
אגודת האקדמאים
למדעי החברה והרוח

ISRAEL ASSOCIATION
OF GRADUATES IN

THE SOCIAL SCIENCES
& HOMANITIES3 9  ' ס מ ן  ו י ל י ג  , א " ע ש ת ל  ו ל א  ,2 0 1 1 ר  ב מ ט פ ס

המחאה החברתית  בת"א



הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 2011 3הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 22011 הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 2011 3הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 22011

אגודת האקדמאים
למדעי החברה והרוח

ISRAEL ASSOCIATION
OF GRADUATES IN

THE SOCIAL SCIENCES
& HOMANITIES

עורך
אריה ונגרקו

מערכת
מרדכי גני, יו"ר המערכת

אורי אביעד, צבי אידלמן, עו"ד מיכה 
לנקרי, אלי סער

עיצוב גרפי והפקה
דגן הפקות 2000

ת.ד. 2004 בית דגן
03-9600399, פקס. 03-9603034

daganpro@zahav.net.il
www.dagan.interclick.co.il

הבאה לדפוס יוסי כהן
שיווק ומודעות 

קב' התקשורת דגן הפקות 2000

כתובת מערכת
)למשלוח מאמרים ומכתבים(

מערכת הד המח"ר
ת.ד. 9717 חיפה 31097

www.academic.org.il :אתר האינטרנט
info@academic.org.il :דוא"ל

מו"ל
אגודת האקדמאים

למדעי החברה והרוח בישראל
רח' אידלסון 28, ת"א, 63324

טל: 03-5254487/92
פקס: 03-5255938

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסיגנונן

3 9  ' ס מ ן  ו י ל י ג  , א " ע ש ת ל  ו ל א  ,2 0 1 1 ר  ב מ ט פ ס

ם י נ י י נ ע ה ן   כ ו ת
4 דבר העורך 

אריה ונגרקו

4 דבר יו"ר האגודה 
מרדכי גני

5 סיומו של האביב וראשיתו של הקיץ 
פרופ' אייל זיסר

 6 שימוש בעונש גופני ע"י הורים 
כאמצעי חינוכי 

מרדכי קרניאל

8 "מדרג הצרכים של מאסלו"  
לאדם ולעסק 

עוזי פלג

10 גישות עבודה עם ילדים בעלי 
צרכים מיוחדים בתקופת חז"ל 

תמר בר-טל

14 ההתיישבות הראשונה 
של חיילים משוחררים בא"י 

דר' נורית רויטברג

18 הקוראן וארץ הקודש 
דר' יצחק גבאי

22 מן הנעשה באגודה 

24 הענקת מלגת מחקר 
לשנת 2011 לתמר בר-טל 

28 זרקור - רו"ח דוד מרמונצ'יק 

30 נושאי תפקידים באגודה 



הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 2011 3הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 22011 הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 2011 3הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 22011



הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 2011 5הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 42011 הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 2011 5הד המח"ר גיליון מס' 39 - ספטמבר 42011

דבר יו"ר האגודה

בברכה נאמנה

מרדכי גני
יו"ר האגודה

דבר העורך
פתאום קם העם

 ,2011 יולי  חודש  באמצע  היום,  חום  עם 

לשדרות  להגיע  בפייסבוק  גולשים  נקראו 

אוהלים,  שם  ולנטוע  בתל-אביב  רוטשילד 

כמחאה על העדר דיור בר השגה ועל יוקר 

המחיה. מחאה זו, שהחלה עם 30 אוהלים, 

הלכה והתפשטה בכל הארץ. נטעו מאות אוהלי מחאה בתל-אביב, 

ועוד.  שמונה  בקרית  באשדוד,  בבאר-שבע,  בחיפה  בירושלים, 

ועשרות אלפים השתתפו  גדשו את מקומות המחאה  אלפים רבים 

בהפגנות מחאה המוניות בכל הישובים. מעמד הביניים באוכלוסייה  

קום  מאז  והביטחוני  הכלכלי  בנטל  העיקרי  הנושא  הישראלית, 

והתייצב  קומתו  את  זקף  מאדישותו,  התנער  היום,  ועד  המדינה 

על  בארץ,  החיים  יוקר  על  וזעקה  מחאה  קול  להשמיע  בהמוניו 

הקושי לרכוש או לשכור דירה בשל המחירים הגבוהים. המפגינים 

שינוי סדר העדיפות בחלוקת המשאבים הלאומיים. למעלה  דרשו 

המחאה  בתנועת  מלאה  תמיכה  הביעו  בישראל  מהציבור  מ-80% 

העממית והאותנטית שפרצה. גם יוזמי המחאה החברתית הופתעו 

מהתפשטות התגובה והיקפה העצום ורב.

לספק  עליה  שכזאת  בתור  אזרחיה.  רווחת  למען  קיימת  המדינה 

לאזרחים באופן שוויוני  חינוך, בריאות, ביטחון, תעסוקה, דיור בר 

השגה. כדי להצליח במשימה זו על המדינה לכלכל את צעדיה ע"י 

גביית מיסים על בסיס פרוגרסיבי ולנהל בצדק ובתושייה רבה  את 

חלוקת המשאבים הלאומיים. חלוקת המשאבים הלאומיים חייבת 

יש  זה  בעניין  חברתי.  צדק  על  המבוסס  עדיפות  סדר  לפי  להתנהל 

ופחות  מינימום  יכולת המשתכרים שכר  להתחשב בשכבות מעוטי 

מזה, גימלאים שחיים מקצבת הביטוח הלאומי ו/או מפנסיה זעומה, 

זוגות צעירים שהכנסתם לא משגת רכישה או שכירה של דירה.

וטיפוח  במשק  הריכוזיות  שוק,  כלכלת  של  המדיניות   הנהגת  עם 

השתחררה  המדינה  הרווחה.  מדינת  עקרונות  נזנחו  המונופוליזם 

זה  תפקיד  השאירה  היא  ולנזקקים.  לחלשים  לדאוג  מחובתה 

הורגלנו  האחרונות   השנים  ב-20  צדקה.  ולארגוני  חסד  לעמותות 

לחיות באווירה של "תפוס כפי יכולתך" ואיש לנפשו ואיש לגורלו.

כיום מתנהלת מדינת ישראל בסדר עדיפות לא נכון ולא שוויוני. יש 

קבוצות באוכלוסייה שמקבלות העדפה בחלוקת העוגה הלאומית. 

העדפה כזאת של חלק מהעם מצדיקה מחאה ודרישה תקיפה לצדק 

חברתי.

בחברה  מבורכת  תופעה  היא  שפרצה  וההמונית  העממית  המחאה 

ועוול  הישראלית, שלא הצטיינה עד עתה בתגובה נמרצת על קיפוח 

חברתי. ראויה לשבח גם הסולידריות בין הקבוצות המוחות על עוולות 

שונות. אני מקווה שהממשלה לא תעצום עיניים ולא תתעלם מקולות 

המחאה הזועקים לצדק חברתי ולשינויים בסדרי העדיפויות.

שלכם, העורך

אריה ונגרקו

משט "המרמרה" 
וכבודנו הלאומי

הקשר  שהידוק  ספק  של  צל  לי  אין   
והאחרים  הדיפלומטיים  והיחסים 
והפשרת "קיפאון הברוגז" הוא אינטרס 
משותף הן לנו והן לטורקים. לנו, משום 
מדינה  עם  הקשר  שבעצם  החשיבות 
מוסלמית מובילה שכיום עם ירידת קרנה של מצרים, רואה את עצמה 
אמירה  בעלת  מדינה   האזור.   מדינות  בין  ומרכזית  חשובה  כמדינה 
ככזו  ויכולה  ואיראן  סוריה  כמו  ביותר  המרים  אויבינו  בקרב  ומעמד 
להיות גורם ממתן חשוב. אבל גם לטורקים יש אינטרס לא פחות משלנו, 
המכובדת  הכספית  ההכנסה  מפאת  ובעיקר  אחרות  מסיבות  אמנם 
לחופיה,  לשווקיה,  לטורקיה:  ש"ירדו"  הישראלים   מרבבות  שהגיעה 
המדינה  אוצר  את  משמעותית  שהעשירו  הנופש  ולמועדוני  לעיירות 
לי צל של  ובזרועות פתוחות ע"י "עמך" טורקיה. אין  והתקבלו בחיוך 
זה  ראו  זה,  עם  יחד  לטורקיה,  מאד  חסרים  ישראל  עם  שהמוני  ספק 
פלא: הטורקים דורשים מאיתנו התנצלות קבל עם ועולם. אנחנו שהגנו 
על העם והמדינה בפני פורעים שכוונתם הוכחה. אנחנו לא עוררנו ולא 
החילונו בפרובוקציה הזו, אנחנו הגבנו וטוב שכך כי אילולא הצעד הברור 
והחד משמעי, היה בדבר, מתן לגיטימציה ואישור לצעדים ופרובוקציות 
חמורות וקשות הרבה יותר בעתיד. ובכל זאת לא אנו אלה המבקשים 

התנצלות, הם דורשים אותה! 
לסוג  מקום,  אולי  שיש  מנהיגינו,  בקרב  הקולות  ומתרבים  הולכים 
וההנמקה  המשט.  יוזמי  הטורקים,  בפני  התנצלות  של  "מסויים" 
שתי  בין  הפעולה  משיתופי  שיבוא  המדיני  שהרווח  היא  המלומדת 
המדינות וההישגים שיושגו יהיו רבים ומגוונים. לעניות דעתי, גישה זו 
היא מישגה היסטורי. אין נכס חשוב יותר לעם מאשר כבודו הלאומי. 
הכואב,  עברה  על  ישראל  למדינת  בעיקר  זה,  לאומי  כבוד  על  ויתור 
או  כזה  זמני  רווח  ואין  בעתיד  אותנו  שירדוף  טרגי  ממשגה  יותר  הוא 
לתמחרו  ואסור  נצח  נכס  הוא  הלאומי  כבודנו  להצדיקו.  היכול  אחר 
הכתם  טווח.  ארוכת  היא  בו  ופגיעה  ואחרים  כאלה  כדאיות  בשיקולי 
על  המחשבה  עצם  מבינתי  נשגבת  להסרה.  מאד  קשה  מטביעה  שהיא 
אפשרות של התנצלות בעיקר נוכח מסקנותיה של וועדת פלמר שקבעה 
שאין אשמה בהתנהלותה של ישראל נוכח פרובוקציה בוטה זו, יוזמת 
שבנוסף  להוסיף  ראוי  לחלוטין.  זו  אופציה  לשלול  יש  לכן  טורקיה. 
של  בכבודם  קשה  פגיעה  בהתנצלות,  יש  הלאומי.  בכבודנו  לפגיעה 
חיילינו, אנשי הים שסיכנו את חייהם, כאשר הותקפו, פשוטו כמשמעו, 
ע"י "אנשי השלום" בנשק חם וקר ונאלצו להתמודד עם סכנה ברורה, 
המדינה,  ע"י  נשלחו  אלה,  גיבורים  חיילים,  לחייהם.  וממשית  מיידית 
ע"י אלה ששוקלים היום התנצלות ואין כלל חשיבות מה תהיה גודלה 
או מידתה של התנצלות זו, תהיה בה סטירת לחי מבישה והפניית עורף 

לאלה שעשו כמצוות המצווים.
הישראלי  את  בזמנו  שקיבל  הטורקי,  שהאזרח  מאמין  אני  לסיכום, 
בזרועות פתוחות, עדייו רוצה בכך גם ואולי בעיקר היום. שלטון בדרך 
הטבע הוא זמני, העובדה שבראשה של טורקיה כיום עומד איש קיצוני, 
בעל אוריינטציה פונדמנטליסטית איסלאמית חזקה, אסור לה שתביא 

אותנו למצב המביש והמבזה של "הליכה לקנוסה".
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בכל  פתאום  לפתע  פרץ  החורף  באמצע 
רחבי המזה"ת אביב העמים הערבי. לאחר 
עשרות שנים של קיפאון וסטגנציה כלכלית 
פוליטית  יציבות  גם  לצידה  אך  וחברתית, 
מפתיעה וממושכת, התחולל באזורנו שינוי 
שכמותו לא ידע המזרח התיכון מזה עשרות 
המשטרים  מרבית  קרסו  באחת,  שנים. 
משטרים  הערבי,  בעולם  הדיקטטוריים 
וחסינים  איתנים  הצד  מן  למתבונן  שנראו 

בפני כל צרה או פגע.
ובעיקר  באזור  בישראל,  שרבים  פלא  אין 
את  לקדם  מגדרם  יצאו  המערב,  במדינות 
כך  זה,  אביב  הערבי.  העמים  אביב  פני 
להאמין,  מאלו  רבים  ומבקשים  ביקשו 
התיכון  המזרח  של  פניו  את  להפוך  עתיד 
כלכלי,  שגשוג  של  עדן  לגן  נחשל  מאזור 
חירות וחופש ובעיקר, להפכו לחממה ובית 
גידול למשטרים דמוקרטיים שיחליפו את 
באופן  המשטרים האוטוריטוריים שקרסו 
כה פתאומי ודרמטי. אחרי הכל, למי שצפה 
בשידורים הישירים מכיכר אל-תחריר בלב 
קהיר נראה היה כאילו המפגינים הצעירים 
והנחושים, בני דור האספרסו, האינטרנט, 
הפייסבוק והטלפון הנייד, יחוללו במצרים, 
כולו,  הערבי  העולם  ברחבי  ובעקבותיה 
מהפכה דוגמת זו שמוטטה את המשטרים 
הקומוניסטיים במזרח אירופה ושהפכה את 
הגרורות הסובייטיות למדינות דמוקרטיות 
שלא  האירופי  האיחוד  מן  חלק  המהוות 

לומר, חלק מנאט"ו.
אלא שעד מהרה נבלם המומנטום והתקוות 
בתסכול  התחלפו  הערבי  העמים  לאביב 
להגיע  הקדים  שהאביב  כפי  באכזבה.  ואף 
הקיץ  להחליפו  הקדים  כך  לאזורנו, 

הרגיל.  מן  חם  קיץ  והפעם  תיכוני  המזרח 
למבוי  נקלעו  הערביות  המהפכות  אכן, 
העדן  גן  הפך  המקרים  מן  ובחלק  סתום 
אזרחים  מלחמת  של  לגיהינום  הדמוקרטי 

עקובה מדם.
כזכור המדינה שבה פרץ לראשונה האביב 
הערבי הייתה תוניס ולאחריה באה מצרים. 
בעקבות שתי אלו הגיע עד מהרה גם תורן 
הלכו  ובעקבותיהן  סוריה,  תימן,  לוב,  של 
בחרין ואפילו ירדן. בזו האחרונה לא צברה 
המחאה תאוצה ונראה היה כי דווקא "מוסד 
המלוכה" שבשנות החמישים והשישים של 
זמנו  עבר  כי  היה  נראה  הקודמת  המאה 
מפני הרפובליקות הסוציאליסטיות שקמו 
זה  מוסד  דווקא  הערבי,  העולם  ברחבי 
העניק עתה לגיטימיות לממשלו של המלך 
המהומות  לבשו  בבחריין  השני.  עבדאללה 
הרוב  בין  המובנה  המתח  נוכח  עדתי  אופי 
השיעי במדינה לבין המיעוט הסוני השולט 
אל  משפחת  המלוכה,  משפחת  בהנהגת 

ח'ליפה. 
הפגנות  הפכו  ובתימן  בלוב  זאת  לעומת 
מדם  ועקובים  אלימים  לעימותים  הרחוב 
פוליטיות  וקואליציות  כוח  מוקדי  בין 
אזורי.  או  שבטי  שבסיסן  וחברתיות 
החלוקה  פי  על  השבר  קוי  נסתמנו  בלוב 
קירניאקה  בין  זו  מדינה  של  המסורתית 
מסדר  של  כוחו  מעוז  שהייתה  במזרח 
מלכה  אדריס,  המלך  יצא  ממנו  הסנוסים 
שני  טריפוליטניה.  לבין  לוב,  של  הראשון 
חבליה העיקריים של לוב, טריפוליטניהוקב 
לוב,  לממלכת   1951 בשנת  אוחדו  אניקה, 
את  מחשבים  הם  כאילו  היה  נראה  ועתה 
בתימן  גם  לדרכו.  אחד  כל  להיפרד  דרכם 

פרץ עימות אלים בין תומכיו של הנשיא עלי 
צלאח לבין מתנגדיו, ואף במקרה זה נסתמנו 
קווי שבר מן העבר, בין דרום תימן לצפונה; 
הפדרציות  בין  שבר  קווי   – תימן  ובצפון 
גם  ולבסוף,  זה.  באזור  השונות  השבטיות 
בהפתעה  שפרצה  המהפכה  הפכה  בסוריה 
רבתי באמצע חודש מרץ לקרב עקוב מדם 
אך בעיקר, קרב בלא הכרעה בין משטרו של 
בשאר אל-אסד הנתמך בידי קואליציה של 
עדות שבראשן בני העדה העלווית, לבין בני 

הרוב הסוני במדינה.
אך גם במדינות שפרצו דרך ושבהן נראתה 
בהן,  גם  הצלחה,  של  כסיפור  המהפכה 
בתוניס ובמצרים, נקלעה המהפכה לקשיים 
מרובים ואולי אף למבוי סתום, והדרך אל 
ובלתי  רחוקה  עודנה  הנחלה  ואל  המנוחה 

בטוחה. 
כי  כך למשל במקרה המצרי ראוי להזכיר 
 2011 ינואר  של  למהפכה  הדוחפים  אחד 
והמחסור  המצוקה  האבטלה,  העוני,  היו 
מצרים.  מיליוני  של  חלקם  מנת  שהינם 
התסכול והעדרה של כל תקוה לעתיד דחפו 
בתקווה  לרחובות  לצאת  מצרים  מיליוני 
שחלפו  שהחודשים  אלא  במצבם.  לשיפור 
חוללו  לא  מובארכ  חוסני  של  נפילתו  מאז 
ההמונים  של  הכלכלי  במצבם  שינוי  שום 
שאליה  האנרכיה  הוא,  נהפוך  במצרים. 
נקלעה המדינה, השיתוק בחיים הכלכליים 
וחוסר היציבות רק הרעו את המצב הכלכלי 
המצוקה  את  יותר  עוד  והחמירו  במדינה 

ואת הסבל. 

סיומו של האביב 
וראשיתו של הקיץ

מאת: פרופ' אייל זיסר 
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סקירת הפסיקה בנושא
בשנת  1991 זיכה השופט אמנון סטרשנוב  
אביב-יפו,  בתל  המחוזי  המשפט  מבית 
אב שהכה את ילדו, תוך קביעה כי ענישה 

גופנית מתונה וסבירה מותרת.
גופנית  ענישה  כי  השופט  קובע  בפסיקתו 
מצד הורה כלפי ילדו איננה פסולה מבחינה 
חינוכית ואיננה אסורה מבחינה משפטית, 
כל עוד היא נעשית במטרה לחנכו ובמידה 
הראויה. סטרשנוב קובע בפסק-דינו כי "לא 
דין סטירת לחי או מכה בישבנו של הילד, 
הולמים,  חינוכיים  כאמצעים  המקובלים 
קשים  בחפצים  או  באגרופים  שימוש  כדין 
מניה  לפסול  יש  שאותם  הכאה,  לצורך 
וביה. ממילא כל שימוש באלימות, הגורם 
או עלול לגרום חבלה או פגיעה גופנית קשה 
לילד, אסור בתכלית האיסור". כבוד השופט 
התעללות  בין  ברורה  הבחנה  פה  עושה 
לבין  כשיטה,  לשמה,  באלימות  ושימוש 
מקרים ספציפיים שבהם אין מנוס מהרמת 
רובנו,  על  ומקובלת  לגיטימית  שהיא  יד 
כל עוד היא נעשית בתבונה ובשיקול דעת. 
אין בקביעתו של השופט משום מתן היתר 
ילדיהם  כלפי  באלימות  להשתמש  להורים 
אלא להפך. הוא שולל תכלית השלילה את 
היא  מטרתו  לשמה.  באלימות  השימוש 
בסיטואציות  הנמצאים  להורים  לאפשר 
מדובר  כאשר   – ילדיהם  כלפי  קשות 
לריסון  ניתנת  שאינה  פרועה  בהתנהגות 
באמצעי ענישה אחרים – להמשיך ולחנכם 
העמדה  מאימת  העת  כל  שיחששו  מבלי 
לדין, כי אחרת יביא הדבר לאובדן שליטה 
כלפי הילדים ולהרס טוטאלי של סמכותם 
כהורים וכמחנכים. השופט אמנון סטרשנוב 
של  ראסי1  הלכת  של  הקו  את  פה  המשיך 
ה-50,  שנות  מתחילת  העליון  המשפט  בית 

והמנחה  המחייבת  ההלכה  את  שהיוותה 
הפלילי.  במישור  שנים  עשרות  במשך 
ראסי  הלכת  שנים(.  יובל  במשך  )כמעט 
התירה שימוש בעונשי גוף הן במסגרת התא 
החינוך,  מערכת  במסגרת  והן  המשפחתי, 
וסבירות.  מתינות  של  לסייגים  בהתאם 
השופט שניאור זלמן חשין ז"ל קבע אז, כי 
הורים ומחנכים רשאים להטיל על ילדיהם 
אך  הישרה,  בדרך  לחנכם  כדי  גוף  עונשי 
זאת יש להפעיל בזהירות רבה, לשם חינוך 
בלבד ולא לשם סיפוק תאוות נקם, בהתאם 
ובמובדל  וסבירות  מידתיות  של  לעקרונות 

ממעשי אכזריות והתעללות.  
בחודש אוקטובר 1996  אנו עדים לתחילתו 
שופט  בנושא.  הקיימת  בפסיקה  שינוי  של 
יהושע  שבע,  בבאר  המחוזי  בית-המשפט 
כלפי  אלימות  "הפעלת  כי  אז  קבע  פלפל, 
חינוכי  אמצעי  לשמש  יכולה  אינה  ילדים 
בשום מקרה ואסור להורה להכות את ילדו 
בשום מקרה ) גם לא סטירת לחי או מכה 
בהחלטתו  הדגיש  פלפל  השופט  בישבן(". 
כי  הקובע  וחירותו,  האדם  כבוד  "חוק  כי 
של  בכבודו  או  בגופו,  בחייו,  פוגעים  אין 
אדם באשר הוא אדם, חל גם על קטינים". 
בנוסף לכך ציין השופט בפסק דינו כי "אם 
מדוע  הקטין  ילדו  את  יכה  שהורה  נסכים 

שלא נסכים שבעל יכה את אשתו".
בית-המשפט  קבע   25.1.2000 בתאריך 
על-ידי  שניתן  תקדימי,  דין  בפסק  העליון 
פלונית2,  בפרשת  בייניש  דורית  השופטת 
להכות  להורים  לחלוטין  כמעט  אסור  כי 
כל  וכי  חינוך",  "למטרות  ילדיהם  את 
שריד  ומהווה  פסול  הוא  לילד  גופני  עונש 
עליה  שאבד  חברתית-חינוכית  לתפיסה 
הכלח, גם אם ההורה מאמין שזוהי הדרך 
לחנך אותו. עם זאת הבהיר בית-המשפט כי 

בחוק קיימות "מסננות" מספיקות הבאות 
תוטל  לא  ערך  קלי  שבמקרים  להבטיח 

אחריות פלילית על ההורה.
פסיקתו  את  נימק  העליון  בית-המשפט 

בנימוקים הבאים:
1. ענישה גופנית כלשהי יש בה בכדי לסכן 
שכן  קטין,  של  ונפשו  גופו  שלמות  את 
להידרדר  עלול  'קלה'  לאלימות  היתר 

לאלימות חמורה.
ואסור  ההורה  של  רכוש  אינו  הילד   .2

שישמש כשק אגרוף.
תורמת  אינה  גופנית  ענישה  הפעלת   .3
לאישיותו של הילד ולחינוכו אלא פוגעת 
בגופו, ברגשותיו, בכבודו ובהתפתחותו 

התקינה.
לכאב  הגורמת  גופנית  ענישה  הפעלת   .4
משאיפתנו  אותנו  מרחיקה  ולהשפלה 

לחברה נקייה מאלימות.
מקרה  לגבי  ניתן  הדין  פסק  כי  לציין  הנני 
קשה  באורח  ילדיה  את  שהכתה  אם  של 
פסק  לראות,  שניתן  כפי  אולם,  יומי.  ויום 
הייחודי של  רק למקרה  לא התייחס  הדין 
אותה אם ולא רק למקרים של התעללות, 
אלא פסק שמעתה ואילך כל מכה חינוכית 
המצב  השתנה  בכך  בישראל.  אסורה 
כמעט  זו  בסוגיה  קיים  שהיה  המשפטי 
יובל שנים, בעקבות הלכת ראסי  של בית-

המשפט העליון.  
 בתאריך 13.6.2000 התקבל על-ידי הכנסת 
 )9 )מס'  תיקון  ושלישית  שנייה  בקריאה 
או  הורה  על  האוסר  הנזיקין   לפקודת 
למטרות  אפילו  ילד,  להכות  אפוטרופוס 
חינוכיות ומגביל את זכות ההגנה העצמית 
שלהם )אם הותקפו בידי הילד( רק למידה 
מאור  ענת  ח"כ  יזמה  התיקון  את  סבירה. 
לשלום  המועצה  עם  בשיתוף  ממר"צ 
]נוסח  הנזיקין  לפקודת   )7(24 סעיף  הילד. 

שימוש בעונש גופני 
ע"י הורים כאמצעי חינוכי

מאת: מרדכי קרניאל 

הגנה  שקבע   ,)266 התשכ"ח  )ס"ח  חדש[ 
עוולת התקיפה, להורים  בגין  מפני תביעה 
וסביר  מתון  בכוח  שהשתמשו  ולמורים 
על-ידי  פה  בוטל  הילד,  של  חינוכו  למען 
חברת  של  החוק  הצעת  על-פי  המחוקק 
הכנסת ענת מאור. ביטול הסעיף התאפשר 
על- שניתן  הדין התקדימי  פסק  לאחר  רק 
ב-25.1.2000  העליון  בית-המשפט  ידי 
בפרשת פלונית. אין ספק כי פרשת פלונית, 
נתנה רוח גבית להצעת החוק של ח"כ ענת 

מאור ואפשרה את אישורה ב-13.6.2000.

סיפורה של גילה נהרי
חזרה   14 בת  נערה  בדוי(  )שם  נהרי  גילה 
לפנות    2:00 בשעה  חמישי  ביום  מבילוי 
רבות  פעמים  נתבקשה  היא  בעבר  בוקר. 
על-ידי הוריה שלא לחזור בימי חול לאחר 
נשמעה  לא  היא  אך  בלילה,   11:00 השעה 
לאחר  התקשרו  המודאגים  ההורים  להם. 
הצליחו  לא  אך  מחברותיה,  למספר  חצות 
בהמתינם  ערים,  נשארו  הם  לאתרה. 
הגיעה  כאשר  בעבר,  לבואה.  בדריכות 
היום  למחרת  לקום  התקשתה  באיחור 
אך  לימודים.  בהפסידה  לבית-הספר, 
יותר מכל הם חששו שמא אירע לה אסון. 
בהיכנסה לביתה בשעה 2:00 לפנות בוקר, 
את  להסביר  הוריה  על-ידי  גילה  נתבקשה 
בחוצפה  להם  ענתה  היא  איחורה.  סיבת 
ושהם  חוזרת  היא  מתי  מעניינם  זה  שאין 
לא יורו לה כיצד לנהוג. בתגובה סטרה לה 
אמה, באומרה: "להבא תלמדי לא לענות לי 
בחוצפה ואני מאוד מקווה שתביני שזכותנו 
חזרתך  שעת  בעניין  להתערב  היא  המלאה 
התלוננה  היום  למחרת  חברתי".  מבילוי 
בית- של  הסוציאלית  העובדת  בפני  גילה 
הפנתה  וזו  אמה,  על-ידי  הוכתה  כי  ספרה 

את העניין למשטרת ישראל.

לחקירת  האם  זומנה  אחדים  ימים  כעבור 
משטרה בהתבסס על תיקון מס' 9 לפקודת 
ביוזמת  ב-13.6.2000  )נתקבל  הנזיקין 
עם  בשיתוף  ממר"צ  מאור  ענת  ח"כ 
הורה  על  האוסר  הילד(  לשלום  המועצה 
או אפוטרופוס להכות ילד, אפילו למטרות 
חינוכיות ומגביל את זכות ההגנה העצמית 
שלהם )אם הותקפו בידי הילד( רק למידה 

סבירה.
להעמידה  שלא  אמנם  המליצה  המשטרה 
לחזור  שלא  הוזהרה  היא  אך  פלילי  לדין 
לחקירה  האם  הזמנת  מעשיה.  על  שנית 
כהורה  בסמכותה  קשה  פגעה  במשטרה 
וביכולתה להציב גבולות לבתה, שלא לדבר 
על ההשפלה האישית שחוותה. גילה החלה 
לפרוק כל עול, להתחצף לאמה באופן קבוע 
תעז  באם  נוספות  בתלונות  עליה  ולאיים 
מטיחה  הייתה  מוזהרת"  "את  בה.  לגעת 

בפניה בכל הזדמנות.
כעסו  רינה  של  הבוגרים  אחיה  ודני  יוסי 
האם  כנגד  שהתלוננה  על  מאוד  עליה 
גיבוי  נתן  האב  הורעו.  ביניהם  והיחסים 
ולא  וכמעט  הדרך  כל  לאורך  לאם  מלא 

דיבר עם בתו.
כעבור שנה החלה גילה לחוש רגשי אשמה 
והדבר  אמה  כנגד  שהתלוננה  על  נוראיים 
היא  ובלימודיה.  החברתי  בתפקודה  פגע 

בקשה סליחה מאמה ומכל בני המשפחה.

שתגיע  עד  חברך  את  תדין  אל 
למקומו

הילל  שלח  דבריו  מצוטטים  אבות  בפרקי 
עד  חברך  את  תדין  "אל  האומר:  הזקן 

שתגיע למקומו".
במרוצת השנים האחרונות נתקלתי בהורים 
עמדו  אשר  התנהגות  קשיי  בעלי  לילדים 
ביחסים  במיוחד  קשות  סיטואציות  בפני 

עם ילדיהם. לא אחת הם נאלצו לרסן את 
פרץ  והילד  מאחר  יד,  הרמת  על-ידי  ילדם 
גבולות ועשה ככל העולה על רוחו. הוא לא 
הוריו  של  ונשנות  חוזרות  לבקשות  שעה 
היום-יום  חיי  את  והפך  דרכיו  את  לשפר 
נכשלו  ההורים  מתמשך.  לגיהינום  שלהם 
בכך  בראותם  ילדם,  על  יד  בהרמת  פה 
לאחר  וזאת  חינוכיות",  "מכות  משום 
שכל הניסיונות החינוכיים שנקטו על-מנת 
זאת  עשו  בתוהו. הם  עלו  להחזירו למוטב 
בצער רב ובכאב, ומתוך רצון כן לשפר את 

דרכיו. 
בהתאם לדבריו של הלל הזקן אין לאף אדם 
זכות להאשים את ההורים ולדון אותם לכף 
חובה, על שנכשלו בהרמת יד על ילדם, כל 
עוד הוא לא נתנסה בעצמו בהתמודדות עם 
לפחות  או  בהצלחה,  בה  ועמד  דומה  בעיה 
היה  לו  נוהג  היה  כיצד  לעצמו  לברר  ניסה 

נמצא במצבם של ההורים3.

מקורות
המשפטי  היועץ  נגד  ראסי  פלילי(  )ערעור  ע"פ    .1
 790 ז  פ"ד  נגדי,  וערעור  ישראל  לממשלת 

.)1953(
ע"פ )ערעור פלילי( 4596/98 פלונית נגד מדינת    .2

ישראל, פ"ד נד)1( 145 )2000(.
פסק- דין זה ניתן בערעור על ת"פ )תיק פלילי(   
תק-מח  פלונית,  נגד  ישראל  מדינת   ,511/95
97)3( 1898 )1997( ותפ"מ )מחוזי ת"א(  64/96 
מדינת ישראל נגד פלונית, תק-מח 97)3( 1983 

   .)1997(
אין לראות בדברים האמורים לעיל משום מתן    .3
על  יעברו  שהורים  מצידי  הסכמה  או  היתר 

החוק וישתמשו בעונש גופני כאמצעי חינוכי.

מרדכי קרניאל
M.A  ביחסים בינלאומיים, בוגר קורס 

דו-שנתי להנחיית קבוצות.
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סקירת הפסיקה בנושא
בשנת  1991 זיכה השופט אמנון סטרשנוב  
אביב-יפו,  בתל  המחוזי  המשפט  מבית 
אב שהכה את ילדו, תוך קביעה כי ענישה 

גופנית מתונה וסבירה מותרת.
גופנית  ענישה  כי  השופט  קובע  בפסיקתו 
מצד הורה כלפי ילדו איננה פסולה מבחינה 
חינוכית ואיננה אסורה מבחינה משפטית, 
כל עוד היא נעשית במטרה לחנכו ובמידה 
הראויה. סטרשנוב קובע בפסק-דינו כי "לא 
דין סטירת לחי או מכה בישבנו של הילד, 
הולמים,  חינוכיים  כאמצעים  המקובלים 
קשים  בחפצים  או  באגרופים  שימוש  כדין 
מניה  לפסול  יש  שאותם  הכאה,  לצורך 
וביה. ממילא כל שימוש באלימות, הגורם 
או עלול לגרום חבלה או פגיעה גופנית קשה 
לילד, אסור בתכלית האיסור". כבוד השופט 
התעללות  בין  ברורה  הבחנה  פה  עושה 
לבין  כשיטה,  לשמה,  באלימות  ושימוש 
מקרים ספציפיים שבהם אין מנוס מהרמת 
רובנו,  על  ומקובלת  לגיטימית  שהיא  יד 
כל עוד היא נעשית בתבונה ובשיקול דעת. 
אין בקביעתו של השופט משום מתן היתר 
ילדיהם  כלפי  באלימות  להשתמש  להורים 
אלא להפך. הוא שולל תכלית השלילה את 
היא  מטרתו  לשמה.  באלימות  השימוש 
בסיטואציות  הנמצאים  להורים  לאפשר 
מדובר  כאשר   – ילדיהם  כלפי  קשות 
לריסון  ניתנת  שאינה  פרועה  בהתנהגות 
באמצעי ענישה אחרים – להמשיך ולחנכם 
העמדה  מאימת  העת  כל  שיחששו  מבלי 
לדין, כי אחרת יביא הדבר לאובדן שליטה 
כלפי הילדים ולהרס טוטאלי של סמכותם 
כהורים וכמחנכים. השופט אמנון סטרשנוב 
של  ראסי1  הלכת  של  הקו  את  פה  המשיך 
ה-50,  שנות  מתחילת  העליון  המשפט  בית 

והמנחה  המחייבת  ההלכה  את  שהיוותה 
הפלילי.  במישור  שנים  עשרות  במשך 
ראסי  הלכת  שנים(.  יובל  במשך  )כמעט 
התירה שימוש בעונשי גוף הן במסגרת התא 
החינוך,  מערכת  במסגרת  והן  המשפחתי, 
וסבירות.  מתינות  של  לסייגים  בהתאם 
השופט שניאור זלמן חשין ז"ל קבע אז, כי 
הורים ומחנכים רשאים להטיל על ילדיהם 
אך  הישרה,  בדרך  לחנכם  כדי  גוף  עונשי 
זאת יש להפעיל בזהירות רבה, לשם חינוך 
בלבד ולא לשם סיפוק תאוות נקם, בהתאם 
ובמובדל  וסבירות  מידתיות  של  לעקרונות 

ממעשי אכזריות והתעללות.  
בחודש אוקטובר 1996  אנו עדים לתחילתו 
שופט  בנושא.  הקיימת  בפסיקה  שינוי  של 
יהושע  שבע,  בבאר  המחוזי  בית-המשפט 
כלפי  אלימות  "הפעלת  כי  אז  קבע  פלפל, 
חינוכי  אמצעי  לשמש  יכולה  אינה  ילדים 
בשום מקרה ואסור להורה להכות את ילדו 
בשום מקרה ) גם לא סטירת לחי או מכה 
בהחלטתו  הדגיש  פלפל  השופט  בישבן(". 
כי  הקובע  וחירותו,  האדם  כבוד  "חוק  כי 
של  בכבודו  או  בגופו,  בחייו,  פוגעים  אין 
אדם באשר הוא אדם, חל גם על קטינים". 
בנוסף לכך ציין השופט בפסק דינו כי "אם 
מדוע  הקטין  ילדו  את  יכה  שהורה  נסכים 

שלא נסכים שבעל יכה את אשתו".
בית-המשפט  קבע   25.1.2000 בתאריך 
על-ידי  שניתן  תקדימי,  דין  בפסק  העליון 
פלונית2,  בפרשת  בייניש  דורית  השופטת 
להכות  להורים  לחלוטין  כמעט  אסור  כי 
כל  וכי  חינוך",  "למטרות  ילדיהם  את 
שריד  ומהווה  פסול  הוא  לילד  גופני  עונש 
עליה  שאבד  חברתית-חינוכית  לתפיסה 
הכלח, גם אם ההורה מאמין שזוהי הדרך 
לחנך אותו. עם זאת הבהיר בית-המשפט כי 

בחוק קיימות "מסננות" מספיקות הבאות 
תוטל  לא  ערך  קלי  שבמקרים  להבטיח 

אחריות פלילית על ההורה.
פסיקתו  את  נימק  העליון  בית-המשפט 

בנימוקים הבאים:
1. ענישה גופנית כלשהי יש בה בכדי לסכן 
שכן  קטין,  של  ונפשו  גופו  שלמות  את 
להידרדר  עלול  'קלה'  לאלימות  היתר 

לאלימות חמורה.
ואסור  ההורה  של  רכוש  אינו  הילד   .2

שישמש כשק אגרוף.
תורמת  אינה  גופנית  ענישה  הפעלת   .3
לאישיותו של הילד ולחינוכו אלא פוגעת 
בגופו, ברגשותיו, בכבודו ובהתפתחותו 

התקינה.
לכאב  הגורמת  גופנית  ענישה  הפעלת   .4
משאיפתנו  אותנו  מרחיקה  ולהשפלה 

לחברה נקייה מאלימות.
מקרה  לגבי  ניתן  הדין  פסק  כי  לציין  הנני 
קשה  באורח  ילדיה  את  שהכתה  אם  של 
פסק  לראות,  שניתן  כפי  אולם,  יומי.  ויום 
הייחודי של  רק למקרה  לא התייחס  הדין 
אותה אם ולא רק למקרים של התעללות, 
אלא פסק שמעתה ואילך כל מכה חינוכית 
המצב  השתנה  בכך  בישראל.  אסורה 
כמעט  זו  בסוגיה  קיים  שהיה  המשפטי 
יובל שנים, בעקבות הלכת ראסי  של בית-

המשפט העליון.  
 בתאריך 13.6.2000 התקבל על-ידי הכנסת 
 )9 )מס'  תיקון  ושלישית  שנייה  בקריאה 
או  הורה  על  האוסר  הנזיקין   לפקודת 
למטרות  אפילו  ילד,  להכות  אפוטרופוס 
חינוכיות ומגביל את זכות ההגנה העצמית 
שלהם )אם הותקפו בידי הילד( רק למידה 
מאור  ענת  ח"כ  יזמה  התיקון  את  סבירה. 
לשלום  המועצה  עם  בשיתוף  ממר"צ 
]נוסח  הנזיקין  לפקודת   )7(24 סעיף  הילד. 

שימוש בעונש גופני 
ע"י הורים כאמצעי חינוכי

מאת: מרדכי קרניאל 

הגנה  שקבע   ,)266 התשכ"ח  )ס"ח  חדש[ 
עוולת התקיפה, להורים  בגין  מפני תביעה 
וסביר  מתון  בכוח  שהשתמשו  ולמורים 
על-ידי  פה  בוטל  הילד,  של  חינוכו  למען 
חברת  של  החוק  הצעת  על-פי  המחוקק 
הכנסת ענת מאור. ביטול הסעיף התאפשר 
על- שניתן  הדין התקדימי  פסק  לאחר  רק 

ב-25.1.2000  העליון  בית-המשפט  ידי 
בפרשת פלונית. אין ספק כי פרשת פלונית, 
נתנה רוח גבית להצעת החוק של ח"כ ענת 

מאור ואפשרה את אישורה ב-13.6.2000.

סיפורה של גילה נהרי
חזרה   14 בת  נערה  בדוי(  )שם  נהרי  גילה 
לפנות    2:00 בשעה  חמישי  ביום  מבילוי 
רבות  פעמים  נתבקשה  היא  בעבר  בוקר. 
על-ידי הוריה שלא לחזור בימי חול לאחר 
נשמעה  לא  היא  אך  בלילה,   11:00 השעה 
לאחר  התקשרו  המודאגים  ההורים  להם. 
הצליחו  לא  אך  מחברותיה,  למספר  חצות 
בהמתינם  ערים,  נשארו  הם  לאתרה. 
הגיעה  כאשר  בעבר,  לבואה.  בדריכות 
היום  למחרת  לקום  התקשתה  באיחור 
אך  לימודים.  בהפסידה  לבית-הספר, 
יותר מכל הם חששו שמא אירע לה אסון. 
בהיכנסה לביתה בשעה 2:00 לפנות בוקר, 
את  להסביר  הוריה  על-ידי  גילה  נתבקשה 
בחוצפה  להם  ענתה  היא  איחורה.  סיבת 
ושהם  חוזרת  היא  מתי  מעניינם  זה  שאין 
לא יורו לה כיצד לנהוג. בתגובה סטרה לה 
אמה, באומרה: "להבא תלמדי לא לענות לי 
בחוצפה ואני מאוד מקווה שתביני שזכותנו 
חזרתך  שעת  בעניין  להתערב  היא  המלאה 
התלוננה  היום  למחרת  חברתי".  מבילוי 
בית- של  הסוציאלית  העובדת  בפני  גילה 

הפנתה  וזו  אמה,  על-ידי  הוכתה  כי  ספרה 
את העניין למשטרת ישראל.

לחקירת  האם  זומנה  אחדים  ימים  כעבור 
משטרה בהתבסס על תיקון מס' 9 לפקודת 
ביוזמת  ב-13.6.2000  )נתקבל  הנזיקין 
עם  בשיתוף  ממר"צ  מאור  ענת  ח"כ 
הורה  על  האוסר  הילד(  לשלום  המועצה 
או אפוטרופוס להכות ילד, אפילו למטרות 
חינוכיות ומגביל את זכות ההגנה העצמית 
שלהם )אם הותקפו בידי הילד( רק למידה 

סבירה.
להעמידה  שלא  אמנם  המליצה  המשטרה 
לחזור  שלא  הוזהרה  היא  אך  פלילי  לדין 
לחקירה  האם  הזמנת  מעשיה.  על  שנית 
כהורה  בסמכותה  קשה  פגעה  במשטרה 
וביכולתה להציב גבולות לבתה, שלא לדבר 
על ההשפלה האישית שחוותה. גילה החלה 
לפרוק כל עול, להתחצף לאמה באופן קבוע 
תעז  באם  נוספות  בתלונות  עליה  ולאיים 
מטיחה  הייתה  מוזהרת"  "את  בה.  לגעת 

בפניה בכל הזדמנות.
כעסו  רינה  של  הבוגרים  אחיה  ודני  יוסי 
האם  כנגד  שהתלוננה  על  מאוד  עליה 
גיבוי  נתן  האב  הורעו.  ביניהם  והיחסים 
ולא  וכמעט  הדרך  כל  לאורך  לאם  מלא 

דיבר עם בתו.
כעבור שנה החלה גילה לחוש רגשי אשמה 
והדבר  אמה  כנגד  שהתלוננה  על  נוראיים 
היא  ובלימודיה.  החברתי  בתפקודה  פגע 

בקשה סליחה מאמה ומכל בני המשפחה.

שתגיע  עד  חברך  את  תדין  אל 
למקומו

הילל  שלח  דבריו  מצוטטים  אבות  בפרקי 
עד  חברך  את  תדין  "אל  האומר:  הזקן 

שתגיע למקומו".
במרוצת השנים האחרונות נתקלתי בהורים 
עמדו  אשר  התנהגות  קשיי  בעלי  לילדים 
ביחסים  במיוחד  קשות  סיטואציות  בפני 

עם ילדיהם. לא אחת הם נאלצו לרסן את 
פרץ  והילד  מאחר  יד,  הרמת  על-ידי  ילדם 
גבולות ועשה ככל העולה על רוחו. הוא לא 
הוריו  של  ונשנות  חוזרות  לבקשות  שעה 
היום-יום  חיי  את  והפך  דרכיו  את  לשפר 
נכשלו  ההורים  מתמשך.  לגיהינום  שלהם 
בכך  בראותם  ילדם,  על  יד  בהרמת  פה 
לאחר  וזאת  חינוכיות",  "מכות  משום 
שכל הניסיונות החינוכיים שנקטו על-מנת 
זאת  עשו  בתוהו. הם  עלו  להחזירו למוטב 
בצער רב ובכאב, ומתוך רצון כן לשפר את 

דרכיו. 
בהתאם לדבריו של הלל הזקן אין לאף אדם 
זכות להאשים את ההורים ולדון אותם לכף 
חובה, על שנכשלו בהרמת יד על ילדם, כל 
עוד הוא לא נתנסה בעצמו בהתמודדות עם 
לפחות  או  בהצלחה,  בה  ועמד  דומה  בעיה 
היה  לו  נוהג  היה  כיצד  לעצמו  לברר  ניסה 

נמצא במצבם של ההורים3.

מקורות
המשפטי  היועץ  נגד  ראסי  פלילי(  )ערעור  ע"פ    .1
 790 ז  פ"ד  נגדי,  וערעור  ישראל  לממשלת 

.)1953(
ע"פ )ערעור פלילי( 4596/98 פלונית נגד מדינת    .2

ישראל, פ"ד נד)1( 145 )2000(.
פסק- דין זה ניתן בערעור על ת"פ )תיק פלילי(   
תק-מח  פלונית,  נגד  ישראל  מדינת   ,511/95
97)3( 1898 )1997( ותפ"מ )מחוזי ת"א(  64/96 
מדינת ישראל נגד פלונית, תק-מח 97)3( 1983 

   .)1997(
אין לראות בדברים האמורים לעיל משום מתן    .3
על  יעברו  שהורים  מצידי  הסכמה  או  היתר 

החוק וישתמשו בעונש גופני כאמצעי חינוכי.

מרדכי קרניאל
M.A  ביחסים בינלאומיים, בוגר קורס 

דו-שנתי להנחיית קבוצות.
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אברהם מאסלו היה פרופסור לפסיכולוגיה 
באוניברסיטת ברנדייס בארה"ב.

מאסלו טען שלכל בני האנוש ישנן שאיפות 
העצמית  ההגשמה  שלב  עצמית,  להגשמה 
הוא הצורך העליון של האדם. בכדי שצורך 
להתממש  כן  לפני  חייבים  ימומש  זה 
מהצרכים  היררכי,  במדרג  נוספים  צרכים 
הבסיסים עד העליונים, בדומה לבניית בנין 
קומות. קיום היסודות מאפשר את הקמת 
וקיום הקומה הזו מאפשר  קומה ראשונה 
קריסת  הלאה.  וכך  השנייה  הקומה  את 
קומה תחתונה תביא לקריסת כל הקומות 
שמעליה. אין הגדרת זמן שהייה בכל מדרג 

והוא שונה מאדם לאדם.
הבנת צורכי המדרג ומשמעותם, מאפשרת 
זיהוי  ומיפוי דפוסי התנהגות קיימים אצל 
בני אנוש, כמו כן לצפות כיצד הם עתידים 
בטוחים  ויהיו  במידה  הבא  בשלב  להתנהג 
כיצד  לחילופין  או  הנוכחי,  במימוש השלב 

ינהגו אם תהיה נסיגה במצבם הנוכחי.
במדרג מאסלו המקורי היו חמישה שלבים. 
ידי  על  המדרג  הורחב  השנים  במהלך 
שלבים. כוללשמונה  והוא  שונים  חוקרים 

משולש,  או  פירמידה  בצורת  בנוי  המדרג 
צורכי  את  מייצג  המשולש  בסיס  כאשר 
הבסיס, כאשר בקצה העליון לכוון השפיץ, 
)צרכי  העליונים  הצרכים  ממוקמים 
הגיאומטרי  למבנה  העצמית(.  ההגשמה 
שניתן  מכיוון  המודל  בהצגת  חשיבות  יש 
להבין שהצרכים הבסיסיים הם נחלתם של 
הפסגה  שהיא  העצמית  וההגשמה  הרבים, 
לפרש  גם  ניתן  המעטים.  של  נחלתם  היא 
שבסיס בכל מבנה שהוא חייב להיות גדול 
קומה  כל  לגובה,  קומות  במבנה  ויציב. 

נושאת את העומס שמעליה.

מדרג הצרכים האנושי 
המשודרג תואם מאסלו 

)מהצורך התחתון לצורך העליון(
הפירמידה,  בבסיס  הראשונה,  ברמה   .1
שהם  הבסיסיים,  הצרכים  מצויים 
אוכל,  שינה,  הפיזיולוגיים:  הצרכים 

שתייה, אוויר לנשימה וכדומה.
מצויים  הפירמידה,  של  השנייה  ברמה   .2
במקום  הצורך  כמו  הביטחון,  צורכי 
תעסוקתי,  בביטחון  הצורך  בו,  לישון 

בביטחון בריאותי וכדומה.
הצורך  מצוי  השלישית  ברמה   .3
וכולל  חברתי,  צורך  זהו  בהשתייכות. 
חלק  ולהיות  להשתייך  הרצון  את 
מקבוצה, לאהוב ולהיות נאהב. שלב זה 

קשור לגיבוש הזהות העצמית.
מהצורך  מורכבת  הרביעית  הרמה   .4
להרגיש  צורך  זהו  חברתית.  בהערכה 
הישגיות,  למעמד,  ולהגיע  מכובד 

להערכה ולהכרה חברתית.
עם  בהיכרות  הצורך  החמישית,  הרמה   .5
עצמך, בהערכה עצמית, ובמודעות עצמית.

הרמה השישית  כוללת צרכים אסטטיים   .6
של יופי, איזון ושלמות פיזית ורוחנית.

במימוש  הצורך  היא  השביעית,  הרמה   .7
לכלל  להביא  אדם  של  יכולתו  עצמי. 
ולבטא  הייחודיים  כישוריו  מימוש את 
את הפוטנציאל האישי הטמון בו.)צורך 
זה היה החמישי והעליון במדרג המקורי 

של מאסלו(.
צורך  הוא  והאחרון  העליון  הצורך   .8
לסייע  הצורך  ומשמעותו  הנשגבות 
כלומר  עצמם,  את  להגשים  לאחרים 

מעין "חניכת על לאחרים".

פנימי  טבעי"  "מדרג  הוא  המצוין  המדרג 
הנתפש ככזה אצל האדם עצמו. 

את  לזהות  מצליחה  תמיד  לא  הסביבה 
המדרג האמיתי שבו נמצא האדם הספציפי. 
סביר שהצלחה כלכלית מסייעת ומאפשרת 
הצרכים  במדרג  מעלה  כלפי  לנוע  לאדם 

האנושי.
בחיים אנו מוצאים לעיתים מדרגים שונים 
הנראים "לא טבעיים" לאדם זה או אחר, 
במדרג  שנמצא  כמי  בעינינו  הנתפס  אדם 
המתאים  באופן  לכאורה  מתנהג  מסוים 

למדרג אחר, גבוה יותר או נמוך יותר.
באחד  קשים  משברים  חווה  אשר  אדם 
בשלב  ל"התקע"  עשוי  במדרג,  השלבים 
כמי  נתפס  שהוא  למרות  זמן,  לאורך  הזה 

שנמצא בשלב אחר.
עשוי  ומחסור  מרעב  שסבל  אדם  לדוגמא: 
בינתיים  אם  גם  ככזה  להתנהג  להמשיך 
או  במדרג,  העליון  לשלב  הגיע  מעשית 
לחילופין אדם שהיה בשלב העליון והדרדר 
שונות,  סיבות  בשל  יותר  נמוכים  לשלבים 
נמצא  הוא  כאילו  ולהתנהג  להמשיך  עשוי 

עדיין שם. 

מדרג הצרכים העסקי 
)אנלוגיה על מדרג מאסלו(

למעשה כל ארגון עסקי מתנהל לפי "מדרג 
צרכים תואם מאסלו", מספר שלבי המדרג 
והאפיון אינם בהכרח זהים, אך יש הקבלה 
אנושי,  צרכים  מדרג  העסק  לוגית,לבעלי 
המדרגים  שני  עסקי,  צרכים  מדרג  ולעסק 

פועלים בלוגיקה דומה פחות או יותר.
מניעת  והוא  בסיסי  צורך  קיים  עסק  לכל   
עסק  לקיום  המינימום  כלומר,  הפסדים. 
לאחר  מאוזן  להיות  הוא  זמן  לאורך 

"מדרג הצרכים של מאסלו"
לאדם ולעסק

מאת: עוזי פלג 

נקודת  בידיעת  הרבה  החשיבות  והעלויות)לכן  ההוצאות  כל 
תהליך  מתנהל  עסקי"  "איזון  של  העסק(.במצב  של  האיזון 
של  הון  אובדן  ללא  והכנסות(  )השקעות  משאבים  המרת  של 
הבעלים. עסק מאוזן ללא רווח איננו משקיע ברווחה, בשיפור 
שכר, ובשיפור מבנה ותנאי עבודה. הוא עסוק בלשרוד. במידה 
מצבו  את  לשפר  האמורים  בגורמים  ורק  אך  יהיה  זה  וישקיע 

)טכנולוגיה,פיתוח,ניהול,שיווק(.
שהשאיפה  ברור  לרווח.  הגעה  הוא  האיזון  לאחר  הבא  השלב 
היא למקסם רווח. שעורי הרווח יהיו שונים מענף לענף ומתחום 
בתחום  המקובל  למקסימום  תהיה  שהשאיפה  ברור  לתחום. 

שבו פועלת החברה.
הגדלת  כלומר,  השוק.  נתח  הגדלת  להיות  עשוי  הבא  השלב 
או  יצוא  או  מקומית  העסק,פעילות  פועל  בו  בתחום  מכירות 
את  לשפר  לעסק  יאפשר  המכירה  מחזורי  הגדלת  משולב. 
שינוי.  ללא  יישארו  הרווח   שעורי  אם  גם  הכוללת  הרווחיות 
הגדלת נפח המכירות יאפשר לחברה להוזיל עלויות ולהתייעל, 
דבר שיוביל גם לשיפור שיעור הרווח )אם מחיר המכירה יישאר 

ללא שינוי(, או להגדיל מכירות במקרה של הוזלת מחיר.
סניפים,   - גיאוגרפי  פריסה  שינוי  להיות  עשוי  הבא  השלב 
שלוחות וכו', )תלוי בסוג העסק(, יתכנו רכישות על ציר שרשרת 
האספקה, רכישה לפנים של גורמי שיווק, או רכישה לאחור של 
ספקים. השלב הבא עשוי להיות כניסה לתחומים דומים לתחום 

שבו העסק עוסק בכדי לבסס נוכחות בשוק ולחסל איומים.
השלב הבא עשוי להיות כניסה לתחומים חדשים על ידי הקמה 
שונה  יהיה  העסקי  ההתפתחות  וסדר  יתכן  שת"פ.  או  רכישה 
החברתי  הפוליטי,  הכלכלי,  במצב  ביזמים,  בתחום,  בהתחשב 

והטכנולוגי, בהזדמנויות העסקיות, בתזמון ועוד.
בהתפתחות  ילווה  העסקית  ההתפתחות  משלבי  אחד  כל 
תהליכים ארגוניים, עסקיים ותרבותיים. בכל שלב ינסה העסק, 
או הבעלים יזמים, לשפר את תדמית עסקם ותדמיתם האישית, 
עשויים  הם   " העסקי  הצרכים  "מדרג  של  הגבוהים  בשלבים 
לתרום לקהילה ולחברה הן בתחום פילנתרופיה כספית, כמו גם 
וההנהגה  הייעוץ  ציבורית כמעצבי דעת קהל בתחום  בפעילות 
והדאגה למדינה ולחברה. בכל השלבים הללו קיימת זהות בין 

התפתחות היזמים /הבעלים והחברה המזוהה אתם ביותר.
הצרכים  "במדרג  נסיגה  גם  תהיה  עסקית  נסיגה  של  ברגע 
תרומות,  חובות,הפסקת  להחזר  נכסים  מימוש  יחל  העסקי", 
מבניים  שינויים  ציבורית,ביצוע  בפעילות  זמן  השקעת  מיעוט 
עבודה.  תנאי  והרעת  שכר  הורדת  עובדים,  פיטורי  בעסקים, 
במקביל, סבירשתהיה גם נסיגה "במדרג  צרכי מאסלו האנושי" 
של הבעלים. כפי שצוין במדרג הצרכים האנושי, גם עסק עשוי 

להימצא במדרג לא טבעי ולהתנהג בהתאם למה שצוין.

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ
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אברהם מאסלו היה פרופסור לפסיכולוגיה 
באוניברסיטת ברנדייס בארה"ב.

מאסלו טען שלכל בני האנוש ישנן שאיפות 
העצמית  ההגשמה  שלב  עצמית,  להגשמה 
הוא הצורך העליון של האדם. בכדי שצורך 
להתממש  כן  לפני  חייבים  ימומש  זה 
מהצרכים  היררכי,  במדרג  נוספים  צרכים 
הבסיסים עד העליונים, בדומה לבניית בנין 
קומות. קיום היסודות מאפשר את הקמת 
וקיום הקומה הזו מאפשר  קומה ראשונה 
קריסת  הלאה.  וכך  השנייה  הקומה  את 
קומה תחתונה תביא לקריסת כל הקומות 
שמעליה. אין הגדרת זמן שהייה בכל מדרג 

והוא שונה מאדם לאדם.
הבנת צורכי המדרג ומשמעותם, מאפשרת 
זיהוי  ומיפוי דפוסי התנהגות קיימים אצל 
בני אנוש, כמו כן לצפות כיצד הם עתידים 
בטוחים  ויהיו  במידה  הבא  בשלב  להתנהג 
כיצד  לחילופין  או  הנוכחי,  במימוש השלב 

ינהגו אם תהיה נסיגה במצבם הנוכחי.
במדרג מאסלו המקורי היו חמישה שלבים. 
ידי  על  המדרג  הורחב  השנים  במהלך 
שלבים. כוללשמונה  והוא  שונים  חוקרים 
משולש,  או  פירמידה  בצורת  בנוי  המדרג 
צורכי  את  מייצג  המשולש  בסיס  כאשר 
הבסיס, כאשר בקצה העליון לכוון השפיץ, 
)צרכי  העליונים  הצרכים  ממוקמים 
הגיאומטרי  למבנה  העצמית(.  ההגשמה 
שניתן  מכיוון  המודל  בהצגת  חשיבות  יש 
להבין שהצרכים הבסיסיים הם נחלתם של 
הפסגה  שהיא  העצמית  וההגשמה  הרבים, 
לפרש  גם  ניתן  המעטים.  של  נחלתם  היא 
שבסיס בכל מבנה שהוא חייב להיות גדול 
קומה  כל  לגובה,  קומות  במבנה  ויציב. 

נושאת את העומס שמעליה.

מדרג הצרכים האנושי 
המשודרג תואם מאסלו 

)מהצורך התחתון לצורך העליון(
הפירמידה,  בבסיס  הראשונה,  ברמה   .1
שהם  הבסיסיים,  הצרכים  מצויים 
אוכל,  שינה,  הפיזיולוגיים:  הצרכים 

שתייה, אוויר לנשימה וכדומה.
מצויים  הפירמידה,  של  השנייה  ברמה   .2
במקום  הצורך  כמו  הביטחון,  צורכי 
תעסוקתי,  בביטחון  הצורך  בו,  לישון 

בביטחון בריאותי וכדומה.
הצורך  מצוי  השלישית  ברמה   .3
וכולל  חברתי,  צורך  זהו  בהשתייכות. 
חלק  ולהיות  להשתייך  הרצון  את 
מקבוצה, לאהוב ולהיות נאהב. שלב זה 

קשור לגיבוש הזהות העצמית.
מהצורך  מורכבת  הרביעית  הרמה   .4
להרגיש  צורך  זהו  חברתית.  בהערכה 
הישגיות,  למעמד,  ולהגיע  מכובד 

להערכה ולהכרה חברתית.
עם  בהיכרות  הצורך  החמישית,  הרמה   .5
עצמך, בהערכה עצמית, ובמודעות עצמית.

הרמה השישית  כוללת צרכים אסטטיים   .6
של יופי, איזון ושלמות פיזית ורוחנית.

במימוש  הצורך  היא  השביעית,  הרמה   .7
לכלל  להביא  אדם  של  יכולתו  עצמי. 
ולבטא  הייחודיים  כישוריו  מימוש את 
את הפוטנציאל האישי הטמון בו.)צורך 
זה היה החמישי והעליון במדרג המקורי 

של מאסלו(.
צורך  הוא  והאחרון  העליון  הצורך   .8
לסייע  הצורך  ומשמעותו  הנשגבות 
כלומר  עצמם,  את  להגשים  לאחרים 

מעין "חניכת על לאחרים".

פנימי  טבעי"  "מדרג  הוא  המצוין  המדרג 
הנתפש ככזה אצל האדם עצמו. 

את  לזהות  מצליחה  תמיד  לא  הסביבה 
המדרג האמיתי שבו נמצא האדם הספציפי. 
סביר שהצלחה כלכלית מסייעת ומאפשרת 
הצרכים  במדרג  מעלה  כלפי  לנוע  לאדם 

האנושי.
בחיים אנו מוצאים לעיתים מדרגים שונים 
הנראים "לא טבעיים" לאדם זה או אחר, 
במדרג  שנמצא  כמי  בעינינו  הנתפס  אדם 
המתאים  באופן  לכאורה  מתנהג  מסוים 

למדרג אחר, גבוה יותר או נמוך יותר.
באחד  קשים  משברים  חווה  אשר  אדם 
בשלב  ל"התקע"  עשוי  במדרג,  השלבים 
כמי  נתפס  שהוא  למרות  זמן,  לאורך  הזה 

שנמצא בשלב אחר.
עשוי  ומחסור  מרעב  שסבל  אדם  לדוגמא: 
בינתיים  אם  גם  ככזה  להתנהג  להמשיך 
או  במדרג,  העליון  לשלב  הגיע  מעשית 
לחילופין אדם שהיה בשלב העליון והדרדר 
שונות,  סיבות  בשל  יותר  נמוכים  לשלבים 
נמצא  הוא  כאילו  ולהתנהג  להמשיך  עשוי 

עדיין שם. 

מדרג הצרכים העסקי 
)אנלוגיה על מדרג מאסלו(

למעשה כל ארגון עסקי מתנהל לפי "מדרג 
צרכים תואם מאסלו", מספר שלבי המדרג 
והאפיון אינם בהכרח זהים, אך יש הקבלה 
אנושי,  צרכים  מדרג  העסק  לוגית,לבעלי 
המדרגים  שני  עסקי,  צרכים  מדרג  ולעסק 

פועלים בלוגיקה דומה פחות או יותר.
מניעת  והוא  בסיסי  צורך  קיים  עסק  לכל   
עסק  לקיום  המינימום  כלומר,  הפסדים. 
לאחר  מאוזן  להיות  הוא  זמן  לאורך 

"מדרג הצרכים של מאסלו"
לאדם ולעסק

מאת: עוזי פלג 

נקודת  בידיעת  הרבה  החשיבות  והעלויות)לכן  ההוצאות  כל 
תהליך  מתנהל  עסקי"  "איזון  של  העסק(.במצב  של  האיזון 
של  הון  אובדן  ללא  והכנסות(  )השקעות  משאבים  המרת  של 
הבעלים. עסק מאוזן ללא רווח איננו משקיע ברווחה, בשיפור 
שכר, ובשיפור מבנה ותנאי עבודה. הוא עסוק בלשרוד. במידה 
מצבו  את  לשפר  האמורים  בגורמים  ורק  אך  יהיה  זה  וישקיע 

)טכנולוגיה,פיתוח,ניהול,שיווק(.
שהשאיפה  ברור  לרווח.  הגעה  הוא  האיזון  לאחר  הבא  השלב 
היא למקסם רווח. שעורי הרווח יהיו שונים מענף לענף ומתחום 
בתחום  המקובל  למקסימום  תהיה  שהשאיפה  ברור  לתחום. 

שבו פועלת החברה.
הגדלת  כלומר,  השוק.  נתח  הגדלת  להיות  עשוי  הבא  השלב 
או  יצוא  או  מקומית  העסק,פעילות  פועל  בו  בתחום  מכירות 
את  לשפר  לעסק  יאפשר  המכירה  מחזורי  הגדלת  משולב. 
שינוי.  ללא  יישארו  הרווח   שעורי  אם  גם  הכוללת  הרווחיות 
הגדלת נפח המכירות יאפשר לחברה להוזיל עלויות ולהתייעל, 
דבר שיוביל גם לשיפור שיעור הרווח )אם מחיר המכירה יישאר 

ללא שינוי(, או להגדיל מכירות במקרה של הוזלת מחיר.
סניפים,   - גיאוגרפי  פריסה  שינוי  להיות  עשוי  הבא  השלב 
שלוחות וכו', )תלוי בסוג העסק(, יתכנו רכישות על ציר שרשרת 
האספקה, רכישה לפנים של גורמי שיווק, או רכישה לאחור של 
ספקים. השלב הבא עשוי להיות כניסה לתחומים דומים לתחום 

שבו העסק עוסק בכדי לבסס נוכחות בשוק ולחסל איומים.
השלב הבא עשוי להיות כניסה לתחומים חדשים על ידי הקמה 
שונה  יהיה  העסקי  ההתפתחות  וסדר  יתכן  שת"פ.  או  רכישה 
החברתי  הפוליטי,  הכלכלי,  במצב  ביזמים,  בתחום,  בהתחשב 

והטכנולוגי, בהזדמנויות העסקיות, בתזמון ועוד.
בהתפתחות  ילווה  העסקית  ההתפתחות  משלבי  אחד  כל 
תהליכים ארגוניים, עסקיים ותרבותיים. בכל שלב ינסה העסק, 
או הבעלים יזמים, לשפר את תדמית עסקם ותדמיתם האישית, 
עשויים  הם   " העסקי  הצרכים  "מדרג  של  הגבוהים  בשלבים 
לתרום לקהילה ולחברה הן בתחום פילנתרופיה כספית, כמו גם 
וההנהגה  הייעוץ  ציבורית כמעצבי דעת קהל בתחום  בפעילות 
והדאגה למדינה ולחברה. בכל השלבים הללו קיימת זהות בין 

התפתחות היזמים /הבעלים והחברה המזוהה אתם ביותר.
הצרכים  "במדרג  נסיגה  גם  תהיה  עסקית  נסיגה  של  ברגע 
תרומות,  חובות,הפסקת  להחזר  נכסים  מימוש  יחל  העסקי", 
מבניים  שינויים  ציבורית,ביצוע  בפעילות  זמן  השקעת  מיעוט 
עבודה.  תנאי  והרעת  שכר  הורדת  עובדים,  פיטורי  בעסקים, 
במקביל, סבירשתהיה גם נסיגה "במדרג  צרכי מאסלו האנושי" 
של הבעלים. כפי שצוין במדרג הצרכים האנושי, גם עסק עשוי 

להימצא במדרג לא טבעי ולהתנהג בהתאם למה שצוין.

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ
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זיכרון  בעיות  ובריכוז,  בקשב  קשיים 
אלה  כל  ילדים-  של  התנהגות  והפרעות 
הינם תופעות שכיחות למדי בתקופתנו והן 

פוגעות באחוז גבוה מכלל הילדים.
ה"כבשה  את  נמצא  בית  בכל  כמעט 
המכוער"-  ה"ברווזון  את  או  השחורה" 
הגדרות ששמעתי אותן יוצאות מפי הורים 
מתוסכלים, המנסים להתמודד בגידול ילד 
היפראקטיבי, לעיתים קרובות אף עם יותר 

מאחד שכזה באותו הבית.
המערכת החינוכית, שלמסגרותיה השונות 
"מיוחדים"  ילדים  נשלחים  ו/או  מגיעים 
הגדל  ה"אתגר"  עם  להתמודד  מנסה  אלו, 
הדרכים  את  למצוא  מחויבותה  של  והולך 
ולהכנתם  לחינוכם  ביותר  האפקטיביות 
בעת  בחייהם,  עצמאית  להתמודדות 

"צאתם לאוויר העולם" פעם נוספת...
כתפי  על  המוטלת  המשימה  יותר  וקשה 
היות  התורנית–הלכתית,  המערכת 
בחינוכו של הילד  ומחויבת היא שבעתיים 
לתלמוד תורה, גם אם הילד מתקשה עקב 
לעמוד  ההתנהגותיים-הסתגלותיים  קשייו 
שלו  מחויבות  ממנו,  הנדרשת  במחויבות 
בה  החינוכית-טיפולית  המסגרת  ושל 

נמצא.
במסגרות   גם  כי  עד  והולך,  גדל  הפער 
מעט  כיום  מתפזרים  הדתי-חרדי  החינוך 
השברים מ"שבירת הכלים" של עמידה מול 
בעל  תורה  והשקהו  "והאכילהו  של  החיוב 
כורחו" )רש"י ב"ב כא', א(, ומול השתדלות 
לנער  "חנוך  של  החינוכית  בהנחיה  לעמוד 
על פי דרכו..." )משלי כב, ו(, במסגרות אלו 
ידיים(,  מרימים  )אינם  "משחקים"  עדיין 
אך הכלים כבר בחלקם שבורים... עדיין לא 
כמצבם של הכלים שבידי מסגרות מערכת 
מציינת  וכשאני  הממלכתית,  החינוך 
"כלים" בעבודת חקר זאת- כוונתי לכלים 
החינוכית- במערכת  המצויים  הטיפוליים 

טיפולית ושלוחותיה – זרועותיה, האמורות 

המשפחתית,  המערכת  את  ולכוון  לחבק 
שזאת- מתוך כך- תחבק ותכוון את אותם 
אינה  התנהגותם  שדרך  אהובים,  ילדים 
כלל,  תואמת  אינה  ואולי  בדיוק,  תואמת 
את הציפיות מהתנהגותם לפי כללי המונח 
את  בתודעתי  שמעלה  מה  "דרך-ארץ", 
החיוב  לפועל  לצאת  אמור  שאם  ההארה, 
שמשמעו  הרי  לתורה",  קדמה  ארץ  "דרך 
כל  המחנכים-קודם  ו/או  ההורים  חיוב 
ובפרט  הילדים  לכל  ארץ"  "דרך  להקנות 
לילדים הסוטים מהתנהגות של "דרך ארץ" 
להתייגע  שיש  לטעמי,  מכך,  והמסקנה 
ולחפש את הפתרון ולמצוא את אותו דבק 
ל"איחוי" השברים דווקא בתורה וב"ארון 
השורות  מבין  ולדלות  היהודי"  הספרים 
הגישות  ואת  האלוקיות  ההנחיות  את 
מתוכם  שיילדו   הטיפוליות-חינוכיות, 
של  לגישתם  "להציץ"  ואף  זצ"ל  חכמינו 
חכמי "תורות" מסורתיות אחרות, בהקשר 
ארץ"  מ"דרך  לסטייה  להתייחסותם 
ידוע  הרי  כי  במחוזותיהם,  המקובלת 
אחת  בחברה  נורמטיבית"  ש"התנהגות 
אמורה להיתפס כהתנהגות לא נורמטיבית, 

בחברה אחרת.
בשלב זה של עבודת החקר אינני יודעת ולא 
נתקלתי באנשים שחקרו לפני את הנושא, 
בהתאם לגישתי ולתפיסתי את "סימפטום 
ילדי ADHD- כפי שהוא מוגדר כיום, גישה 
שעדיין לא נתקלתי בה במקורות חקר/ידע 

אחרים.
אשמח אם אתקל במקורות מידע מתועדים 

בהקשר, כי הרי "מכל מלמדי השכלתי..."
מתועדים  מעטים  לא  מידע  במקורות 
דפוסי  אלו,  ילדים  של  התנהגותם  דפוסי 
חיצוני,  באופן  המתבטאים  התנהגות 
"זוכים"  בחלקם-  או  שבגינם-במלואם 
עם  "ילדים  של  רשמית  להגדרה  הם 
ולדאבון  )לדאבונם  התנהגות"  הפרעות 
 ADD-ו  ADHD לילדי  או  הוריהם(,  לב 

)לשמחת הוריהם שהשתחררו מכבלי "אי-
הודאות"(, כאשר התנהגותם בסיטואציות 
כשונה  נתפסת  חברתיות,  בפרט  שונות, 
באופן משמעותי מזו של עמיתיהם באותן 
בהם, שאינם  הצופים  אנשים  סיטואציות. 
משכילים בתחום ו/או בעלי דעות קדומות, 
עלולים לפרש התנהגותם אף כהתנהגות של 
"שוטים", ואילו המשכילים בתחום, יפרשו 
הכלל  מהתנהגות  השונה  ההתנהגות  את 
כ"סטייה מהנורמה", כאלה שיש להתייחס 
בשטח  לתוצאה  בהתאם  בטיפול  אליהם 
לאותה  שהביאו  הפנימיים  למניעים  ולא 
תוצאה - גישה המקבילה לגישת ה"רפואה 
האטומיסטית(  )הגישה  הקונבנציונאלית" 
מחלה  של  לסימפטומים  המתייחסת 
)הגישה  הרפואית-טבעית  לגישה  ולא 
לגורמים  המתייחסת  הוויטליסטית(, 
אותם  את  חוץ  כלפי  שהניעו  הפנימיים  
סימפטומים. וזה במקרה  הטוב, כי הרי גוף 
ונפש אחד הם, משפיעים ומושפעים האחד 
מהשני. אלא שלעיתים הנפש מסתירה את 
כאביה, המתבטאים בגלוי באמצעות הגוף- 
נלאה,  בלתי  באופן  בה  שעסקו  נפש  אותה 
ופיתחו  זמננו  של  הנפש  מרופאי  אחדים 
ותפקוד  חלוקתה  לגבי  שונות  תיאוריות 
גישתם  לפי  שלא  זאת   – השונים  חלקיה 
שהנפש  אותנו  שלימדו  התורה,  חכמי  של 
אלא  לחלקים,  מחולקת  ואינה  היא  אחת 
שונים.  נפש"  "כוחות  יש  האחת  שלנפש 
והיטיב להגדיר זאת הרמב"ם ביידעו אותנו 
פעולות  ולה  אחת,  נפש  האדם  "נפש  כי 
רבות חלוקות )שונות זו מזו(, יקראו קצת 
וייחשב בעבור זה  הפעולות ההן "נפשות", 
שיש לאדם נפשות רבות... )הרמב"ם, משנה 
תורה, הקדמה למסכת אבות,פרק ראשון(.

הנפש"  "תורת  וחכמי  הרמב"ם  והיטיב 
קדמוניות  נפש  ב"תורות"  ואף  ביהדות 
לטפל  הנפש  בתחלואי  שעסקו  אחרות 
בייסורי הנפש, תוך הבנה מעמיקה בגורמים 

גישות עבודה עם ילדים בעלי צרכים 
מיוחדים בתקופת חז"ל ועפ"י

הרמב"ם הניתנות ליישום בתקופתנו*
מאת: תמר בר-טל 

הפנימיים להחלשות אחד או יותר מ"כוחות 
להתהוות  שהחלו  כלי/כלים  אותו  הנפש", 
בשלב  כבר  שאותרו  או   , סדקים  בו/בהם 
שנשברו והחלו להתפזר. מכאן תפקידו של 
רוחנית  בגישה  המיומן  ההוליסטי  המטפל 
ולמצוא  זו, לאסוף את השברים  – טבעית 
את אותו "דבק" המתאים לכל נפש פגועה, 
בראשית  הסדקים  את  לאתר  ספציפית, 
את  לחזק  דהיינו:  ולהדביקם,  התהוותם 
העומדים  ו/או  שנחלשו  הנפש"  "כוחות 
את  ולהחזיר  מניעתי-  טיפול   – להיחלש 
תקין  לתפקוד  לאיזונה,  האחת  הנפש 
למלא  מנת  על  החיים,  ל"משחק"  ולחזרה 
את ייעודה, לממש את הפוטנציאל הטמון 
ובעל  בכלל,  בעל הצרכים המיוחדים  בילד 
"הפרעות ההתנהגות" )ילד ADHD( בפרט, 

למרות הקשיים שבדרך...
את יתר המידע שאתעשר בו מסקירת הנושא 
בעבודת  אפרט  היהודי"  הספרים  ב"ארון 
החקר. אני מאמינה בלב שלם שמי שברא 
וחנן אותם, את הוריהם  ילדים  את אותם 
ומשפחתם ואת המערכות המטפלות בהם, 
הרלוונטי  לחומר  בהגעה  אותי  יזכה  הוא 
לתובנות  ובהגעה  מחפשת  אני  אותו 
להשליך  שאוכל   כך  בהקשר,  ולהארות 
ו"ליילד"   )והעתיד(  ההווה  על  מהעבר 
בגישה  וטיפול   דרכי אבחון  הנמצא  מתוך 
שונה מזו שמתייחסים אליה כיום, שתהא 
הוליסטית,   – טבעית   – רוחנית  גישה  זו 
ומתוך כך הנני תקווה שאוכל לשנות דפוסי 
על  כיום  האחראים  של  ו"ידיעה"  חשיבה 
ילדים,  אותם  של  וגופם  נפשם  בריאות 
האישי  הפוטנציאל  למימוש  להגיע  ושיזכו 

שלהם ולייעודם הגשמי והרוחני כאחת.
הרכיב העיקרי של "ארון הספרים היהודי" 
הוא ה"ספרות התורנית",הכוללת את ספר 
התנ"ך )תורה,נביאים,כתובים( עם פירושים 
ותלמוד  משנה  של  כרכים   - שונים.לצידו 
)בבלי וירושלמי(, ספרי הלכה וספרי מחשבה 

כתבי  אותם    - יהודית(  )הגות/פילוסופיה 
חכמי ישראל לדורותיהם, שבנוסף להיותם 
דגולים,עסקו  דעות  והוגי  קהילות  מנהיגי 
היהודית- בגישה  והנפש  הגוף  ברפואת  גם 

חינוך  בענייני  ומעשית(,  )עיונית  מסורתית 
כ"דרך  חשובים  ערכים  ובהקניית  הדור 

ארץ קדמה לתורה",ועוד.
לאלו  גם  הספרים/כתבים,המוכרים  בין 
היהודי",  הספרים  ל"ארון  התוודעו  שלא 
הרמב"ם:  כתבי  את  המדפים  על  אמצא 
כתבים   - ורפואה  נבוכים"(  הגות)"מורה 
)"משנה  הבריאות  והנהגת  רפואיים 
את  המדע,פ"ד(,  לרמב"ם,ספר  התורה" 
כתבי הרמח"ל )"חובות הלבבות", "מסילת 
)ספר  חסידית  ספרות  ישרים",ועוד(, 
התניא, ליקוטי מוהר"ן,ועוד(.ספרי תפילה, 

פיוט ואף ירחונים ועלונים שבועיים.
בהרצאה  התייחסתי  שלא  לציין  לי  חשוב 
לטיפולים  לגורמים,  לסימפטומים,  זאת 
הוליסטיים  וכן  קונבנציונאליים  השונים, 
מופיעים  והם  )"רפואה משלימה"(, מאחר 
המקצועית  בספרות  גבוהה  בשכיחות 
בהקשר. מאחר ודיסציפלינות רבות עוסקות 
ששמה  במורכבות  ו"מטפלות"  בתחום 
אדם- ובפרט בילדי ADHD, הרי שראיתי 
לנכון, כ"אתגר", להציג פן נוסף ממקורות 
היהדות, להגדרות, לגורמים, לסימפטומים 
ולטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים בכלל 
)=ילדים "מאתגרים"( ובילדים עם הפרעות 
בהקבלה  זאת   - בפרט  התנהגות  קשיי   /
ו-   ADD כילדי  כיום  המוגדרים  לילדים 
בפני  העולה  המורכבות  כל  על   ,  ADHD
מיוחדת  מטופלים  באוכלוסיית  המטפלים 

זאת.
השונים  בגורמים  במחקר  אתעמק  כן 
האמורים להביא להתפתחות הסימפטומים 
של הפרעות קשב וריכוז, זיכרון והתנהגות, 
הדטקסולוגיה.  בתחום  התמקדות  תוך 
מבדלת"  "הבחנה  לעשות  אנסה  כן  כמו 

 ADHD ו-   ADD של  סימפטומים  בין 
המאפיינים  אחרים  סימפטומים  לבין 
תיאורטית.  ואחרים,  שלי  מטופליי  את 
וכיאה  מקרה"(  "תיאורי  במסגרת  )יופיע 
הרפואה  עפ"י  הטיפול  לאפשרויות 
תזונה,  לגבי  בהקשר  אבדוק  המשלימה, 

צמחי מרפא ועוד.
להבנת  מספיקה  אינה  והתיאוריה  מאחר 
בו  החקר  תחום  שבמורכבות  המשמעות 
התשובות  שאת  הרי  להתמקד,  בחרתי 
עצמם  מהמטופלים  אקבל  האמיתיות 
ומבני משפחתם, זאת בנוסף לניסיון אישי 
בעלי  ילדים  אוכלוסיית  עם  בעבודה  שלי 
עם  אישית  ומהכרות  מיוחדים  צרכים 
בהמלצת  ריטלין  הנוטלים  מנכדי  שניים 
המערכת  ובהסכמת  החינוכית  המערכת 
ההתמודדות  שאת  )הורים(,  המשפחתית 
נושאים  יום  היום  בחיי  והקשה  המורכבת 
הם על כתפם. ה"סימפטומים" מתבטאים 
בצורה שונה אצל כל אחד מהם וכמובן גם 
הרקע המשפחתי והבית ספרי. ידוע לי שאין 
זה מן הרצוי לטפל בבני משפחה, אך אינני 
דרכם  ללמוד  אלא  בהם  לטפל  מתיימרת 
להקל  ולנסות  זה  ומאתגר  מורכב  בתחום 
על התסכול והסבל המתמשך, זאת בגישה 
והוסיף  ייתכן  אליה.  נחשפו  לא  שעדיין 
"תאור מקרה" על בחור נוסף, בוגר לאחר 
שרות צבאי, שעד היום נפשו מיוסרת ואינה 
מקבלת מענה הולם מ"מבחר" המטפלים, 
מוצא  ועדיין  שונות,  טיפוליות  בגישות 

"מזור" לייסוריו בנטילת ריטלין.
מצאתי לנכון לסיים בקטע הנוגע, לטעמי, 
והחינוכית,  הטיפולית  התפיסה  בבסיס 
ובילדים  בכלל  באדם  הטבעית-רוחנית 

בפרט:
"...אף השמש בשמים נותן לנו לקח בשאלה 
זו. בראשית האביב כשהצמחים עודם רכים 
ועדינים, איננו )חום השמש( מלהיט בם, כי 

 המשך בעמוד הבא
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זיכרון  בעיות  ובריכוז,  בקשב  קשיים 
אלה  כל  ילדים-  של  התנהגות  והפרעות 
הינם תופעות שכיחות למדי בתקופתנו והן 

פוגעות באחוז גבוה מכלל הילדים.
ה"כבשה  את  נמצא  בית  בכל  כמעט 
המכוער"-  ה"ברווזון  את  או  השחורה" 
הגדרות ששמעתי אותן יוצאות מפי הורים 
מתוסכלים, המנסים להתמודד בגידול ילד 
היפראקטיבי, לעיתים קרובות אף עם יותר 

מאחד שכזה באותו הבית.
המערכת החינוכית, שלמסגרותיה השונות 
"מיוחדים"  ילדים  נשלחים  ו/או  מגיעים 
הגדל  ה"אתגר"  עם  להתמודד  מנסה  אלו, 
הדרכים  את  למצוא  מחויבותה  של  והולך 
ולהכנתם  לחינוכם  ביותר  האפקטיביות 
בעת  בחייהם,  עצמאית  להתמודדות 

"צאתם לאוויר העולם" פעם נוספת...
כתפי  על  המוטלת  המשימה  יותר  וקשה 
היות  התורנית–הלכתית,  המערכת 
בחינוכו של הילד  ומחויבת היא שבעתיים 
לתלמוד תורה, גם אם הילד מתקשה עקב 
לעמוד  ההתנהגותיים-הסתגלותיים  קשייו 
שלו  מחויבות  ממנו,  הנדרשת  במחויבות 
בה  החינוכית-טיפולית  המסגרת  ושל 

נמצא.
במסגרות   גם  כי  עד  והולך,  גדל  הפער 
מעט  כיום  מתפזרים  הדתי-חרדי  החינוך 
השברים מ"שבירת הכלים" של עמידה מול 
בעל  תורה  והשקהו  "והאכילהו  של  החיוב 
כורחו" )רש"י ב"ב כא', א(, ומול השתדלות 
לנער  "חנוך  של  החינוכית  בהנחיה  לעמוד 
על פי דרכו..." )משלי כב, ו(, במסגרות אלו 
ידיים(,  מרימים  )אינם  "משחקים"  עדיין 
אך הכלים כבר בחלקם שבורים... עדיין לא 
כמצבם של הכלים שבידי מסגרות מערכת 
מציינת  וכשאני  הממלכתית,  החינוך 
"כלים" בעבודת חקר זאת- כוונתי לכלים 
החינוכית- במערכת  המצויים  הטיפוליים 
טיפולית ושלוחותיה – זרועותיה, האמורות 

המשפחתית,  המערכת  את  ולכוון  לחבק 
שזאת- מתוך כך- תחבק ותכוון את אותם 
אינה  התנהגותם  שדרך  אהובים,  ילדים 
כלל,  תואמת  אינה  ואולי  בדיוק,  תואמת 
את הציפיות מהתנהגותם לפי כללי המונח 
את  בתודעתי  שמעלה  מה  "דרך-ארץ", 
החיוב  לפועל  לצאת  אמור  שאם  ההארה, 
שמשמעו  הרי  לתורה",  קדמה  ארץ  "דרך 
כל  המחנכים-קודם  ו/או  ההורים  חיוב 
ובפרט  הילדים  לכל  ארץ"  "דרך  להקנות 
לילדים הסוטים מהתנהגות של "דרך ארץ" 
להתייגע  שיש  לטעמי,  מכך,  והמסקנה 
ולחפש את הפתרון ולמצוא את אותו דבק 
ל"איחוי" השברים דווקא בתורה וב"ארון 
השורות  מבין  ולדלות  היהודי"  הספרים 
הגישות  ואת  האלוקיות  ההנחיות  את 
מתוכם  שיילדו   הטיפוליות-חינוכיות, 
של  לגישתם  "להציץ"  ואף  זצ"ל  חכמינו 
חכמי "תורות" מסורתיות אחרות, בהקשר 
ארץ"  מ"דרך  לסטייה  להתייחסותם 
ידוע  הרי  כי  במחוזותיהם,  המקובלת 
אחת  בחברה  נורמטיבית"  ש"התנהגות 
אמורה להיתפס כהתנהגות לא נורמטיבית, 

בחברה אחרת.
בשלב זה של עבודת החקר אינני יודעת ולא 
נתקלתי באנשים שחקרו לפני את הנושא, 
בהתאם לגישתי ולתפיסתי את "סימפטום 
ילדי ADHD- כפי שהוא מוגדר כיום, גישה 
שעדיין לא נתקלתי בה במקורות חקר/ידע 

אחרים.
אשמח אם אתקל במקורות מידע מתועדים 

בהקשר, כי הרי "מכל מלמדי השכלתי..."
מתועדים  מעטים  לא  מידע  במקורות 
דפוסי  אלו,  ילדים  של  התנהגותם  דפוסי 
חיצוני,  באופן  המתבטאים  התנהגות 
"זוכים"  בחלקם-  או  שבגינם-במלואם 
עם  "ילדים  של  רשמית  להגדרה  הם 
ולדאבון  )לדאבונם  התנהגות"  הפרעות 
 ADD-ו  ADHD לילדי  או  הוריהם(,  לב 

)לשמחת הוריהם שהשתחררו מכבלי "אי-
הודאות"(, כאשר התנהגותם בסיטואציות 
כשונה  נתפסת  חברתיות,  בפרט  שונות, 
באופן משמעותי מזו של עמיתיהם באותן 
בהם, שאינם  הצופים  אנשים  סיטואציות. 
משכילים בתחום ו/או בעלי דעות קדומות, 
עלולים לפרש התנהגותם אף כהתנהגות של 
"שוטים", ואילו המשכילים בתחום, יפרשו 
הכלל  מהתנהגות  השונה  ההתנהגות  את 
כ"סטייה מהנורמה", כאלה שיש להתייחס 
בשטח  לתוצאה  בהתאם  בטיפול  אליהם 
לאותה  שהביאו  הפנימיים  למניעים  ולא 
תוצאה - גישה המקבילה לגישת ה"רפואה 
האטומיסטית(  )הגישה  הקונבנציונאלית" 
מחלה  של  לסימפטומים  המתייחסת 
)הגישה  הרפואית-טבעית  לגישה  ולא 
לגורמים  המתייחסת  הוויטליסטית(, 
אותם  את  חוץ  כלפי  שהניעו  הפנימיים  
סימפטומים. וזה במקרה  הטוב, כי הרי גוף 
ונפש אחד הם, משפיעים ומושפעים האחד 
מהשני. אלא שלעיתים הנפש מסתירה את 
כאביה, המתבטאים בגלוי באמצעות הגוף- 
נלאה,  בלתי  באופן  בה  שעסקו  נפש  אותה 
ופיתחו  זמננו  של  הנפש  מרופאי  אחדים 
ותפקוד  חלוקתה  לגבי  שונות  תיאוריות 
גישתם  לפי  שלא  זאת   – השונים  חלקיה 
שהנפש  אותנו  שלימדו  התורה,  חכמי  של 
אלא  לחלקים,  מחולקת  ואינה  היא  אחת 
שונים.  נפש"  "כוחות  יש  האחת  שלנפש 
והיטיב להגדיר זאת הרמב"ם ביידעו אותנו 
פעולות  ולה  אחת,  נפש  האדם  "נפש  כי 
רבות חלוקות )שונות זו מזו(, יקראו קצת 
וייחשב בעבור זה  הפעולות ההן "נפשות", 
שיש לאדם נפשות רבות... )הרמב"ם, משנה 
תורה, הקדמה למסכת אבות,פרק ראשון(.

הנפש"  "תורת  וחכמי  הרמב"ם  והיטיב 
קדמוניות  נפש  ב"תורות"  ואף  ביהדות 
לטפל  הנפש  בתחלואי  שעסקו  אחרות 
בייסורי הנפש, תוך הבנה מעמיקה בגורמים 

גישות עבודה עם ילדים בעלי צרכים 
מיוחדים בתקופת חז"ל ועפ"י

הרמב"ם הניתנות ליישום בתקופתנו*
מאת: תמר בר-טל 

הפנימיים להחלשות אחד או יותר מ"כוחות 
להתהוות  שהחלו  כלי/כלים  אותו  הנפש", 
בשלב  כבר  שאותרו  או   , סדקים  בו/בהם 
שנשברו והחלו להתפזר. מכאן תפקידו של 
רוחנית  בגישה  המיומן  ההוליסטי  המטפל 
ולמצוא  זו, לאסוף את השברים  – טבעית 
את אותו "דבק" המתאים לכל נפש פגועה, 
בראשית  הסדקים  את  לאתר  ספציפית, 
את  לחזק  דהיינו:  ולהדביקם,  התהוותם 
העומדים  ו/או  שנחלשו  הנפש"  "כוחות 
את  ולהחזיר  מניעתי-  טיפול   – להיחלש 
תקין  לתפקוד  לאיזונה,  האחת  הנפש 
למלא  מנת  על  החיים,  ל"משחק"  ולחזרה 
את ייעודה, לממש את הפוטנציאל הטמון 
ובעל  בכלל,  בעל הצרכים המיוחדים  בילד 
"הפרעות ההתנהגות" )ילד ADHD( בפרט, 

למרות הקשיים שבדרך...
את יתר המידע שאתעשר בו מסקירת הנושא 
בעבודת  אפרט  היהודי"  הספרים  ב"ארון 
החקר. אני מאמינה בלב שלם שמי שברא 
וחנן אותם, את הוריהם  ילדים  את אותם 
ומשפחתם ואת המערכות המטפלות בהם, 
הרלוונטי  לחומר  בהגעה  אותי  יזכה  הוא 
לתובנות  ובהגעה  מחפשת  אני  אותו 
להשליך  שאוכל   כך  בהקשר,  ולהארות 
ו"ליילד"   )והעתיד(  ההווה  על  מהעבר 
בגישה  וטיפול   דרכי אבחון  הנמצא  מתוך 
שונה מזו שמתייחסים אליה כיום, שתהא 
הוליסטית,   – טבעית   – רוחנית  גישה  זו 
ומתוך כך הנני תקווה שאוכל לשנות דפוסי 
על  כיום  האחראים  של  ו"ידיעה"  חשיבה 
ילדים,  אותם  של  וגופם  נפשם  בריאות 
האישי  הפוטנציאל  למימוש  להגיע  ושיזכו 

שלהם ולייעודם הגשמי והרוחני כאחת.
הרכיב העיקרי של "ארון הספרים היהודי" 
הוא ה"ספרות התורנית",הכוללת את ספר 
התנ"ך )תורה,נביאים,כתובים( עם פירושים 
ותלמוד  משנה  של  כרכים   - שונים.לצידו 
)בבלי וירושלמי(, ספרי הלכה וספרי מחשבה 

כתבי  אותם    - יהודית(  )הגות/פילוסופיה 
חכמי ישראל לדורותיהם, שבנוסף להיותם 
דגולים,עסקו  דעות  והוגי  קהילות  מנהיגי 
היהודית- בגישה  והנפש  הגוף  ברפואת  גם 
חינוך  בענייני  ומעשית(,  )עיונית  מסורתית 
כ"דרך  חשובים  ערכים  ובהקניית  הדור 

ארץ קדמה לתורה",ועוד.
לאלו  גם  הספרים/כתבים,המוכרים  בין 
היהודי",  הספרים  ל"ארון  התוודעו  שלא 
הרמב"ם:  כתבי  את  המדפים  על  אמצא 
כתבים   - ורפואה  נבוכים"(  הגות)"מורה 
)"משנה  הבריאות  והנהגת  רפואיים 
את  המדע,פ"ד(,  לרמב"ם,ספר  התורה" 
כתבי הרמח"ל )"חובות הלבבות", "מסילת 
)ספר  חסידית  ספרות  ישרים",ועוד(, 
התניא, ליקוטי מוהר"ן,ועוד(.ספרי תפילה, 

פיוט ואף ירחונים ועלונים שבועיים.
בהרצאה  התייחסתי  שלא  לציין  לי  חשוב 
לטיפולים  לגורמים,  לסימפטומים,  זאת 
הוליסטיים  וכן  קונבנציונאליים  השונים, 
מופיעים  והם  )"רפואה משלימה"(, מאחר 
המקצועית  בספרות  גבוהה  בשכיחות 
בהקשר. מאחר ודיסציפלינות רבות עוסקות 
ששמה  במורכבות  ו"מטפלות"  בתחום 
אדם- ובפרט בילדי ADHD, הרי שראיתי 
לנכון, כ"אתגר", להציג פן נוסף ממקורות 
היהדות, להגדרות, לגורמים, לסימפטומים 
ולטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים בכלל 
)=ילדים "מאתגרים"( ובילדים עם הפרעות 
בהקבלה  זאת   - בפרט  התנהגות  קשיי   /
ו-   ADD כילדי  כיום  המוגדרים  לילדים 
בפני  העולה  המורכבות  כל  על   ,  ADHD
מיוחדת  מטופלים  באוכלוסיית  המטפלים 

זאת.
השונים  בגורמים  במחקר  אתעמק  כן 
האמורים להביא להתפתחות הסימפטומים 
של הפרעות קשב וריכוז, זיכרון והתנהגות, 
הדטקסולוגיה.  בתחום  התמקדות  תוך 
מבדלת"  "הבחנה  לעשות  אנסה  כן  כמו 

 ADHD ו-   ADD של  סימפטומים  בין 
המאפיינים  אחרים  סימפטומים  לבין 
תיאורטית.  ואחרים,  שלי  מטופליי  את 
וכיאה  מקרה"(  "תיאורי  במסגרת  )יופיע 
הרפואה  עפ"י  הטיפול  לאפשרויות 
תזונה,  לגבי  בהקשר  אבדוק  המשלימה, 

צמחי מרפא ועוד.
להבנת  מספיקה  אינה  והתיאוריה  מאחר 
בו  החקר  תחום  שבמורכבות  המשמעות 
התשובות  שאת  הרי  להתמקד,  בחרתי 
עצמם  מהמטופלים  אקבל  האמיתיות 
ומבני משפחתם, זאת בנוסף לניסיון אישי 
בעלי  ילדים  אוכלוסיית  עם  בעבודה  שלי 
עם  אישית  ומהכרות  מיוחדים  צרכים 
בהמלצת  ריטלין  הנוטלים  מנכדי  שניים 
המערכת  ובהסכמת  החינוכית  המערכת 
ההתמודדות  שאת  )הורים(,  המשפחתית 
נושאים  יום  היום  בחיי  והקשה  המורכבת 
הם על כתפם. ה"סימפטומים" מתבטאים 
בצורה שונה אצל כל אחד מהם וכמובן גם 
הרקע המשפחתי והבית ספרי. ידוע לי שאין 
זה מן הרצוי לטפל בבני משפחה, אך אינני 
דרכם  ללמוד  אלא  בהם  לטפל  מתיימרת 
להקל  ולנסות  זה  ומאתגר  מורכב  בתחום 
על התסכול והסבל המתמשך, זאת בגישה 
והוסיף  ייתכן  אליה.  נחשפו  לא  שעדיין 
"תאור מקרה" על בחור נוסף, בוגר לאחר 
שרות צבאי, שעד היום נפשו מיוסרת ואינה 
מקבלת מענה הולם מ"מבחר" המטפלים, 
מוצא  ועדיין  שונות,  טיפוליות  בגישות 

"מזור" לייסוריו בנטילת ריטלין.
מצאתי לנכון לסיים בקטע הנוגע, לטעמי, 
והחינוכית,  הטיפולית  התפיסה  בבסיס 
ובילדים  בכלל  באדם  הטבעית-רוחנית 

בפרט:
"...אף השמש בשמים נותן לנו לקח בשאלה 
זו. בראשית האביב כשהצמחים עודם רכים 
ועדינים, איננו )חום השמש( מלהיט בם, כי 

 המשך בעמוד הבא
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את  מוציא  ואיננו  לאט  לאט,  אותם  ומאמץ  מחמם  אם 
וזרעים...וכן גם  והוציאו פרחים  גדלו  חומו המלא עד אשר 
אותו  מטפח  ואיננו  במקל,  או  באגרוף  מכה  איננו  המנגן, 
אותו  מתקין  אם  כי  נעים,  בלתי  קול  שהוציא  משום  בקור 
בסבלנות עפ"י כללים מדעיים. יחס כזה, מלא אהדה והבנה, 
דרוש גם כדי לטעת בלבות התלמידים את האהבה לתורה, 
חוסר  ואת  לקבועה  לבטלה  הנטייה  נהפוך את  כן  לא  שאם 
נתן  בתוך:  קומיניוס,  )דברי  גמורה"  לטיפשות  ההתעניינות 

מוריס/"המשמעת בבית-הספר היסודי הקדום"(.
אני מודה בזאת על מתן המלגה שתשמש לי כסיוע ללימודי 
הדוקטורט בהם התחלתי ומקווה לסיימם בהקדם,בתקווה 
אבחון   , לתיאור  בהקשר  תיעוד  היהדות  במקורות  למצוא 
וטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים בכלל ובילדים עם קשיי 
התנהגות–הסתגלות )ילדי ADD ו-ADHD( בפרט, ממצאים 
בבניית  להתנסות  ואף  בתחום  שונה  פן  להציג  לי  שיאפשרו 
שבורא  מאמינה  שאני  רוחנית,  טבעית-  טיפולית-  תכנית 
לפתיחות מצד המערכת החינוכית  יביאו  וילדים אלו  עולם 
נפש  לרווחת  בהצלחה,  וליישמה  אותה  לקבל  העכשווית 
במערכות  הפועלות"  ה"נפשות  ולרווחת  המיוסרת  הילדים 

השונות ש"שברו את הכלים ובקושי משחקים..."
מוכרת  לדרך  יוצאת  אני  המחקר,  בהצעת  שציינתי  וכפי 
שבשבילים רבים בה עדיין לא דרכתי. יתכן  ותערמנה אבני 
נגף לרגלי ויתכן והדרך תהיה פנויה בפניי, ומכך יתכן ואבחר 
תחילת  של  זה  בשלב  להן  מודעת  שאינני  עוקפות  בדרכים 
המחקר,ייתכן ואקצר את הדרך ויתכן והיא תתארך, אך פני 

מועדות קדימה בבטחה ובאמונה בדרכי.

"מי חכם  וישמר אלה? ויתבוננו חסידי ה'" )תהילים קז, מג'(
ה',  דרכי  ישרים  כי  וידעם?  נבון  אלה,  ויבין  חכם  "מי 

וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" )הושע יד, י(
בלהיות  מהזכות  תועלת  יפיק  אשר  הוא  והנבון  והחכם 
במחיצתם של ילדים אלו. אך אם יתעלם מנכונות הדברים 
שסופו  –הרי  אחרים(  )ושל  שלו  ה"אמת"  עם  וילך 

שיכשל...

*הרצאה במעמד הענקת מלגת מחקר של האגודה, עבור לימודיה לתואר 
שלישי.

 המשך מעמוד הקודם

תמר בר-טל
דוקטורנטית של אוניברסיטת ברנדיין, קליפורניה, 

ארה"ב.
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ההתיישבות הראשונה של 
חיילים משוחררים בארץ ישראל
מאת: דר' נורית רויטברג 

חפר  בעמק  הקרקע  על  עלה  אביחיל  מושב 
החזון  הגשמת  היה  ייסודו   .1932 בשנת 
ששרתו  משוחררים,  חיילים  קבוצת  של 
בגדודים העבריים בצבא הבריטי במלחמת 
העולם הראשונה. הייתה זו הפעם הראשונה 
בה חיילים יהודים שירתו בגדודים משלהם 
במסגרת צבא סדיר. מתנדבי הגדודים שאפו 
התורכים  את  לגרש  הבריטי  לצבא  לסייע 
ששלטו אז בארץ, מתוך הנחה ששלטון בריטי 
מבין  היהודי.  הישוב  לצורכי  קשוב  יהיה 
התיישבות,  גרעין  התגבש  האלה  החיילים 
ישוב  להקים  משותפת  שאיפה  שחלק 
חקלאי בארץ ישראל. כחיילים משוחררים 
אדמה  לקבל  הזכות  להם  מובטחת  הייתה 

להתיישבות מממשלת המנדט.

הגדודים העבריים בצבא 
הבריטי     

העולם  מלחמת  פרוץ  לאחר  קצר  זמן 
הארץ,  שליטי  התורכים  דרשו  הראשונה, 
תורכית  אזרחות  לקבל  מהתושבים 
שרצו  רבים  צעירים  לצבא.  ולהתגייס 
ובהם  התורכי,  בצבא  מלשרת  להימנע 
מנהיגי הישוב, גלו למצרים שהייתה תחת 
יוסף  גם  נמנו  עליהם  בריטית.  שליטה 
דוד  בגליל,  חלוץ  אז  שהיה  טרומפלדור 
לימודי  שהפסיקו  בן-צבי  ויצחק  בו-גוריון 
ז'בוטינסקי  וזאב  באיסטנבול  משפטים 

שהגיע לקהיר כעיתונאי. 
הציעו  טרומפלדור  ויוסף  ז'בוטינסקי  זאב 
עברי  גדוד  לרשותם  להעמיד  לבריטים 
שישתתף  ארץ-ישראל,  מפליטי  מאומן 
הבריטים  התורכים.  מידי  הארץ  בכיבוש 
הסכימו רק להקמת גדוד-עזר, "גדוד נהגי 
דעות  חילוקי  זה התגלעו  בשלב  הפרדות". 
התנגד  ז'בוטינסקי  זאב  המנהיגים:   בין 
לגדוד-עזר שאינו לוחם, ועזב ללונדון. דוד 

לגדוד  התנגדו  בן-צבי  ויצחק  בן-גוריון 
שאינו נשלח ארצה לסייע בכיבושה, ועזבו 
יוסף  על-ידי  אורגן  זאת,  למרות  לארה"ב. 
טרומפלדור גדוד נהגי הפרדות, שמנה כשש 
 1915 מאפריל  ופעל  איש,  וחמישים  מאות 
ועד ראשית 1916 בראשות הקולונל הבריטי 
)בתורכיה  לגליפולי  נשלח  הגדוד  פטרסון. 
שם,  שנערכה  הנפל  בהתקפת  האירופית(. 
ספגו הבריטים מפלה ואבדות קשות וסרבו 
לאחר מכן לשלב את הגדוד בצבא הבריטי.

בלונדון  לפעול  המשיך  ז'בוטינסקי  זאב 
לגיבוש מסגרת צבאית חדשה. זאת, לאור 
יהודי  בקרב  שפיעמה  ההתנדבות  רוח 
בכיבוש  לסייע  הם  גם  רצו  אשר  התפוצות 
בלונדון  הוקם  בהשתדלותו  ישראל.  ארץ 
ב-1917 הגדוד השלושים ושמונה של קלעי 
מאירופה  יהודים  מתנדבים  שקלט  המלך, 
בארצות- הפרדות.  נהגי  גדוד  ומשרידי 
בראשות  המתנדבים,  הקימו  הברית 
הגדוד  את  בן-צבי,  ויצחק  בו-גוריון  דוד 
השלושים ותשעה של קלעי המלך, בפיקודו 
של הקולונל היהודי אליעזר מרגולין. בסופו 
של דבר השתתפו הגדודים האלה במסגרת 
הצבא הבריטי בכיבוש עבר הירדן, אבל לא 
נלחמו מול התורכים לכיבוש ארץ-ישראל. 

המפקדה  הייתה  לא  המלחמה,  סיום  עם 
הבריטית מעוניינת בהמשך קיום הגדודים 
שנת  בסוף  זאת,  בכל  שוחרר.  מהם  וחלק 
1919 הוקם בארץ על-ידי הקולונל מרגולין 
להפכו  כוונה  מתוך  הארבעים,  הגדוד 
הישובים  בטחון  על  שיופקד  משמר  לחיל 
ולאחר  לכך,  הסכימו  לא  הבריטים  בארץ. 
בתל- שהיו  במאורעות  הגדוד  מעורבות 
אביב ב-1921 ללא פקודה מפורשת מהצבא, 
פוזר הגדוד והקולונל מרגולין נאלץ לגלות 
מהארץ לאוסטרליה. הוא היה מפקד נערץ, 
עצמותיו  הועלו  שנות החמישים  ובראשית 

הגדוד.  ותיקי  ביוזמת  בישראל,  לקבורה 
עבר  לרחובות,  חיפה  מנמל  ארונו  מסע 
לו כבוד  אז דרך מושב אביחיל, שם חלקו 

חבריו ומעריציו והוקמה אנדרטה לזכרו. 

שנות ההמתנה וההכנות 
להתיישבות

מנת  על  שהתארגנה  החיילים  בקבוצת 
לעלות להתיישבות חקלאית בארץ ישראל, 
היו חברים רבים ששרתו בגדוד האמריקאי. 
לאחר  לארצות-הברית  הגיע  מהם  חלק 
הגירוש מהארץ על-ידי התורכים. ממשלת 
להקמת  אדמות  להם  הציעה  אכן  המנדט 
בתל- הצפוני,  בנגב  היו  אלה  אולם  ישוב, 
אינו  שהמקום  התברר  במהרה  ערד. 
מתאים לחקלאות וקשה לאתר בו מקורות 
להתיישב  הזכות  על  ויתרה  הקבוצה  מים. 
על  ויתרה  לא  אולם  אלה,  אדמות  על 
החזון. החיילים המשוחררים חיכו למעלה 
מעשר שנים לעליה על הקרקע. היו ביניהם 
שחזרו  היו  תל-חי,  על  בהגנה  שהשתתפו 
לקבוצות  הצטרף  חלק  לארצות-הברית, 
אחרים,  מושבים  שייסדו  מתיישבים 
פרנסות אחרות,  בינתיים  והנותרים מצאו 
אף  על  העירוניים.  העיסוקים  בתחום  גם 
המשיכו  הם  נשמר,  ביניהם  הקשר  זאת, 
להיפגש  ולא זנחו את התקווה להגשים את 

חלום ההתיישבות. 
בספר יובל השבעים של מושב אביחיל שנערך 
הראשונים  מסיפורי  ובו  פורת  רות  על-ידי 
משנת  מכתב  מופיע  הוותיקים,  ומעדויות 
1929 הנמצא בארכיון הציוני המרכזי. כותב 
מהגדוד  המשוחררים  החיילים  אחד  בו 
"אחרי  בלונדון:  שנוסד  ושמונה  השלושים 
לי הממשלה  הציעה   ,1919 בשנת  השחרור 
ואשאר  שאתאזרח  בתנאי  בלונדון,  משרה 
להשתקע  היו  שאיפותי  כל  אבל  באנגליה, 
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על האדמה, וחזרתי לארץ ישראל. תקוותי 
וכנגד  עכשיו  עד  נתקיימה  לא  להתיישב 
בשותפות  ופתחתי  למסחר  נכנסתי  רצוני 

עם אחי חנות של כלים."
אדמות  גאולת  עם  הגיע  המיוחל  השינוי 
לחדרה.  נתניה  בין  הנמצא  חפר,  עמק 
משפחות  לשתי  שייכת  הייתה  הקרקע 
שומם  היה  השטח  ורב  עשירות  ערביות 
ובו דיונות חול וביצות. על חלק מהאדמות 
מאמצי  ובדואים.  ערבים  אריסים  ישבו 
פעל  במהלכן  רבות,  שנים  נמשכו  הרכישה 
הקרקעות  בגאולת  שעסק  חנקין,  יהושע 
בעלי  עם  הקשרים  ליצירת  בארץ-ישראל, 
האדמות. רק בשנת 1929, ביחד עם מנחם 
לישראל,  הקיימת  הקרן  יו"ר  אוסישקין, 
"ציוני  תרומת  במימון  הרכישה  הושלמה 
חפר,  בעמק  הראשונים  הישובים  קנדה". 
הקרקע  על  החורש,עלו  ועין  ויתקין  כפר 
הקרקע  על  עלו  אחר-כך  שנתיים  ב-1930. 
"גבעת  וביניהם  ישובים  כעשרה  עוד 
זה  היה  הגדודאים.  קבוצת  של  החיילים" 

שמו הראשון של מושב אביחיל. 
להשתדלות  ערך  היה  ההם  בימים  גם 
במוסדות הציוניים. בקונגרס הציוני בבזל 
בשנת 1931, נידונה הקצאת משבצות קרקע 
לקבוצות ולארגונים שהמתינו להתיישבות 
בארץ, ובהם ארגון החיילים המשוחררים. 
אחד מראשי הקבוצה השתתף בקונגרס זה. 
במוצאו,  אמריקאי  מהקבוצה,  אחר  חבר 
בניו- הציונית  ההנהלה  בישיבת  השתתף 

יורק בשנת 1933, אשר בה הוחלט להפנות 
תרומת כספי עיזבון לעזרה לגדודאים שעלו 

על הקרקע. 
עובדים  כמושב  נוסד  החדש  המושב 
התיישבות  האלף".  "התיישבות  במסגרת 
האלף הייתה תוכנית שחודשה בשנת 1932 
ליישב  במטרה  היהודית,  הסוכנות  על-ידי 

למושבות  בסמוך  פועלים  משפחות  כאלף 
זאת,  ההדרים.  גידול  באזור  הותיקות 
שילוב  למתיישבים  לאפשר  כוונה  מתוך 
עבודה שכירה כפועלים במושבות ביחד עם 
החקלאית  היחידה  משלהם.  משק  פיתוח 
עשר  כחמישה  עד  יחסית,  קטנה  הייתה 
דונם למשפחה. מחציתה יועדה לפרדס עצי 
הדר והשאר למגורים ולפיתוח משק פרטי. 
להתיישב,  לאפשרות  שחיכו  הקבוצות  בין 
המשוחררים  החיילים  ארגון  גם  היה 
החיילים  עובדים.  מושב  להקים  שהחליט 
המשוחררים היו כבר מבוגרים יחסית בעת 
שהפרדסים  והעריכו  הקרקע,  על  העלייה 
יהיו מקור מחיתם העיקרי, הם ניהלו משא 
והצליחו  המיישבים  המוסדות  עם  ומתן 
המטעים.  חלקת  להגדלת  אישור  לקבל 
בדיעבד, התברר ששיקול זה היה נכון אם כי 
הגדלת החלקות הקטינה את כמותן ממאה 
משפחות  ושלוש  ששים  ואחת.  לשמונים 
להתיישבות  דבר  של  בסופו  עלו  גדודאים 
וקיבלו גם סיוע לבניית בית צנוע ולנטיעת 

ההדרים. 
התיישבות  צורת  הייתה  עובדים  מושב 
חדשה באותה עת, אשר נוצרה כי לא כולם 
של  השיתופית  מהמסגרת  רצון  שבעי  היו 
שהוקם  הראשון  העובדים  מושב  הקיבוץ. 
עקרונות  הם  אלה   .1921 בשנת  נהלל  היה 
מושב העובדים: ההתיישבות היא על קרקע 
ולאשתו  לחבר  הניתנת  הלאום,  בבעלות 
גודל יחידת  בחכירה לצורך עיבוד חקלאי. 
הקרקע )הנחלה( שווה לכל משפחה, העבודה 
במשק היא עצמית, שיווק התוצרת, קניית 
במשותף.  נעשים  השירותים  ואספקת 
באגודה  החברים  כל  מאוגדים  כך  לשם 
המוסד  היא  הכללית  והאסיפה  שיתופית, 
תפקידים.  בעלי  וממנה  החלטות  המקבל 
בעזרה  המושב  חברי  מחויבים  בנוסף 

בערבות  השנים  במשך  שהתחלפה  הדדית, 
לקבוצת  התאימו  אלה  עקרונות  הדדית. 
בארץ  יש  כיום  המשוחררים.  החיילים 
למעלה ממאתיים וחמישים מושבי עובדים 

המאוגדים באמצעות תנועת המושבים.

העלייה על הקרקע והשנים 
הראשונות 

ב-17.8.32 עלתה פלוגת החלוץ להתיישבות 
מכן  לאחר  נבנה  שעליה  הכורכר  גבעת  על 
משפחות  ארבע  נציגי  הגיעו  בית-הספר. 
עם צריף מפורק והתחילו בהכשרת השטח 
הראשון  בערב  כבר  ולנטיעות.  למגורים 
הם התקבלו בשמחה על-ידי חברי המושב 
נוסד  העובד  עין  העובד.  עין  הסמוך, 
עשרה  שבע  בן  כמושב   1932 בראשית 
בפרדס  כפועלים  עבדו  שראשיהן  משפחות 
כחמש  של  שטח  היה  הגדוד  פרדס  הגדוד. 
על-ידי   1927 בשנת  שנרכש  דונם,  מאות 
הגדודים.  ממשוחררי  אמריקאים  יהודים 
לארץ  דבר  של  בסופו  הגיעו  לא  רובם 
זה.  פרדס  עבורם  עיבדו  העובד  עין  ואנשי 
המוסדות המיישבים לא רצו להכיר בישוב 
כל  ללא  אדמה  רק  להם  והקצו  קטן,  כה 
העובד  עין  התאחד  ב-1945  מימון.  אמצעי 
עם מושב אביחיל. מאוחר יותר, כהנצחה, 
נקרא שמו של אחד הרחובות "עין העובד". 
פרדס הגדוד נעקר בשנות החמישים מחוסר 
לנתניה  סופח  ושטחו  כלכלית  כדאיות 

הסמוכה. 
הקרקע  על  עלו  ומשפחותיהם  החברים 
הזמני  שנים, השם  כשלוש  בהדרגה במשך 
"אביחיל"  בשם  הוחלף  החיילים"  "גבעת 
ח.נ.  הלאומי  המשורר  של  הצעתו  לפי 

ביאליק.

 המשך בעמוד הבא
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 המשך מעמוד קודם

לא  בדרך  מתל-אביב  הגיעו  הראשונים 
דרך, גרו בצריפים ועסקו בהכשרת האדמה 
על  בפחים  הביאו  מים  הפרדסים.  לנטיעת 
גבי חמור מהישוב הסמוך עין העובד. כבר 
ב-1934 חפרו באר והניחו מערכת צינורות 
נבנתה  בכפר  גבעה  על  ולפרדסים.  לבתים 
יותר  מאוחר  מים.  בריכת  שנה  באותה 
נבנתה על גבעה מחוץ לכפר, בריכת השקיה 
לבריכת  אחר-כך  שהפכה  לפרדסים, 
לחברים  הכנסה  סיפקו  העבודות  שחייה. 
כאשר עוד לא הייתה הכנסה מהחקלאות. 
לבניה  ההלוואות  קבלת  עם  שנה,  באותה 
הובאו  הקבע.  בתי  בנית  החלה  מהסוכנות 
מתל-אביב,  מקצועיים  בנאים  שלושה 
שביחד עם קבוצת חברים בנתה את הבתים 

הראשונים. 
כחבר  יותר  מאוחר  התקבל  מהם  אחד 
במושב והפך לחקלאי. כך הצטרפו למושב 
חברים נוספים שלא היו חיילים משוחררים, 
ומאוחר יותר ניתנו מגרשים גם לבני הדור 

השני. 
בשנים הראשונות היו דרכי עפר בלבד והיו 
הולכים לנתניה הסמוכה ברגל. משם הייתה 
בתחילה  הרחוקה,  לתל-אביב  תחבורה 
הכביש  באוטובוס.  ואחר-כך  במשאית 
ב-1946-7  נסלל  לאביחיל  מנתניה  הראשון 
ב-1957.  רק  נסללו  הפנימיים  והכבישים 
המושב חובר לרשת החשמל בתחילת שנות 

החמישים. 
מבחינה  קשים  היו  הראשונים  הימים 
ביטחונית, כי הבדואים התנכלו למתיישבים 
שנת  בראשית  הראשון  הקורבן  החדשים. 
וניסה  הנקודה  על  ששמר  חבר  היה   1933
לגרש את התוקפים. במושב שררה תודעה 
התגייסו  מבניו  עשרות  גבוהה.  ביטחונית 
יהודים  )שוטרים  הנוטרים  לכוחות 
ולצבא  המנדט(  בתקופת  בארץ-ישראל 

ארבעה  השנייה.  העולם  במלחמת  הבריטי 
במלחמת  העבריים  הגדודים  מותיקי 
רבים  בשנית.  התגייסו  הראשונה,  העולם 
כאלה  והיו  ול"הגנה"  לפלמ"ח  התנדבו 
ב"הגנה".  בכירים  בתפקידים  שנשאו 
מן  חשוב  מקום  תפסו  והתרבות  החינוך 
הספר,  בית  בפיתוח  והתבטאו  ההתחלה 
הספרייה ומועדון הנוער, בחגיגות הגדולות 
שנערכו בחגים, ובקיום הרצאות ומשפטים 
ספרותיים. עם השנים התפתחו המשקים. 
הפרדסים אכן היו ענף מרכזי וריח פריחת 
שנים  במשך  המושב  את  ליווה  ההדרים 
באוניות.  לאירופה  נשלח  הפרי  רבות. 
בשנות מלחמת העולם השנייה פסק היצוא 
אולם לאחר מכן פרח הענף עד לסוף שנות 
להתמודד  היה  אפשר  כשאי  השבעים, 
אירופה.  מדרום  החדשים  המתחרים  עם 
כתוצאה מכך הצטמצמו שטחי הפרדסים. 

המתיישבים  הוא.  אף  התפתח  החי  משק 
לחלב.  ופרות  עגלות  מהסוכנות  קיבלו 
את  מובילים  היו  ועגלה  סוס  בעזרת 
המספוא לבהמות ואת כדי החלב למחלבה 
נבנו  לתנובה.  אותו  שהעבירה  המשותפת, 
יותר  הלולים הראשונים שהוחלפו מאוחר 
משותף  אספקה  מחסן  נבנה  בסוללות. 
משק  וציוד  החיים  לבעלי  מזון  שסיפק 
ומשאיות  טרקטורים  נרכשו  הצורך.  לפי 
חקלאיות,  לעבודות  ששימשו  משותפים 
ילדי  של  הספר  בית  לטיולי  וגם  להובלה 

הכפר. 

השנים המאוחרות 
העבודה  החברים,  התבגרו  השנים,  עם 
במשק החי הייתה קשה ולא תמיד מתגמלת. 
לתל-אביב,  גם  הזמן  ועם  לנתניה  הקרבה 
חוץ,  עבודות  של  רבות  אפשרויות  פתחה 
בחקלאות  העיסוק  הצעיר.  לדור  במיוחד 

לא  רובם  חדשים,  חברים  בהרבה.  פחת 
המושב  אולם  במקום,  נקלטו  חקלאים, 
שמר על המסגרת של מושב עובדים. המקום 
ואיכות החיים שבו, משכו  והמרכזי  היפה 
את הבנים להישאר לגור במקום. לכן, החל 
שיכוני  באביחיל  נוספו  השבעים  משנות 
בנים, שכללו יחידת מגורים על מגרש קטן 
בלבד. מספר התושבים עלה מחמש מאות 
בשנת 1972 ליותר מאלף בשנות האלפיים. 

סיום
ותיקי  החליטו  החמישים  שנות  בראשית 
ואתר  מוזיאון  באביחיל  להקים  הגדודים 
הכפר  העבריים.  הגדודים  לכבוד  הנצחה 
תרומות  ונאספו  אדמה  חלקת  הקצה 
מותיקי הגדוד באמריקה. בחודש מאי 1961 
בהשתתפות  הגדודים  בית  חנוכת  נערכה 
דוד בן-גוריון ראש ממשלת ישראל ויצחק 
הכניסה  ברחבת  המדינה.  נשיא  בן-צבי 
טרומפלדור  יוסף  של  פסליהם  הוצבו 
בית  נמסר   1967 בשנת  ז'בוטינסקי.  וזאב 
עלויות  בשל  צה"ל  למוזיאון  הגדודים 

האחזקה הגבוהות.
זיכרונות  רק  לא  הגדודאים חלקה  קבוצת 
ותיקי  שהוגשם.  חזון  גם  אלא  משותפים, 
החיילים המשוחררים אכן השאירו חותמת 

מיוחדת משלהם.

דר' נורית רויטברג
מנהלת  לשעבר  מידע,  בלימודי   Ph.d
כולל  הטכניון,  של  המרכזית  הספרייה 

מחשוב ספריות הטכניון.
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   בעל תואר אקדמי -כדאי שתקבל הכשרה פרקטית!

http://hutz.haifa.ac.il      : לפרטים והרשמה
04-8240398  ,04-8240440  ,04-8249111

פיתוח ארגוני 
Coaching

210 שעות

הנחיית קבוצות
120 שעות

הנחיית קבוצות בגישה פסיכואנליטית
130 שעות

ייעוץ ארגוני לבעלי תואר שני 
500 שעות

יעוץ ארגוני יישומי 
250 שעות

תקשורת ועיתונאות 
יחסי ציבור דוברות והסברה 

120 שעות
עיתונאות 
140 שעות 

עריכה וכתיבה 
עריכה לשונית 

112 שעות
כתיבה יצירתית 

100 שעות

שוק ההון 
שוק ההון ועולם המסחר בשווקים הפיננסים

ייעוץ השקעות וניהול תיקים 
מנהלי הסדרים פנסיונים

נדל"ן 
שמאות ומקרקעין 

ניהול ופיתוח מנהלים 
מבקרים פנימיים 

710 שעות

ניהול משאבי אנוש
150 שעות 

דירקטורים 
60 שעות

גישור
60 שעות 

פיתוח מנהלים 
80 שעות

ניהול שיווק פרסום ומכירות
160 שעות

אנגלית עסקית 
80 שעות 

בדיקות ואבטחת
איכות תוכנה

בשיתוף מלם תים הדרכה
כולל הכנה למבחני הסמכה בינלאומית

ISTQB 

חדש !

לימודי המשך ולימודי חוץ

את ה-                     כבר השגת,

ומה עם -                           ?        
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אז היא שלהם אלא אם נאמר אחרת –ולא 
פרופסור  מסביר  בקוראן-  אחרת  נאמר 

מוחמד.
כמזכיר  גם  המכהן  איטליה  של  האימאם 
שיך  האיטלקיים,  המוסלמים  איגוד  של 
עבדול מהדי פלאזי, כתב מאמר בכתב העת             
באמת  "מה  הכותרת  תחת    view point
אומר הקוראן ?האלוהים בירך את אברהם 
יצחק  בניו,  שני  באמצעות  כפולה  ברכה 
ישמעאל  שצאצאי  ציווה  הוא  וישמעאל. 
יגורו במדבריות ערב, וצאצאי יצחק בארץ 
כנען. הקוראן מכיר בכך שארץ ישראל היא 
מורשת של היהודים והוא אומר שלפני קץ 

הימים ישובו היהודים לארצם.
"הטענה  פלאז'י  אומר  אחר  ובמקום 
פלישה  היא  לישראל  יהודים  שהגירת 
שום  לה  אין  קולוניאליסטית,  מערבית 
המוסלמים  האסלאמית.  באמונה  בסיס 
ארץ  על  לבעלותם  לטעון  יכולים  אינם 
הקודש. כי לפי הקוראן אין בעלות אנושית 
על אדמה. אלוהים הוא הנותן את האדמה 
על  להעלות  אין  זה  בסיס  על  האדם.  לבני 
במקום  להתפלל  מיהודים  למנוע  הדעת 

הקדוש שלהם על הר הבית".
טוען  לאסלאם  פרופ'  מוחמד,  חליל  פרופ' 
על  בעלות  יש  שליהודים  קבע   "הקוראן 
ארץ הקודש. הוא ממשיך וטוען כי הטרור 
של הפלשטינים בישראל אינו ג'יהאד משום 
של  המרכזית  הטענה  אדמתם.  לא  שזו 
פרופ' מוחמד היא שארץ הקודש ) על פי רוב 
הפרשנים מדובר באזור ישראל—פלשטין ( 
הטענה  את  מבסס  הוא  ליהודים,  הוענקו 
האלוהי  הספר  עצמו-  הקוראן  על  שלו 

שאותו מקדשים המוסלמים.   

הוכחות על קיומם של 
בתי המקדש על הר הבית  

להלן כמה הוכחות: 
ד"ר שמואל ברקוביץ כותב בספרו "מה נורא 
על המקומות  כרטא(,  )הוצאת  הזה"  המקום 
מתעכב  ברקוביץ  ד"ר  בארץ.  הקדושים 
שיוזמים  הגדולה  ההכחשה  מסכת  על 
הקשור  בכל  האחרונות  בשנים  מוסלמים 
בהר  המקדש  בית  של  בעבר  קיומו  לעצם 
הדבר  היה  כך  שלא  ראיות  ומביא  הבית, 
במדריך  כי  הייתר,  בין  מציין,  הוא  בעבר. 

להר הבית שהוציאה המועצה האסלאמית 
במפורש  נכתב    1924 בשנת   העליונה 
ש"זהותו של הר הבית כאתר מקדש שלמה 

הינה מעבר לכל ספק".
של  ארוכה  רשימה  מביא  ברקוביץ  ד"ר 
הוכחות לקיומו של בית המקדש בהר הבית, 
ידועים  והפחות  המעניינים  הפריטים  בין 
יווניות  כתובות  שתי  הזאת:  ברשימה 
שער  באזור  שנמצאו  השני  הבית  מתקופת 
מעבר  נוכרים  כניסת  האוסרות  האריות, 
ומאיימת  לסורג המקיף את בית המקדש, 
"איש  לאמור:  מוות  בעונש  העבריינים  על 
נוכרי לא ייכנס לפנים מן המחיצה המקיפה 
את המקדש ולחצר המקיפה, ומי שייתפס 
נזכרות  הנ"ל  הכתובות  בנפשו"  מתחייב 
בתיאור המקדש בספרו של יוסף בן מתתיהו 

"מלחמות היהודים". 
האסלאמית  ההלכה  חכמי  גדולי 
של  אי-קדושתה  את  הדגישו  לדורותיהם 
השיעי  האימאם  למוסלמים.  ירושלים 
הנביא  מצאצאי  שהוא  אל=צדיק,  ג'עפר 
 )765 )בשנת  לקוראן  בפירושו  כותב  מוחמד, 
וזו אף  "אין קדושה לירושלים באיסלאם, 

נוגדת לאיסלאם".
הלכה  חכם   ,)1269-1328( תימייא  אבן 
"אסור  כי  כותב  חשוב,  סוני  ומשפט 
אל- והמסגד  הסלע  סביב  הקפות  לקיים 

ואסור  לידם,  קורבנות  ולשחוט  אקצא 
בירושלים  אין  כי  בתפילה,  לכיוונם  לפנות 
אלה  איסורים  על  והעובר  קדושה)חרם(, 
יש  מהאיסלאם.  בו  וחוזר  כופר  הריהו 
לבקשו לחזור בתשובה, אם יחזור מה טוב 

ולא - יש להוציאו להורג".  
לפילוסופיה  פרופ'  נוסייבה,  סרי  פרופסור 
אל-קודס  אוניברסיטת  ונשיא  אסלאמית 
מהעמדה  מתנער  הוא  בו  מאמר  כתב 
הבית.  להר  ביחס  הרשמית  הפלשטינית 
על  היהודי  בנרטיב  סייג  ללא  מכיר  הוא 
את  עליו  שעורר  מה  הבית.  והר  ירושלים 
והפחיד  הקיצוניים  המוסלמים  של  זעמם 
אותו עד כדי שירד למחתרת וסירב אפילו 

להעניק ראיון לעיתונאים.
והועיד  כנען  לארץ  קדושה  העניק  "האל 

אותה לבני ישראל " מודה נוסייבה.
המופתי,  מימי  עוד  הפלשטינית,  "ההנהגה 
ישראל  לבני  קדמו  שהפלשטינים  קובעים 

הגישה  נגד  יוצא  נוסייבה  ישראל".  בארץ 
הזאת. 

פחדו של נוסייבה מהקיצונים הפלשטינים 
פעילי  בידי  הותקף  הוא  שאו.  חשש  אינו 
חמאס באונ' ביר זית ששברו את שתי ידיו 

ועיקמו את פרצופו.   

מסקנות:
הקדושה  הארץ  את  העניק  אלוהים   .1

)ארץ ישראל( לבני ישראל
הארץ  את  קידשו  לא  המוסלמים    .2

הקדושה
היא  המוסלמים  של  הקדושה  הארץ    .3

ארץ חיג'אז
העיר  היא  המוסלמים  של  הקודש  עיר   .4

מכה
הניסיון של הפלסטינים לקדש את ארץ    .5

הקודש  הוא פוליטי ולא דתי
האסלאמיים  המוסדות  שני  בניית    .6
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העשירית.
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בו מציין את התדריך של המועצה האסלאמית   
העליונה משנת 1924 בדבר זיהויו של הר  הבית  

כאתר בו היה בעבר בית המקדש של שלמה.
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דר' יצחק גבאי
D.B.A במינהל עסקים.

הקוראן נחשב לדברי אלוהים חיים, שנמסרו 
לנביא מוחמד ע"י התגלות אלוהית, הקוראן 
האסלאם.   דת  של  הקודש  לספר  נחשב 
מחולק  והוא  )סורות(.  פרקים   114 ומכיל 
סורות מתקופת   90 ברורים:  לשני חלקים 
בסוף  המצויות  קצרות  סורות  ו-24  מכה 
מופיעות  הסורות  מדינה.  מתקופת  הספר 
לקצרה  עד  ביותר  מהארוכה  אורכן  לפי 
ביותר, פרט לסורת הפאתיחה. פרקי מכה 
ובהתלהבות  הנפש  בהתפעמות  נאמרו 
וסגנונם שירי. פרקי מדינה מכילים חוקים 

יבשים, תקנות ופקודות נמרצות.
המאפיין שאין קשר בין הסורות ולפעמים 
פי  על  אחת.  שורה  חלקי  בין  קשר  אין 
בידי  הקוראן  חובר  המוסלמית  המסורת 
אללה  והורד מן השמיים אל מוחמד קטעים, 

קטעים. באמצעות המלאך גבריאל.
למאמיניו  אללה  דברי  את  מוסר  מוחמד 
רשמו  ומאמיניו  קצרות  אמרות  בצורת 
ועל  עץ  פיסות  על  תמרים,  כפות  על  אותן 
אותם  ציטטו  או  כבשים  ועורות  עצמות 
עם  בחלקם  אומתו  הרישומים  בעל-פה. 
זיכרונותיה של עאאישה אשת מוחמד )בתו 
651 לספירה  של בקר אלצדיק(. רק בשנת 

קובצו האמרות לספר הקוראן, 
תשע עשרה שנים לאחר מות מוחמד.

הכליפה  סידר  מוחמד  מות  אחרי  למעשה. 
הקוראן,  את  הצדיק,  בקר  אבו  הראשון, 
בפי  שגורות  שהיו  נבואות  עליו  והוסיף 
עות'מאן  השלישי  הכליפה  המאמינים. 
לאיסוף  מיוחדת  ועדה  מינה  עפאן  בן 
השנויות  הגירסאות  בין  ולהכריע  הקוראן 
היד  בכתב  שנמצאו  שיבושים  במחלוקת. 
שלא  אמרות  כל  השמיט  ועות'מאן  תוקנו, 
כל  את  והשמיד  נבואה.  ערך  בהן  היה 
הספרים המשובשים שהיו בידי המאמינים. 
לעומת זאת כלל אמרות  או מסורות שעברו 
מעוזריו של מוחמד. עות'מאן בן עפאן נתן 

את הצורה הידועה של הקוראן שלפנינו.
יש להבחין בין החלק של הקוראן שנמסר 
בהיות מוחמד במכה ולחלק שנאמר בהיות 
לבני  הנוגע  בכל  מדינה,  בעיר  מוחמד 
וליהודים. בחלק של מכה מסתמך  ישראל 
מוחמד על בני ישראל ואומר לאנשי קורייש 
ולמפקפקים אחרים בדבריו: אם מקנן בלבך 
ספק בדבר כל אשר הורדנו אליך ממרומים, 
שאל את אלה הקוראים את הספר שנגלה 
לפניך )היהודים( נגלתה בפניך האמת מעם 
במפקפקים..בני  תהיה  אל  כן  על  ריבונך, 

ישראל יעידו שדברי אמת הם.

הקוראן וארץ הקודש
ולקשר  ישראל  לבני  מתייחס  הקוראן 
כדבר  הקודש  לארץ  שלהם  ההיסטורי 
המובן מאליו. במספר סורות צוין כי ארץ 

הקודש ניתנה כמושב לבני ישראל.   
ישראל  לבני  בנוגע  מהקוראן  ציטוטים 

וליהודים 
-- משה "בני עמי, היכנסו אל הארץ הקדושה 

אשר כתב לכם אלוהים" )סורה 5 פסוק 21(
-- "אחר כך הורשנו לעם המעונה את הארץ 
ונתקיימו  ומערבה,  מזרחה  את  הקדושה, 
ההבטחות של ריבונך לבני ישראל...  )סורה 

7, פסוקים 133, 136, 137(  

לבטח  ישראל  בני  את  הושבנו  כך  אחר   --
 19 )סורה  טוב"  מכל  להם  והענקנו  בארצם 

פסוק 93(

--אחרי פרעה אמרנו לבני ישראל שבו בארץ 
וכאשר תתקיים ההבטחה לאחרית הימים, 

נקבץ את פזוריכם" )סורה 17 פסוק 104(.  
ישראל,  בני  כי  צוין   105 פסוק   21 בסורה 
שעתידים  הם  הישרים",  )האל(  "עבדי 

לרשת את ארץ הקודש. 
לבטח  ישראל  בני  את  הושבנו  כך  -אחר 
בארצם והענקנו להם מכל טוב". )סורה 10, 

פסוק 93( 

דעת מלומדים ואנשי דת 
מוסלמיים ואנשים אחרים 

ביחס לארץ הקדושה
מרכז  מנהל  סוויי  אבו  מוצטפה  פרופסור 
פרופסור  גם  שהוא  האסלאמי  המחקר 
האסלאם  ולימודי  לפילוסופיה  בחוג  חבר 

באוניברסיטת אל-קודס בירושלים, טוען:
"הקוראן לא מטיף לאלימות ולהתאבדויות. 
הקוראן  יהודים.  לרצח  קריאה  בו  אין 
מדבר על ג'יהאד, אך דמות של "שהיד" לא 

מוזכרת בו."
זכות  יש  ליהודים  שרק  כתוב  בקוראן 
  5 סורה   לפי   ישראל,  ארץ  על  אלוהית 

פסוק 21.
המסקנה היא: שכל מוסלמי שאינו מקבל 
את זה הינו כופר וצפוי לעונש. דרישות של 
בניגוד  הן  הקדושה  אדמה  לגבי  מוסלמים 

לאסלאם".
עיסאווי,  מוחמד  חליל  מדברי  ציטוטים 
פרופ' לאסלאם מארה"ב ומרצה במחלקה 
 :San Diego State ללימודי דתות ב 
יש בעלות על  "הקוראן קובע  "שליהודים 

ארץ הקודש". 
אינו  בישראל  הפלסטינים  של  "הטרור 

ג'יהאד משום זו לא אדמתם"
פרופסור מוחמד ממשיך ומצטט מהקוראן 
אשר  הקדושה  הארץ  אל  בואו  "עמי, 
פן  לאחור  תסוגו  ולא  לכם  ציווה  אלוהים 
לעמו  )משה(   מוסה  הנביא  תאבדו,אומר 
בני ישראל )לפי פסוק 21 שבסורה 5(, הנקראת 
פרופסור  )תרגום  )השולחן(.  מאידה  אל 
פרופסור  זה הפסוק שלדעת  ריבלין(,  יוסף 
מוחמד מוכיח את בעלותם של בני ישראל 
תרגום  היא  "ציווה"  המילה  הארץ.  על 
למילה הערבית "כתבה". מילת ציווי חזקה 

ביותר שמובנה הוא כפייה, הוראה. 
"אם אללה כתב את ארץ הקודש ליהודים.

הקוראן וארץ הקודש

מאת: דר' יצחק גבאי 
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אז היא שלהם אלא אם נאמר אחרת –ולא 
פרופסור  מסביר  בקוראן-  אחרת  נאמר 

מוחמד.
כמזכיר  גם  המכהן  איטליה  של  האימאם 
שיך  האיטלקיים,  המוסלמים  איגוד  של 
עבדול מהדי פלאזי, כתב מאמר בכתב העת             
באמת  "מה  הכותרת  תחת    view point
אומר הקוראן ?האלוהים בירך את אברהם 
יצחק  בניו,  שני  באמצעות  כפולה  ברכה 
ישמעאל  שצאצאי  ציווה  הוא  וישמעאל. 
יגורו במדבריות ערב, וצאצאי יצחק בארץ 
כנען. הקוראן מכיר בכך שארץ ישראל היא 
מורשת של היהודים והוא אומר שלפני קץ 

הימים ישובו היהודים לארצם.
"הטענה  פלאז'י  אומר  אחר  ובמקום 
פלישה  היא  לישראל  יהודים  שהגירת 
שום  לה  אין  קולוניאליסטית,  מערבית 
המוסלמים  האסלאמית.  באמונה  בסיס 
ארץ  על  לבעלותם  לטעון  יכולים  אינם 
הקודש. כי לפי הקוראן אין בעלות אנושית 
על אדמה. אלוהים הוא הנותן את האדמה 
על  להעלות  אין  זה  בסיס  על  האדם.  לבני 
במקום  להתפלל  מיהודים  למנוע  הדעת 

הקדוש שלהם על הר הבית".
טוען  לאסלאם  פרופ'  מוחמד,  חליל  פרופ' 
על  בעלות  יש  שליהודים  קבע   "הקוראן 
ארץ הקודש. הוא ממשיך וטוען כי הטרור 
של הפלשטינים בישראל אינו ג'יהאד משום 
של  המרכזית  הטענה  אדמתם.  לא  שזו 
פרופ' מוחמד היא שארץ הקודש ) על פי רוב 
הפרשנים מדובר באזור ישראל—פלשטין ( 
הטענה  את  מבסס  הוא  ליהודים,  הוענקו 
האלוהי  הספר  עצמו-  הקוראן  על  שלו 

שאותו מקדשים המוסלמים.   

הוכחות על קיומם של 
בתי המקדש על הר הבית  

להלן כמה הוכחות: 
ד"ר שמואל ברקוביץ כותב בספרו "מה נורא 
על המקומות  כרטא(,  )הוצאת  הזה"  המקום 
מתעכב  ברקוביץ  ד"ר  בארץ.  הקדושים 
שיוזמים  הגדולה  ההכחשה  מסכת  על 
הקשור  בכל  האחרונות  בשנים  מוסלמים 
בהר  המקדש  בית  של  בעבר  קיומו  לעצם 
הדבר  היה  כך  שלא  ראיות  ומביא  הבית, 
במדריך  כי  הייתר,  בין  מציין,  הוא  בעבר. 

להר הבית שהוציאה המועצה האסלאמית 
במפורש  נכתב    1924 בשנת   העליונה 
ש"זהותו של הר הבית כאתר מקדש שלמה 

הינה מעבר לכל ספק".
של  ארוכה  רשימה  מביא  ברקוביץ  ד"ר 
הוכחות לקיומו של בית המקדש בהר הבית, 
ידועים  והפחות  המעניינים  הפריטים  בין 
יווניות  כתובות  שתי  הזאת:  ברשימה 
שער  באזור  שנמצאו  השני  הבית  מתקופת 
מעבר  נוכרים  כניסת  האוסרות  האריות, 
ומאיימת  לסורג המקיף את בית המקדש, 
"איש  לאמור:  מוות  בעונש  העבריינים  על 
נוכרי לא ייכנס לפנים מן המחיצה המקיפה 
את המקדש ולחצר המקיפה, ומי שייתפס 
נזכרות  הנ"ל  הכתובות  בנפשו"  מתחייב 
בתיאור המקדש בספרו של יוסף בן מתתיהו 

"מלחמות היהודים". 
האסלאמית  ההלכה  חכמי  גדולי 
של  אי-קדושתה  את  הדגישו  לדורותיהם 
השיעי  האימאם  למוסלמים.  ירושלים 
הנביא  מצאצאי  שהוא  אל=צדיק,  ג'עפר 
 )765 )בשנת  לקוראן  בפירושו  כותב  מוחמד, 
וזו אף  "אין קדושה לירושלים באיסלאם, 

נוגדת לאיסלאם".
הלכה  חכם   ,)1269-1328( תימייא  אבן 
"אסור  כי  כותב  חשוב,  סוני  ומשפט 
אל- והמסגד  הסלע  סביב  הקפות  לקיים 
ואסור  לידם,  קורבנות  ולשחוט  אקצא 
בירושלים  אין  כי  בתפילה,  לכיוונם  לפנות 
אלה  איסורים  על  והעובר  קדושה)חרם(, 
יש  מהאיסלאם.  בו  וחוזר  כופר  הריהו 
לבקשו לחזור בתשובה, אם יחזור מה טוב 

ולא - יש להוציאו להורג".  
לפילוסופיה  פרופ'  נוסייבה,  סרי  פרופסור 
אל-קודס  אוניברסיטת  ונשיא  אסלאמית 
מהעמדה  מתנער  הוא  בו  מאמר  כתב 
הבית.  להר  ביחס  הרשמית  הפלשטינית 
על  היהודי  בנרטיב  סייג  ללא  מכיר  הוא 
את  עליו  שעורר  מה  הבית.  והר  ירושלים 
והפחיד  הקיצוניים  המוסלמים  של  זעמם 
אותו עד כדי שירד למחתרת וסירב אפילו 

להעניק ראיון לעיתונאים.
והועיד  כנען  לארץ  קדושה  העניק  "האל 

אותה לבני ישראל " מודה נוסייבה.
המופתי,  מימי  עוד  הפלשטינית,  "ההנהגה 
ישראל  לבני  קדמו  שהפלשטינים  קובעים 

הגישה  נגד  יוצא  נוסייבה  ישראל".  בארץ 
הזאת. 

פחדו של נוסייבה מהקיצונים הפלשטינים 
פעילי  בידי  הותקף  הוא  שאו.  חשש  אינו 
חמאס באונ' ביר זית ששברו את שתי ידיו 

ועיקמו את פרצופו.   
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דר' יצחק גבאי
D.B.A במינהל עסקים.

הקוראן נחשב לדברי אלוהים חיים, שנמסרו 
לנביא מוחמד ע"י התגלות אלוהית, הקוראן 
האסלאם.   דת  של  הקודש  לספר  נחשב 
מחולק  והוא  )סורות(.  פרקים   114 ומכיל 
סורות מתקופת   90 ברורים:  לשני חלקים 
בסוף  המצויות  קצרות  סורות  ו-24  מכה 
מופיעות  הסורות  מדינה.  מתקופת  הספר 
לקצרה  עד  ביותר  מהארוכה  אורכן  לפי 
ביותר, פרט לסורת הפאתיחה. פרקי מכה 
ובהתלהבות  הנפש  בהתפעמות  נאמרו 
וסגנונם שירי. פרקי מדינה מכילים חוקים 

יבשים, תקנות ופקודות נמרצות.
המאפיין שאין קשר בין הסורות ולפעמים 
פי  על  אחת.  שורה  חלקי  בין  קשר  אין 
בידי  הקוראן  חובר  המוסלמית  המסורת 
אללה  והורד מן השמיים אל מוחמד קטעים, 

קטעים. באמצעות המלאך גבריאל.
למאמיניו  אללה  דברי  את  מוסר  מוחמד 
רשמו  ומאמיניו  קצרות  אמרות  בצורת 
ועל  עץ  פיסות  על  תמרים,  כפות  על  אותן 
אותם  ציטטו  או  כבשים  ועורות  עצמות 
עם  בחלקם  אומתו  הרישומים  בעל-פה. 
זיכרונותיה של עאאישה אשת מוחמד )בתו 
651 לספירה  של בקר אלצדיק(. רק בשנת 

קובצו האמרות לספר הקוראן, 
תשע עשרה שנים לאחר מות מוחמד.

הכליפה  סידר  מוחמד  מות  אחרי  למעשה. 
הקוראן,  את  הצדיק,  בקר  אבו  הראשון, 
בפי  שגורות  שהיו  נבואות  עליו  והוסיף 
עות'מאן  השלישי  הכליפה  המאמינים. 
לאיסוף  מיוחדת  ועדה  מינה  עפאן  בן 
השנויות  הגירסאות  בין  ולהכריע  הקוראן 
היד  בכתב  שנמצאו  שיבושים  במחלוקת. 
שלא  אמרות  כל  השמיט  ועות'מאן  תוקנו, 
כל  את  והשמיד  נבואה.  ערך  בהן  היה 
הספרים המשובשים שהיו בידי המאמינים. 
לעומת זאת כלל אמרות  או מסורות שעברו 
מעוזריו של מוחמד. עות'מאן בן עפאן נתן 

את הצורה הידועה של הקוראן שלפנינו.
יש להבחין בין החלק של הקוראן שנמסר 
בהיות מוחמד במכה ולחלק שנאמר בהיות 
לבני  הנוגע  בכל  מדינה,  בעיר  מוחמד 
וליהודים. בחלק של מכה מסתמך  ישראל 
מוחמד על בני ישראל ואומר לאנשי קורייש 
ולמפקפקים אחרים בדבריו: אם מקנן בלבך 
ספק בדבר כל אשר הורדנו אליך ממרומים, 
שאל את אלה הקוראים את הספר שנגלה 
לפניך )היהודים( נגלתה בפניך האמת מעם 
במפקפקים..בני  תהיה  אל  כן  על  ריבונך, 

ישראל יעידו שדברי אמת הם.

הקוראן וארץ הקודש
ולקשר  ישראל  לבני  מתייחס  הקוראן 
כדבר  הקודש  לארץ  שלהם  ההיסטורי 
המובן מאליו. במספר סורות צוין כי ארץ 

הקודש ניתנה כמושב לבני ישראל.   
ישראל  לבני  בנוגע  מהקוראן  ציטוטים 

וליהודים 
-- משה "בני עמי, היכנסו אל הארץ הקדושה 

אשר כתב לכם אלוהים" )סורה 5 פסוק 21(
-- "אחר כך הורשנו לעם המעונה את הארץ 
ונתקיימו  ומערבה,  מזרחה  את  הקדושה, 
ההבטחות של ריבונך לבני ישראל...  )סורה 

7, פסוקים 133, 136, 137(  

לבטח  ישראל  בני  את  הושבנו  כך  אחר   --
 19 )סורה  טוב"  מכל  להם  והענקנו  בארצם 

פסוק 93(

--אחרי פרעה אמרנו לבני ישראל שבו בארץ 
וכאשר תתקיים ההבטחה לאחרית הימים, 

נקבץ את פזוריכם" )סורה 17 פסוק 104(.  
ישראל,  בני  כי  צוין   105 פסוק   21 בסורה 
שעתידים  הם  הישרים",  )האל(  "עבדי 

לרשת את ארץ הקודש. 
לבטח  ישראל  בני  את  הושבנו  כך  -אחר 
בארצם והענקנו להם מכל טוב". )סורה 10, 

פסוק 93( 

דעת מלומדים ואנשי דת 
מוסלמיים ואנשים אחרים 

ביחס לארץ הקדושה
מרכז  מנהל  סוויי  אבו  מוצטפה  פרופסור 
פרופסור  גם  שהוא  האסלאמי  המחקר 
האסלאם  ולימודי  לפילוסופיה  בחוג  חבר 

באוניברסיטת אל-קודס בירושלים, טוען:
"הקוראן לא מטיף לאלימות ולהתאבדויות. 
הקוראן  יהודים.  לרצח  קריאה  בו  אין 
מדבר על ג'יהאד, אך דמות של "שהיד" לא 

מוזכרת בו."
זכות  יש  ליהודים  שרק  כתוב  בקוראן 
  5 סורה   לפי   ישראל,  ארץ  על  אלוהית 

פסוק 21.
המסקנה היא: שכל מוסלמי שאינו מקבל 
את זה הינו כופר וצפוי לעונש. דרישות של 
בניגוד  הן  הקדושה  אדמה  לגבי  מוסלמים 

לאסלאם".
עיסאווי,  מוחמד  חליל  מדברי  ציטוטים 
פרופ' לאסלאם מארה"ב ומרצה במחלקה 
 :San Diego State ללימודי דתות ב 
יש בעלות על  "הקוראן קובע  "שליהודים 

ארץ הקודש". 
אינו  בישראל  הפלסטינים  של  "הטרור 

ג'יהאד משום זו לא אדמתם"
פרופסור מוחמד ממשיך ומצטט מהקוראן 
אשר  הקדושה  הארץ  אל  בואו  "עמי, 
פן  לאחור  תסוגו  ולא  לכם  ציווה  אלוהים 
לעמו  )משה(   מוסה  הנביא  תאבדו,אומר 
בני ישראל )לפי פסוק 21 שבסורה 5(, הנקראת 
פרופסור  )תרגום  )השולחן(.  מאידה  אל 
פרופסור  זה הפסוק שלדעת  ריבלין(,  יוסף 
מוחמד מוכיח את בעלותם של בני ישראל 
תרגום  היא  "ציווה"  המילה  הארץ.  על 
למילה הערבית "כתבה". מילת ציווי חזקה 

ביותר שמובנה הוא כפייה, הוראה. 
"אם אללה כתב את ארץ הקודש ליהודים.

הקוראן וארץ הקודש

מאת: דר' יצחק גבאי 
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התוצאה היא כי המצב הכלכלי של המדינה 
מן  הממוצע  המצרי  של  גם  אך  המצרית 
הרחוב הורע ביחס למצב תחת שלטונו של 
מתמקדת  אינה  הבעיה  מובארכ.  חוסני 
המצרית  המדינה  הכלכלי.  במישור  רק 
ברחובות  חודשים,  שישה  זה  משותקת 
אינה  והמשטרה  מוחלטת  אנרכיה  שולטת 
המצרים  של  חייהם  נוכחות.  כל  מפגינה 
צחוק  נסבלים.  לבלתי  זו  מבחינה  הפכו 
ידה  על  התושבים  שתלונות  הוא  הגורל 
הקשה שלה משטרה התחלפו בתלונות על 
העדרם של השוטרים מן הרחובות. וכשאלו 
אינם נראים באופק מתרבות הפרות הסדר, 
ובעיקר מעשים של שוד וביזה. בנוסף, שנית, 
התקווה לחופש ולדמוקרטיה בימינו נכזבה. 
ניתן אמנם חופש הדיבור והמצרי הממוצע 
יכול לפתוח את פיו ולבקר את השלטונות 
באופן שלא יכול היה להעלות על דעתו אך 
לפני מספר חודשים. אבל התקווה למעבר 
ובכלל,  נכזבה.  דמוקרטית  למדינה  מהיר 
לבד מהנשיא מובארכ וכמה משריו נותרה 
המערכת השלטונית המצרית על כנה בלא 
המהפכה  זו  ומבחינה  ממש,  של  שינויים 
חלקית  הייתה   2011 ינואר  של  המצרית 
רבים  מכהנים  עצמה  בממשלה  בלבד. 
נאמנה  ששרתו  מובארכ  חוסני  של  משריו 
הפקידות  בקרב  המצב  וכך  ממשלו,  את 
פלא  אין  הממשלה.  משרדי  בכלל  הבכירה 
שמצרים רבים חשים כי תחת מובארכ היה 
דורשים  אחרים  ואילו  יותר,  טוב  מצבם 
את  לחלוטין  שתמוטט  מחודשת  מהפכה 

המשטר הישן ותביא לשינוי המיוחל.
אפשר אפוא לקבוע כי הסדר הישן במזרח 

וקד'אפי  מובארכ  של  משטריהם  התיכון, 
מוקדם  אך  קרס.  אחרים,  ושליטים 
יוחלף  הישן  הסדר  האם  להעריך  עדיין 
המשטרים  שמא  או  דמוקרטי  בסדר 
הדיקטטוריים של העבר יוחלפו במשטרים 
צעירים  שליטים  של  אחרים,  דיקטטורים 
ומתוחכמים יותר, אך כאלו שהמרחק בינם 
מזרח  מרחק  כמו  רחוק  הדמוקרטיה  לבין 

ממערב.
התנסה  לא  הערבי  העולם  כי  לזכור  צריך 
מעולם במשטר דמוקרטי אמיתי. הוא נעדר 
כוחות ומפלגות פוליטיות של ממש היכולות 
ולהבטיח  דמוקרטי  תהליך  בו  להתניע 
עם  מכך,  יתירה  לבוא.  לעתיד  קיומו  את 
בני  או  המצרים  אלפי  למאות  הכבוד  כל 
והביאו  הערים  כיכרות  את  שגדשו  תוניס 
לנפילת הדיקטטורים ששלטו במדינות אלו 
פניה  אלו  נשאלת השאלה האם  רמה,  ביד 
האמיתיים של מצרים או של תוניס. והאם 
לרגע  עוזבים  שאינם  אלו  אלפים  מאות 
הנישא  המחשב  את  או  הנייד  הטלפון  את 
שלהם, אכן מיצגים את עשרות המיליונים 
שסביב  העוני  וברובעי  ובכפרים  בעיירות 
התחוללה  שבהם  הגדולות  הערים  למרכזי 

המהפכה.
או  פקודה,  ביום  האם  אחרות,  ובמילים 
בבחירות דמוקרטיות אם אכן תתרחשנה, 
מנוח  חסרי  צעירים  אותם  בשלטון  יזכו 
של  לידיהם  בשל  כפרי  ייפול  זה  שמא  או 
כח  מהווים  אלו  המוסלמים.  האחים 
מכבר  זה  בשטח  המצוי  יחיד  מאורגן 
אחרי  ואוטנטית.  רחבה  מתמיכה  ונהנה 
הפשוט  לסורי  או  לתוניסאי  למצרי,  הכל 

את  ולהפנים  לקבל  יותר  קל  הרחוב  מן 
הסיסמאות האסלאמיות מאשר סיסמאות 
הערכים  מעולם  הלקוחות  דמוקרטיות 
מיעט  הוא  שאליו  המערבי  והמושגים 
להיחשף. כך, אגב, היה גורלה של המפכה 
1979 שמוטטה את שלטונו  בשנת  באיראן 
כמחאה  החלה  זו  הפרסי.  השאה  של 
חברתית נגד משטר דיקטטורי מושחת, אך 
ח'ומייני  האימאם  בידי  נחטפה  מהרה  עד 
ובעלי בריתו ואלו מיהרו להפוך את איראן 

למדינת הלכה איסלאמית.
אפוא  מצוי  התיכון  המזרח  על  הקרב 
בעיצומו. את הווקום שנוצר במדינות ערב 
מבקשים  העבר  משטרי  קריסת  בעקבות 
של  כוחות  חלקם  חדשים.  כוחות  למלא 
צעירים  ביד  המובלים  שינוי  ושל  רפורמה 
את  המייצגים  כאלו  חלקם  מנוח;  חסרי 
במצרים  הצבא  אנשי  כמו  הישן,  הסדר 
החוגים  ממתינים  בצד  אבל  ובתוניס. 
שנפלה  ההזדמנות  את  לנצל  האסלאמיים 
יהיה  שהמאבק  הוא  שברור  מה  לידיהם. 
ארוך והוא עשוי גם להיות עקוב מדם. כך 
או אחרת, המזרח התיכון אינו מזרח תיכון 
חדש כמו שנדמה לאחדים מאיתנו, והאביב 

דומה יותר ויותר לקיץ המוכר מן העבר.

פרופ' אייל זיסר
דקאן הפקולטה למדעי הרוח 

באוניברסיטת תל-אביב.

סיומו של האביב וראשיתו של הקיץ המשך מעמוד 5
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חידוש החברות לשנת 2011
דמי החבר לשנת 2011 הם בסך 373 ₪. למשלמים בהוראת קבע בבנק 
תינתן הנחה בשיעור 10%. גימלאים שאינם משתכרים ישלמו 235 ₪. 
יתקבלו  ללימודיהם,  האחרונה  בשנה  משתכרים,  שאינם  סטודנטים 

כמועמדים לחברות באגודה ללא תשלום במשך שנה קלנדרית אחת.
אפשרויות תשלום:

בהוראת קבע בבנק. א.  
ב. בכרטיס אשראי: תשלום אחד בתוספת עמלה בסך 12 ₪ לעובדים 

ו- 8 ₪ לגימלאים. 
בהמחאה אישית                             ג.  

לתשומת לב: העובדים בדירוג המח"ר אצל מעסיקים ציבוריים, עליהם 
חל הסכם השכר של המח"ר, קיבלו, במשכורות אוקטובר 2010, תשלום 

בסך 745 ₪ )פטור ממס(, עבור דמי חבר באגודות מקצועיות. 

תעודת רישום בפנקס אגודת האקדמאים
האגודה מנפיקה תעודת רישום בפנקס החברים של אגודת האקדמאים 
זכאי/ת  באגודה  חבר/ה  כל  בישראל.  והרוח  החברה  מדעי  במקצועות 

רישומו  את  המאשרת  התעודה  את  לקבל 
תמורת האקדמאים,  אגודת  בפנקס 
50 ₪. בתעודה מצוינים הפרטים הבאים: שם 
החבר/ה, מס' תעודת זהות, התואר האקדמאי, 
חבר  מספר  באגודה,  כחבר  הרישום  תאריך 
שעווה  חותמת  מוטבעת  התעודה  על  באגודה. 
בצבע אדום. התעודה יוקרתית וניתנת למסגור 
ולתליה בבית או במשרד. לקבלת התעודה יש 

לפנות למשרד הראשי של האגודה בת"א.

מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת 2012
עד  להגיש  יש   ,2012 לשנת  עידוד  ופרסי  מלגות מחקר  לקבלת  בקשות 
יש  עידוד,  למלגת מחקר/פרס  וטופס בקשה  פרטים  31.12.11. לקבלת 

לפנות למשרד הראשי של האגודה.

מבצע "חבר מביא חבר" תמורת זיכוי כספי
לאגודה.  שיצרף  חדש  חבר  כל  על  נקודות  ב-15  יזוכה  האגודה  חבר 
1 ₪. בנקודות שיצבור החבר תמורת צירוף חברים  כל נקודה שווה – 
של  השונים  באירועים  תשלום  לצורך  להשתמש  יוכל  הוא  חדשים, 

האגודה, או בדמי חבר לשנה הבאה.

אתר האינטרנט לשימוש חברי האגודה
לרשות חברי האגודה עומד אתר האינטרנט של האגודה, בו ניתן למצוא 

.www.academic.org.il .מידע מעודכן וזמין על המתרחש באגודה

חברות במועדון הצרכנות "הוט"
זכאים חברי האגודה להצטרף  פעולות הרווחה של האגודה,  במסגרת 
האקדמית  האוכלוסייה  של  הצרכנות  מועדון  "הוט",  למועדון 
במשרד  למועדון  הרשמה  טופס  לקבל  ניתן  בישראל.  והטכנולוגית 

הראשי של האגודה בתל-אביב.

"צוות מומחים" לשירות החברים
נוסף  כצעד  האגודה,  חברי  לשירות  מומחים  צוות  מפעילה  האגודה 
לשיפור השירותים שהיא מעניקה לחבריה. חברי הצוות הינם מומחים 

בתחומים שונים המעניינים את החברים. 
בהזדמנות זו אנו מבקשים מחברים נוספים המעוניינים להשתתף בצוות 

בנושאים אחרים, להודיענו על כך.
כיצד ניתן לפנות אל חברי הצוות?

שאלות ובקשות יש להפנות לצוות בכתב, באמצעות המשרד הראשי של 
האגודה בת"א, או באמצעות הפורום.

תנאי השימוש בשירותי הצוות:
השימוש בשירות הנ"ל על אחריות החבר בלבד.

השירות הינו שירות יעוץ ראשוני בלבד.
המשך הטיפול אינו באחריות האגודה.

החברים בצוות המומחים:
ד"ר אבי אביב – מומחה בתחום הפנסיה והגמלאות.

רו"ח מנחם בייגל – מומחה בניתוח השקעות, ביקורת ובקרת ענ"א.
עו"ד ירון לוינסון – מומחה בתחום הצרכנות.

עו"ד דן שלם – מומחה בתחום דיני משפחה וירושות.
גב' ליאת פרנקל – מומחית בתחום החזרי מס וכלכלת המשפחה.

ד"ר שמואל בן נפתלי – מומחה בתחום תכנון טיולים.
ובטוחי  השתלמות  קרנות  גמל,  קופות  בתחום  מומחה   – כהן  נחום 

מנהלים.
לפי מידת ההיענות יקיים כל אחד מחברי הצוות "שעת קבלה" במשרדי 
האגודה. אנו מקווים שחברי האגודה ייעזרו בשירות החדש - בהצלחה.

גיוס תרומות לקידום  מטרות האגודה
ללא  הפועל  ציבורי"  כ"מוסד  ומוכרת  כעמותה  רשומה  האגודה 
תרומות  לקבל  לה  מתאפשר  שכזאת  בתור  )מלכ"ר(.  רווח  כוונת 
מאישים וחברות. התרומות ל"מוסד ציבורי" ניתנות לניכוי ממס 

הכנסה לפי סעיף 64 )א(.
חברי האגודה מתבקשים לאתר בסביבתם אישים או חברות שיהיו 

מוכנים לתרום לקידום אחת ממטרות האגודה הבאות:
הקמת "בית האקדמאי" בישראל.  .1

עידוד המחקר וההשתלמות.  .2
פעילות חברתית בקהילה להקניית ערכי הדמוקרטיה ולקירוב   .3

לבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.
ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילויות האגודה.  .4
למדינות מדעי  לסיוע   בינלאומיות  בתכניות  השתלבויות   .5

העולם השלישי.  
הוצאה לאור של כתב עת מדעי.  .6

ארגונים  עם  האגודה  של  הבינלאומיים  הקשרים  פיתוח   .7
עמיתים בחו"ל וחילופי משלחות מקצועיות.

קיימת אפשרות לקבלת ירושות באמצעים נזילים או בנדל"ן, תוך 
הנצחת שמו של התורם, או של משפחת התורם, באחר המפעלים 
באדם  נתקלים  פעם  שלא  לציין,  ראוי  זה  בעניין  לעיל.  הנזכרים 
שאין לו יורשים חוקיים והוא מחפש מטרה ראויה, כדי להוריש 
יכולה בהחלט  וע"י כך גם להנציח את שמו. אגודתנו  את רכושו 

לספק צורך אנושי זה.
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הוגדלו הסובסידיות למשתתפים 
באירועי האגודה

     
הנהלת האגודה, בישיבתה מיום 23 במאי 2011, החליטה על הגדלת 
בתשלום  הכרוכים  האגודה,  באירועי  למשתתפים  הסובסידיות 

דמי השתתפות.
רבים לקחת חלק  להמריץ חברים  במגמה  נתקבלה  זאת  החלטה 

פעיל בפעולות הרבות והמגוונות של האגודה.
הסובסידיות הוגדלו כדלקמן:

בסך  סבסוד  האגודה–  של  ארצי  מקצועי  בסמינר  השתתפות   

300 ₪ במקום 200 ₪.
פעולות בתשלום )סיורים מקצועיים, פעולות תרבות והעשרה(   

- 50% במקום 35%.
יגדל  האגודה  לפעולות  הסבסוד  הגדלת  שבעקבות  מקווים  אנו 

מספר המשתתפים באירועים באופן משמעותי. 

צבירת זכויות לחברים שלא 
השתתפו בפעולות

השתתפו  שלא  חברות,  שנות  שלוש  לאחר  האגודה,  חברי    .1
בפעולות האגודה )הכרוכות בתשלום( בשנת 2009,צברו זיכוי 
בסך 100 ₪ לניצול בשנת 2010. אם הם לא השתתפו בפעולות 
האגודה )הכרוכות בתשלום( גם בשנת 2010, צברו  זיכוי נוסף 

בסך 100 ₪ לניצול בשנת 2011. תקרת הצבירה עד 200 ₪.
החל משנת 2011  זכות הצבירה הוגדלה ל- 150 ₪ לשנה, עד    .2

תקרת צבירה בסך 300 ₪ לשנתיים רצופות.
הנהלת האגודה קיבלה החלטה זאת, כדי לפצות במידה מסוימת  
את חבריה הוותיקים, שלא השתתפו בפעילויות הכרוכות בתשלום 

במשך שנה, או שנתיים רצופות.

זכייה בטלוויזיה "42 
בהגרלה השנתית

השנה  בראשית  השנתיים  החבר  דמי  תשלום  את  לעודד  כדי 
בין  ערך  יקר  שי  הגרלת  שנה  בכל  מקיימת  האגודה  הקלנדרית, 
החברים המשלמים את דמי החבר עד 15 בינואר.  השנה הוחלט 

להעניק לזוכה בהגרלה טלוויזיה "LCD  42, מתוצרת טושיבה.
בהגרלה שהתקיימה במסיבת פורים, ביום 19 במרס 2011, זכתה 
הוזמנה  היא  האווירית.  התעשייה  מחטיבת  קצל  רויטל  גב'  בשי 
הטלוויזיה  את  וקיבלה  בתל-אביב  האגודה  של  הראשי  למשרד 

מידי יו"ר האגודה, מרדכי גני, שברך אותה על הזכייה.

יו"ר האגודה מעניק את הטלוויזיה לרויטל קצל

משתתפי האסיפה הכללית השנתית ביום 23.5.2011
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קיצור קורות חיים
 1945 בשנת  נולדה 

בפתח-תקווה.
תואר   -   1995
בפקולטה  ראשון 
ההתנהגות  למדעי 
בן  באוניברסיטת 

גוריון בנגב.
שני  תואר   -  2006
לחינוך  בפקולטה 

באוניברסיטת  
המבסייד לונדון  )שלוחת אילת(.

- תואר שני בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת   2006
בן גוריון בנגב.

ברנדיין,  באוניברסיטת  שלישי  לתואר  לימודים   -  2011
קליפורניה, ארה"ב.

במשרד  טיפולית  וכמורה  כגננת  שנים   18 במשך  עבדה 
החינוך, במסגרת החינוך המיוחד, עם ילדים בעלי צרכים 

מיוחדים, כולל פיגור.
בקליניקה  נטרופטי  רפלקסולוגי,  בטיפול  עוסקת  כיום 

פרטית.
מתגוררת באילת, אלמנה + 5 ילדים נשואים + 18 נכדים 

)וכן ירבו(.
פרופ' אייל זיסר,  הוועדה למלגות מחקר, בראשותו של 
שלישי  לתואר  לימודים  עבור  המלגה  בבקשת  דנה 
עבודה  "גישות  בנושא:   Bernadean באוניברסיטת  
פי  ועל  ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתקופת חז"ל  עם 
הרמב"ם הניתנות ליישום בתקופתנו". הוועדה התרשמה 
בחברה  מדובר  כי  בר-טל  הגב'  החיים שהגישה  מקורות 
מסורה, ששמה לה כיעד להעשיר ולהעמיק את השכלתה 

בעל חשיבות חברתית ממדרגה ראשונה.  עיסוק  בתחום 
והתרומה החברתית  הדעת  ולהעשרת  ללימוד  המסירות 

שבצידה הן מרגשות וראויות להערכה ועידוד.
ויו"ר הוועדה למלגות מחקר,  גני,  מרדכי  יו"ר האגודה, 
תמר בר-טל. הם איחלו  פרופ' אייל זיסר, ברכו את גב' 
לה הצלחה והנאה בהתמודדות עם האתגר הניצב לפניה, 
למצוא במקורות היהדות מידע בעל ערך לטיפול בילדים 

עם צרכים מיוחדים והמשך פעילות פורה ומוצלחת.

ראה את הרצאתה על נושא המחקר בעמוד 10

הענקת מלגת מחקר
לשנת 2011

באסיפה הכללית השנתית של האגודה, שהתקיימה ביום 23 במאי 2011,
הוענקה מלגת מחקר לחברת האגודה, גב' תמר בר-טל.

יו"ר הוועדה למלגות מחקר, פרופ' אייל זיסר )עומד( ויו"ר האגודה, 
מרדכי גני, בטקס הענקת מלגות.
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     66 אירועים של האגודה 

התקיימו מתחילת השנה
של  אירועים   66 התקיימו  ספטמבר  חודש  עד   2011 שנת  מתחילת 
האגודה, בהשתתפות אלפי חברים שנהנו מחוויות מרגשות ומלהיבות.

ואלה האירועים:
7  סמינרים מקצועיים.  

7 מפגשים של "במת האקדמאי" – מוקד לדיון בענייני המדינה,   

החברה והמדע.
5  הרצאות בשיתוף חוג ידידי האוניברסיטה הפתוחה.  

7  הרצאות, בשיתוף מכון ברודט.  

1  הרצאה, בשיתוף חטיבת האקדמאים בהסתדרות הגימלאים.  

בהסתדרות  האקדמאים  חטיבת  בשיתוף  מקצועיים,  סיורים   9  

הגימלאים.
11  ערבי תרבות והעשרה.  

1   מסיבת פורים במועדון פאנץ ליין.  

בהסתדרות  האקדמאים  חטיבת  בשיתוף  בארץ,  נופשונים   10  

הגימלאים.
בהסתדרות  האקדמאים  חטיבת  בשיתוף  בחו"ל,  טיולים   8  

הגימלאים.

הסכם לשיתוף פעולה 
עם מכללת הכרמל 

בפגישה חשובה שהתקיימה במכללת הכרמל בדלית אל כרמל ביום 
25 ביולי 2011, הושג הסכם לשיתוף פעולה בין האגודה ובין המכללה.
נשיא  אכרם,  חסון  דר'   - הכרמל  מכללת  מטעם  בפגישה  השתתפו 
המכללה, ד"ר יצחק רויזמן, אחראי לנושא המחקרים במכללה, פרחן 
חבוס, מנהל המכללה להכשרה מקצועית, רוני חסון, מנהל המכללה. 
מטעם האגודה – יו"ר האגודה, מרדכי גני, אב בית הדין של האגודה, 

דר' מנשה רוזנפלד.
יו"ר האגודה הציג בפני המשתתפים מידע מפורט על מטרות האגודה, 
וזכויות חבריה. בהמשך הוא הציע שיתוף פעולה בין שני  פעולותיה 
המכללה  בוגרי  מקרב  לאגודה  חדשים  חברים  צירוף  ע"י  הגופים, 
האקדמאים והסטודנטים בשנה האחרונה ללימודיהם. דר' רוזנפלד 
להשתייך  הדרוזים  האקדמאים  לציבור  שיש  החשיבות  את  הדגיש 

לגוף אקדמאי גדול ויוקרתי כמו האגודה.
 – כ  מתוכה  שהוציאה  המכללה,  הישגי  את  הציג  המכללה  נשיא 
5000 בוגרים בעלי תארים אקדמאים בכל הרמות, שלמדו במכללה 
בשלוחות של כמה אוניברסיטאות באירופה. הוא קיבל בברכה את 
ההצעה לשיתוף פעולה עם האגודה ואמר שהמכללה תסייע לאגודה 
לצרף אליה חברים רבים מקרב בוגריה. למימוש שיתוף הפעולה הוא 
הצהיר חגיגית, שלמחרת בבוקר יציב מזכירה ע"ח המכללה, שתעסוק 

אך ורק בצירוף חברים לאגודה בצורה מסודרת ושיטתית.
המשתתפים בפגישה ברכו על הסיכום המוצלח של הפגישה והתייצבו 

לצילום משותף למזכרת מאירוע מכונן זה.

מימין לשמאל: רוני חסון, ד"ר יצחק רויזמן, מרדכי גני, דר' חסון אכרם, משתתפי "במת האקדמאי" בחיפה
פרחן חבוס, דר' מנשה רוזנפלד
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בנושא:  בברצלונה  המקצועי  בסמינר  השתתפו  ואישה  איש   152
חדשנות ויצירתיות, שנערך ע"י חטיבת התעשייה האווירית באגודה, 

מתוכם 135 חברי אגודה.
גולת  את  ומהווה   ,3  –  7.7.2011 התאריכים  בין  התקיים  הסמינר 
הכותרת של פעילות החטיבה השנה. הסמינר נפתח בסיור לילי מיד 
בנושא:  סיור  נערך  למחרת  כבר  לברצלונה.  הקבוצה  של  הגיעה  עם 
בו  גואל  בפארק  המשתתפים  ביקרו  בו  בעיר",  בנייה  "טכנולוגיות 
ביקרו  שלו.  הטבע  לאהבת  דרור  גאודי,  המפורסם  האדריכל  קרא 
בכנסיית "סאגרדה  פאמילייה", הקתדרלה הבלתי גמורה של גאודי 
וקאסה  מילה  בקאסה  צפו  האדריכליות.  שביצירותיו  ומהחשובות 
בטיו מעבודותיו המפורסמות של גאודי. סיירו ברובע הגותי וראו את 
חומה,  כיכר  העתיקות,  הסמטאות  הרובע,  של  הקסומות  הכיכרות 
של  מורשת  המשמר  היהודי  הרובע  הממשלה,  בית  העיריה,  בית  
מאות שנים. סיירו בשדרות הרמבלס התוססות והומה האדם ובשוק 

הבוקריה הססגוני.
חלוקת  עפ"י  לסיור  יצאה  אוטובוסים  לשלושה  שנחלקה  הקבוצה 
שעות מתוזמנת למפעל המכוניות "סיאט" ול"קאמפ נאו", האיצטדיון 
במפעל  הסיור  -ברצלונה.  אירופה  ואלופת  הפאר  קבוצת  של  הנהדר 
"סיאט" היה מרשים באיכותו, שם התרשמו המשתתפים מנפלאות 
הטכנולוגיה והקדמה. הם צפו "בשידור חי של לידת מכונית", החל 
נעשה  והכל  אדם  יד  מגע  כמעט  אין  בו  הראשון,  ההרכבה  משלב 

באמצעות רובוטים ומחשבים, עד ליציאת המכונית מקו הייצור.
בעיר  סיירו  חירונה.  הקבלה  בעיר  הקבוצה  ביקרה  הסמינר  במהלך 
העתיקה בין הסמטאות הצרות, בעלות האווירה הקסומה וראו את 
של  ברחובותיו  הלכו  שבמקום.  המרשימה  הקתדרלה  את  החומות, 
ה  במאה  הרמב"ן  בתקופת  תפארתו  לשיא  שהגיע   היהודי,  הרובע 
13- וביקרו במוזיאון היהודי שבמקום. משם המשיכו לעיר פיגראס 

שהתפרסמה הודות למוזיאון דאלי. ערכו ביקור בתיאטרון - מוזיאון 
דאלי המיוחד והמוזר, והתרשמו מעבודותיו המופלאות והייחודיות 

של אומן הסוריאליזם סלבאדור דאלי.
חטיבת  יו"ר  סער,  אלי  של  בהרצאה  נפתח  בסמינר  האחרון  היום 
האקדמאים בתע"א וסגן יו"ר האגודה. הוא סקר בפני המשתתפים 
ובאגודת  המח"ר  בהסתדרות  בתע"א,  המח"ר  בסקטור  הנעשה  את 
תופעת  ב"מונסראט",  הקבוצה  ביקרה  היום  בהמשך  האקדמאים. 
טבע יחודית.  "הר שיני המסור" המתנשא לגובה 1236 מטר, מורכב   
מעמודי סלע בעלי תצורות מוזרות שעיצבו הרוח והגשם. על צלע ההר, 
ביותר  החשובים  הדת  ממרכזי  אחד  עתיק,  בנדיקטי  מנזר  מזדקר 

בקטלוניה, מוקד עליה לרגל בשל פסל העץ של המדונה השחורה.    
בשיחת המשוב  הביעו רבים מהמשתתפים את שביעות רצונם המלאה 
מהמדריכים  המעניינים,  ומהתכנים  המופתי  מהארגון  מהסמינר, 

סמינר מקצועי של חטיבת התע"א בברצלונה

חברי הנהלת חטיבת התע"א בברצלונה משתתפי הסמינר בברצלונה בפארק גואל

בשולחן הנשיאות של הסמינר בברצלונה חברי הנהלת החטיבה יושבים 
מימין לשמאל: עוזי סרי, אלי סער -יו"ר, שלמה שני.
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המעולים ומחברת "ארקיע". הודו בחום רב  ובהערכה גדולה לפועלם 
של המארגנים חברי הנהלת האגודה אלי סער, עוזי סרי ושלמה שני. 

כאשר עיניהם נשואות כבר לסמינר בשנה הבאה. 

לא  בסמינר,  המשתתפות  אחת  גילה,  של  שמזוודתה  העובדה  גם  
נמצאה בנחיתה בברצלונה, והוחזרה לה רק אחר יומיים, לא הצליחה 

לקלקל את הרושם הנהדר שהסמינר הותיר על המשתתפים בו. 

10.6.2011
לכבוד                                                                                                  

מר מרדכי גני
יו"ר אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח

הנדון: סמינר "חדשנות ויצירתיות" בברצלונה - 
הבעת הערכה

כאחד שמלווה מקרוב את פעילויות חטיבת התע"א באגודה, 

בדרך  ומתבצעות  נערכות  להעיד שפעילויות אלה  יכול  אני 

כלל ללא דופי. 

יחד עם זאת, הסמינר המקצועי לאקדמאים בו השתתפתי 

בברצלונה,  עתה  זה  שהסתיים  ויצירתיות"  -"חדשנות 

גדולה   די  קבוצה  של  הובלה  שכן  במיוחד.  דופן  יוצא  היה 

בחו"ל ראויה לציון ולשבח במיוחד. ניכר היה שבסמינר זה 

הושקעו  מחשבה  רבה והתוצאות באו לידי ביטוי, בכל שלבי 

ובעמידה  בשדה התעופה  הן מהבחינה הארגונית  הסמינר, 

השונות  ובמטרות  בסיורים  בהרצאות,  והן  הזמנים  בלוח 

שהסמינר הציב לעצמו. 

ביטוי,  לידי  שבאה  זו  רצון  ששביעות  לכל,  ברור  מכאן 

בשיחת הסיכום של כל המשתתפים כאחד,  שיקפה בודאי 

להודות  לנכון  כך מצאתי  על  לעיל.  וללא ספק את האמור 

לך מקרב לב ומכל הלב ובאמצעותך כמובן גם לאלי סער, 

יו"ר החטיבה וסגן יו"ר האגודה וכמובן גם לחברי הנהלת 

המבורכות   פעילותם  על  שני,   ושלמה  סרי  עוזי  החטיבה, 

והמועילות לרווחת העובדים ובני המשפחה.

             ישר כוח ובברכה
            חזי כהן

לאלי סער,

יו"ר חטיבת התע"א

ברצוני להודות על הארגון ולשבח את העושים במלאכה.
הראשונה  הפעם  לא  שזו  למרות  מקסים,  היה  הסמינר 
שביקרתי בברצלונה, למדתי דברים וחדשים ומעניינים על 

העיר. המדריך לירון היה פשוט מקסים.
ביופיים.  ומדהימים  היו מעניינים  ביקרנו  האתרים שבהם 
המלון היה מצוין ובמיקום מעולה. לא היו תקלות, האווירה 

הייתה נעימה וחברית והכול פשוט עבד.
אין לי ספק שהושקעה המון עבודת הכנה כדי להפיק סמינר 

שכזה ועל כך תודתי לך ולחברי הוועד.

             יישר כוח
             אתי לזרוביץ

לאלי סער,

יו"ר חטיבת התע"א

ברצוני להודות לך על סמינר מוצלח ומושקע. ההנאה הייתה 
מושלמת. 

אפילו הביקור בסיאט היה מרתק. 
ההדרכה הייתהמצוינת ובטוב טעם. 

יישר כח גדול.
שיהיה לך כח למשוך בהגה עוד שנים רבות, תודה לך ולחברי 

הנהלת החטיבה, עוזי ושלמה, על הפעילות הנפלאה. 

             בברכה
             אפרת גלבוע

כתב: אלי סער
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זרקור
על חברי האגודה ופועלם

במסגרת מדור זה מופנה זרקור על מפעל חיים, תפקיד,  או מעשה, 
של חברי האגודה בתחומים שונים של עשייה ופעילות

רו"ח דוד מרמונצ'יק

 .1935 בשנת  בתל-אביב  נולד 
משפחתו הענפה והמושרשת בארץ 
של  ה-20  בשנות  מפולין  עלתה 
בנוה  והתגוררה  הקודמת  המאה 

שלום בתל-אביב.
ותיכון  דתי  יסודי  בי"ס  סיים 
שרת  מונטפיורי.  טכני  ראלי- 
בין  הביטחון,  ובמערכת  בצה"ל 

השאר כקצין קישור לאו"ם.
במינהל  שני  ותואר  וחשבונאות  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל 

עסקים וראיית חשבון. 
מילא תפקיד בכיר ביחידת מבקר עיריית תל-אביב-יפו. בתום 
חולים מכבי. לאחר מכן  קופת  עבד כמבקר  בעירייה  שירותו 
שרת במשך 23 שנים כמבקר הכנסת, בתקופת כהונתם של 9 
בורג  באברהם  וכלה  ז"ל  ישעיהו  מישראל  החל  ראש,  יושבי 

יבדל"א. זכה לשבחים רבים בתקופה ארוכה  זאת.

האקדמאים  לאגודת  המניין  מן  כחבר  הצטרף   1979 בשנת 
האקדמאים  ועד  כיו"ר  כיהן  בישראל.  והרוח  החברה  למדעי 
בעיריית תל-אביב-יפו, חבר מרכז הסתדרות המח"ר, גזבר בני 
כיו"ר  בהתנדבות  מכהן  האחרונות  השנים  בשבע  ועוד.  ברית 
את  יזם  תל-אביב-יפו.  עיריית  עובדי  בארגון  הביקורת  ועדת 

הקמת העמותה לקידום חברתי.
של  הביקורת  ועדת  כיו"ר  כיהן   2000 שנת  עד   1984 משנת 
אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח. בתפקידו זה ליווה 
את הנהלת האגודה במסירות, במקצועיות וביסודיות, שנתנו 
היום. ועד  מאז  האגודה  של  התקין  בניהול  אותותיהם   את 
משנת 2002 מכהן כמפרק עמותת "בית האקדמאי" ואחראי 

להעברה מסודרת של הבית לבעלות האגודה.
ד"ר  ליאת,  הבכורה  בתו  לתפארת.  משפחה  להקים  זכה 
לביוכימיה וחוקרת תרופות. בנו מרדכי, רוקח בעל תואר שני 
האהובה,  רעייתו   פטירת  לאחר  בריאות.  מערכות  במינהל 
פנינה מרמונצ'יק  ז"ל, נישא לד"ר מרגלית הורברט, המלווה 

אותו לאורך כל הדרך ומוכרת כשיאנית הגיור.
דוד איש נעים הליכות וזוכה להערכה והוקרה רבה.

לקראת ראש השנה תשע"ב
שלוחה ברכתנו החמה 

לנשיא המדינה, חברי הכנסת, 
חברי הממשלה, חברי האגודה וב"ב ולכל בית ישראל.

איחולינו לשנה טובה ומבורכת, 
שנה של אחדות וסולידריות חברתית,

שגשוג כלכלי, בניין ויצירה, 
שלום וביטחון.

מרדכי גני, יו"ר האגודה, 
חברי ההנהלה והעובדים
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אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל נוסדה 
כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי המקצועות   1956 בשנת 
בתחום מדעי החברה והרוח. היא עונה לצרכים אקדמיים 
וחברתיים, כמפורט להלן ומאופיינת בקהילה האקדמית 
כארגון וולנטרי איכותי, הנהנה מיוקרה מקצועית וחברתית.

בפעילות הענפה והמגוונת של האגודה היא משקיעה את מלוא 
המאמצים והאמצעים, כדי להעניק לחבריה תמורה מלאה ומשמעותית, הרגשת 
שותפות והנאה, תוך מתן אפשרויות רבות ליצירת קשרים מקצועיים וחברתיים 
עם עמיתים במגוון מקצועות המח"ר. השתייכות לאגודת האקדמאים מעניקה 

יתרון מיוחד ומאפשרת לחבריה לשמש" כתובת "מקצועית וחברתית.

מטרות האגודה
העלאת הרמה האקדמית והמקצועית של ציבור האקדמאים במדעי החברה    

והרוח בישראל.
עידוד המחקר העיוני והמעשי בתחום מדעי החברה והרוח.   

טיפוח קשרים עם אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות מחקר בארץ ובעולם.   
טיפול ברישוי מקצועות מדעי החברה והרוח.   

מעורבות פעילה בענייני המדינה, החברה והמדע בישראל.   
הקמה והפעלה של מרכז בינלאומי לחינוך לדמוקרטיה ולשוויון.   

סיוע לקליטה חברתית של עולים אקדמאים.   
קיום פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית.   

פעולות האגודה
מחקר  מלגות  הענקת  באמצעות  מדעי,  ומחקר  אקדמית  השתלמות  עידוד    
ופרסי עידוד )ללומדים לתואר Ph.D, למסיימי תואר M.A בהצטיינות  יתרה, 

למחברי ספרים, מחקרים ופרסומים מדעיים(.
ע"י  יזומים  לביצוע מחקרים  והשגת אמצעים כספיים  הקמת קרנות מחקר    
העמותה.עריכת קורסים, סימפוזיונים, חוגי השתלמות, סמינרים, ימי עיון, 

סיורים  מקצועיים וכיו"ב. 
קיום כנסים ארציים וסימפוזיונים בינלאומיים, בשיתוף מוסדות ועמיתים,    

בארץ ובחו"ל.
ייצוג האקדמאים במדעי החברה והרוח במישור האקדמי בארץ ובעולם.   

קיום "במת האקדמאי" – מוקד לדיונים בענייני המדינה, החברה והמדע.   
קיום קשרים בינלאומיים וחילופי משלחות מקצועיות.     

קיום חוג מנהלים בכירים וחוגים מקצועיים אחרים.   
ולקירוב  והשוויון  הדמוקרטיה  ערכי  להקניית  קהילתית  חינוכית  פעילות    

הלבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.
ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילות העמותה.   

הוצאה לאור של כתב עת מדעי ופרסומים מקצועיים.   
פעולות תרבות והעשרה.   

האקדמית  האוכלוסייה  של  הצרכנות  מועדון  "הוט",  במועדון  חברות    
והטכנולוגית בישראל.

 
חברות באגודה

ובחו"ל,  בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בארץ  זכאים להתקבל כחברים באגודה 
תעודות  ובעלי  ומעלה  ראשון  אקדמי  תואר  בעלי  והרוח,  החברה  מדעי  בתחום 

מטעם מוסדות, שהוכרו ע"י הנהלת העמותה.

אגודת האקדמאים
למדעי החברה והרוח

ISRAEL ASSOCIATION
OF GRADUATES IN

THE SOCIAL SCIENCES
& HOMANITIES

נושאי תפקידים באגודההאגודה

נשיאות כבוד
פרופ' יעקב פרנקל - נשיא

דב בן- מאיר

פרופ' אבישי ברוורמן

ראובן גולדברג

פרופ' משה מנדלבום

עו"ד משה ל. מרון

פרופ' אברהם פרידמן

פרופ' אפרים צדקה

יו"ר האגודה
מרדכי גני

סגן יו"ר האגודה
אלי סער, יו"ר חטיבת התעשייה האווירית

יושבי ראש המחוזות
דר' אבי אביב, יו"ר מחוז תל אביב והמרכז

אריה ונגרקו, יו"ר מחוז חיפה והצפון 

אפי להב, יו"ר מחוז ירושלים

עו"ד מיכה לנקרי, יו"ר מחוז הדרום

גזבר האגודה
רו"ח יהודה וידן

יו"ר ועדת המלגות
פרופ' אייל זיסר

יו"ר ועדת הביקורת
איגנציו גולדפרב

אב בית-הדין
דר' מנשה רוזנפלד

חברי ההנהלה הארצית
איווניר,  שי  אידלמן,  צבי  אביעד,  אוריאל 

חנה בן חורין, מאיר דגן, אבנר דהרי, שלום 

הרשקו, חזי כהן, אליהו מור-יוסף, עוזיאל 

סרי, שלום קוטלר, זהבה שוטן, שלמה שני, 

שלמה קלדרון.
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רוצים
תואר ישראלי

בעל שם עולמי?
בואו ללמוד 

באוניברסיטה
העברית בירושלים 
אחת מ-100 האוניברסיטאות

 הטובות בעולם
באוניברסיטה העברית: 

• תכניות מיוחדות ומגוונות
• תואר דו חוגי בשילובים אטרקטיביים 

• תכניות למצטיינים ומסלולים ייחודיים 
• פרסים ומלגות כולל מענק מעונות ייחודי  

   ומלגת "קרן השפע" בסך 7,000 $ 

נמשכת ההרשמה לכל התארים 
לשנת הלימודים תשע"ב (2011–2012) 

info.huji.ac.il :פרטים נוספים באתר

או במוקד מידע: 02-5882882 

עקבו אחרינו: 
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