםא 1א
כללאל	אמכיריםא	תאהיוצרא-אהחקל	יםא	שדהאועו	דיאהמפעלא-אקלאיותראלהגיעאלמצ	אשלאניצולאהעו	דיםאכתוצ	האממגמתואשלאהמעסיקאלמקסםא

	תארווחיו,אולהוותאמתחרהאר	ויא	שוקאהחופשי.אא
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ב
נציגא	פניאהחניכיםאכמהאמוצריםאלמכירהא)עםאתגאמחירא	רור(.
חשו	אלהקפידאשיהיהאמספיקאכסףאכדיאלשלםאעלאה'מוצרים'.

50 ₪פת שחרית

20 ₪פת במסורה

100 ₪לחם הארץ

100 ₪כרטיס קופ"ח

200 ₪רופא פרטי

100 ₪בית ספר פרטי

400 ₪חופשה בחו"ל
200 ₪חופשה בארץ

300 ₪רכב יוקרתי

150 ₪רכב פשוט

50 ₪בית ספר ממלכתי

5. סופרמרקט של חיים 
	עידןאהקפיטליסטי,אכ	מוראלעיל,א	נואצורכיםאל	ארקאכדיאלמל	א	תאהצרכיםאהחומרייםאשלנו,א	ל	אגםאכדיאלמל	א	תוכנואחסכיםא

רוחנייםאונפשיים,אולזכותא	מעמדאח	רתי.אלכןא	נואצורכיםא	צורהאמ	סי	יתאיותראומייצריםאפחותאמוצרים,אכיאהייצורא'ל	אמשתלם'.א
נפזרא	רח	יאהחדראכסףאמדומה:
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מה העבודה הזאת לכם?
ייחסהאהתנועהאהציוניתאו	כללהאגםאהציונותאהדתיתאחשי	ותאר	האלמושגאהע	ודה,אור	תהא	ואערךאדתיא לפניאכשניאדורותא	ל	ד,א
לעו	יאהקורהאשלאמושגא הי	אלהיכנסא הזוא ודעך.אמטרתהאשלאהפעולהא ירדא הזהא נר	האשמעמדואשלאהערךא ויהודי.1א	דוראה	חרוןא
הע	ודה.אה	םאהע	ודהאהי	א	סךאהכולאצורךאפונקציונלי,אשמ	פשראל	דםאהעו	דאלה	י	א	וכלאעלאשולחנו,א	ואשמ	אישאלע	ודהא
ערךא	פניאעצמו?אלפיאהגישהאהר	שונה,אהע	ודהאהי	אתוצ	האשלאחט	א	דםאהר	שוןא	גןאעדן.א	נואשו	פיםאלע	ודאכמהאשפחותא
ולהרוויחאכמהאשיותר,או	יןאלהתעקשאעלאע	ודהאע	ריתאדווק	.אלפיאהגישהאהשנייה,אלע	ודהאישאערךאחשו	אמ	ודא	פיתוחאה	דם.א
הע	ודהאהי	א'מותראה	דםאמןאה	המה',2אוהי	א	ידי	לאלפרטאולח	רה.אישאערךאגדולא	ע	ודהאע	רית,אכיווןאשע	ודתנואהי	אחלקאמןא

התר	ותאשלנו.

 מטרת הפעולה:
החניךאי	יןאכיאלע	ודהאישאערךאע	וראה	דםאוהי	אמפתחתא	ותו,או	יננהארקא	מצעיאלהתפרנס.

 מהלך הפעולה:

1. העולם האידיאלי
נ	י	אעיתונים,אדפים,אצ	עיםאומספריים,אונ	קשאמכלא	חדאמןאהחניכיםאלציירא	תאתמונתאגןאהעדןאשלו,אהמ	ט	תא	תאהעולםאה	ידי	ליא
ש	ואהיהארוצהאלחיות.א	רקעאנשמיעאמוזיקהארגועה,אונ	פשראלחניכיםאלע	ודאכמהאדקותאעלאיצירתם.א	פשראגםאלתתאלחניכיםאלע	ודא

	ק	וצותאקטנות.

דיון 
 

Õהאגןאהעדןאשלכם?א	כיצדאנר
Õה?(א	ה	ות,אה	שאסדראהעדיפויות:אהלימוד,אההנ	ר	תםאיכוליםאלגזוראמןאהציוראשלכם?א)מהא	יזהאסולםאערכיםא	
Õאחלקאמגןאהעדןאשלכם?א	ודהאהי	םאהע	ה
Õ?א		עולםאהזהאשמפריעאלואלהיותאגןאהעדןאהמושלם,אהעולםאה	מהאישא

עלאצורותיהןאהשונותאש	תאחותמןאניתןאלר	ותאעדאהיוםא	ססמהא'תורהאוע	ודה'. 1א
כפיאש	מראמרקס:א"ה	דםאנ	דלאמןאהחיהא	ע	ודתו". 2א

כעת נשחקאמשחקא	שניאס		ים:
	ס		אהר	שוןאנ	קשאמןאהחניכיםאל	סוףאכסףאכפיאיכולתם.אככלאשיצ	רואיותראכסף,אכךאיוכלואלקנותאיותר.א

דיון 
 

נש	לא	תאהחניכים:
Õיןאהחניכיםאהזריזיםאא	יןאהחניכיםאהזריזיםאיותראל	ואשישאחלוקהא	יד,א	ותהאכמותאשלאכסףא	םאלכולכםאישא	ה

פחות?
Õגה?א	ד	לימותאו		וא	שלווה,א	רוגעאו	םאהמרדףאהתנהלא	חריאהכסף?אה	תאהמרדףא	כיצדאחוויתםא
Õיםאלפתאלחם?א	וצהאחניכיםאהרע	ק	רוא	םאנש	אחלוקהאהוגנת?אה	םאהחלוקהאשנוצרהאהי	ה

	ס		אהשניאנפזראשו	א	תאהכסףא	חדראונ	קשאמןאהחניכיםאל	סוףא	ותו,א	ךאהפעםא	צורהאשונהאמכפיאשהיהא	פעםאהקודמתא-א
מתוךאהסכמהאוחלוקהאהוגנתא	יןאכלאהחניכים.

דיון 
 

Õתםאמעדיפים?א	יזואהתנהלותאכלכליתא	
Õמוצדקאא הזהא הוויתורא ה	םא שוויונית.א וחלוקהא שלווהא לטו	תא ומעמדא רכושא עלא ויתורא כ	ןא ישא מסוימת,א 	מידהא

מ	חינתכם?א		יזואדרךאהייתםאמעדיפיםאלחיות?אמהיאמ	חינתכםא	יכותאחיים?

 סיכום 
 עסקנואר	ותא	פעולהא	תר	ותאהצריכהאו	השלכותיה.אזהו,אכמו	ן,אפתחאלדיוניםארח	יםאיותר,אכמו:אמהוא	ושר?אעדאכמהא	נואתלוייםא
	כסףאו	נכסיםאשלנואכדיאלהיותאמ	ושרים?אמהיא	יכותאחיים?אמהןאההשלכותאהח	רתיותאוהתר	ותיותא	ח	רהאחומריתאש	האכ	ראל	א

'משתלם'אלהיותא	ישארוחאו	ישא	שכולות?א

כלא	חתאמןאהש	לותאהללואמזמינהאדיוןאשלם,אוקצרהאהיריעהאמלדוןא	הןאלעומק,א	ךאניתןא	כלאז	תאלומראכיאתר	ותאהצריכהאיצרהאמצ	א
ש	ואהמרדףאשלנוא	חריאהחומראמנתקא	ותנואממהותאהיצירהאשלא	ותואחומר,אוכךאנ	ניתאח	רהאל	א	רי	האמ	חינהאמוסרית,אח	רהא
שמקדשתא	תאהד	ריםאהפחותאחשו	ים;אח	רהאשהופכתא	תאהכסףאלחזותאהכול,אח	רהאשנוצרתא	האחלוקהאמעוותתאלמעמדות,א

ושל	אתוכלאלהתקייםא	כוחותאעצמהאל	ורךאזמן.



שעות נוספות
שיעור האזרחים שעובדים יותר מ-50 שעות בשבוע

בתחתית הרשימה:          בראש הרשימה: 

הולנד

0.62%

שוודיה

1.24%

דנמרק

1.85%

ישראל

22.7%

מקסיקו

23.7%

טורקיה

45.3%

(עובדים יותר)(עובדים פחות)
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ל	חר-מכןאנקייםאדיוןאעםאהחניכים:

דיון 
 

Õתאהשני?א	חדא	םאהםאסותריםא	חדאמןאהקטעים?אה	כלא	ודהא	כיצדאמוצגתאהע
Õמץאפיסי?א	מ	ינהאכרוכהא	ודהאש	ודתאכפייםאלע	יןאע	דלא	םאישאה	ה
Õהגדרהאזו?א	אעושהאחלוקהאפנימיתא	םאהו	ות'?אה	אגורדוןאכ'תר	מהאמחשי
Õודה?א	תאמושגאהע	כיצדאתופסאגורדוןא

ר	ינואשתיאתפיסותאעולם.אכעתאנ	חןא	תאערךאהע	ודהאלפיאכלא	חתאמהגישותא		מצעותא'תמונותאמספרות'.

3. תרבות ישראלית - תפיסה לאומית-תרבותית
נציגא	פניאהחניכיםאשתיאתמונות.אשתיאהתמונותאכמעטאזהות,אודווק	א	גללאזהאהןאמ	ט	ותאשינויאתר	ותיאגדול:

א
תמונהא	:

עלאשטרותאהכסףאהמונפקיםאכיוםא	ישר	לאמונצחותא
ל	א 	ע	רא הישר	לית.א 	צי	וריותא מופתא דמויותא
הונצחואעלאהשטרותאדמויותאשלא	נשיאצי	ור,א	ל	א
התנועהא שלא הערכיםא עולםא 	תא ש	יט	וא 	יוריםא
הציונית.אשינויאזהאמעידא	משהואעלאהתמורותאשחלוא
	שנותא שהודפסא הזה,א 	שטרא הישר	לית.א 	ח	רהא
ה	דמה,א 	ישא שלא דמותוא מוט	עתא החמישים,א

החקל	י.

תמונהא	:
עטיפתאתקליטוראשלאפרויקטאמוזיקליארח	-היקףאמשנתא1998,א

	מסגרתואמ	צעיםא	מניםאישר	ליםאגרס	ותאכיסויאלשיריםאישניםא
	ואיוצריםא	ל	ומיםאהמוקדשיםאלזמראישר	ליא	ואלסוגהאמוזיקלית.א

הפרויקטאנקר	א'ע	ודהאע	רית',אמכיווןאשהו	אעוסקא	זמראע	רי.

כעתאנהלואדיוןאעםאהחניכיםא	עזרתאהש	לותאה		ות:

דיון 
 
Õותהאתמונהאלשתיאמטרותאשונות?א		שימושא	יזואסמליותאישא	
Õודה'אא	ודה'אהמשתקפתאמןאהשטראומהיאה'ע	מהיאה'ע

המשתקפתאמעטיפתאהתקליטור?
Õלית?אא	רהאהישר	ח	ותאשינויאשחלא	ט	םאשתיאהתמונותאמ	ה

מהו?

	עיתוןא כת	הא פיא עלא המצי	ות,א תמונתא 	תא החניכיםא 	פניא נציגא
'כלכליסט'.אעלאפיה,אחלקאנכ	דאמחיינואה	וגריםאמוקדשאלע	ודה,אז	תא

יחסיתאלמדינותאה	חרותא	עולם:

דיון 
 

Õואכנטל?א	ודהאכערךא	נואתופסיםאע	םא	ה
Õסוגיאא 	יןא להפרידא שניתןא 	וא ע	ודה,א לכלא נכוןא ה	םאהד	רא

ע	ודהאשונים?א)ע	ודהאששכרהא	צדהאלעומתאע	ודהאש	יןא

שכרהא	צדה;אע	ודתאכפייםאלעומתאע	ודהאמשרדיתאוכו'(.
Õילאהצורךאהקיומיאשלנו,אכדיאלפרנסאא	ש	דיםא	נואעו	םא	ה

לעולא קשרא לל	א גםא עו	דיםא היינוא שמ	א 	וא עצמנו,א 	תא
הפרנסה?

2. ראש בראש - גורדון או גבהרד?
כעתאנחלקא	תאהחניכיםאלשתיאק	וצות:

ק	וצהא	'אתק	לא	תאהפריטיםאה		ים:
א זקןאל	ןא	רוך	
א סולם	
א מקורא1:	

ישנםאתימהוניםאהרו	יםא	ע	ודהא	ידי	לא
	נשיםא שלא דעתםא כשלעצמה,א ומטרהא
	לוא	טילהאמ	ליהאומיותראלהוכיחאלהםא
עדאכמהאנו	לתאו	וויליתאהי	אדרכםא...א	ךא
גםא	יןא	לואהמ	יניםאשע	ודהאהי	א	ילוץ,א
ע	ודהא שרי	ויא לחשו	א הטועיםא ישנםא

י	י	ארי	ויאפרנסה.

הר	אחנוךאג	הרד,אשיעורים בהגדות 
חז"ל,אעלאמסכתאקידושיןאפ	,א	

ק	וצהא	'אתק	לא	תאהפריטיםאה		ים:
א כו	עאטמ	ל	
א קלשוןא/אמעדרא/אכליאע	ודהא	חר	
א מקורא2:	

אנחנו לקינו בעבודה ]...[ ובעבודה נָרפא

לקינוא 	נחנוא הע	ודה.א -א שלנוא הר	שיא ה	ידי	לא להיותא צריךא מעתהא
	ע	ודהא)	ינניא	ומרא"חט	נו"א-אכיאל	א		שמתנוא		נואלידיאכך(,או	ע	ודהא
נָרפ	.א	תאהע	ודהאצריכיםא	נחנואלהעמידא	מרכזאכלאש	יפותינו,אלייסדא
עליהא	תאכלא	ניננו.א	םארקאנעשהא	תאהע	ודהאכשהי	אלעצמהאל	ידי	ל,א
יותראנכון,א	םארקאנ	י	אלידיאגילויא	תאה	ידי	לאשלאהע	ודה,אנוכלאלהרפ	א
הט	ע.א מעלא שנקרענוא הקרע,א 	תא ל	חותא נוכלא 	נו,א ד	קא מהנגעא	שרא
הע	ודהאהי	א	ידי	לא	נושיאגדול,א	ידי	לאשלאהעתידא-או	ידי	לאגדולאהו	א
	מו	ןאזהאשמשאמרפ	.א	םא	מנםא	יןאההיסטוריהאמכוונתאללמד,אלהר	יץא
תורה,א		לאמיאשעיניוא	ר	שואיכולאוצריךאלקחתאתורהאמפיה.או	נחנואיכוליםא
הר	שוניםא להיותא צריכיםא 	נחנוא כיא ו	הווה,א 	ע	רא מצ	נוא מכלא ללמודא

	ד	ראהזה.א	נחנואצריכיםאלע	ודאכולנו.

'הע	ודה',אהפועל הצעיר,א	לולאתרע"	

כלאק	וצהאתמחיזאקטעאקצראש	ואהי	אמציגהא	תאהמקוראשקי	לה.
ל	חראהצגתאהד	רים,אנספראלחניכיםאש	תאהקטעאהשניאכת	א	"דאגורדון.אכד	יאגםאלהרחי	א	כמהאמיליםא

עלאדמותו:א

	הרןאדודאגורדוןאהיהאפעילא	תנועהאהציונית.אחלוץאופועלאחקל	י,אהוגהאומורה-דרךאלחלוציםאוחלוצותא
	תקופתאהעלייהאהשנייהאוהעלייהאהשלישית.אמייסדאהשקפתאעולםאש	חייואול	חראמותואנקר	הא'דתא

הע	ודה'.
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	שםאפרופסוראריצ'מונד.אש	ועאל	חראפרסוםאהמ	מראנתק	לא
	צלנואמ	רקאמ	רה"	אש	מרא	ערךאכך:א"ר	לףאקרמר,אקי	וץא
דולראלחודשאע	ורא	טלהא 10,000א לךא מוכןאלשלםא ישר	ל.א ל.,א
פרטיםא 	דרך.א נמצ	א שניםא לחמשא חוזהא עםא שליחא מוחלטת.א

	צלו.אפרופ'אריצ'מונד".
עודאלפניאשהספיקאמישהוא	קי	וץאלדוןא	מ	רק,אוכ	ראהתייצ	א
	מזכירותא	יזהאדוקטוראמכופתראעםאמזוודה,או	יקשאלהר	ותאלוא
	יפהאגרא"מיסטראר	לףאקרמר".אהו	ילוא	ותוא	לאהרפתא-אר	לףא
ול	חראשנפגשואהלכוא	לא -א היהא		מצעאחלי	הא

חדרואשלאר	לף,אוהסתגרואשם.
השמועותאהסתו		וא	קי	וץאכ	חוזותא
תזזית.אמהאשהתק	לאל	חראניפויא
היהא	ערךאזה:אר	לףא	נהאחלקא
גדולאממ	מרואעלאניסיונואה	ישי.א
הפרופסוראטעןאכיאזואהנקודהא
החלשהא	תי	וריה,אוכיא	םא
יצליחאלהוכיחאכיאר	לףאשומרא
עלאיכולתואה	ינטלקטו	ליתאגםא
ל	חרא5אשניםאשלא	טלהאמוחלטת,א
תהיהאזואמפלהאמוחצתאוסופיתא
לתי	וריהאשלאר	לף.א	של	אזהאהפסיקא
ידידיא	תאסיפורו,אה	יטא	י,אוש	ל:א
	תהאמסוגלאלת	ראלעצמך,א
מהאקרהאעכשיו!אחש	תיאקצתא
ו	מרתי:אוד	יאכינסוא	סיפהא
מיוחדתאשלאהקי	וץ.אנכוןאמ	וד,א
	מראידידי,א	ש	תאה	חרונהא
הייתהא	סיפתאח	ריםאמיוחדתא
לדיוןא	ענייןאזה.או...?א-אש	לתי.א
	ו,א	מראידידי,אעכשיואהגענוא
	לאהעניין.א	זאתמשיך,א

	מרתיאלו.
המזכיראפתחאו	מרא
שר	לףאעצמוא	יננוא
יודעא	דיוקאכיצדא
להגי	אעלא
ההצעה.אל	חרא
מכןאהציגא
	תאה	עיה.א
הו	אהדגישאכיא
	מנםא	קי	וץא
חו	האעלאכולםא
לע	וד,א	ךא

פירטא לסיוםא 	טלה.א עלא כסףא משולםא 	וא מיוחדא מקרהא זהוא
מחליטא והו	א 	מידהא לעשותא ר	לףא עלא מהא 	דיוקא המזכירא
קודםא לעשות.א עליוא 	יןא מהא -א נכוןא יותרא 	וא ההצעה,א 	תא לק	לא
ע	ודותא גםא נכללותא 	זהא פיסית.א ע	ודהא לע	ודא לוא 	סורא כל,א
כמואהור	ה,אהנהלתאחש	ונותאוכדו'.א	קיצורא-א	סוראלואלע	וד.א
מותראלואלטייל,אלקרו	,אלר	ותאסרטים,אהצגות,אטלוויזיה.א	סורא
לואלהתעסקא	כלאמהאשקשורא	ע	ודהא-אישי	ותאענפים,אועדות,א
וכו'.אתמורתאכלאז	תאיק	לא10,000אדולראלחודש,אשפירושואכמ	הא
	לףאלירותאישר	ליותאשיוכנסואלקי	וץ.א	תוםאחמשאשניםאיהיהא

עלאר	לףאלנסועאלמ	דקיםא		רה"	.
ר	שוןא לח	רים.א הדי	ורא רשותא ניתנהא זוא קצרהא פתיחהא 	חריא
שלא הירודא הכלכליא מצ	וא 	תא צייןא הו	א המשק.א מרכזא די	רא
ו	מר,אש	םא	יזהאמטומטםא	מריק	יאמוכןאלשלםאלנוא הקי	וץ,א
כלאכךאהר	האכסףא	ש	ילאכלום,אל	א	כפתאלואשוםאד	ר,אוהו	א
הח	ריםא 	חדא די	רא 	חריוא ההצעה.א 	תא לק	לא לר	לףא מציעא
הוותיקים.אתמציתאד	ריואהייתהאשלהת	טלאולק	לא	עדאזהאכסףא
זהאד	ר-מהאשמנוגדאלדרךאהחייםאשלאהקי	וץ.א		ל,אכךא	מר,א
מכיווןאשכלאהענייןאנעשהא	ש	ילאלהוכיחאתי	וריהאמדעית,אניתןא
לר	ותאגםא	עצםאה	טלהאמעיןאע	ודהאמדעית,אולכןאהו	אתומךא
	מקרהאזהא)כ	ילואשיהיואלנואעודאמקריםאמסוגאזה...אהעיראידידי(א

	חתימהאעלאהחוזה.
	חרי-כןאדי	רואעודאכמהאח	רים.אכולםאתי	רוא	צ	עיםאיפיםאמהא
שיהיהא	פשראלעשותאעםאהכסףא)מ	הא	לףא	חודש(אוחזרואעלא
גםא ועל-כןא מדעיא ניסיוןא זהא ש	עצםא הוותיק,א הח	רא ש	מרא מהא
ה	טלהאהי	אע	ודהאוזהאל	אמנוגדאלקי	וץאוכו'אוכו'.אר	לףאיש	א
רשימותא מדיאפעםא לעצמוא ורקארשםא חתומות,א 	פניםא הזמןא כלא
קטנותא	פנקס.ארקאכש	יקשהאחנה,א	שתו,א	תארשותאהדי	ור,א

הפסיקאלרשוםאוה	יטא	ה.
ש	תםא מהא יודעיםא ל	א 	תםא ח	רים,א כך:א 	ערךא 	מרהא 	שתוא
מד	רים.אכולכםאשמעתםאמהאטועןאר	לףא	תי	וריהאשלו.אהו	א
החיוניא גופניא 	וורורא ל	דםא מ	פשרתא גופניתא שע	ודהא טועןא
להתפתחותואה	ינטלקטו	לית.אהו	אטועןאכיאלל	אע	ודהאסדירהא
	םא השתיים.א מןא 	חתא ועכשיו,א להתנוון.א ה	ינטלקטא שלא דינוא
לוא תגרוםא החוזהא עלא חתימהא הריא -א צודקא שהו	א חוש	יםא 	תםא
עלא חתימהא הריא טועה,א חוש	יםאשהו	א 		םא	תםא גדולה.א רעהא
ל	-כלום.א תמורתא תועפותא הוןא ק	לתא -א הונ	הא תהיהא החוזהא
לדעתי,א	תםא	כללאל	אחוש	ים.א	ניאמציעהאשנחליטאשר	לףא
ל	אחותםאעלאהחוזה,אוממשיךאלע	ודא	רפת.או	וליאכד	יאשנקר	א
לפרופסוראריצ'מונדאל	ו	אולע	ודא	יתוא	רפתא5אשנים,אול	דוקא
-א נרגשתאמ	ודא הייתהא הי	א ר	לף.א ול	א	תא 	זא	תאהפרופסורא
	מראידידיא-אור	ואכיאכלאהענייןא	כפתאלהאמ	וד.א	חריאשדי	רהא
השתרראשקט,אוהמזכיראהציעאשעכשיואיגידאר	לףא	תאמהאשישא

לואלהגיד.

ל	חראהדיוןאנקרי	אלחניכיםא	תאהסיפוראה		:

בעמק, בסוף הקיץ / בארי צימרמן

הוותיקא ל.א 	קי	וץא פ.א	שרא ידידיא 	לא ונסעתיא קמתיא 	חדא 	וקרא
ש	עמק.אידידיאזהאהיהאנוהגאלשגרא	ליאהזמנותאטלפוניותאל	יקורא
כלא	ימתאשחש	אכיא	ירועאמסויםא	קי	וצואר	ויאלכיסויאעיתונ	יא
כלשהו.אתוצ	תואהשגרתיתאשלא	יקוראמעיןאזהאהייתהאלרו	אידיעהא
שי	א י	ולא עלא שסיפרהא ע	דתי,א 	וא 	עיתוןא ממוסגרת,א קצרה,א
יוצ	-דופן,א	ואכלאמעשהאשישא	וא שלאתפוחיאעץ,א	ירועאתר	ותיא
לשמעא הפעם,א זה.א 	זמננוא 	קי	וץא המתרחשא עלא להעידא כדיא
יוצ	-דופןא 	משהוא מדו	רא כיא ניחשתיא 	טלפון,א ידידיא שלא קולוא
הו	אסר	א ניסיתיאלדו		וא	טלפון,א	ךא 		מת,אכמעטאסנסציוני.א
היססתיא ל	א כיווןאשכךא 	עצמך.א ותשמעא 	ו	א 	מר:א ורקא לענות,א
טו	א 	יןא הקיץא סוףא שלא 	ימיםא ונסעתי.א מזוודהא לקחתיא הר	ה,א
מלנסועא	לאהעמק,א	ייחודאכש	תהאמגיעאלשםא	חריאהצהריים,א
כשהרוחאמתחילהאלגלושאמןאההרים,אהצלאמתקדםאומכסהא	תא
עלא רומזתא שכ	רא רעננהא לצינהא מקומוא מפנהא והחוםא השדות,א
סתיואמחכהא	פתח.אידידיאפ.איש	אעלאכס	אנוחאלפניאחדרו,אומידא
וצחקא 	יא ה	יטא מה,א ד	רא ו	כלתיא ששתיתיא ל	חרא כשהגעתי,א
		מרו:א-אהסקרנותא	וכלתא	ותך,אמה?אל	אהכחשתי.א	יךאיכולתיא
להכחיש,א	םאמשךאכלאהנסיעהא		וטו	וסאל	אפסקתיאמניחושיםא
ל.:אהגז	ראמעל,אהמזכירא ליא	קי	וץא לג	יאהמצפהא 		סורדייםא
	'א כיתהא ילדיא מרכזאהמשק,א שלא גרושתוא עםא לחוץ-ל	רץא 	רחא

פתחוא	ש	יתתארע	אוכו'אוכו'.
	סופואשלאד	ר,אהחליטאידידיאכיאהתעניינתיאדיי,אופתחא	סיפורו.א
ל	אהיהאזהאסיפוראכהאסנסציוני,א	ךאישאלצייןאשהיהאמ	לףאמ	וד,א

ו	ניאמ	י	ואכ	ןאכלשונואוכנתינתו.
זהוא ר	לףאקרמר.א -אשמואשלא ו	מרא ידידיא -אפתחא לךא זכורא 	וליא
	וגראה	ולפןאהר	שוןאשלאהקי	וץ,אילידאקנדה,אשנש	רא	קי	וץא
ל	חראסיוםאה	ולפןא-אזהאהיהאלפניא15אשנהא-אהתחתןאעםאחנה,א	תא
הקי	וץ,אוהפךאלקי	וצניקאלכלאד	ר.אנכוןאשל	אהיהאפעילא	וועדותא
	וא	שטחיםאצי	ורייםא	חרים,א		לאכ	להאישאהר	ה.אעדאהש	ועותא
ה	חרוניםא
הכלאהיהא

	סדר,א	ואכמעטאהכל,אלפחות.א	חריאכמהאשניםא	קי	וץא-אהו	א
פילוסופיה.א וללמודא לצ	תא 	יקשא -א מ	ודא והצליחא 	רפתא ע	דא
ניסואלהשפיעאעליואשילמדא	כיווןאשלאהור	ה,א	ךאהו	אסיר	,אטעןא
ש	ינואמת	יםאלכך,או	סופואשלאד	רא	ישרואלואלימודיםאלשלושא

שניםא-אלתו	ראר	שון.
מפהאלשםא-אהמשיךאידידיא	סיפורוא-אר	לףאהנ"לאגמרא	תאלימודיא
התו	ראהר	שון,אול	אסתםאגמר,א	ל	א	הצטיינות.אספקניאהקי	וץא
יחזור.א		לא -אלרפתאכ	ראל	א זהא כיא וטענוא נדו,אכמו	ן,א	ר	שם,א
לחלו	א לנקות,א והמשיךא לרפת,א חזרא הו	א -א ז	תא עשהא ר	לףא
ושפינוזה.אע	רוא זהאמהאשלמדא	כת	יא	פלטוןא ולה	כיל,אכ	ילוא
עודאכמהאשניםאו	זאהגיעהא	קשהאללימודיםאלתו	ראשני.אל	קשהא
צורףאמכת	אמטעםאדיק	ןאהפקולטהאלפילוסופיהא		וני	רסיטה,א
שסיפראלכלאהמעונייןאכיאר	לףאשלנואהו	אג	וןא	תחומו,אוכיאפשעא
כז	תא המלצהא 	פניא 	לימודיו.א להמשיךא ממנוא למנועא זהא יהיהא
ור	לףא שלנו,א 	יותרא הגדוליםא הציניקניםא 	ףא לעמודא יכלוא ל	א
נשלחאע"יאהקי	וץאללימודיאהתו	ראהשני.אכשהיהאחוזראה	יתהאמןא
הלימודים,אהיואהח	ריםאעוק	יםא	חריאהתנהגותואכדיאלר	ותא	םא
השתנהאמשהו.אסוףאסוףא	יןאג	וןאפילוסופיאכסתםאפלחאמשלנו.א
	תא סייםא היישו	.א מןא כ	ן-	דםא להתנהגא המשיךא ר	לףא 		לא

התו	ראהשניא-א	הצטיינותאר	ה,אכמו	ןא-אוש	א	לאהרפת!
ידידיאו	מרתי:א	םא	תהאמתכווןאלהציעא 	של	אזהאהפסקתיא	תא
"פילוסוףא	רפת",אהריאשהחמצתא	תאההזדמנות.א ליאלכתו	אעלא
כל- ל	א כ	רא וזהא 	לול"א "פסיכולוגא עלא כת	תיא ש	ועא לפניא רקא
עודאל	אהגענוא ו	מר:אחכה,א חייךא ידידיא כךאמענייןא	תאהקור	ים.א
	לאהעניין.אנשענתיא	חורניתא	כיס	אהנוחאו	מרתי:אנו,א	זאתמשיך.א

וידידיאהמשיך.
		חדא ר	לףא שלא מדעיא מ	מרא התפרסםא ש	ועייםא לפניא
הר	עוניםאהמפורסמיםאלפילוסופיהאהיוצ	יםאל	ורא		רצות-
ה	רית.א	מ	מראזהאפיתחאתי	וריהאמרחיקתאלכתאלג	יאהקשרא
המפרהאש	יןאע	ודהאפיסיתאל	יןאפיתוחאיכולתא	ינטלקטו	לית.א
	לאתש	לא	ותיאמהא	דיוקאהיהאכתו	אשם,אכיאל	אקר	תי.אכלאמהא
ש	ניאיודעאזהאשהמ	מראעוררארעשאר	,אותגו	ותאקיצוניותאלחיו	א

	חדא	ואלשלילה.אהתגו	האהשליליתאהקולניתא	יותראהייתהא שלא
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4. תרבות יהודית - תפיסה דתית

נזכיראלחניכיםאכיאר	ינואשתיאתפיסותא	יחסאלע	ודה.אנציגא	פניהםא	תאה	יוראה		אונש	ל:אמהאלדעתכםאחוש	אה	דםאש	תמונהאעלא
הנוש	אש	וא	נואעוסקים?

	ינוא ש		יורא שה	ישא י	מרוא שהחניכיםא להניחא ס	ירא
רו	האערךא	ע	ודה,א	דומהאלתפיסהאהחרדיתאשהציגא
דתיתא 	תפיסהא מדו	רא ה	םא ג	הרד.א חנוךא הר	א

מו	הקת,א	ואשישנןאגישותא	חרות?א

נציגאלחניכיםא	תאהתמונהאמימין.

דיון 
 

נש	לא	תאהחניכים:א
Õיר?א	יקשאלהע	מהואהמסראשיוצראהכרזהא
Õהרדאא	ג חנוךא הר	א לד	ריא הכרזהא יוצרא ייתןא מענהא 	יזהא

שקר	נואזהאעתה?
Õד?א	דיע	וא	האנהגואחז"לאהייתהאלכתחילהא	םאהדרךאש	ה

רק במדינת 'ישראל'
לימוד תורה =
עוון פלילי

יעל שפיגלמן

דיון 
 

ניתןאלקייםא	תאהדיוןא		מצעותאהדמיהאשלא	ספתאח	רים:אחלוקתאמד	קותא-אר	לף,אמזכיר,אמרכזאמשק,א
ח	ראקי	וץאוכןאהל	ה.

Õוץאלנהוג?א	כיצדאעלאהקי א
Õי?א	םאזהאכד	השקעהאמינימליתא-אה	ודא	ןאהזדמנותאלגרוףארווחיםאיפיםאמ	ישאכ א
Õשרא	אל	שרא/אל	עה:אל	הצ א

	 	 	 	 	 	

הקראת סוף הסיפור והסקת מסקנות
הקרי	ואלחניכיםא	תאסוףאהסיפור:

היחידיא לחיותא	קי	וץא	גללאשזהואהמקוםא כיא	חרא הו	א	מרא
ו	יןא עו	דא שה	דםא הע	ודהא 	יןא ישירא קשרא 	יןא 	וא 	עולםא
שרו	א לשמועא שנדהםא 	מרא הו	א מק	ל.א שהו	א התמורהא
הח	ריםאמסכימיםאשהו	אית	טלא5אשניםאועודאיק	לאעלאזהאכסף.א
הו	א	מראשהשיחהאהזואתשמשאלוא	סיסאלמ	מראנוסף,אשל	א
יחמי	אכל-כךאלקי	וץ.אהו	א	מראשעדייןאהו	אס	וראשע	ודהא
גופניתא-אל	אמוגזמתא-אמסייעתאליכולתאה	ינטלקטו	לית.א		לא
להיותא ל	דםא עוזרתא הי	א 	םא 	טוחא להוסיף,אשל	א צריךא לזהא
התכווןא ל	א שלרגעא 	מרא הו	א ישר.א יותרא הגון,א יותרא טו	,א יותרא
לחתוםאעלאהחוזה,א	ם-כיארצהאלשמועאמהאדעתםאשלאהח	ריםא
היהא 	םא גםא החוזהא עלא חותםא היהא ל	א כיא 	מרא הו	א על-כך.א
חוזהא	מיתי,אול	אסתםאחתיכתאנייראשתכנןא	יחדאעםאח	ראשלוא
		וני	רסיטה,אכדיאל	דוקא	יךאמגי	אקי	וץאשלאשנותאהש	עיםא

עלאפיתויאכספיאשעומדא	ניגודאלעקרונותאהמוצהריםאשלו.

מןא חלקא 		ולם.א גדולא רעשא קםא -א 	חיוךא ידידיא 	מרא -א כ	ןא
וצעקות,א רעשא הקימוא וחלקא 		ושה,א החוצהא חמקוא ה	נשיםא
ת	עואהס	רים,אוהגי	וא	פר	ותאעלאמהאשנר	האלהםאכ"מכהא
מתחתאלחגורה".אר	לףאעצמואנטלא	תא	שתואופנהא	שקטא	לא

חדרו,אשהריאצריךאלקוםא		ר	עאלתורנותאחלי	ה.
ידידיאעצרא	סיפורואוה	יטא	יא	ש	לה:אנו,א	יךאהסיפור?אתוכלא
-א ו	תה?,אש	לתי,א	יךאהתנהגתא	תה?א -א לעשותאמזהאמשהו?א
הייתיאהדוקטוראהמכופתראעםאהמזוודהא 	ניא ידידי,א 	ני?,אצחקא
שה	י	א	תאהחוזה.אתחפושתאכזואל	אר	יתא	חייםאשלך!א-או	םא
מ	הא הרצין.א ידידיא ש	לתי.א מגי	?א הייתא 	יךא יודעא הייתא ל	א
ש	לותא לש	ולא למהא יודע.א 	תהא הר	ה,א דיא זהא 	חודשא 	לףא

היפותטיות.אהעיקר,אתוכלאלפרסםאמזהאמשהו?
-אל	אפרסמתי.א		לאכשהגעתיא	חזרהא	לא כת	האעלאהענייןא
העיר,אהתייש	תיאוכת	תיא	תא	שראסופראלי,אכלשונו,אוהריאהו	א

לפניכםאכ	ן.

דיון 
 

נדוןא	קצרהאעםאהחניכיםאעלאהמסקנות:

Õ?א	ואל	לףא	נחנואמסכימיםאעםאר	םא	ה

Õוץ?א	לףאלומראלקי	מהאניסהאר
Õמצעי?א	וא	אמטרהא	ודהאהי	םאע	ה

נסכםאונ	מראכיא	שניםאה	חרונותאחלואשינוייםא	ח	רהאהישר	ליתא	יחסאלמקומהאשלאהע	ודהאכערךא	פניאעצמו.אכיוםאהע	ודהא
	יננהאתופסתאמקוםאמרכזיאכפיאשתפסהא	ע	ר,א	ףאכיא	ר	שיתאהציונותאהיהאזהאמו	ןאמ	ליואשלע	ודהאישאערךא	פניאעצמו.אכעתא

נחדדאונ	דוקא	תאהענייןאמןאההי	טאהדתי.
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ל

ת לכם?
א

מה העבודה הז
כשתהיה גדול?מה תעשה 

	פעולהאזואנדוןא	ערכהאשלאע	ודהאיצרניתא	ימינו,אוה	םאניתןא	כללאלד	ראעלאערךאשלאע	ודהאיצרניתא	עידןאפוסט-תעשייתי,אש	וא
תהליךאהייצוראמ		דאממרכזיותו.

הנוש	אהזהאמעלהאסימניאש	להא	ימיםא	להאיותראמ	שרא	ימיאר	שיתאהציונות.אקשהאלתרגםאלדורנוא	תאהתלה	ותםאשלאהחלוצים,א
שרצואלהסיראמעליהםא	תא		קאהגלותאולהתמסראל	נייתהאשלאה	רץ.אעםאז	ת,אנר	האשדווק	א	תקופתנואהע	ודהאהיצרניתאמק	לתא

משמעותאמחודשת.א
	מישוראהפרטי,אהע	ודהאמח	רתא	תאהעו	דאלט	עאולמחזוריותו,א	עידןאש	ואה	דםאכ	ראל	אמנהלא	תא	ורחותאחייואעלאפיאהט	ע.א

	מישוראהל	ומי,אע	ודותאיצרניותאעוזרותאל	ססא	תאהצרכיםאה	סיסייםאשלנואעלאתוצרתאמקומית,אוגורמותאלנואלהיותאפחותאתלוייםא
	מדינותאו	עמיםא	חרים.א

 מטרת הפעולה:
א החניךאישתתףא	שיחאעלאערכהאשלאע	ודהאיצרניתא	ימינו.	.
א החניךאיכירא	חשי	ותהאשלאע	ודהאיצרניתא	מישוריםאשונים.	.

 מהלך הפעולה:

מה תהיה כשתהיה גדול
נחלקאלכלאהחניכיםאפיסתאניירא	גודלאשווה,אונ	קשאמהםאלחלקא	ותהאלפיאמידתארצונםאלע	ודא	מקצועאמסויםא)רופ	/מהנדס/

עורךאדין/מורהאוכו'(.
נד	יקאעלאלוחא	תאכלאפיסותאהניירא	צורהאשלאקוא	ופקי,אכךאשנוצרתאדי	גרמה.אנ	חןאמהםאהמקצועותאהנחשקיםא	יותרא	קר	א

החניכים,אומהםאהמקצועותאהפחותאנחשקים.

דיון 
 

Õוקשים?א	תאהמקצועותאהמ	פייןא	לה?אמהאמ	ותאהןאכ	מדועאהתוצ
Õוקשים?א	תאהמקצועותאהפחותאמ	פייןא	מהאמ
Õסקר?אמדוע?א	אמופיעיםא	ילואמקצועותאכללאל	
Õריותאשלהםאעלאפיאא	סקר?אמהיאמידתאהפופול	וא'מפתחאתרופות'אמופיעיםא	י'א	נ	י',א'	םאהמקצועותא'חקל	ה

הסקר?

5. אז למה לא כל יום שבת?

נקר	איחדא	תאד	ריואשלאהר	א	ן-ציוןאמ	יראחיאעוזי	ל,אהר	שוןאלציוןאוהר	אהר	שיאלישר	לא	ימיאקוםא
המדינה:א

חיו	א עלא צוותהא ישר	לא ותורתא יוםא		ודא	חיים.א הו	א יצירה,א יוםאש	יתהאממל	כתאע	ודתא ...כלא
הע	ודה,או	מרה:אששתאימיםאתע	ודאועשיתאכלאמל	כתךאויםאהש	יעיאש	תאלה'א	לקיך,אודרשוא
	ומרתא ז	תא למל	כה.א 	ריתא כךא ש	תורה(א ש	תא למצותא )כלומרא לתורהא ש	ריתא כשםא רז"ל:א

לע	ודהא	ששתאימיאהחול...

)משפטי עוזיאלאחלקאד,אתשו	האמ	(

דיון 
 

נש	לא	תאהחניכים:א
Õדנואויצרנו?א	אע	ואל	לאעלאיוםאש	אעוזי	אהר	מהאכות
Õת?א	ש	דיםא	יננואעו	מדועא

כעתאנקר	איחדא	תאהמקוראה		,אונ	חיןא	יןאיוםאהש	תאלששתאימיאהמעשה.א
מתוךאכךאנ	יןא	תאערכואשלאכלא	חדאמהם:

ההימנעותאממל	כהא	יוםאהש	תא	ינהאמשקפתאיחסאשליליאכלפיאע	ודהאומל	כה.א	דר		,אישא
	יוםא המל	כהא 	יסורא הע	ודה.א שלא ומעלתהא ערכהא שלא מקדשתא הדגשהא משוםא זוא 	הימנעותא
הש	תא		אל	חראש	ניאישר	לאנצטוו:א"ששתאימיםאתע	דאועשיתאכלאמל	כתךאויוםאהש	יעיאש	תא
לה'א	לוהיך...":אכשםאש	נואמצוייםאלשמורא	תאהש	ת,אכךאמצוויםא	נואלעסוקא	מל	כהא-א"	הו	א	תא
המל	כה".אהחו	האלעסוקא	מל	כהא	ששתאימותאהש	ועאהי	אחלקאמהותיאמה	ריתאשנכרתהא	יןא

	לוהיםאל	יןאעםאישר	ל,אכשםאשמצווהאלהימנעאממל	כהא	יוםאהש	תאהי	אחלקאמ	ריתאזו.

)		רהםאיהושעאהשל,אהשבת,אעמ'א54(

Õת?א	אכלאיוםאש	ל:אלפיאהשל,אלמהאל	נש

 סיכום 

הע	ודהאמספקתאלנוא	תגראוהזדמנות,אומעצימהא	תאחשי	ותואשלאיוםאהש	ת,איוםאהמנוחהאוהקדושה.אלל	איצירהאועשייהא	משךאימותא
הש	ועא-א	מהאתי	דלאהש	תאמש	ראהימים?א"	זאלמהאל	אכלאיוםאש	ת?"אכיאה	דםאוהעולםאזקוקיםאלהתפתחות,או	כךאהםאמשלימיםא
	תאמל	כתואשלאהק	"ה.אעםאז	ת,אזכינואשישאלנוא	תאהש	ת,אכדיאלזכוראש	צדאהע	ודהאישאחשי	ותאלמנוחה,אלהפסקה,אלקדושתא

הזמן.

נסכםאונ	מראכיאכלאחיינוא	יננואעו	דיםארקאמשוםאשעלינואלהתפרנס,א	ל	אמשוםאשהתורהאמצווהא	ותנואלע	וד,אורו	הא	כךאחשי	ותא
להתפתחותאה	דם,אלהתקדמותואולתיקונואשלאהעולם,אדרךאהיצירהאוהעשייה.
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כעתאנ	קשאמןאהחניכיםאלסדראשו	א	תאפירמידתאהמקצועות,אהפעםאעלאפיאהרעיוןאשלאהחת"םאסופר.
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נש	לא	תאהחניכים:
Õיניהן?א	דליםא	שונה?אמהאהה	םאפירמידתאהמקצועותאהשנייהאזההאלר	ה
Õרץ-יצירתאפרנסה(.א	אה	ון?א)יצרנות-יישו	חש	א	י	מהואהעיקרוןאהמנחהאשהחת"םאסופראמ
Õםאצריכהאלהיותאהיררכיהאשכזו?א	ינםאיצרניים?אה	להאש	יןאמקצועותאיצרנייםאל	םאישאכיוםאהיררכיהא	ה

חשו	אלהזכיראשהחת"םאסופראחיא	גולה,אולכןאישאלה	יןאד	ריואמתוךאההקשראהזה.א
לסיכום,אר	ינואכיאע	ודתאהכפייםאהי	א	עלתאמשמעותאמעצםאהיותהאיצרניתא–אפעולהאהמייצרתאד	רא	עלאערךאומוסיפהאלעולם.

תחנה 2: במקום שבו תעבור המחרשה ייקבע קו הגבול

מפהא תק	לא ק	וצהא כלא תחרות.א ונקייםא ק	וצותא לשתיא החניכיםא 	תא נחלקא
	ילמתאושמותאיישו	יםא)שנוסדואלפניאתכניתאהחלוקהאמ-1947(.אעלאכלאק	וצהא
להצי	א	תאשמותאהיישו	יםא	מיקומםאהמדויקא	יתר,א	מהירותאהג	וההא	יותר:

	ניא	רקר	שאפינהר	שוןאלציון

תלאחישדהאיעק	י	נ	ל

	יתא	לפ	תלא		י	חולדה

ט	ריהמגדלעכו

קי	וץאכנרתמוצ	תלאעדשים

הרצליהט	ריהנהלל

תחנות
	תאהפעילויותאה		ותאמומלץאלעשותא	צורהאשלאתחנותאשהחניכיםאעו	ריםא	יניהן.א	יןא	הכרחאקשראכרונולוגיא	יןאהתחנות,א	ל	א
קשרארעיוני.אהמטרהאהי	אלחשוףא	תאהחניכיםאלהי	טיםאר	יםאככלאשניתןאשלאערךאהע	ודהאהיצרנית,אולגרוםאלהםאלהתח	ראולחשו	א

לפחותאעלא	חדאמהם.א

תחנה 1: מי חשוב ממי?  נחלקאלחניכיםא	תאכרטיסיותאהמקצועאה		ות:

חקל	יםשופטים

מהנדסיאמזוןחייטים

מלךמהנדסיאמכונות

נ	קשאמהחניכיםאלסדראפירמידתאמקצועותא-אמהמקצועותאהנחותיםא	יותרא	עיניהםאועדאלמקצועותאהנחשקיםא	יותר:א

Õותאהמקצועות?א)מעמד/יוקרה/הכנסה(.א	תאחשי	מהואהעיקרוןאהמנחהאשעלאפיואסידרתםא

נקר	איחדא	תאדרשתואשלאהחת"םאסופראעלאהפסוקא"ויתרוןא	רץא	כלאהי	,אמלךאלשדהאנע	ד"א)קהלתאד,אי	(:

א1 והשדהאהנזכר,אהיינואכדוראה	רץא	כללואוה	רץאוכלא	שראעליה.אוה	דםאהמושלא	כלאהו	א	עלאה	רץאוהשדהא.
הזורעאוהחורש,אהקוצראוהנוטע,אומגדלאותולש,אגוזז,אטווהאורוקם.או	להאהםא"יוש	יאה	רץ".אשהיוא	קי	יםא	יישו	הא

שלא	רץ.או	למל	אהםא	יןאעולם.א
א2 מ	כליםא. המתקניםא 	וא ולטוות,א לגזוזא ולזרוע,א לחרושא כליםא המתקניםא המל	כה,א 	עליא כלא כמותם,א ו	חריהםא

ומל	ושים.או		להאנתייש	האה	רץאול	אצריךאיותר.א
א3 ו	חריהםאופחותיםאמהם,אוכמדומהאשגדוליםאמהם,אהםאהשלוחיםאהמכוניםאסוחרים,אוהםא	ינםאיודעיםאל	אלחרושא.

ול	אלזרועאול	אלטוותאול	אל	רוג,א		ל,אהםאשלוחיםאכוללים,אמשמעא–אסוחרים.א		ל,אסוחריםא	להא	ינםאמעניקיםא
לעולםאכלוםאו	ינםאיודעיםאלהעניקאלעולםאכלוםאוהםאהםאהפחותים,א		ל,אנחש	יםאגדוליםאוחשו	ים.א

א4 ו	חריהםא-אהפחותיםאמהם,אשהםאשלוחיםאשלאהשלוחיםאוהםאהשולחנים,אהמכוניםא"	נק	ים",אש	פילואסחורותא.
עולםא שלא 	יישו	וא פחותי-פחותיםא והםא מעות,א להםא להמצי	א הסוחריםא שלוחיא 	להא מ	ינים,א 	ינםא הסוחריםא

ונחש	יםאגדולי-גדולים.א
א5 ו		להאנתייש	אכלאהעולםאעלא	וריואודי.א	למל	ארמ	יםאוגזלנים,אלכןאצריךאלנוטריאכרמים,אהםאהשריםאהיוש	יםא.

עלאמדין,אדייניאגזלותאושוטריםאלשפוטא	יןא	ישאלרעהו,אוהםאהגדוליםא	שרא	ימתםאמוטלתאעלאה	ריותאוכורעיםא
ומשתחוויםאלהם.אולענייןאקיומואשלאעולםא	ינםא	פילואכשליחאשלאהשליחאהנ"ל.א	ל	אשהםאשומריםאמכלאעוול,א

והעוולא-אמג	יהא	ותםאג	והאמעלאג	וה.א
א6 כןאהוצרכוא. ויגזלוה.אעלא זוא ישאלחושאל	ניאמדינהא	חרת,אשיפשטואעלאמדינהא והיהאדיא	זהא	יישו	אהמדינה.א	ךא

להעמידאצ		אושריאצ		.אוהםאחשו	יםאוגדוליםאמןאהקודמיםאו	ינםא	קי	יםא	פילוא	משפטיאה	רץאונימוסיה,א	ל	א
ללחום,אלהרוס,אול		דאהםאיודעים.

א7 והמלךא	ג	ורתואעולהאומשגיחאעלאכלאהנ"לאוצרכיואמרו	ים.אוכלא	להאל	אזורעיםאול	אחורשים.אומ	יןאי	ו	אהכסף?א.
לכן,אישאשריםא	חדיםאש	ינםאלוחמיםאול	אשופטיםאוהםארעיאהמלך,אהמתחכמיםאלהוצי	אההוצ	ותאהנ"לאמ	ניא

ה	רץאולהטילאעליהםאמיסים.א
אאסוףאכלאסוףא-א"יתרוןא	רץא	כלאהו	,אמלךאלשדהאנע	ד".
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	סוףאהתחרותאנכריזאעלאהמנצחים,אונציגא	פניאהחניכיםא	תאמפתאהחלוקהא
ש	ושרהאעלאידיאעצרתאה	ו"םא	-1947:

דיון 
 

אאנש	לא	תאהחניכים:
Õיןאהמפות?א	יםאקשרא	תםארו	םא	ה
Õרץ?א	יזהאגורםאמשמעותיאהשפיעאעלאחלוקתאה	
Õיעתאא	ותאישאהשפעהאעלאק	יםאשלהתייש	תםאחוש	םא	ה

ג	ולותאגםא	ימינוא)למשלא		זוריאהנג	אוהגליל(?

ערךא 	עלותא הןא והחקל	ותא הכפייםא ע	ודתא כיא ר	ינוא לסיכום,א
ומשמעותאטריטורי	ליתאמו	הקת.אנש	לא	תאהחניכים:

Õותאא	אכ"חקל	םאישנםאתחומיםאנוספיםאשיכוליםאלהיחש	ה
שלאימינו"אמ	חינהאזו?

Õכןאא גםא מהווהא ה	רץא 	ג	ולותא שנמצ	א הט	עיא הגזא ה	םא
"ק	יעתאג	ולות"אמסוימת?

Õאא	הי מסוימיםא 	סיסייםא מוצריםא ייצורא עלא שליטהא ה	םא
"ק	יעתאג	ולות"?

תחנה 3: מחוברים לחיים 

נסדראתערוכהאהמ	וססתאעלא	ר	עאהתמונותאש	עמודאממול.
נ	קשאמהחניכיםאלהסתו		א	יןאהתמונותאלפרקאזמןאקצר.אל	חראמכןאנקייםא

	תםאדיון,אוננסהאלה	יןאמהאמשמעותאהתמונות:

דיון 
 
Õמירהאמשותפתאכלשהי?אמהי?א	םאלכלאהתמונותאישא	ה
Õחתאמןאהתמונות?א	כלא	עתא	יקורתאהמו	מהיאה
Õחתאמןאהתמונות?א	תםאחשיםאהזדהותאעםא	םא	ה
Õעתאא	יקורתאהמו	ותאה	עק	ליצוראשינויא ניתןא וכיצדא ה	םא

	תמונות?
Õות?א	ודתאכפייםאולחקל	כיצדאכלאזהאקשוראלע

ונ	מראכיאע	ודתאה	דמהאמח	רתא	תאה	דםא	לאמחזוריותאהט	ע.א נסכםא
ניתוקאממנהאהופךא	תאה	דםאלמנותקאמהשפעותאהיוםאוהלילהאומהשפעתא
עונותאהשנה.אהחייםאהמודרנייםאהוצי	וא	תאה	דםא	לאמחוץאלמחזוריותאשלא

הט	ע,או	ףאגרמואלואלניכוראלט	עאול	יכותאהס	י	ה.א
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מקומה הטבעי של תורת ארץ ישראל

מקומו הטבעי של עם ישראל בארצו

 סיכום 
	פעולהאזואניסינוא'לנערא		ק'אולהחזירא	תאמושגאהיצרנותאלשיחאהחינוכי,אמושגאשכ	ראנשכחאמל	ותיהםאשלאחניכיםאר	ים.א	יקשנוא
להזכיראשטרםאהחמיץאערכהאשלאהע	ודהאהעצמית,אולהעלותאמחדשא	תאהדיוןאעלאנחיצותהאותרומתה,אהןא	מישוראהפרטיאוהןא	מישורא

הל	ומי.

תחנה 4: אל השדה

נפרוסא	תאהכרטיסיםאה		יםאונקייםאתחרותאהת	מהא	יןאציטוטיםא
ממ	מרואשלאשלוםאקרני	לא)'	לאהשדה'(אל	יןאהערךאשמו	עא	ציטוט:

חיבור האדם אל הטבע

התנערות מעפר הגולה

תנאי לגאולת הארץ ולקניינה
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מתוךאר	ייהאהיסטוריתאזו,אניתןאלפתחאמסריםאחינוכייםא	עליאמשמעותאלימינו,א	מיוחדאל	וראהמחלוקותאהשונוותא	יןאיהודיםאשומריא
תורהאומצוות.אמטרתהאשלאפעולהאזואהי	אלפתוחאולחדדאע	וראהחניךא	תאההכרהאשמרדא	עולםאהישןא	יננואד	ראפסול.אלהפך:אנר	הא
שדווק	א	שעהאש	האשינוייםאח	רתייםאוערכייםאמתחולליםאלנגדאעינינוא	קצ	אמהירא	יותר,אמרדאהו	אד	ראהכרחיאונכון,א	תנ	יאשהו	א
'מרדאקדוש'א-אמרדאשמזקקא	צורהאכנהאו	מתיתא	תאדמותאהעולםאשקדמהאלו,או	ינוא	ועטא	ערכיאהנצחאו	מסורתאהע	ראככליאש	יןא

חפץא	ו.א		ותאהציונותאהדתיתאהנחילואלנואשיטהאר	ויהאשלאמרד,אשר	ויאלחנךאלפיהא	תאהדורותאה		ים.

 מטרת הפעולה:
א החניךאיש		אהשר	האמכךאשרעיוןא'תורהאוע	ודה'אהחלאכתנועהאמהפכניתאשמרדהא	דוראהקודם.א	.
א החניךאי	יןא	תאהחשי	ותאשלאמהפכותאו	תאהצורךאלעשותןאתוךאשימושא			ניאה	נייןאהקודם.א	.
א החניךאיכירא	תאהקשייםאש		יצועאמהפכותאו	תאהמורכ	ותאש	הן.ג.

 מהלך הפעולה:

1. משחק המעמדות 
נ	חןא	תאהתנהגותואשלאהחניךאהעומדאמולאמצי	ותאמדומהאשמזמינהאמהפכהאושינויאח	רתי.

נפתחא	תאהפעולהאונ	קשאמןאהחניכיםאלהסתדרא	שורהאלפיאת	ריכיאהלידהאשלהם,אוכלאז	תא	זמןאהקצרא	יותר.א	םאהמשימהאהזוא
	וצעהא	הצלחה,אניתןאלהמשיךאול	קשאמהםאלהסתדראעלאפיאמספראהנעלאו	המשךאעלאפיאהגו	ה,אוכןאהל	ה.א	של	אמסויםאנעצורא

ונחלקא	תאהק	וצהאלשלושאק	וצותאקטנותאיותר,אשוותא	גודלן.

כלאק	וצהאמק	לתאמד	קהא	צ	עאשונה:אצהו	א–אכחולא-א	דום.א
כלאחניךאמק	לאחמשאכרטיסיותאשלא	ותיותאוחמשאכרטיסיותאשלאמספרים,אעלאפיאחלוקהאשרירותית:א

הדגבא

12345
מטרתואשלאכלאחניךא	כלאק	וצהאהי	אלהשיגארצףאשלאמספריםאו	ותיותא)	-	-ג-ד-ה.א1-2-3-4-5(.אכלאחניךאשהשיגארצףאכזה,אעו	רא

לש	תאכצופהא	'היכלאהתהילה'א–אחציאגורןאשלאכיס	ותא		מצעאהחדר.א

החניכיםאיכוליםאלהחליףא	יניהםאכרטיסיםא		ופןאה		:א
תמידאיינתןאכרטיסא	עדאכרטיס.א	כלאשל	אשלאהמשחקאצריךאכלאחניךאלהחזיקאעשרהאכרטיסיםא	יד.

דרךאהע	רתאהכרטיסיםאמ	חדאלשני:א
א צהו	איכולאלדרושאכרטיסיםאמהכחולאומה	דום,א	ףאלל	אהסכמתםא-אוהםאחיי	יםאלענותאלוא	חיו	.א	
א הכחולאיכולאלדרושאכרטיסיםארקאמה	דום.	
א ה	דוםא	ינואיכולאלדרושאהחלפהאמ	ףא	חד.א	
א כלאצ	עאיכול לבקשאלהחליףאעםא	ןאק	וצתו,א	תנ	יאשה	חרוןאמסכיםאלהחלפה.	

הישן יתחדש והחדש יתקדש
מ'תורה ומלאכה' ל'תורה ועבודה' - מיצירה ליצירת עולם מתוקן

יחידהאזואעוסקתא	יסודאהמרדאוהמהפכהאהמצויא	משנתא'תורהאוע	ודה'.א

	נוארגיליםאלתפוסא	תאהמצי	ותאש	נואנולדיםאלתוכהאכמו	נתאמ	ליה,אכ	ילואהייתהאחלקאמעולמנואמימיםאימימה.אזהוא	חדאהגורמיםא
המקשיםאעלאמהפכנים:אהעתידאהמיוחלאנר	האלוטא	ערפל,אלעומתאההווה,אשנדמהאכ	ילואשורשיואנעוציםאהיט	א	מסורתאהע	ר.אניתןא
להפיגא	תאהחששאמפניאהמונוטוניותאש	מצי	ותא		מצעותאחינוךאלחשי	הא	יקורתיתאויצירתיתא	יחסא	ליה;אעלאידיאחינוךאלנטילתא
	חריותא	ישיתאכלפיאהס	י	ה;אעלאידיאחינוךאלערכיםאולנורמותאהתנהגותאר	ויותאומחיי	ות,אועלאידיאחינוךאלר	ייהאהיסטוריתאמדוקדקת.א

	ר	שיתאהמ	האהעשריםאנשמעוא	עםאהיהודיאקולותאמהפכניים,אשקר	ו:א"עולםאחדשאנ	נה,אעולםאישןאעדיאהיסודאנחרימה"א)נחרי	ה(.א
ססמהאזואלקוחהאמִהמנוןאהתנועהאהקומוניסטית,אה'	ינטרנציונ	ל',אשתורגםאלע	רית.איהודיםאש	ימצוא	תאהססמהאהזואש	פואלזנוחא
	תאמ	פייניאהגלותאומסורתאהדורותא)הדתיים,אהתר	ותייםאוהח	רתיים(אולהקיםאדוראע	ריא	רץאישר	ליאחדש,אמנותקאמןאהע	ראהיהודיא

וממחוי	ותאלמסורתאהיהודית.

לכ	ורה,אעקרוןאהמהפכהאסותרא	תאהמסורתאו	תאהדת,אהמחיי	ותאהמשךארצוףאונ	מןאלע	ר,אמתוךאשמרנותאוד	קותא	ע	ר.אעםאז	ת,א
והו	לוא 	נואמכיריםאשורהאשלאמהפכותאכ	ירותא	לי	תאהקיוםאהיהודי,אמהפכותאשנ	עואמשינוייםאמפליגיםאשהתחוללוא	עולםאכולוא
עלאידיא	ניאתורה,אשלומיא	מוניאישר	ל,אשהיטי	ואלזהותא	תאהתמורותאהמתרחשותא	תר	ותאולהגי	אלהן.אחסידותאה	עש"טאהייתהא
מהפכהא	דירהא	דמותאהעולםאהיהודי-הדתיאכפיאשהיהאמוכראעדא	מצעאהמ	האהשמונה-עשרה.אהרש"ראהירשאחוללאמהפכהאעמוקהא
	עולםאהיהודיאכשהקים,א		מצעאהמ	האהתשע-עשרה,אתנועהאשחרתהאעלאדגלהא"תורהאעםאדרךא	רץ".אהר	אריינס,אמייסדאהתנועהא
הציונית-דתיתא'המזרחי'א	ר	שיתאהמ	האהעשרים,אחוללאמהפכהאמהותיתא	דמותאהיהודיאהדתיאשהייתהאמקו	לתא	ימיו.אהמהפכניםא
הללואל	א	ימצוא	תאהססמהא"עולםאישןאעדיאהיסודאנחרי	ה",א	ל	אש	פואלהגשיםא	תאהפסוקא"חדשאימינואכקדם"א)	יכהאה,אכ	(.אעםא
ז	ת,אהםאמרדוא	עולםאהמוכראוחוללוא	ואשינוייםאמפליגיםא	עוצמתם.אהםאל	אהחרי	וא	תאהעולםאהישןאעדאהיסוד,א	ל	אהת	ימוא	ותוא
למצי	ותאהמשתנה.אז	תאמתוךא	מונהאעמוקהאוהכרהאפנימיתאשעולםאהמסורתאהדתי,אהעולםאהישן,אמגלםא	תוכוא	מתאדתיתאנצחיתא
ו	לתיאמעורערת.אהר	י"האקוקאהיטי	אלנסחא	תאדרכםאשלאמהפכניםא	לו:א"הישןאיתחדשאוהחדשאיתקדש"א)אגרות הראיה,א	,אירושליםא

תשכ"	,אעמ'ארי"ד(.א

היוא -א וח	ריהםא 	רנשטייןא ישעיהוא לנדוי;א חייםא שמו	לא שח"ל,א החלוץ';א 'ה	דמו"רא שפיר	,א ישעיהוא הר	א -א וע	ודה'א 'תורהא רעיוןא הוגיא
מהפכניםאדתייםאשהמשיכוא	דרךאקודמיהםא-אמייסדיאהחסידות,אהרש"ראהירשאוהר	אריינס.אהםאמרדוא	עולםאהישןאוחתרואל	נייןאעולםא
יהודיאחדשא		רץאישר	ל,אעולםאשנ	נהאכקומהאעליונהאעלאג	יאהקומותאשכ	ראנ	נו.אהםאחתרואלמהפכהא	עולםאהגלותיאשקפ	אעלא
ציונית,א	רץא היהודית,א ז	תאתו	מתא	תאההוויהא ועםא נ	מנהאלמסורת,א יהודיתאמתחדשת,א ולהקמתאח	רהא דורות,א שמריואמזהאכמהא

ישר	ליתאוכללאעולמיתאהחדשה.
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נש	לוא ה	נשיםא קלה(.א הייתהא )המטלהא
זהא	חראזהאלג	יאתשו	תםאלכלאסטאקווים,א
לפניא ה	חדא תמידא היהא הנ	דקא כ	שרא
ששמעא כךא תשו	תו,א 	תא שענהא ה	חרוןא
	נשיםא חמישהא שלא תשו	ותיהםא 	תא

	חרים.

	פעמייםאהר	שונותאענואכלאהמשתתפיםא
של	יא 	ש	רא 	ךא הנכונה,א התשו	הא 	תא
הניסוי,אענואמשתפיאהפעולהא	תאהתשו	הא
	ש	רא מהפעמים.א 	ר	עא רקא הנכונהא
תשו	הא 	ותהא 	תא כולםא ענוא הפעמיםא

שגויה.

	תא ישנהא הנ	דקא ה	םא ל	חוןא רצהא ַ	שא
ש	רא שלא התנהגותםא ל	ורא התנהגותוא
ל	א שהנ	דקיםא לצייןא חשו	א ה	נשים.א

טעוא	זיהויאהקואהדומה,אכ	שראש	ראה	נשיםאענואנכון,א	ךאכ	שראמשתפיאהפעולהאענואתשו	האשגויה,אהנ	דקיםאנטוא
לענותאכמוהם.אחציאמהנ	דקיםאענואתשו	האשגויהאכמואש	ראהמשתתפיםאלפחותא	מחציתאמצעדיאהניסוי.ארקאר	עא
מהנ	דקיםאל	אהתנהגוא	צורהאקונפורמיתא)צייתנות,א'שחייהאעםאהזרם'(א		ףא	חדאמהמקרים,אונתנואתשו	האנכונהא	כלא
הצעדים.אַ	שאש	לא	תאנ	דקיואמדועאענואכפיאשענו.אהתשו	האהנפוצהא	יותראהייתהאשהנ	דקאידעאשהו	אעונהאתשו	הא
שגויה,א	ךאל	ארצהאלענותא		ופןאשונהאמש	ראהנוכחיםאס	י	ו.א	נוסף,אחלקאמןאהנ	דקיםאהטילואספקא	יכולתאהשיפוטא

שלהם,או	ילוא	חריםאטענואשהשתכנעואשהקואשעליואהצ	יעואיתראהמשתתפיםאהכיאדומה.

הצייתנותא 	תא טהורא 		ופןא לחקורא שרצהא משוםא דווק	א 	רורהא כךא כלא שלהא שהתשו	הא קלהא משימהא 	חרא ַ	שא
והקונפורמיותאהצי	ורית.אהו	א	יקשאלנטרלא	תאה	פשרותאשהמשתתפיםאשינוא	תאדעתםאלג	יאהתשו	האהנכונה,א	וא

טעואלג	יהאמלכתחילה.

מוצי	יםאחניךא	חדאמהחדראוקו	עיםאכמהאעו	דותאשגויות,אשכלאהק	וצהאתסכיםאעליהןאמר	שא)ניתןאלהיעזרא	ש	לוןאהמצורף,א
	ךאכמו	ןאשעלאכלאמדריךאלהת	יםא	תארמתאהש	לותאו	ופייןאלחניכיו.א)	צהו	א–אהתשו	האהנכונה(:א

1.א		יזהא	ורךאהקואה		?
A1.א
B2.א
C3.א

2.אמיאהיואהמתמודדותא	גמרא	ליפותאהעולםא	כדורגלא	-98?
1.א	יטליהאו	רזיל.
2.א	יטליהאוצרפת.
3.א	רזילאוצרפת.

3.אמהיאעיראה	ירהאשלאגרמניה?
1.א	רלין.
2.אמינכן.

3.אפרנקפורט.
4.א		יזואשנהאנחר	א	יתאהמקדשאהשני?

1.א15אלספירה.

2.א70אלספירה.
3.א134אלספירה.

5.א	יפהאנחתםאהתלמודאהירושלמי?
1.א	ירושלים.
2.א	ט	ריה.

3.א	י	נה.

תפקידואשלאהמדריךאלנסותאלהע	ירא	תאהמשחקא	שלום,אמ	ליאשייווצרא	נטגוניזםאמצדאהק	וצותאהמדוכ	ות.אלשםאכך,אהמדריךא
יספראסיפוראמקדיםאה	ומראשהחלוקהאעלאפיאצ	עיםאהי	אמסורתאמימיםאימימה,א	סניףא	וא		יתאהספר,או	תםא)החניכים(אזכיתםא

להיותאחלקאמעולםאהצ	עיםאהמקודש.א

2. דיון
	תא ומסכמיםא הצ	עיםא ק	וצותא לפיא מתייש	יםא קלוש(,א הו	א להשלימוא יצליחוא )הסיכויאשהחניכיםא שלאמשחקא דקותא ל	חראמספרא

המשחק.א

דיון 
 

נש	לאכלאק	וצה:א
Õמשחק?אא	האשלכםא	מהאהייתהאמידתאההנ
Õלואא	 היוא ומיא התהילה'א 	'היכלא יוש	יםא שלכםא מהצ	עא 	נשיםא )כמהא הק	וצה?א מקר	א המצליחיםא 	חוזא מהוא

שהתייש	ואר	שונים?(
Õיןאהמעמדותאהנמוכיםאיותרא)הכחוליםאא	ים(אל	והא)הצהו	עלתאהמעמדאהג	וצהא	יןאהק	אהיחסיםא	מהאהיהאטי

וה	דומים(?אה	םאהייתהאתחושהאשלאהרגשתאעליונותאכלפיהם?אה	םאהופנהאכלפיהםאיחסאמזלזל?א
Õה?א	י	םאהתפתחוארגשותא	וצותאהנעלותאיותר?אה	דומיםאלק	וצתאה	כיצדאהתייחסהאק
Õהאא	ה?א)סינוניאמילים,איצי	יטוייםאשלאמח	משחקא	וא	םאנר	דומיםאלהתמודדאעםאחוסראהצדק?אה	חרואה	כיצדא

ופרישהאשלא	דומיםאמהמשחק,אחוסראשיתוףאפעולהאמצדאה	דומיםאוכו'...(.
Õנואחיים?אא	הא	ליתאוהעולמיתאש	ותאהישר	מצי	להא	וצותאכ	ק	חיןא	תםאיכוליםאלה	םא	ה
Õיתאא	הנר מוצדקתא סי	הא לל	א 	חרות,א ק	וצותא כמוא ההזדמנויותא 	ותןא 	תא מק	לותא ש	ינןא ק	וצותא ישא ה	םא

לעין)מיעוטים,אנשים,א	עליאמעמדאסוציו-	קונומיאנמוך,אוכןאהל	ה(?אכיצדאמתמודדותאהק	וצותאהללואעםאהמצ	א
הזה?

Õםאהיהאא	ותו?אה	דעתכםאתוךאכדיאהמשחק?אמהאעשיתםאכדיאלקדםא	םארעיוןאהמרידהאעלהא	דומיםאוכחולים,אה	
משהואשהג	ילא	תכםא	ואהרתיעא	תכםא	מרדאשלכם?א

טיפ למדריך 
 

נוש	אהעלאשלאהפעולהאהו	אע	ודתאכפייםאוהמרדאהקדושאשלאהפועלאהמזרחיא)הזרועאה	רגוניתאשלאתנועתאתורה-וע	ודהאשפעלהא
מורדיםא עלא הגורמיםאהמקשיםא ולהעלותא	תא לנתחא וננסהא הדיוןאלתחושותיהםאשלאח	ריאק	וצתאה	דומים,א נכווןא	תא לכןא 		רץ(.א

למרוד:א
א יצי	האכנגדאמסורתאע	ראהמקו	עתא	ח	רה	
א קושיאלהת	גד	
א קושיאלשנותא	תאכלליאהמשחקאהקיימים	
א תחושתא	דידות	
א חוסרא	הירותאכלפיאהעתיד	

3. הניסוי של ַאש
כעתאנ	חןא	תאהמצי	ותאש	האהחניךאחוש	א	צורהאמנוגדתאלנורמהאולדעתאהרו	.אננתחא	תאההתנהגותאהזואעלאפיאהניסויאהפסיכולוגיא
ותחושותא חייהםאמתמודדיםאלעתיםאעםאדילמותא פיא	ותואהרעיון:אגםא	נשיםאהמורדיםא	מוסכמותאהקיימותא	מצי	ותא ַ	ש.אעלא שלא

דומות.א

ניסויאהקונפורמיותאשלאסולומוןאַ	שאנערךא	שנתא1951.

אַ	שאהושי	אש	עהא	נשיםא	חדר,אכ	שראמתוכםא	דםא	חדאהו	אהנ	דקאוהש	ראהםאמשתפיאפעולהאעםאהחוקר.אל	נשיםא
שהוצגא נוסףא לקוא 		ורכוא 	יותרא דומהא מהקוויםא 	יזהא לומרא עליהםא והיהא שונים,א 		ורכיםא 	נכייםא קוויםא שלושהא הוצגוא
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4. ספיד-דייטון

נושי	א	תאהחניכיםא	שניאמעגליםא-אמעגלאפנימיאומעגלאחיצוניא-א
כךאשפניהםאשלאהיוש	יםא	מעגלאהפנימיאיהיואמופניםאלפניהםא

שלאהיוש	יםא	מעגלאהחיצוני.א

נשמעא	יחדא	תאהמנוןאה'	ינטרנציונ	ל'אונחלקא	ותואלחניכים:

עםא דקותא כמהא 	משךא 	הא ידוןא חניךא וכלא לדיון,א ש	להא נש	לא
החניךאשיוש	אמולו.אכשתתחלףאהש	לה,איזוזואהיוש	יםא	מעגלאהחיצוניאכיס	א	חדאלצדא
שמ	ל,אוהזוגותאיתחלפו.אל	חראכלאש	להאעושיםא'סטופ',אומ	קשיםאמשנייםא	ואשלושהא

זוגותאלענותא	קצרהאעלאהש	לות.

ש	לות:
Õתאא	 וקור	יםא ההמנוןא 	תא שומעיםא כש	תםא מרגישיםא 	תםא כיצדא

מילותיו?אה	םא	תםאחשיםאהזדהות?אסלידה?אמהיאלדעתכםאסי	תא
המשיכהאהז	ת?

Õילואא	ילואמעמדות?אמדוע?א	מיאלדעתכםאיזדההאעםאההמנוןאהזה?א
מיליםא	שיראמצ	יעותאעלאכך?

Õהפועליםאא רוציםא לדעתכםא עולא 	יזהא העול"-א נפרוקא כפוףא "מג	א
לפרוקאמעלאג	ם?אמולא	ילואממסדיםאמתקוממיםאהפועלים?א)"	יןא

ר	ארי	נואומושיעאל	א	ל,אל	אמלך,אל	אגי	ור"(א
Õליצוראא הו	א השירא שלא חזונוא 'ה	ינל	ומי'.א פירושוא 'ה	ינטרנציונ	ל'א

	יחודא	יןאפועליאכלאהעולםאולמחוקאכלאסממןא	תניאודתיאשמפריעא
ועלא זה,א 	יחודא עלא דעתכםא מהא השונים.א העמיםא ש	יןא ל	יחודא
זוא ה	םא העמים?א ש	רא ל	יןא 	ינינוא המפרידיםא הה	דליםא מחיקתא

הדרךאהיחידהאלהשיגא	חווהאו	חדותא	יןאהעמים?
Õעולםאישןאעדאהיסודאנחרימה":אהמהפכהאשרצואלהנהיגאהפועליםאא"

הקומוניסטיםאהייתהאטוט	לית.אהםארצואלמחוקאכלאקשראעםאהע	רא
להיותא חיי	ותא מהפכותא ה	םא הכל"(.א מחרא -א 	תמולא כלוםא )"ל	א
ליצוראתר	ותאחדשהאעלינואלהתכחשאלכלא טוט	ליות?אה	םאכדיא

זיקהאהיסטוריתאשישאלנואעםאתר	ותאהע	ר?

5. מהו המרד הקדוש?
נקר	איחדאעםאהחניכיםא	תאהקטעאה		,אהמס	ירא	תאהרקעאהדרושא

לה	נתאמשמעותאהמרדאהקדוש:

האינטרנציונאל
תרגום:א		רהםאשלונסקי

קּוםאִהְתַנֵעָרהאַעםאֵחֵלָכהא
ַעםאֲעָ	ִדיםאּוְמֵזיאָרָע	א

	אִלֵחָכהא ָקמֹותאַהלֵּ ֵ	ׁשאַהנְּ
ָר	.א ִלְקַר	תא	וֵֹי	אִהּכוֹןאַלקְּ

ןאֲעֵדיאַהיְּסֹודאַנְחִריָמהא עֹוָלםאָישָׁ
פּוףאִנְפרֹקאָהעֹלא 	אכָּ ִמגַּ
ֶ	תאעֹוָלֵמנּואָ	זאָנִקיָמהא

לֹ	אְכלּוםאֶ	ְתמֹול,א
ל.א ָמָחרא–אַהכֹּ

ִמְלֶחֶמתאעֹוָלםא ֶזהאִיְהֶיהאְקָר	אַ	ֲחרוֹןא	ְּ
	אָ	ָדם! ִעםאָהִ	יְנֶטְרַנְציֹוָנלאֵיעֹור,אִישְׂגַּ

ִיםא פַּ ַרקאָלנּואֲעֵמֵליאכַּ
קּוםא ַרקאָלנּואֲעֵמֵליאַהיְּ
ָהֲ	ָדָמהאּוִ	ְרכֹוֶתיָהא

ֵטלאלֹ	אְכלּוםא ּוְלָכלאהֹוְלֵכיא	ָּ
רֹוראּוְפדּותאָהרּוַח ֲע	ּוראַהדְּ

	אָהָעם ּוְפרֹקאָהעֹלאִמגַּ
כֹוַח האָהֵ	ׁשאְוַהְךא	ְּ ַל	ֵּ

ְרֶזלאעֹוֶדּנּואַחם לאעֹודא	ַּ כָּ
ִמְלֶחֶמתאעֹוָלםא ֶזהאִיְהֶיהאְקָר	אַ	ֲחרוֹןא	ְּ
	אָ	ָדם! ִעםאָהִ	יְנֶטְרַנְציֹוָנלאֵיעֹור,אִישְׂגַּ

יַעא ֵ	יןאַר	אִריֵ	נּואּומֹושִׁ
ּ	ֹור לֹ	אֵ	ל,אלֹ	אֶמֶלְך,אלֹ	אגִּ

ְזרֹוַעאְנטּוָיהאַנְ	ִקיַע ִּ	
ֶרְךאֶ	לאָה	ֹור ֲ	ַנְחנּואדֶּ
ְוִכיאַרַעםאֲ	ָ	דוֹןאָיִריַע

ם ַעלארֹ	ׁשא	וְֹיֵ	ינּואְלֻהמַּ
רֹוראַיְפִציַע ֶמשאדְּ ָעֵלינּואשֶׁ
ְךאֶ	תאָזֳהָרּהאַהַחם פֹּ ִלשְׁ

ִמְלֶחֶמתאעֹוָלםא ֶזהאִיְהֶיהאְקָר	אַ	ֲחרוֹןא	ְּ
	אָ	ָדם! ִעםאָהִ	יְנֶטְרַנְציֹוָנלאֵיעֹור,אִישְׂגַּ

	שנתאתר"פאהחלואלעלותאל	רץאציוניםאדתייםאשל	אמצ	וא	תאמקומםא	מסגרותאהחלוציותאהקיימות.אמצדא	חד,א
נתקלוא 	ךא מודרניים,א ל	ומייםא וערכיםא דתייםא ערכיםא 	תנועתאהמזרחי,אששיל	הא השתל	וא הדתייםא הפועליםא
	חשדנותאכלפיאדרכםאהסוצי	ליסטית.אמצדאשני,אנמשכואהפועליםאהדתייםאלהסתדרותאהעו	דיםאהכלליתאשנוסדהא
		ותהאשנה.א	ךאגםא	מסגרתאזואהתקשואהפועליםאהדתייםאלהת	קלם,א	שלאדתםאו	מונתםאהמנוגדתאלחילוניותא

ששלטה.
מתיחותאזוא	יןאהִקר	האלמזרחיאמחדאולהסתדרותאמ	ידך,אה	י	הא	תאהפועליםאהדתייםאלהקיםאמסגרתא	רגוניתא
חדשהאמשלהם.אמתוךאמצי	ותאהיסטוריתאזואהניפואח	ריאהפועלאהמזרחיא	ג	וןא	תאנסא'המרדאהקדוש'א–אלמרודא

	רחו	אהמתנכראלתורהאוע	ודה,אול	נותאחייאפרטאוח	רהא	ישר	לאהמ	וססיםאעלאערכיםא	לה.א

6.א	ילואמדינותאחתמואעלאהסכםארי	נטרופ-מולוטו	?
1.א	ריטניהאוגרמניה.

2.אגרמניהאו	ריתאהמועצות.
3.א	ריטניהאו	ריתאהמועצות.

7.א		יזואעיראהכריזואעלאהקמתאמדינתאישר	ל?
1.א		זל.

2.אתלא		י	.
3.אירושלים.

8.אמהואההראהג	והא	יותרא		רץ?
1.אהראמירון.

2.אהראהחרמון.
3.אהראהכרמל.

	נוש	יםא סקרא עושיםא ש	נחנוא הק	וצהא לכלא ומספריםא החניך1א 	תא מכניסיםא
פתקיםא שלושהא מק	לא חניךא כלא 	סקר.א להשתתףא חיי	א 	חדא כלא כלליים.א

	שלושהאצ	עיםאשוניםאהמסמניםא	תאתשו	ותא	-	-ג:

גבא

כלאחניך,אעלאפיאסדראישי	תוא	חציאהגורן,איענהאעלאהש	להא		מצעותאהרמתא
ש	לותא עםא להתחילא מומלץא לדעתו.א שנכונהא התשו	הא 	תא המסמלא הפתקא
לש	לותא לע	ורא 	סוףא ורקא מר	ש,א מתו	מתא ל	א עליהןא השגויהא שהתשו	הא

שהתשו	האעליהןאמוסכמתאמר	שאכשגויה.

דיון 
 

שלא התנהגותוא עלא החניכיםא עםא נדוןא הש	לותא סדרתא ל	חרא
החניךאהמתנד	:

Õלתאההחלטותאשלו?אא	אהשפיעהאעלאק	םאדעתאהרו	ה
Õאטועהא-אא	,אמפניאשידעאשהרו	אכנגדאדעתאהרו	םאיצ	גםא

כיצדאהרגיש?אה	םאהו	אהיססא	תשו	ותיו?אה	םאל	אחששא
לענותא	שונהאמכולם?

Õותאמחייאהיוםאיוםאשלכםאעלאא	תםאיכוליםאלתתאדוגמ	םא	ה
	צדקתה,א 	טוחיםא ש	ינכםא 	ףא הרו	,א דעתא לפיא הליכהא

רקאמשוםאשהי	אדעתאהרו	?

מחוי	תא הי	א ח	רתיותא 	מוסכמותא מרידהא לעתיםא כיא ונ	מרא הדיוןא 	תא נסכםא
המצי	ות.אלעתיםא	לאלנואלהשליםאעםאהמצי	ותאכפיאשהי	,אועלינואלהילחםאעלא

תפיסתאעולמנו.

נושי	א	תאהמתנד	א	ערךא	סוףאהשורה,אכךאשההשפעהאהפסיכולוגיתאשלאדעתאהרו	א	כןא 1א

תשפיעאעליו.
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	רכיוןאהקי	וץאהדתי.אמתוךא	תראפיקיוויקי
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כצנלסוןאעמדאעלאהמתחאש	יןאחידושאומהפכהאל	יןא	חיזהא	מסורתאו	תר	ותאהקיימת.א

ניתןאלקרו	אקטעאנוסף,א	הת	םאלס	לנותםאשלאהחניכים:

מקורות לא אכזב / ברל כצנלסון

שניאכוחותאניתנואלנו:אזיכרוןאושכחה.א	יא	פשראלנוא	לעדיאשניהם.א	ילואל	אהיהאלעולםא
	ל	אזיכרון,אמהאהיהאגורלנו?

היינואכורעיםאתחתאמש	אהזיכרונות.אהיינואנעשיםאע	דיםאלזיכרוננו,אל		ותא		ותינו.א
קלסראפנינואל	אהיהא	זא	ל	אהעתקהאשלאדורותאע	רו.או	ילואהייתהאהשכחהאמשתלטתא

	נואכלילא–אכלוםאהיהאעודאמקוםאלתר	ות,אלמדע,אלהכרהאעצמית,אלחייאנפש?א

השמרנותאה	פלהארוצהאליטולאמ	יתנוא	תאכוחאהשכחה,אוהפסידוא–אמהפכניותארו	הא
	כלאזכירתאע	רא	תא"ה	וי	",א	ךאלול	אנשתמרוא	זיכרוןאה	נושיותאד	ריםאיקריאערך,א
מגמותאנעלות,אזכראתקופותאפריחהאומ	מציאחירותאוג	ורה,אל	אהייתהא	פשריתאכלא

תנועהאמהפכנית,אהיינואנמקיםא	דלותנוא		ערותנו,אע	דיאעולם.

ו	ודק,א 	וחןא הו	א הדורות.א ירושתא 	תא ה	שפהא גלא 	לא זורקא 	יננוא ויוצרא מחדשא דורא
מרחיקאומקר	אוישאשהו	אנ	חזא	מסורתאהקיימתאומוסיףאעליה,אוישאשהו	איורדאלגליא
גרוט	ות,אחושףאנשכחות,אממרקא	ותןאמחלודתן,אמחזיראלתחייהאמסורתאקדומה,אשישא
	האלהזיןא	תאנפשאהדוראהמחדש.א	םאישא	חייאהעםאמשהואקדוםאמ	דאועמוקאמ	ד,א
יה	א	זהאממידתא 	ותואלקר	תאה		ות,אה	םא ולחסןא כדיאלחנךא	תאה	דםא 	וא שישא
המהפכהאלהתנכראלו?אהשנהאהיהודיתאזרועהאימים,א	שרא	יןאכמותםאלעומקא	חייאכלא
עם.אה	םאמעניינהא	ואמתפקידהאשלאתנועתאהפועליםאהע	ריתאל	ז	זא	תאהכוחותא

ה	צוריםא	הם?...

לסיכוםאהפעולה,אניתןאלהמשיךאולפתחא	תאהדיוןאעםאהחניכים:

דיון 
 

Õימינו?א	תאהמרדאהקדושא	יםא	היכןאהםאמוצ
Õופיואשלאמרדאקדוש?אא	כיצדאמתנהלא

ניתןאלהרחי	אולד	ראעלאכךאשכדיאל	צעאמרדאקדוש,אדרושהאקודםאכלאלמידהאשלאהמקורותא
המחדשיםא לקולותא ופתיחותא ענווהא 	שילו	א הדור,א לצורכיא וכנהא מדויקתא והקש	הא לעומקםא

ולקולותאהשמרנייםאכ	חד.א

נציגא	פניאהחניכיםאקטעאמתוךאהחלטותאועידתאהפועלאהמזרחיאהר	שונהא	ניסןאתרפ"	א)הפועלאהמזרחי,אטז-יזא	ייראתרפ"	(,אכדו-שיחא
	יןאשניאחלוציםאדתייםא)ניתןאגםאל	קשאמר	שאמשניאחניכיםאשיציגוא	תאהקטע(.אחשו	אלה	י	אמספראתל	ושותאשישוואלהצגהאנופךא

רציניאומושקע:

רוציםא	נוא	חייםאשלאע	ודהאויצירהאעלאיסודאהיהדותאהמסורתית.א	יןא	נואיכוליםאלעסוקארקא	רוחניותאולהצטמצםא	-ד'א
	מותאשלאהלכהא	ל	ד,אומ	ידךא	יןא	נואיכוליםאלהסתפקארקא	ל	ומיותאחיצונהאשלאלשוןאו	רץא	ל	דאולעזו	א	תאתורתנוא

שהי	איסודאתר	ותינואהל	ומיתאעלאה	ופיאהל	ומיאשלנו.א

להיותאל	ארקא וחשו	א והל	וםא החייםא היהדותא	מגעאעםאהט	ע,א ידהאת	ו	א וע	ודה,אשעלא תורהא 	יהדותאשלא רוציםא 	נוא
מסורהאוסמלאירושהא	ל	דאכיא	םאגםאהרגשהאחיהאפנימיתאהנו	עתאמקר	אהל	.א	נואשו	פיםאלשו	א	לאהחייםאהע	רייםא

הקדמונים,א	לאהיהדותאהתנכ"יתאהמקוריתאהמיוסדתאעלאהצדקאוהיושראועלאהמוסר.

דיון 
 

נש	לא	תאהחניכים:
Õמהואהמרדאהקדוש?אמתיאהתרחש,אעלאידיאמיאוהיכן?אמהאהיואמטרותיו?א
Õםאמורדיאא	ל'.אה	ינטרנציונ	ה' 	יןאהמרדאהקדושאל	יןאהמהפכהאשרצואהפועליםאלהנחיל,אעלאפיאהמנוןא השווא

המרדאהקדושאיזדהואעםאהמגמהאשלא"עולםאישןאעדאהיסודאנחרימה"?א

 סיכום 
מייסדיאהפועלאהמזרחיאהיוא	נשיםאש"	חזוא	זהאוגםאמזהאל	אנחהאידם".אהםאה	ינואש	יא	פשראלחוללאמהפכהאש	יננהא	נויהאעלא	דניא

התר	ותאהל	ומית.א

נ	קשאמ	חדאהחניכיםאלקרו	א	תאד	ריואשלא	רלאכצנלסוןא	עיתוןאדבראמשנתא1934,אל	חראשמדריכיא'מחנותאהעולים'אערכואטיולא
ומחנהאקיץא	יערא	ןאשמןא	תשעהא			:

חורבן ותלישות / ברל כצנלסון

שמעתיאכיא	חתאמהסתדרויותאהנועראק	עהא	תאיצי	תאח	ריהאלמחנהאקיץא		ותואלילהאש	ואמ	כהאישר	לא	תאחור	נו,א	תא
שע	ודואו	תאמריאגלותו.א	יןאלהעלותאעלאהדעתאכיאמשהואעשהאז	תא	מתכוון.א	יןאלהעלותאעלאהדעתאכיאמדריכיאנועראחלוצי,א
המחנכיםא	ותואל"חייאהגשמה",אכלומר,אלמ	מציאשחרוראמןאהגלותאותיקוןאהנגעיםאוהמומיםאשחלוא	נוא	עק	אהחור	ןא-א	יןא
להעלותאעלאהדעתאכיאהםאעשואז	תאמתוךאידיעהאמהאהםאעושים.א	ולםא	י-ידיעהאזואכשהי	אלעצמהאהי	אהמעוררתאמחש	ותא

נוגותאעלארמתםאהתר	ותיתאועלאערךאפעולתםאהחינוכיתאשלאכמהאממדריכיאהנוער.

מהאערכהאומהאפרייהאשלאתנועתאשחרוראש	יןאעימהאשורשיותאוישאעמהאשכחה,א	שראתחתאלטפחאולהעמיקא	קר	אנוש	יהא
יונקתא דרכןא 	נימין,א	שרא ומקצצתא המוצ	א נקודתא זכרוןא 	תא הי	אמטשטשתא ידיעתאהמקורות,א ו	תא 	תאהרגשתאהמקורא
התנועהא	תאלשדה?אכלוםאהיינואעודאמסוגליםאכיוםאהזהאלתנועת-תקומהאלול	אהיהאעםאישר	לאשומרא	לי	וא	קשיותאעורףא
קדושהא	תאזכראהחור	ן?אלול	אהיהאמייחדא	זיכרונואו	הרגשתואו	הליכותא-אחייוא	תאיוםאהחור	ןאמכלאהימים?אזהואכוחואשלא
הסמלאהחיוניאהמגו	שאוהמפרהא	קורותאעם.א	למל	אידעאישר	לאלהת		לא	משךאדורותאעלאחור	נוא	יוםאהזיכרון,א	כלא
חריפותאההרגשהאשלאמיאשמתואמוטלאלפניו,אשלאמיאש	ךאזהאעתהא		דואלואחירותואומולדתו,אל	אהיואקמיםאלנואל	אהסאול	א
פינסקר,אל	אהרצלאול	אנורדוי,אל	אסירקיןאול	א	ורוכו	,אל	א	.ד.אגורדוןאול	אי"חא	רנר.אויהודהאהלויאל	אהיהאיכולאליצורא	תא

"ציוןאהל	אתש	לי"או	י	ליקאל	אהיהאיכולאלכתו	א	תא"מגילתאה	ש"...
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Etzah Laderech
Instilling Torah Va'Avoda Values in Future Generations

Why Work?
Job value and necessity in life purpose

Rabbi Dr. Uri Neuwirth
  

Most of those who identify themselves in the national-religious camp generally live according 
to the principle of dividing their time between Torah study and productive labor. This calls 
for some discussion: Is this done because of an ideal, or is it because labor is necessary to 
survive in our society? What is the value of career professions such as hi-tech? How can one 
combine Torah study with labor in his profession when most of the day is dedicated to work?

This pamphlet deals with such questions from the perception of various elements of our 
society. Experience today and the positive attitude of our Talmudic sages towards productive 
labor is summed up in the Talmudic maxim of "Labor is essential." What are the arguments 
for such a positive attitude? And what are the ramifications for religious life today?

The world outlook presented in this pamphlet – based on both Halakhic and Aggadic sources 
– views productive labor not only as a necessity, but as an ideal. According to this outlook, 
productive labor is most important and essential in following a normal life and in establishing 
a healthy and religious life style, founded on the principle of "Torah and Derech Eretz."

We have also appended suggestions for youth activities that complement and enrich the 
ideas of this booklet, written by Midreshet Torah Va'Avoda.

To order booklets:

 Ne'emanei Torah Va'Avoda
www.toravoda.org.il | www.kdati.org.il


