מערך הדרכה והצעות לפעולה
בתנועות נוער
מאת מיכל אפרתי

המערכים נוסחו בלשון זכר ,אך מכוונים לגברים ולנשים כאחד

מטרות:
 .אהחניכים יכירו את הגישות השונות הקיימות ביחס לעולם החול וידונו בהן.
 .ב(הכרת המושג 'דרך ארץ' .הפעולה ניתנת להיעשות גם ללא חלק זה ,לפי שיקול
המדריך).

ציוד:
תפאורה  -כיסאות מסודרים במעגל .על אחד הקירות לוח עם טבלה ,שעל עמודה אחת שלה
כתוב 'קודש' ועל העמודה השנייה כתוב 'חול'.
עזרים  -כרטיסיות 'טאבו' עם מושגים (נספח  ,)1דפי/כרטיסי מקורות (נספח ( .)2שלט עם
המילים 'דרך ארץ').

מהלך הפעולה:
שלב א'
כל חניך מקבל כרטיס/ים של המשחק 'טאבו' (נספח  .)1המשימה המוטלת עליו היא לגרום
לחברי הקבוצה לזהות ,בזמן הקצר ביותר ,את המושג הרשום בכרטיס ,מבלי להשתמש במילים
הכתובות על הכרטיס וקשורות לאותו מושג .את המשחק ניתן לשחק כתחרות בין שתי קבוצות.
במשחק מופיעים מושגים הקשורים באופן מובהק לעולם הדתי (שמירת שבת ,לימוד תורה,
הכנסת אורחים ,נטילת לולב ועוד) ,ומושגים שאינם קשורים בהכרח לעולם הדתי (דמוקרטיה,
חוג בלט ,להכין שיעורי בית ,לאכול ועוד).
כאשר חברי הקבוצה מזהים את המושג ,עליהם להחליט האם הוא שייך למשבצת של 'קודש' או
'חול' ,ולהדביק את הכרטיס במקום המתאים בטבלה.

שלב ב'
שואלים את החניכים לפי מה הם חילקו את המושגים .לשאול אותם האם ניתן לחלק את המושגים
בצורה אחרת ,ולתת הגדרה שונה למושגים הכלולים בכל כותרת.

לאחר הלימוד בקבוצות ,מתאספים חזרה לקבוצה אחת ,וכל קבוצת לימוד מציגה
את הגישה שלמדה .אפשר לעשות זאת בצורה של קמפיין בחירות :על כל קבוצה
ליצור פרסומת ,שיר ,סיסמה או שלט המציג את הגישה שלמדה ,ולשכנע את
הקבוצות האחרות בצדקתה.

סיכום:
המדריך מסכם את הדעות השונות שעלו (כדאי לכתוב את הגישות השונות על לוח
מחיק).
הגישה השוללת  -יש בעולם קודש וחול .אנו ,היהודים ,צריכים להתעסק בקודש
ובקודש בלבד .בכך מתבטאת עבודת ה' שלנו .עולם החול הוא עולם של פיתויים
ומכשולים (הקיצוניים יאמרו שזה אפילו 'עבודה זרה') העלולים להפיל אותנו ולהסיט
אותנו מן הדרך הישרה ,ויש להיזהר מכל דבר שאינו קשור לקודש ונובע מהתורה,
ולהינזר ממנו .בכלל זה ,כל הרעיונות ,האידיאולוגיות והפיתוחים שהם פרי הגות
אנושית ולא אלוהית .אם ניתן ,יש להימנע גם כמה שיותר מעבודה.
הגישה הניטראלית  -יש בעולם קודש וחול .אנו ,היהודים ,מצווים לעסוק בקודש,
בתורה ובמצוות .העיסוק בענייני החול אינו מצווה ,אך גם לא איסור .יש בעולם החול
יופי בפני עצמו ,אך יש להיזהר שהעיסוק בו לא יבוא על חשבון העיסוק בתורה
ובעבודת ה'.
גישת ה'רקחות והטבחות' -אנו צריכים להשקיע בקודש ובתורת ה' .מתוך כך,
יש חשיבות גדולה לעיסוק גם בעולם החול כבנייה ושכלול התנאים שיאפשרו לנו
לגשת לעיסוק בקודש בצורה יותר טובה .ענייני החול הם בעצם המשרתים והעוזרים
של עולם התורה (או בלשון הרמב"ם ורבים אחרים  -ה'רקחות והטבחות' ל'איילת
האהבים ואשת הנעורים') .כאשר האמצעים הטכנולוגיים מפותחים יותר ,יש יותר זמן
לשבת ולעסוק בתורה .כאשר המדינות מתוקנות ומסודרות ,יש יותר אפשרות ופניות
לעסוק בקרבת אלוהים .ענייני עולם החול נצרכים וחיוביים רק במידה והם מביאים
תועלת לעולם הרוחני והדתי .בפני עצמם ,אין להם כל משמעות.
גישת 'כולו מן אללה' -הקב"ה ברא את כל העולם ,מכאן שכל העולם הוא קדוש.
אין ,למעשה ,חלוקה בין 'קודש' ל'חול' (אין זה אומר שאין חטאים ומקומות רעים
וקשים ,אך זה תלוי באופן שבו אנו עושים את מעשינו ,ובמניעים שלנו לכך) .האדם,
בהיותו נברא בצלם אלוהים ,מחויב ,למעשה ,לעסוק בכל ענייני העולם הזה כחלק
מפיתוחו וקיומו של העולם ,שהרי זה תפקידו' :לעבדה ולשמרה'.

המבדיל בין קודש לחול?!

המבדיל בין קודש לחול?!

המבדיל בין קודש לחול?!

שלב ד'

דיון
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המדריך נותן הקדמה קצרה להפעלה:
את העם היהודי תמיד העסיקה שאלת היחס לעולם החול .לשאלה זו ניתנו תשובות שונות
ומגוונות ,מכל קצווי הקשת המחשבתית.
(ניתן לאפשר לחניכים להעלות דוגמאות של גישות אפשריות ומתוך דבריהם לצאת ללימוד ,או
לחילופין לתת להם את דפי הלימוד ומתוכם להסביר על הגישות הקיימות).
מחלקים את הקבוצה לארבע קבוצות לימוד קטנות (ניתן גם ללמוד את המקורות ולדון בהם
בקבוצה אחת גדולה) .כל קבוצה מקבלת כרטיס מקורות שבו מובאת אחת הגישות :שלילה
מוחלטת של עולם החול; ניטראליות :החול אינו מצווה ואינו נצרך ,אך גם לא אסור; ענייני העולם
הזה נצרכים וחיוביים ,במידה והם משמשים מכשיר עזר לקיום העולם הרוחני ,אך אין להם
משמעות חיובית בפני עצמם; חיוב לכתחילה של ענייני העולם הזה מתוך תפיסה שהם חלק
מהבריאה של הקב"ה ולכן הם קודש בפני עצמם( .נספח )2
(לחלק מן הגישות מובא במערך יותר ממקור אחד .כך יוכל המדריך לבחור את הקטע המתאים
לקבוצתו ,או להביא יותר מקטע אחד לכל דעה).

חברה שלמה | מערך הדרכה

חברה שלמה | מערך הדרכה

שלב ג'

לאחר סיכום הגישות ,יש לשאול את החניכים :עם איזו גישה הם
הכי מזדהים? כיצד ,לדעתם ,יש להתייחס לענייני העולם הזה,
ולמה יש לחנך? האם לחנך ללימוד תורה בישיבה ,או שמא דווקא
להעמדת הישיבה מול התמקצעות בתחום מועיל אחר?
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סיכום:
המדריך מסכם :המושג 'דרך ארץ' מופיע כבר בחז"ל בכמה
משמעויות .דרך ארץ פירושה גם עבודה ופרנסה ,גם יחסי
אישות למען קיום העולם ,גם  -כמו שמקובל בשימוש היום
 נימוסים והליכות ,וגם התייחסות לכל ענייני העולם הזהשאינם נכללים בתוך תרי"ג מצוות המוגדרות (משמעות זו
כוללת ,בעצם ,גם את כל המשמעויות האחרות).
חז"ל התלבטו בשאלת היחס בין התורה ודרך הארץ :מה
חשוב ומה לא ,מה קודם למה וכן הלאה .אחד הדיונים בנושא
הוא סביב מחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י בנוגע ליחס לפרנסה
ולעבודת האדמה :האם העבודה היא לכתחילה ,או שמא היא
בדיעבד ,כיוון שישראל חוטאים (בבלי ברכות ,לה ע"ב).
ישנן כמה מימרות של חז"ל שנטבעו בקשר לשאלה זו:
'יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון'
(אבות ,פ"ב ,משנה ב)  -ניתן לפרש זאת בדרכים שונות ,אך די
ברור שמי שטבע את הביטוי הזה סבור שדרך ארץ היא עניין
חשוב ,הוא מעמיד אותה באותה מדרגה כמו תלמוד תורה,
ואף טוען שהיא עשויה למנוע חטא.
הביטוי 'דרך ארץ קדמה לתורה' מציב את דרך הארץ לפני
התורה .גם למשפט זה הוצעו פירושים שונים ,בהתאם לגישות
השונות .יש שיאמרו ש'קדמה לתורה' פירושו שדרך הארץ היא
הבסיס לתורה ,ולא ניתן להגיע לתורה בלעדיה ,ויש שיאמרו
שדרך הארץ קדמה לתורה במובן הכרונולוגי וההיסטורי.
לפני קבלת התורה התנהגו בני האדם לפי חוקי העולם ,דרך
הארץ ,ולא חיו באנרכיה .ישנם כמובן הסברים נוספים.
הרב שמשון רפאל הירש טבע את המושג 'תורה עם דרך
ארץ' כסיסמת ה'ניאו אורתודוכסיה' ,זרם שקם ביהדות
במאה ה 19-כתגובה לרפורמה ולאורתודוכסיה הקיצונית,
שהסתגרה ושללה את כל מה שקשור למודרנה .הרש"ר הירש
טען שאסור לוותר על 'דרך הארץ' כדי לשמור על שלמות
התורה ,ושניתן לשלב בין שמירת תורה ומצוות ,קלה כחמורה,
לצד קבלת המודרנה והשתלבות בחברה הכללית .הציונות
הדתית היא זרם שהתפתח מתוך ה'ניאו אורתודוכסיה'.
לסיכום ,ניתן לבקש מהחניכים להתאים את המשמעויות
השונות של המושג 'דרך ארץ' ואת ביטוייו השונים לגישות
השונות שעלו בהתייחסות לעולם החול.

חתונה

משחק כדורסל

ניקיונות לפסח

טיול

תפילה

חתן
כלה
חופה
טבעת
שמלה

מגרש
שלשה
סל
שחקנים
צעד וחצי

מלוכלך
סבון
להגעיל
ספונג'ה
לשפשף

ללכת
כובע
מסלול
טבע
נוף

סידור
עבודה שבלב
ערבית
שחרית
מנחה

בניית בית

התנדבות

קידוש

קניות

לשטוף כלים

בייביסיטר

פיגומים
מלט
לבנים
פועלים
קבלן

קשישים
עולים
מחויבות אישית
עזרה
חינם

יין
שבת
חג
חלות
סעודה

סופר מרקט
חנות
בגדים
שופינג
כסף

סבון
סקוטש
אוכל
לשפשף
מלוכלך

תינוק
ילדים
כסף
עבודה
לשמור

לצייר

נטיעות

חוג בלט

להשתתף בהפגנה

ללמוד נהיגה

להכין פעולה

צבעים
נייר
בד
מכחול
תמונה

בור
עצים
ט"ו בשבט
אדמה
לשתול

מתנ"ס
ריקוד
בלרינה
מחול
אגם הברבורים

פוליטיקה
שלטים
מחאה
ממשלה
רחוב

מכונית
כביש
טסט
לנהוג
תיאוריה

חניכים
מדריכים
תנועת נוער
קומונרית
צ'ופרים

המבדיל בין קודש לחול?!

המדריך תולה על הקיר שלט עם המושג 'דרך ארץ' ,ומבקש
מהחניכים לומר לו ,מהידע הכללי שלהם ,למה מתייחס
המושג הזה .ניתן לרשום את הצעותיהם על הלוח בצורה של
'בלון אסוציאציות'.

סוכות
ארבעה מינים
לנענע
אתרוג
הושענות

מורה
בית ספר
תלמיד
שאלות
תרגול

תורה
ישיבה
בית מדרש
ש"ס
מסכת

שולחן
מזון
טעים
רעב
שבע
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הוספה אפשרית לפעולה :הסבר המושג
'דרך ארץ'.

נספח  - 1כרטיסים למשחק 'טאבו'

נטילת לולב

הכנת שיעורי בית

חברותא בגמרא

לאכול

37

הגישה השוללת
והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך ,והם הם התאוות החומריות ,אשר
אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמתי .ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה .כי
כל עניני העולם ,בין לטוב בין לרע ,הנה הם ניסיונות לאדם .העני מצד אחד והעשר מצד אחד ,כעניין שאמר שלמה
(משלי ל,ט)" :פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה' ופן אורש וגנבתי וגו'" השלוה מצד אחד והייסורין מצד אחד .עד
שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור .ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים ,הוא יהיה האדם השלם אשר
יזכה לדבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים ,וכפי השיעור אשר כבש את יצרו
ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו  -כן ישיגהו וישמח בו.
(מסילת ישרים פרק א)

הרמח"ל  -רבי משה חיים לוצאטו ( ,1707איטליה  ,1746 -עכו)  -מעבר להיותו רב ועילוי בתורה ,עסק
הרמח"ל בתחומים רבים כמו לימודים כלליים ,שירה ,פילולוגיה ועוד .עסק רבות בתורת הקבלה ,דבר
שהביא לפולמוס על דרכו בין רבני דורו .ספרו 'מסילת ישרים' הוא אחד מספרי המוסר המפורסמים
ביותר.

(בבלי ברכות ,לה ע"ב)

תקון הגוף ומשור הנהגת האדם ,הוא עסק המשנה והתלמוד ,ואשר טוב לישראל .כי לימוד התורה יועיל לעצמו
ולאחרים שכמותו ,ויועיל לעמי הארץ כי ימשכם לדרכי התורה והמצווה .ואשר יסיר לבו מזה ויתעסק בדברים ההם,
יסיר מעליו תורה ויראת שמיים ,ויפסיד באותן העניינים ,כי יסלק מעליו כל דברי התורה לגמרי .ומזאת ההסרה ,יארע
לאדם שישבש דעתו עד שלא יחוש לעזיבת התפילה .אבל אשר ימסרו עצמם לתורה ויראת שמים ,יצא להם מזה כי
ינהגו כל ההמון לאחרית טובה בלא פקפוק ,ולא ישימו שום ספק בהקב"ה .ואם תראה שאותן בני אדם המתעסקים
באותן החכמות יאמרו לך כי הוא דרך סלולה ,ובזה ישיגו ידיעת הבורא ,לא תאבה להם ,ודע כי יכזבו באמת .ולא
תמצא יראת שמים ויראת חטא וזריזות וענווה וטהרה וקדושה אלא במתעסקים במשנה ובתלמוד ,עכ"ל.

המבדיל בין קודש לחול?!

המבדיל בין קודש לחול?!

נספח 2

ר"ש בן יוחי אומר  -אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה
וזורה בשעת הרוח  -תורה מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים
 שנא' (ישעיהו סא) "ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'" ,ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשיתעל ידי עצמן  -שנא' (דברים יא) "ואספת דגנך" ,ולא עוד ,אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן  -שנא' (דברים כח)
"ועבדת את אויביך וגו'".

תשובת רב האי גאון (מצוטט בתוך שו"ת הריב"ש סימן מ"ה)

הריב"ש  -ר' יצחק בן ר' ששת ברפת ( - )1408 - 1326מגדולי חכמי ספרד במאה ה ,14-תלמידם של הר"ן,
רבי חסדאי קרשקש (הראשון) ורבי פרץ הכהן .הריב"ש נודע בזכות תשובותיו ההלכתיות ,שמהן נפסקו
הלכות רבות בשולחן ערוך .הריב"ש התנגד ללימוד הפילוסופיה ,וכן לעיסוק בחכמת הנסתר.
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(הרב אלחנן וסרמן'' ,קובץ מאמרים ואגרות"' ,עקבתא דמשיחא' ,חלק ב)

רבי אלחנן בונים וסרמן (ה'תרל"ה  - 1874י"א בתמוז ה'תש"א  - )1941ראש ישיבה ,מגדולי הרבנים
החרדים ורבני תנועת המוסר באירופה בין מלחמות העולם וממנהיגי אגודת ישראל .היה תלמידו המובהק
של "החפץ חיים" וממתנגדיה החריפים של הציונות .מחבר "קובץ שיעורים" על התלמוד וספרים נוספים.
נספה בשואה.

הגישה הניטראלית
מאחר שאין בלמוד אלה החכמות שום הנאה לנפש בעולם הבא ,דאם כן היתה התורה מחייבת אותנו לעסוק בה,
כדי להוסיף שכרנו בעולם הזה .ולא אשכחן לשום פוסק בעולם להורות בזה .אלא אדרבה קצת מהפוסקים אוסרים
מלמודם ואף המתירים לא חייבו לעסוק בם...
אם כן אותה הנאה הנמצא לנפש בלמוד החכמות אינה דומה רק להנאת הנפש מהספרים המחוברים על מלחמות
המלכים ,כספרי אלכסנדר ויוסיפון ודומיהם מספרי דברי הימים הנמצאים לכל אומה ואומה .וכמו שאינו אסור
ללמד הקראים מאותם הספרים ,ואף על פי שהנפש מתעלת ומתענגת באותם הספורים ,מצד התחבולות והסדרים
והעצות אשר חדשו המלכים במלחמותיהם ,כן אין ראוי לאסור ללמדם מאלה החכמות ואף על פי שהנפש נהנת בם.
וכמה מיני לימודים יש בעולם כמו במיני הצחוק ודומיהם .שיש בהם ספרים מחוברים שהנפש מתעלת ומתענגת
בם .היאמר אומר שהוא אסור ללמדם לקראים ,להיותם מרויחים הנפש ומהנים אותה זה בתכלית הבטול .ומה לנו
להאריך באלו הטענות ודומיהן ,שאין בהם רק דברי נצוח בלבד ותו לא.
(שו"ת ר' אליהו מזרחי (רא"ם) ,סימן נ"ז)

הרא"ם  -רבי אליהו מזרחי ( - )1526 - 1435רב טורקי ,אחד משלושת מפרשי רש"י העיקריים .עסק גם
בלימודים כלליים וביטל את האיסור ללמד קראים (חלק מתלמידיו היו קראים).

חברה שלמה | מערך הדרכה

חברה שלמה | מערך הדרכה

"ואמר :אי א-להימו ,צור חסיו בו ,אשר חלב זבחימו יאכלו? יקומו ויעזרוכם!" (דברים לב).
בכתובים אלו מבואר כי בתקופת עקבתא דמשיחא יעבדו ישראל לעבודות זרות שונות ,בדמותם כי העבודה זרה
תעזור להם להינצל מצרותיהם ,וכאשר יראו כי עבודה זרה פלונית לא תעזרם -יתחילו לעבוד לעבודה זרה אחרת,
ואחר כך לשלישית וכו' ,עד אשר יתברר כי כל העבודות זרות הן לא לעזר ולא להועיל ,כאמור" :ראו כי אני אני הוא"
(דברים לב) .ובהשקפה רשונה יפלא איזה עבודה זרה יש אצלינו? אבל הדבר פשוט ,כי עבודה זרה איננה דוקא צלם
של עץ ואבן ,כי אם כל דבר שידמה האדם שיש בכוחו להיטיב לוהרע היא עבודה זרה ממש ,כי "אין עוד מלבדו"
(דברים ד) כתיב ,ואם יבטחו על איזו כתה או שיטה שהיא תעזרנו -עושים את הכתה הזאת עבודה זרה ,וכן אם יבטח
האדם על כוחו עוצם ידו ,עושה את עצמו עבודה זרה.
ועתה נזכור כמה עבודות זרות עברנו ,מרשית צמיחת ההסכלה (השגיאה מכוונת והיא מופיעה במקור .רמז לסכלות)
ועד היום ,אפילו אם נחשוב רק משבעים שנה האחרונים ,אחת לאחת למצוא חשבון :ליברליזם ,דמוקרטיזם,
סוציאליזם ,קומוניזם ,מצד שני נציונליזם ,ציוניזם וכו' .וכל עבודה זרה בשעתה תלו בטחונם בה כי תושיענו ,ומה
היה סופן של עבודות זרות אלו? כולן כלו כעשן ,ועתה גלוי לכל כי לא הושיעו ולא יושיעו .בל כמה קורבנות הקריבו
לעבודתן ,ולא רק קרבנות של כסף ,כי אם קרבנות של נפשות ,היינו על ידי החינוך המזוהם המתאים לצורך עבודתן,
לגדל מופקרים להכעיס אשר לא היה כמותן בישראל במידה כזאת.

רב האי גאון ( ,939ד'תרצ"ט –  ,1038ד'תשצ"ח)  -אחרון גאוני בבל ,ראש ישיבת פומבדיתא .בנו של
רב שרירא גאון .ענה אלפי תשובות על שאלות שנשלחו אליו על ידי יהודים ברחבי אסיה ,אירופה וצפון
אפריקה ,בכל תחומי היהדות.
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(הרב ברוך גיגי ,ראש ישיבת הר עציון .מתוך 'דף קשר'  2121של ישיבת הר עציון ,חנוכה תשע"א)

המבדיל בין קודש לחול?!

יפת א-להים ליפת וישכן באהלי-שם" (בראשית ו' ,כז)
על פסוק זה אומרים חז"ל:
"יפיותו של של יפת יהא באהלי שם" (מגילה ט ,):ברור
שהחכמה והתרבות היוונית יש בהן סכנה של הפיכת הכלים
והאמצעים למטרה בפני עצמה .מגמת התורה היא שאמנם
יפיפיותו של יפת תשכון באהלי שם ,אך התורה היא המרכז,
התוכן של החיים ,והדברים האחרים הם רקחות וטבחות
שעוזרים לאדם להתגבר על אתגרי החיים ותו לא.
באחד ממאמריו כותב הרב קוק:
"לפי הנהוג בעולם חושב האדם בתחילת מחשבתו שהקודש
והחול הם בבחינת ויתרוצצו שהם דברים הצוררים זה את זה.
אולם האמת היא שאין כל ניגוד בין הקודש לבין החול .אם
אנו חלילה עוזבים את התוכן של הקודש ,ורוצים להחיות את
נשמתנו היחידה ,נשמת האומה ,מתוכן החול ,הרי זה דבר
שהיֹה לא יהיה' .ממלכת כהנים וגוי קדוש' תמצא את פרנסתה
הרוחנית מנכסי הקודש ,אולם בשעה שאנחנו באים לסגנן את
החיים ,לתת לחיים צורה חיצונית ,אנחנו אומרים ...לא נעלב אם
נצטרך להשתמש בעזרת כוחות חוץ ,בהכנת הצורה החיצונית
לחיים" (מאורות הראי"ה ,חנוכה ,עמ' קי"ח)...
....הצורך שלנו להרחיב דעת ואופקים ,להקשיב לדעות שונות,
לשמוע את דברי חז"ל ,להעשיר את עולמנו הרוחני – זו דרך
של הקשבה ,הפנמה והעמקה .מתוך שלומדים לשמוע אלה גם
את אלה ,לומדים לשמוע את הדרך הנכונה בבחינת "הכתוב
השלישי" המכריע בין הכתובים המכחישים זה את זה .מתוך
התמודדות עם מרחב הדעות מעצבים את השקפת העולם ואת
האישיות.
הציונות הדתית חרתה על דגלה במשך דורות את השאיפה
לשותפות עם כלל הציבור בכל המישורים ,תוך מעורבות
בתחומים רבים מתוך אמונה שהמחויבות הדתית לא רק שאינה
מתנגשת אלא אף מסוגלת להעשיר ולהתעשר מן הספרות,
האמנות ,הפילוסופיה והמדע .כל זאת לאחר ומתוך לימוד
ומחויבות לה' ולתורתו.
לאחרונה יש בציבור שלנו נטייה של הסתגרות כפולה –
מהעולם הכללי ומבעלי דעות שונות .זה נובע מחשש לחשיפה
לא מבוקרת להשכלה הכללית .הסתגרות זו ניכרת במרחבים
שונים ,אך בעיקר בתחום החינוך .קיימת הסתגרות ובדלנות
הבאה לידי ביטוי בהקמת מוסדות חינוך תורניים ותורניים יותר.
דוגמה לכך ניתן לראות בעולם הישיבות הקטנות הציוניות

שצומח ופורח בשנים האחרונות.
חלק מהמניעים להתרחבות עולם זה הם מובנים ומוצדקים,
כגון ירידת הרמה התורנית והלימודית ,בעיקר של לימוד תורה
שבע"פ בישיבות התיכוניות .אך כתוצאה מתהליך זה נוצר דגש
של הסתגרות ובדלנות .כתוצאה מכך נערים רבים לא נחשפים
להשכלה ,למרחבי הדעת השונים .אני רואה בתהליך זה סכנה
לצמצום ולניוון מחשבתיים ,ליכולת להתמודד עם אתגרי
החיים השונים בימינו.
ברצוני להביא את תשובת הרדב"ז שלכאורה לא נוגעת בנושא
ישירות .השאלה עוסקת בלשון הרע ,ביהודי שקרא לחברו
בלשון גנאי:
"מה ששאלתם על ענין ראובן שאמר בקהל רב לשמעון' :אסור
להתפלל עמך כי אתה מין אפיקורוס ,ואחרים בהתפללם יאמרו
א-לי' אברהם א-לי' יצחק ,ואמנם אתה תתפלל ותאמר אלי'
אריסטוטלוס'" (שו"ת הרדב"ז ,חלק ח' סי' קצ"א)
כך כינה ראובן את שמעון ,והרדב"ז מרחיב בתשובתו בענייני
לשון הרע .אבקש להתייחס לחלק מדבריו שנוגע לעניינו:
"אבל ראובן זה ,חוטא ושוטה ומוציא דיבה הוא כסיל ...ועוד אני
אומר שזה המגדף לא על שמעון לבד תלונתו אלא על קדושים
אשר בארץ ,שהרי מוציא דבה על הגאונים והחכמים הראשונים
שנתעסקו בחכמה ,כרבנו סעדיה גאון ורבנו האי גאון והחכמים
הבאים אחריהם ן' גבירול ורבי יהודה [הלוי] ור' אברהם ן' עזרא
והרמב"ם ,וחכמי כל דור ודור שבנו מגדל לתלפיות תל פיות
לסכור פי דוברי עתק נגד תורתינו הקדושה ,והרמב"ם חבר כ"ד
הקדמות לאמת מציאות השי"ת ,וחכמי האומות העתיקום...
והביא מופתים על סתרי התורה ושרשיה ,והסיר מבוכות רבות
מלב האנשים נבוכו בם ראשונים ואחרונים ...וכל חרד בדבר ה'
יבחר מדבריהם המועיל והמסכים לאמונתינו על דרך תוכו אכל
קליפתו זרק כר' מאיר (חגיגה ט"ו ע"ב) וישתמש מהם לרקחות
ולטבחות" (שם)
נרצה לעמוד על ארבע נקודות שעולות מדבריו:
 .1לימוד החוכמות יש בו תועלת לצורך התמודדות עם טענות
דוברי עתק על תורתנו הקדושה.
 .2לימוד החוכמות יש בו כדי להסיר מבוכות מלב האנשים.
 .3לימוד החוכמות יש בו כדי להעשיר את האדם לשמש לו
כרקחות וטבחות ללימודו.
 .4לימוד החוכמות מביא את האדם להכרה מעמיקה של העולם
ושל המציאות.

האדם כצלם א-להים הוא מי שקיום העולם תלוי בו .לקביעה זו רבדים רבים .בראש ובראשונה הרובד הטבעי
הפשוט  -האדם הוא היכול למצות את משאבי העולם ולהביא עליו כליון...יש בכוחו להמציא חיסונים ולגאול
את העולם ממגפות ובד בבד לפתח זנים חדשים של וירוסים העמידים בפני החיסונים שהוא פיתח; המצאותיו
של האדם מאפשרות הקמת חברת מופת וחלוקת משאבים הוגנת ,בד בבד עם יכולתו להתאכזר לבריות ולהביא
שואה לעולם ...כל אלה נוגעים למשמעות היסודית של אחריות לעולם.
ברם ,קיום העולם אינו נוגע לשאלת השרידות בלבד ,ואף לא לשאלות הנוגעות לפיתוח העולם .כשאנו
עוסקים במילה 'עולם' אין אנו מצטמצמים לשרידות הפיזית בלבד .קיומו של העולם מתבטא גם בהוצאה
מהכוח את הפועל של כל המשמעות של קיום העולם ,וגם זאת ברובד האנושי היסודי .אין העולם מתקיים
במשמעותו המלאה אם אין מממשים את כישרונותיו של האדם עד לקצה האופק .מה טעם בקיום העולם אם
הכוחות האומנותיים באדם אינם באים לידי ביטוי ,ואינם יוצרים קומות נוספות של משמעות לחיים ,איך ניתן
לתאר את העולם בלי תרבות ,בלי ככלי מוסר ,בלי יכולת פילוסופית ובלי כישרון ספורטיבי ממומשים במידה
הראויה; כיצד ניתן לדבר על קיום העולם במציאות בה המוזיקה אינה פורצת ומסעירה את הנפש; עולם ללא
פיתוח כוחות נפשיים ורוחניים ,בלא אסתטיקה ויופי ,בלא הומור ודרמה הוא עולם שאינו 'קיים' .מדובר אפוא
בשתי משמעויות של קיום העולם :ראשונה בהן נוגעת גם לקיום הפיזי ,שכן בשעה שלא ימצא האדם משמעות
לקיומו ועונג במימוש עולמו הפנימי ,ויחיה בעולם דומה לזה של בעלי החיים שעניינם הוא לשרוד בלבד,
אין זה ודאי כי יצליח לשאוב מנשמתו את המוטיבציה להמשיך ולפעול בעולם .המשמעות השנייה עוסקת
בהגדרה מחודשת של המונח 'קיום העולם' ,שכן העולם קיים לא רק במימדים הפיזיים שלו כי אם גם בקיומן
של הקומות הגבוהות הבנויות מעל למישור זה.
צלם א-להים שהוענק לאדם כלל אפוא בתוכו גם את האחריות לפיתוחם של כל אלה .הוא מעמיד את האדם
במרכז הבריאה ,ושאר הבריאה סובבת אותו .יחסי האדם והבריאה כוללים בתוכם מהויות המתבארות בכיוונים
שונים .האדם אינו רק אחראי לקיומה של הבריאה .הוא גם רשאי לרתום אותה לצרכיו...למעלה מכך ,יש לזכור
כי אף האדם עצמו הוא חלק מהבריאה .הוא ממלא תפקיד פרדוקסלי  -מחד גיסא הוא איבר בבריאה ,ומאידך
גיסא הוא אחראי עליה .בשל כך ,חלק מתפקידו הוא גם להביא את עולמו הפנימי לידי מיצוי מלא .עולם העונג
והחושניות ,עולם ההנאה והרגש ,עולם ההתמודדות עם האכזריות שבתוכו ובלימת כוחות הגאווה המאוסה -
כל אלה הם חלק בלתי נפרד מייעודיו ותפקידיו של האדם.
(הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת ההסדר בפתח תקוה .מתוך ספרו "בצלמו" ,עמ' )91-81

יהודי מאמין רואה ובוחן כל רעיון לאור האמונה ותורת ה' ...ליהודי המאמין הרי תורת ה' תמימה היא ומשמשת
יסוד מוסד לכל רעיון המוסר ולכל תורת מוסר על גילוייה השונים .בלי יסוד האמונה של 'ודבקת במידותיו'
אין המוסר אלא ענין שרירותי המתחלף לרוח היום .על כן ,אמונתו של המאמין אינה סובלת במחיצתה שום
שניות של שותפות ...מכאן שאין ליהודי המאמין לראות עצמו במהותו כציוני דתי ,כפועל דתי ,כסוציאליסט
דתי וכדומה .יהודי דתי יכול לבוא מתוך אמונתו לציונות ,פועליות ,לקיבוציות ,לסוציאליזם ,למוסריות וכו'.
אם האמונה והתורה מחייבות או מצדיקות אותן .ומי שאינו זוכה לכך יפשפש במעשיו ויתחזק באמונתו ושב
ורפא לו .האמונה והחיים לפי התורה אינה מן 'חזית שניה' ,הם היסוד...האמנוה היא אבן בוחן לכל הבעיות
ולכל השאלות המתעוררות במציאות ,ואין האמונה סובלת במחיצתה שום בחינה אחרת.
(ר' שלמה זלמן שרגאי' ,חזון והגשמה' ,עמ' שמד)
ר' שלמה זלמן שרגאי ( - )1995-1899מאבות הציונות הדתית והאידאולוג שלה ,ראש עיריית
ירושלים השני לאחר קום המדינה בשנים  ,1952-1950ממייסדיה ומנהיגיה הבולטים של תנועת
"תורה ועבודה"" ,הפועל המזרחי" ומראשי מוסדות "המדינה שבדרך").
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גישת 'רקחות וטבחות'

גישת 'כולו מן אללה'
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והצנע לכת
 .אהחניכים יבינו שהמושג 'צניעות' הוא מושג רחב ,הכולל בתוכו תחומים שונים ,שאחד מהם הוא הצניעות בין המינים.
 .בהחניכים יבינו שאסור להתרכז רק בתחום המיני ולשכוח את התחומים השונים ,כפי שקורה לא פעם בחברה שלנו ,אך
אסור גם לזלזל בו ,משום שהוא מאפשר לנו לחיות בחברה מעורבת ברוח התורה והמוסר על פי ההלכה.
 .גהחניכים ישליכו את המסקנות הנ"ל לחיים שלהם וידונו במקומם של תחומי הצניעות השונים בסולם הערכים הפרטי
שלהם.

מהלך הפעולה  -פתיחה :1
(מיועדת לקבוצה שהנחת היסוד שלה היא שהמושג 'צניעות' מתייחס לתחום המיני בלבד ,כפי שמקובל פעמים רבות בחברה
שלנו).

ציוד:
כלי כתיבה ,חומרי יצירה (בריסטולים ,דפים צבעוניים ,דבק ,מספריים ,עיתונים ,צבעים וכו') ,מקורות שמראים את היחס לצניעות
בחברה שלנו (נספח  ,)1כרטיסיות עם טקסטים (נספח .)2

שלב א'

		

שולחים את החניכים לעשות סקר ולשאול את האנשים ברחוב :מה אומר
להם המושג 'צניעות'? מה האסוציאציה הראשונה שלהם כשהם שומעים את
המילה הזו?
מתכנסים חזרה בחדר ובוחנים את התשובות שהתקבלו( .סביר להניח שרוב
התשובות תהיינה קשורות לצניעות מינית ,ללבוש ,לעניינים שבינו לבינה ,לאיסור
נגיעה וכו').
מראים לחניכים התייחסויות של החברה לצניעות ,כמו הערך 'צניעות' בוויקיפדיה ,דף
משו"ת 'כיפה' העוסק בצניעות ,דף ממנוע החיפוש גוגל העונה להגדרה 'צניעות' ועוד (נספח .)1
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Õ Õמה ניתן ללמוד מנתונים אלו?
Õ Õגם התשובות שקיבלתם בסקר וגם הנתונים הללו מראים שלפי המקובל בציבור הרחב ,האסוציאציה הראשונה
למושג 'צניעות' היא היחס בין המינים ,הסתרת הגוף (בעיקר הנשי) וזהירות בתחום המיני.
האם זוהי צניעות? מהי הצניעות? מה פירוש המושג?

שלב ב'
מחלקים את החניכים לכמה קבוצות .כל קבוצה מקבלת מקור העוסק בתחום אחר של המושג 'צניעות' (ענווה ,הסתפקות במועט,
הסתרת עניינים פרטיים כמו עשיית צרכים ,צניעות מינית ועוד) (נספח .)2
כל קבוצה צריכה להגדיר מהי צניעות על פי המקור שקיבלה ,להציג את ההגדרה בפלקט (עדיף עם כמה שפחות מלל) ולהסביר
לכל הקבוצה את מסקנותיה .לאחר מכן תולים את הפלקטים על הקירות בחדר (יהיה להם שימוש בהמשך).

שלב ג'
אחרי שהבנו מהי צניעות ולמה היא חשובה ,נראה כיצד היא באה לידי
ביטוי בחיים שלנו; איך מנחילים אותה בצורה נכונה( .כמובן ,אין כאן הצעה
לצורה מוחלטת המתאימה לכולם .המטרה היא שהחניכים יעברו תהליך
של חשיבה ועיבוד ,וכל אחד יחליט מהי הצורה הנכונה לו).
מתחלקים פעם נוספת לקבוצות .באמצעות הפלקטים התלויים על
הקירות ,תבנה כל קבוצה את 'סולם הערכים הצניעותי' שלה .ניתן לעשות
זאת בדרכים שונות:
 .אעל ידי דירוג התחומים השונים מהחשוב ביותר לפחות חשוב,
לפי דעתם.
 .בעל ידי משימות של בניית תכנית לימודים או פעולות בנושא
צניעות (האופציה הטובה ביותר אם החניכים הם מדריכים
בעצמם ,כך זה הכי רלוונטי להם וגם מסייע להם מעשית
בתפקידם).
 .גלומר לחניכים שהם מקימים תנועת נוער חדשה בשם 'והצנע
לכת' ,ומשימתם היא לגבש 'אני מאמין' ותקנון התנהגותי
לתנועה.
ניתן לתת לכל קבוצה משימה שונה.
בסוף כל קבוצה תציג את מה שבנתה.

דיון
לאחר מכן ניתן לפתוח את הנושא לדיון בפורום הרחב ,או ליצור את הדיון
והוויכוח על ידי כך שכל קבוצה צריכה לשכנע את הקבוצות האחרות
בנכונות התכנית וסולם הערכים שהיא בנתה ,כאילו יש כאן מכרז לבניית
התכנית ,וכל קבוצה רוצה לזכות במכרז .לאחר הדיון ומסע השכנועים
ניתן לקיים הצבעה ולראות מי זכה במכרז .ניתן גם לא להצביע ולהשאיר
את הדיון ללא הכרעה ,באמירה שאין דרך נכונה מוחלטת.
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דיון

Õ Õראינו שלמושג 'צניעות' יש משמעויות רבות ,והוא עוסק בתחומים
שונים ומגוונים .צניעות זה גם להיות עניו ולא שחצן או מתבלט שלא
לצורך ,זה גם לא להחצין תחומים שאמורים להישאר בתחום הפרטי
(הליכה לשירותים ,חשיפת מקומות מוצנעים בגוף ולא רק מול המין
השני ,יחסים בין איש לאשתו ועוד) .אולי ניתן ללמוד מכאן גם שלא
כל עניין פנימי צריך להידון בפומבי ,לא צריך לכבס את הכביסה
המלוכלכת בחוץ .צניעות היא גם הסתפקות במועט וגם הימנעות
מפריצות.
Õ Õמה המשותף לכל התחומים הללו?
כולם עוסקים בהסתרה .הסתרת הגוף ,הסתרת האגו ,התאוות,
הרכוש .הסתרת ה'אני' נובעת מההבנה שיש בורא לעולם ,והוא העיקר
 ולא אנחנו .המושג 'צניעות' במובנו הרחב נותן לנו פרספקטיבהנכונה על מקומנו ותפקידנו בעולם (ההיפך מהתפיסה האגוצנטרית
המקובלת היום בתרבות המערבית ,לפיה ה'אני' במרכז) .צמצום
ה'אני' מאפשר מקום גם לאחר ,האלוהי והאנושי.

והצנע לכת

והצנע לכת

מטרות:

דיון
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מהלך הפעולה  -פתיחה :2
(מתאימה לקבוצה שהנחת היסוד המקובלת בציבור ,לפיה הצניעות היא עניין מיני בלבד ,לא מקובלת עליה ,והתפיסה לפיה
הצניעות פירושה התעסקות באורך השרוול והחצאית מקוממת אותה).

ציוד:

שלב א'
משחקים את 'משחק השוקולד' .החניכים יושבים על הרצפה במעגל ,במרכז יש
ערימת בגדים ,סכין ומזלג וחפיסת שוקולד .כל חניך ,בתורו ,זורק את קוביית
המשחק .אם יוצא לו המספר  6הוא יכול לאכול מהשוקולד ,אך יש כללים
לאכילה :החניך רשאי לאכול מן השוקולד רק באמצעות סכין ומזלג ,ורק
אם הוא לבוש בכל הבגדים שבערימה .לכן ,מי שיוצא לו המספר  6צריך
להתלבש ולנסות לאכול עד שחניך אחר זוכה במספר הנחשק ,ואז הם
מתחלפים .המטרה היא לאכול כמה שיותר שוקולד.

שלב ב'
		

דיון
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שלב ג'
מחלקים את החניכים לכמה קבוצות .כל קבוצה מקבלת מקור העוסק בתחום אחר של המושג 'צניעות' (ענווה ,הסתפקות במועט,
הסתרת עניינים פרטיים כמו עשיית צרכים ,צניעות מינית ועוד) (נספח .)2
כל קבוצה צריכה להגדיר מהי צניעות על פי המקור שקיבלה ,להציג את ההגדרה בפלקט (עדיף עם כמה שפחות מלל) ולהסביר
לכל הקבוצה את מסקנותיה .לאחר מכן תולים את הפלקטים על הקירות בחדר (יהיה להם שימוש בהמשך).

Õ Õמה המשותף לכל התחומים הללו?
כולם עוסקים בהסתרה .הסתרת הגוף ,הסתרת האגו ,התאוות ,הרכוש .הסתרת ה'אני' נובעת מההבנה שיש
בורא לעולם ,והוא העיקר  -ולא אנחנו .המושג 'צניעות' במובנו הרחב נותן לנו פרספקטיבה נכונה על מקומנו
ותפקידנו בעולם (ההיפך מהתפיסה האגוצנטרית המקובלת היום בתרבות המערבית ,לפיה ה'אני' במרכז).
צמצום ה'אני' מאפשר מקום גם לאחר ,האלוהי והאנושי.

שלב ד'
אחרי שהבנו מהי צניעות ולמה היא חשובה ,נראה כיצד היא באה לידי ביטוי בחיים שלנו; איך מנחילים אותה בצורה נכונה( .כמובן,
אין כאן הצעה לצורה מוחלטת המתאימה לכולם .המטרה היא שהחניכים יעברו תהליך של חשיבה ועיבוד ,וכל אחד יחליט מהי
הצורה הנכונה לו).
מתחלקים פעם נוספת לקבוצות .באמצעות הפלקטים התלויים על הקירות ,תבנה כל קבוצה את 'סולם הערכים הצניעותי' שלה.
ניתן לעשות זאת בדרכים שונות:
 .אעל ידי דירוג התחומים השונים מהחשוב ביותר לפחות חשוב ,לפי דעתם.
 .בעל ידי משימות של בניית תכנית לימודים או פעולות בנושא צניעות (האופציה הטובה ביותר אם החניכים הם מדריכים
בעצמם ,כך זה הכי רלוונטי להם וגם מסייע להם ,מעשית בתפקידם).
 .גלומר לחניכים שהם מקימים תנועת נוער חדשה בשם 'והצנע לכת' ,ומשימתם היא לגבש 'אני מאמין' ותקנון התנהגותי
לתנועה.
ניתן לתת לכל קבוצה משימה שונה.
בסוף כל קבוצה תציג את מה שבנתה.

דיון
לאחר מכן ניתן לפתוח את הנושא לדיון בפורום הרחב ,או ליצור את הדיון והוויכוח על ידי כך שכל קבוצה צריכה
לשכנע את הקבוצות האחרות בנכונות התכנית וסולם הערכים שהיא בנתה ,כאילו יש כאן מכרז לבניית התכנית,
וכל קבוצה רוצה לזכות במכרז .לאחר הדיון ומסע השכנועים ניתן לקיים הצבעה ולראות מי זכה במכרז .ניתן גם
לא להצביע ולהשאיר את הדיון ללא הכרעה ,באמירה שאין דרך נכונה מוחלטת.
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שואלים את החניכים :מה דעתכם על המשפט 'צניעות היא הימנעות מפריצות מינית'?
סביר להניח שהם יתנגדו ויאמרו שהמשפט לא נכון .לשתף איתם פעולה ולחזק את הטענה שצניעות היא בעצם
תכונה פנימית של ענווה וכן הלאה (ניתן להיעזר בהגדרה המילונית של המושג או בהסבר של סיסמת 'והצנע
לכת' של בית ספר הריאלי בנספח .)3
אחרי שמבססים את הטענה שהצניעות היא תכונה נפשית ולא רק עיסוק אובססיבי באורך השרוול ,שואלים
את החניכים :כששיחקתם את משחק השוקולד הייתם צריכים ללבוש בגדים .אם היינו אומרים לכם לשחק את
המשחק ,אך במקום ללבוש בגדים נוספים ,עליכם להוריד את הבגדים שאתם לובשים ,הייתם מסכימים? מדוע?
כי זה לא צנוע.
אתם צודקים .הצניעות היא תכונה נפשית-פנימית של ענווה והסתפקות במועט ,אך הצניעות היא גם התרחקות
מפריצות מינית .זהו אחד הביטויים של המושג 'צניעות' .אסור לנו לזלזל בתחום זה ,הוא חשוב להתנהלות החברה
באופן דתי ומוסרי ,בטח כאשר מדובר בחברה שהיא מעורבת.
אז מהי בדיוק צניעות?

Õ Õראינו שלמושג 'צניעות' יש משמעויות רבות ,והוא עוסק בתחומים שונים ומגוונים .צניעות זה גם להיות עניו ולא
שחצן או מתבלט שלא לצורך ,זה גם לא להחצין תחומים שאמורים להישאר בתחום הפרטי (הליכה לשירותים,
חשיפת מקומות מוצנעים בגוף ולא רק מול המין השני ,יחסים בין איש לאשתו ועוד) .אולי ניתן ללמוד מכאן
גם שלא כל עניין פנימי צריך להידון בפומבי ,לא צריך לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ .צניעות היא גם
הסתפקות במועט וגם הימנעות מפריצות.

והצנע לכת

והצנע לכת

פריטים שניתן ללבוש על הבגדים (חצאית ,סוודר ,כובע ,צעיף ,כפפות וכו') ,סכין ומזלג ,חפיסת שוקולד ,קוביית משחק ,כלי כתיבה,
חומרי יצירה (בריסטולים ,דפים צבעוניים ,דבק ,מספריים ,עיתונים ,צבעים וכו') ,מקורות שעוסקים בצניעות במובן הפנימי שלה
(נספח  ,)3כרטיסיות עם טקסטים (נספח .)2

		

דיון

45

דף תוצאות מ'גוגל' עבור חיפוש המילה 'צניעות'

נספח 1
מתוך ערך 'צניעות' ב'ויקיפדיה'.

תוכן עניינים
1.1צניעות של הגוף
2.2מחלוקות
3.3נורמות מערביות לגבי צניעות
4.4לבישת פחות מהנורמות המערביות
5.5כיסוי יתר בלבוש מעבר למקובל בנורמות המערביות
6.6גרסאות צנועות של עירום
7.7התחשבות במינים

והצנע לכת

והצנע לכת

צניעות כוללת סדרה של ערכים קבועים ,תרבותיים או דתיים ,הקשורים להצגת העצמי בפני אחרים.
היא יכולה לכלול:
• מתינות בפעולותיו של אדם או בהופעתו החיצונית ,כאשר הוא לא רוצה למשוך תשומת לב מופרזת.
• הכרת האדם בערך עצמו ,ללא גאווה והתנשאות על האחר (ענווה).
• צניעות שקרית או מזויפת ,צורה של התרברבות דרך השמצה עצמית מוגזמת.
• צניעות בקשר למיניות ולהצגה של הגוף ,ניתן לציין במיוחד טאבו כנגד עירום בתרבויות רבות.
למושג צניעות חשיבות רבה לאנשים רבים ,והוא עורר הדים רבים במשך מאות רבות ,וממשיך להעסיק אנשים
רבים גם בימינו אנו.

הערך 'צניעות (יהדות)' מתוך 'ויקיפדיה'

צניעות במשמעה הרחב מייצגת אופן התנהגות מוסרית ,בזיקה לענווה .אדם הנוהג בצניעות נמנע מהתנהגות
מוחצנת האמורה להעיד על עצמו .במשמעות רחבה זו של מושג הצניעות כלולה גם הצניעות בתחום המיני .עם
השנים ,הפכה הצניעות בתחום המיני לחלק המרכזי במושג הצניעות ,הן בהלכה והן במחשבה היהודית.
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1.1מקורות המושג
11.1מקרא
11.2ספרות חז"ל
11.2.1קישור בין התחום הארוטי לתחום מיסטיים
ואזוטריים
11.2.2המושג "דרך ארץ"
11.2.3המושג "קלות ראש"
"11.2.4צניעות" ו"קדושה"
2.2מקורות להלכות הצניעות בהקשר המיני
 2.1מחלוקת בנושא "קרבה לעריות"
 2.2חומרת הרהורי עבירה

חברה שלמה | מערך הדרכה

חברה שלמה | מערך הדרכה

תוכן עניינים

3.3ההבדלים בין המינים
 3.1גדרי הצניעות של האישה  -דת משה ודת יהודית
 3.2דרישות עיקריות מהגבר
 3.2.1הרהורי עבירה
 3.2.2קול באישה ערווה ,שער באישה ערווה
 3.2.3הסתכלות
 3.2.4שיחה
 3.2.5נגיעה
 3.2.6ריקוד
 3.2.7ייחוד
 3.2.8הוצאת שכבת זרע לבטלה
4.4גדרי צניעות על בסיס תפישת קדושה לאומית
5.5אכיפת הצניעות
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דף אקראי בשו"ת של אתר 'כיפה' 18 .שאלות מתוך  20עוסקות בצניעות מינית

נספח 2
שימו לב :לחלק מהגדרות הצניעות יש יותר מקטע אחד .ניתן לבחור קטע על פי מה שמתאים לקבוצה.

בשנת תרפ"ט ( )1929הוחלט לקבוע סמל שיבטא ברמז את עקרונות בית-הספר .הסמל -
המתבסס על פסוק תנכ"י ,ספר מיכה פרק ו פסוק ח" :הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש
מעימך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך"  -הוכן על-פי ציורו של
המורה לציור סירקין בצורת משולש כחול ועליו ציור בית-הספר והסיסמה "והצנע
לכת" .בביטוי זה ביקש בית-הספר לבטא את הרעיון שעל ברכיו מתחנכים תלמידי
בית-הספר  -פשטות ואמיתיות ,התרחקות מדברי מליצה נבובים ועבודה נאמנה
בלי הגזמה של התלהבות מעושה.
מתוך האתר של בי"ס הריאלי בחיפה (אודותינו ,חידון שנות ה ,90-סמל ודגל הריאלי)

נוסד

תרע"ד

1913

והצנע לכת

והצנע לכת

צניעות = פשטות וענווה

צנע ,מהשורש של המילה צניעות .כאן צניעות = הסתפקות במועט.
צנע  -הצנע היתה מדיניות הקיצוב שהונהגה כמדיניות כלכלית על ידי מדינת ישראל בתחילת שנות החמישים ,מטרתה
היתה לחסוך במטבע חוץ ולייצב את שער החליפין .מדיניות זו באה לידי ביטוי בשתי דרכים מרכזיות :בראש וראשונה,
הגבלת הרכישה של מזון ומוצרי צריכה ובנוסף הכוונת אשראי והשקעות .בתחום המזון כל אזרח שובץ לחנות מכולת
קבועה שבה קיבל את מוצרי המזון הבסיסיים על פי הקצבה קבועה ,תמורת נקודות שהוקצבו לו בפנקס אישי .הוטלו גם
הגבלות על כספים שניתן לקחת לחו"ל  -אזרח ישראלי שיצא לחופשה באותה תקופה יכול לשאת עימו רק מעט דולרים.
בהמשך עלו אף הצעות להגברת המדיניות בדמות ייצור רהיטים "עממיים" במחיר זול ועוד כהנה וכהנה הצעות.
(מתוך 'המילון כלכלי עסקי' של האתר 'לומדון ,הוצאה לאור' ,ערך 'צנע')

צניעות = הסתרת עניינים פרטיים
אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול שמפייס
ואחר כך בועל
רש"י :צניעות מחתול  -שאינו מטיל רעי בפני אדם ומכסה צואתו:
(בבלי עירובין ,קב ע"ב)

צניעות = התרחקות מפריצות
"ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל"  -להודיע ששרה אמנו צנועה היתה .אמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי
יצחק :יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה ,אלא מאי 'באהל'? כדי לחבבה על בעלה.
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צניעות = התרחקות מפריצות מינית
"ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה"  -משום דכסתה פניה חשבה לזונה? א"ר אלעזר :שכסתה פניה בבית חמיה,
דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן :כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה  -זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים .מנלן? מתמר.
(בבלי סוטה ,י ע"ב)

חברה שלמה | מערך הדרכה

חברה שלמה | מערך הדרכה

רש"י :כדי לחבבה על בעלה  -להודיעו שהיא צנועה משאר חברותיה שאינה נראית וצריך לישאל אחריה:
(בבלי בבא מציעא ,פז ע"ב)
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מאי שקדו? דתניא :מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי? שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד; ותנשא באחד
בשבת ,ואם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד! שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה
שלשה ימים ,אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת ,וברביעי כונסה; ומסכנה ואילך ,נהגו העם לכנוס בשלישי ,ולא מיחו
בידם חכמים;  ....מאי סכנה?  ...אמר רבה ,דאמרי :בתולה הנשאת ביום הרביעי ,תיבעל להגמון תחלה .האי סכנה? אונס
הוא! משום דאיכא צנועות ,דמסרן נפשייהו לקטלא ואתיין לידי סכנה .ולידרוש להו דאונס שרי! איכא פרוצות ,ואיכא נמי
כהנות .וליעקריה!

הסבר בלשון חופשית :חז"ל תיקנו תקנה (תקנת 'שקדו') שבתולות נישאות ביום רביעי כדי שיהיה מספיק זמן כדי להכין
את הסעודה של החתונה (בלי לחלל שבת) .הברייתא מספרת שבשעת הסכנה שינו את היום ליום שלישי .על אמירה זו
שואלת הגמרא  -על איזו סכנה מדובר? אחד ההסברים המובאים הוא שיצאה גזירה שהמושל (הגמון) הרומאי יאנוס כל
כלה צעירה בליל כלולותיה .על תשובה זו שואלת הגמרא  -והרי זו לא סכנת נפשות אלא אונס (ובהמשך הברייתא כבר
כתוב אונס אז כאן זה צריך להיות סכנת מוות ממש) .תשובת הגמרא היא שמפני שהיו נשים צנועות שמסרו נפשן בשביל
לא להיאנס ,קראו לזה סכנה .ולמה לא אמרו להן שעדיף שיאנסו מאשר יתאבדו? בגלל שהיו נשים פרוצות שהיו מנצלות
את ההזדמנות ואת ההיתר למעשים לא ראויים.

צניעות = ענווה והתנהגות מוסרית

צניעות = ענווה
דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא צניעות:
	•"הצניעות לא תרחיק לכת אם הגאווה לא תלוונה - ".פרנסואה דה לה רושפוקו
	•"לגרוע מערכך יתר על המידה זו טיפשות ולא צניעות - ".אריסטו
	•"חיים צנועים מגלמים משימות דרוכות ונועזות כמו או יותר מחיים אחרים - ".מישל דה מונטן
	•"עלינו לאהוב את הצניעות ואת המתינות כשלעצמן ,ולא מתוך יראת כבוד לאלוהים אשר ציווה אותן עלינו - ".מישל דה
מונטן
	•"הצניעות היא הפיתיון הטוב ביותר כדי לדוג שבחים - ".ג'ילברט קייט צ'סטרטון
	•"צניעות מזוייפת היא הכנה שבשקרים - ".ניקולה דה שאמפור
	•"הצניעות מעידה על כך שהגאווה חיה בתוכנו - ".ז'אן רוסטאן
	•"צניעות מזוייפת היא גאווה מעודנת - ".ז'אן דה לה ברייר
	•"הצניעות כמוה כסוד .היא חדלה להתקיים ברגע שאנו מזכירים אותה - ".פיליפ בובאר
	•"הצניעות היא האמנות לשים בפיהם של אחרים את כל הטוב שאנו מייחסים לעצמנו - ".פיליפ בובאר
	•"אנשים גדולים אינם מצניעים את עליונותם .הם רואים אותה ,הם חשים בה ואינם צנועים כלל - ".ז'אן ז'אק רוסו
	•"הצניעות כמוה כצללים על דמויות שבתמונה .הם מעניקים להם עוצמה ומבליטים אותם - ".פרנסואה דה לה רושפוקו
	•"איש אינו מעז להכיר במעלותיהם של אחרים .אנשים עסוקים מדי בעצמם מכדי שיהיה להם פנאי להכיר בזולתם או
להבחין בהתנהגותם .מכאן ,שגם עם מעלה גדולה וצניעות רבה אפשר להיות בלתי מוכר זמן רב - ".ז'אן דה לה ברייר
	•"לעין טובה צניעות אינה אלא צורה ברורה יותר של גאווה - ".ז'יל רנר
	•"דבר אינו גורם לנסיך כבוד גדול יותר מאשר צניעותו של בן חסותו - ".ז'אן דה לה ברייר
	•"להיות צנוע באמת זה להבין כי רגש העליונות שיש לנו על זולתנו אין לו ערך אלא עבורנו - ".ברנאר גראסה
	•"אנו גאים מטבענו וצנועים בעל כורחנו - ".פייר רוורדי
	•"אין לו אלא תכונה טובה אחת :הוא צנוע .והוא גאה על כך - ".אלפרד קאפי
	•"הצניעות אינה מידה טובה אלא כשהיא טבעית - ".ג'ובאני קאזאנובה
	•"הצניעות מעידה בדרך כלל על כך שאנו גאים - ".ז'אן רוסטאן
	•"הגאווה לעולם אינה מצליחה טוב יותר מאשר כשהיא מתכסה במעטה של צניעות - ".שבליה דה מרה
	•"מכל המידות הטובות שבעולם ,זו שגורמת פחות הצלחה למי שעושה בה שימוש היא הצניעות - ".פרוספר קארביון
	•"כאשר הדיירים צנועים הבית גדול דיו - ".פתגם סרבי
	•"אני חי בצנעה .אין אנו יכולים לאכול שבע תרנגולות ביום - ".מרסל דסו
	•"עם כישרון גדול וצניעות רבה אנו יכולים להיות לא מוכרים זמן רב - ".רנה מץ
	•"רק הנוכלים צנועים - ".יוהן וולפגנג פון גתה
	•"יש הבדל בין צניעות למודעות .אתה יכול לדעת מי אתה ומה אתה שווה וזה לא אומר שאתה שחצן - ".בקי גריפין (ראיון
ב)ynet-

והצנע לכת

והצנע לכת

(בבלי כתובות ,ג ע"ב)

נספח 3

(מתוך 'ויקיציטוט' שהתקבל בחיפוש למילה 'צניעות')

(ערך 'צניעות' מתוך 'מילון החדש' מאת אברהם אבן שושן)
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תניא אמר רבן גמליאל בשלשה דברים אוהב אני את הפרסיים הן צנועין באכילתן וצנועין בבית הכסא וצנועין בדבר אחר:
(בבלי ברכות ,ח ע"ב)

חברה שלמה | מערך הדרכה

חברה שלמה | מערך הדרכה

צניעות = הסתרת עניינים פרטיים
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כן לחברה מעורבת

דיון

מטרות:
.
.
.
.

אהבנת החשיבות של החיים בחברה מעורבת.
בהבנה שהפרדה יוצרת הדרה של הנשים מהמרחב הציבורי ,הדרה שמובילה להפיכת האישה לחפץ.
גהבנה שחברה בריאה היא חברה שמאפשרת לכל חבריה לבוא לידי ביטוי.
דהבנה שהחיים בחברה מעורבת מחייבים הקפדה יתרה על כללי הצניעות ,כדי להישמר ממתירנות יתר.

תפאורה  -על קירות החדר תלויות מודעות ופרסומות המבטאות הפרדה של החברה ,לצד פרסומות העושות שימוש בגוף האישה
(נספח .)1
עזרים  -פתקי משימה (נספח  ,)2חומרים להכנת כדורי שוקולד (או כל פעילות אחרת) ,תמונות המתארות את ההפרדה בין הגזעים
בדרום אפריקה (נספח .)3

מהלך הפעולה:
פעילות א'
מחלקים את החניכים לשתי קבוצות:
קבוצה א' מקבלת פתק ובו משימה שעליה לבצע.
קבוצה ב' מקבלת פתק עם אותה משימה ,אך על חברי הקבוצה לבצע את המשימה מבלי שהבנים יתקשרו עם הבנות ,ולהיפך.
בסוף הפעילות מתיישבים חזרה במעגל ושואלים את החניכים איך הם ביצעו את המשימה ,מי עשה מה ואיך היה להם.

פעילות ב'
נותנים לחניכים זמן להסתובב בחדר ולהתרשם מן המודעות התלויות על הקירות :תמונות של פרסומות שיש בהן שימוש בגוף;
רשימת כללי הצניעות שפרסם הרב אבינר; פשקווילים הקוראים לנשים להתלבש בצניעות או מתקוממים כנגד צורות לבוש;
הוראות בנושא הדרת הנשים והאיסור להסתכל בהן ,וכתבות העוסקות בצניעות ובהפרדה.

שואלים את החניכים:
Õ Õמה משדרים הדברים הללו? מה משדרות הפרסומות? מה משדרים הפשקווילים? האם יש קשר ביניהם?
Õ Õעל מה מעיד רוחב התופעה של העיסוק בצניעות? למה זה מוביל?
בשני המקרים ההתייחסות לאישה היא כאל אובייקט שהעיקר בו הוא הגוף .האישה היא לא 'מישהו' אלא 'משהו'.
התייחסות זו מובילה לחוסר הערכה של יכולתן ואישיותן של הנשים ,ולהדרתן מן המרחב הציבורי .בנוסף ,יש חוסר
צניעות בעיסוק בדקדוקי כללי הצניעות עצמם ,קל וחומר כאשר הדבר נעשה על ידי גברים.

לאחר הדיון כדאי להוסיף שמצב זה השתנה רק באמצע המאה ה ,20-אז החל מאבק נגד ההפרדה הזו .בשנת  1954קבע בית
המשפט בארה"ב שחינוך נפרד הוא מפלה מטבעו .למרות קביעת בית המשפט ,מדינות רבות המשיכו לנקוט בהפרדה ,מה שחייב
את בית המשפט והמשטרה הפדרלית להתערב ,על מנת לאפשר לשחורים להיכנס למקומות שהוגדרו כמקומות של לבנים.

סיכום:
כפי שראינו ,בחברה שמפרידה בין המינים צריך יהיה להגדיר תפקידים מוגדרים לכל מין ,מה שיגרום להדרת אחד מן המינים מחלק
מתחומי החיים .בחברה פטריארכאלית כמו שלנו ,הנשים הן אלה שתודרנה מן החיים הציבוריים והדתיים ,ותידחקנה לשוליים.
החברה שמדירה את האישה מהמרחב הציבורי והדתי מסיבות של צניעות ,מתייחסת לאישה באופן מיני בלבד .לכאורה ,האישה
אינה אדם שניתן ליצור איתו קשר אינטלקטואלי ,חברתי ,עסקי או רוחני .מצב זה יוצר אובייקטיביזציה (=הפיכה לאובייקט) של
האישה .האישה היא גוף שניתן להשתמש בו (בחברה המתירנית) או שיש להסתיר אותו כדי להימנע מפיתוי (בחברה הנפרדת).
גם אם לא תיווצר אפליה רשמית והנשים תקבלנה את אותם תנאים ,תיווצר תחושה של הדרה וקיפוח ,ומתחת לפני השטח אף
יתרחש קיפוח אמיתי ,בדומה למקרה השחורים בארה"ב.
בנוסף לכך ,בחברה נפרדת נוצר מצב שבו ההפרדה והצניעות בין המינים הופכים ל'אישיו' ,לנושא מרכזי שעוסקים בו באופן
אינטנסיבי ,דבר שבעצמו יוצר אווירה של חוסר צניעות.
אנו רוצים ליצור חברה שכל השותפים בה באים לידי ביטוי וניתנת להם אפשרות לתרום לפיתוח החברה .חברה מתוקנת היא
חברה שמאפשרת לכל חבריה ,משני המינים ,לבוא לידי ביטוי ולתרום לה.
אנו רוצים ליצור חברה שבה גברים ונשים ייחשבו כבני אדם שווים .חברה בה גבר ואישה יוכלו ליצור קשרים חברתיים,
אינטלקטואליים ,עסקיים וחבריים נורמאליים ,מבלי להתייחס למין השני כאובייקט בלבד.
בחברה זו ,אנו שואפים שנושא הצניעות בין המינים יהיה נושא אחד מני רבים ,ולא תחום עיסוק מרכזי .וכמו שכותב ר' יצחק עראמה
בפירושו לתורה:
נתבאר שיש לאישה שתי תכליות :האחד מה שיורה עליו שם אישה " -כי מאיש לוקחה" ,וכמוהו תוכל להבין ולהשכיל בדברי
שכל וחסידות ,כמו שעשו האמהות וכמה צדקניות ונביאות ( ,)...והשני  -עניין ההולדה והיותה כלי אליה.
עם זאת ,יש לזכור שהטיעון של הדוגלים בהפרדה בין המינים ,לפיו חברה מעורבת מעלה את רמת המתיחות בין המינים ומזמנת
ניסיונות לא פשוטים ,הוא טיעון שיש להתחשב בו ,כפי שעולה מדברי חז"ל ,לפיהם "אין אפוטרופוס לעריות" .לכן ,דווקא בחברה
מעורבת יש לחנך לשמירה על גדרי הצניעות ,על מנת למנוע נפילות והידרדרות לפריצות ולמתירנות.
ניתן לבקש מהחניכים להעלות רעיונות כיצד לבנות התמודדות נכונה עם הבעיות הללו בחברה מעורבת.
יש צורך לעסוק בדיני ייחוד ,באיסור נגיעה ובצורת ההתנהגות הנכונה בין המינים ,אך לדאוג לכך שהעיסוק לא יהיה אינטנסיבי
מדי.
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דיון

מציגים את 'דוקטרינת נפרד אבל שווה' ,תפיסה ששלטה בארה"ב במשך שנים רבות ,לפיה צריך להיות שוויון
זכויות בין לבנים ושחורים ,ויש לדאוג לכך שהשחורים יקבלו כל דבר שיש ללבנים ,אך לא ביחד איתם .השחורים
קיבלו את אותם תנאים שקיבלו הלבנים ,אך בנפרד .כך ,היו בתי ספר נפרדים ,אוניברסיטאות נפרדות ,חנויות
נפרדות ,כניסות נפרדות למסעדות ,מושבים נפרדים באוטובוסים ועוד .ניתן גם להציג תמונות המתארות את
שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה (נספח  .)3איך הרגישו השחורים? האם זו צורת חיים נכונה? מדוע?
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ציוד:
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פרסומת למכונית
כתבה מ' 'mynetירושלים10.8.09 ,

מדרכה בגאולה :גברים מימין ,נשים משמאל
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פרסומת לבושם

ארי גלהר
מדד הצניעות בשכונות החרדיות עולה :קבוצת חרדים
קיצונים מ"נטורי קרתא" שכרו בסוף השבוע מוניות ,ציידו
אותן במגאפונים והכריזו כי יש ליצור בסופי שבוע הפרדה
בין נשים לגברים במדרכות של רחובות מסוימים בשכונה
החרדית.
פעילים חרדים הוציאו בסוף השבוע מוניות מצוידות
במגאפונים רבי עוצמה ,שבאמצעותן הכריזו על מדרכות
נפרדות לגברים ונשים בסופי שבוע ברחובות עלי הכהן,
צפניה ועמוס ,הסמוכים לשכונת גאולה.
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מדד הצניעות בשכונות החרדיות עולה:
קבוצת חרדים קיצוניים מ"נטורי קרתא" שכרו
בסוף השבוע מוניות ,ציידו אותן במגאפונים
והכריזו כי יש ליצור בסופי שבוע הפרדה בין
נשים לגברים במדרכות של רחובות מסוימים
בשכונה החרדית

באמצעות צי מוניות ,העלו הקיצונים החרדים את רמת
הצניעות ברחובות המדוברים חרדים בירושלים ,ודרשו
מהציבור לצעוד במדרכות נפרדות לגברים ונשים בימים
שישי ושבת.
לדברי תושב השכונה אברהם כהן ,מי שאחראי לדברים הם
קבוצת קנאים המשתייכת ל"נטורי קרתא"" .אין תמיכה של
רבנים בכירים במגזר החרדי ליוזמה ומדובר בהחלטה של
הקבוצה הזו להיכנס לשכונות ולקבוע בהן סדרי צניעות",
אמר כהן.
אולם לדברי עד ראייה ,אף על פי שאיש לא כפה את
ההפרדה ,רוב העוברים והשבים הקפידו על ההפרדה
במקום בשבת האחרונה" ,בשעות הצהריים ,שבהן נשים
יוצאות לטייל וגברים הולכים לבתי הכנסת ,צעדו בני
המינים השונים במדרכות נפרדות".
למרות זאת ,לדברי אותו עד ,ביום שישי איש לא נענה
לדרישה להפרדה וכל הצועדים ברחובות הלכו בערבוביה
גדולה ,כמדי שבוע.

57

כתבה מהאתר '15.3.02 ,'news 1
"מצפצפים" על פסיקת בג"צ

חשיפה :משרד התחבורה אישר פתיחת קו נפרד חדש
למרות פסיקת בג"צ שאסרה לפתוח לעת-עתה "קווי מהדרין" חדשים
אישר משרד התחבורה לאגד לפתוח קו נפרד שישרת את האוכלוסיה
החרדית בחיפה ,ברכסים ובאלעד
משרד התחבורה :מדובר בקו רגיל

גנון אמר כי הוא ימשיך לפעול לחיבורם של ערי הפריפריה החרדיות עם כל הריכוזים
החרדיים הוותיקים כדי לקשר את התושבים עם בני משפחותיהם וכדי להביא לתושבים את
השירות המירבי כפי שמגיע להם.
הקו נפתח לבקשת נציגי חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה ובאלעד ויוביל נוסעים בין שני
הריכוזים של החסידים .מאחר שמדובר במספר מועט של נוסעים ,יעבור הקו גם ברכסים,
שם יש ציבור חרדי ליטאי גדול.
מסלול הקו בכיוון הנסיעה מחיפה יתחיל משכונת נָו ֶה שאנן ויעבור דרך שכונת הדר ורמת
ויז'ניץ בעיר .באלעד יעבור הקו במסלול המקובל בכל שאר הקווים העושים את דרכם
מהעיר החוצה ,וברכסים יהיו התחנות בשלוש כיכרות בתוך היישוב .למרות ההכחשות כי
מדובר בקו נפרד ,הוא יתקיים כקו נפרד למרות שכלפי חוץ לא ייקרא קו מהדרין .הבשורה
על פתיחת הקו הופצה בעיתונות החרדית ,שכידוע אינה מפרסמת קווי אוטובוס שאינם
נפרדים .עיתונאי חרדי אמר ל News1-כי פסיקת בג"צ היא צחוק ,מאחר שאין כזה דבר קווי
מהדרין ,וכי כל הישיבה הנפרדת בקווים אלה נעשית על-פי רצונם החופשי .לדבריו ,סביר
להניח כי סביר להניח כי גם בג"צ אינו מייחל למנוע מהציבור החרדי שירות בשכונותיו ,וכי
התערבות בשאלה האם יישבו נשים מאחור וגברים מלפנים כמוה כהתערבות בצלחת של
השני ,כלשונו.
מתאם התחבורה הציבורית למגזר החרדי במשרד התחבורה ,שלמה רוזנשטיין ,הביע
שביעות רצון רבה מההתקדמות ואמר כי משרד התחבורה שוקד כל העת על קידומם של
קווים נוספים למגזר החרדי" :מתבצעת כאן עבודה מאומצת מתוך מסירות מלאה למען
הציבור" ,אמר" ,אנחנו מכינים מסלולים נוספים ומקדמים קווים שלפני שנים אחדות נראו
כדמיוניים" .לדבריו ,ההתקדמות נוסכת באנשי צוותו את החשק להתקדם הלאה ולקדם את
התחבורה הציבורית למגזר החרדי צעדים נוספים קדימה.

התרגיל :לא מגדירים את הקו כנפרד
• תגובת אגד ,כפי שנמסרה על-ידי הדובר רון רטנר" :הקו החדש נפתח באישור ובתיאום
משרד התחבורה ,והטענה כאילו מדובר בקו המוגדר קו מהדרין אינה נכונה .הניסיון להסיק
מאופי האוכלוסיה החרדית המתגוררת בישובים כאילו משתמע מכך כי קו זה הוא קו
מהדרין היא שגויה".
• ממשרד התחבורה נמסר בתגובה" :קו  974מאלעד לחיפה פועל במתכונת של קו רגיל
לכל דבר".
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ל News1-נודע כי למרות הפסיקה המשפטית ,אישר בימים אלה משרד התחבורה את
פתיחתו של קו נפרד חדש ,שישרת את הציבור החרדי .מדובר בקו  974של אגד שאושר
בידי דרור גנון ,סגן בכיר לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה .הקו יקשר בין אלעד לחיפה
ולרכסים ,ויחל לפעול ב 4-באפריל  ,2010ערב שביעי של פסח.
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בימים אלה מתקיים דיון משפטי בבג"צ בסוגיית קווי האוטובוס הנפרדים לציבור החרדי.
עד למתן תשובה ממשרד התחבורה בשאלה מדוע לא יאמץ שר התחבורה ישראל כ"ץ את
מסקנות הוועדה שהקים בעניין ,נאסר לפתוח קווים נפרדים ("קווי מהדרין") .הזמן שקצב
בג"צ למתן תשובה הוא עד ה 18-באפריל.

59

(מתוך שיחה שנתן הרב שלמה אבינר ב'ערוץ )'7

עליכם להכין כדורי שוקולד
רכיבים:
 250גרם ביסקוויטים
 12כפות סוכר
 6כפות קקאו
 8כפות מים או חלב
 100גרם מרגרינה
אופן ההכנה:
הניחו את הביסקוויטים בשקית וכתשו אותם
העבירו לקערה גדולה והוסיפו את הסוכר והקקאו .ערבבו היטב בעזרת כף
עץ ,הוסיפו את החלב או המים והמרגרינה ובחשו היטב.
צרו כדורים קטנים בעזרת הידיים.
על כל חברי הקבוצה להשתתף בביצוע המשימה .אם חלק מהקבוצה לא
ישתתף ,הקבוצה תיפסל.

בהצלחה ובתיאבון!

קבוצה ב
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כללים :לבוש שקט ,פשוט וצנוע אינו חומרה אלא דין גמור וחמור.
דבר שהוא חומרה ,יצוין בפירוש שזו מידת חסידות.
כיסוי ראש:
כיסוי ראש מיועד להצניע את יופיה של האישה .אם היא נשואה,
היא חייבת להסתיר את יופיה יותר מרווקה ,ולא לנסות למצוא חן
בעיני גברים זרים .לכן יש להיזהר שכיסוי הראש עצמו יהיה צנוע
ולא ימשוך תשומת לב.
שיער רווקה:
התסרוקת חייבת להיות צנועה ולא למשוך תשומת לב ,כגון שיער
ארוך המגיע עד הכתפיים או שיער המכסה את הפנים.
מידת חסידות שהשיער יהיה תמיד אסוף על ידי צמה או קשור
בגומי או בסיכה (קוקו).
צוואר:
הצוואר הוא חלק מן הראש ומותר לו להיות מגולה .אבל כל האזור
מסביבו חייב להיות מכוסה ,ואסור שיתגלה ממנו אפילו מעט ואפילו
באקראי .מידת חסידות לכסות גם את הצוואר עצמו או חלק ממנו
על ידי צווארון גבוה.
עצם החזה אינה חלק מן הצוואר אלא חלק מן הגוף ,לכן היא חייבת
להיות מכוסה ,והחלק העליון של החולצה חייב לכסות את השקע
שמעליו .גם מן הצדדים ,במקום שמתחיל השיפוע לכיוון הכתף,
מסתיים הצוואר ,ויש לכסותו בקו שמעל עצם החזה.
מאחור ,החוליה העליונה של הגב ,כלומר החוליה העליונה של עמוד
השדרה ,אינה חלק מן הצוואר ועליה להיות מכוסה [אפשר להרגיש
אותה במגע היד בעזרת הרכנת הראש קדימה].
עקב כך יש להיזהר מחולצה מבד אלסטי נמתח כגון טריקו,
כיוון שעם בד כזה קשה למנוע גילוי סביבות הצוואר ,וכן הפתח
מתרחב תוך כדי השימוש [יש עוד סיבות להימנע מחולצת טריקו
כפי שיתבאר במשך] .עדיף להשתמש בחולצה מכופתרת .כמו
כן יש להיזהר בתליית תיק על הכתף שרצועת התיק לא תמשוך
את הצווארון ,תרחיב את פתח הצוואר ותגלה את הכתף .כאשר
החולצה מכופתרת מאחור ,יש להיזהר שהסגירה תהיה הרמטית
והגוף לא יתגלה במרווח שלמטה מן הכפתור.
זרוע:
יש לכסות את הזרוע עד מתחת למרפק ,שהוא חלק מן הזרוע,
ואסור שיתגלה בכל מצב שהוא ,גם באקראי .בשעת הרמת יד,
השרוול מתקצר ,לכן יש להקפיד שהוא יגיע לפחות עד עשרה ס"מ
מתחת למרפק .כמו כן ,שרוולים בעלי פתח רחב גולשים למטה
בעת הרמת יד ,לכן יש להצר אותם בקצה בעזרת כפתורים ,חפתים
או גומי ,לבל יתרוממו.
מידת חסידות שהשרוול יגיע עד כף היד ,כלומר עד נקודת העצם
הבולטת הסמוכה לכף היד ,וזאת בכל מצב ,גם בשעת הרמת יד.
חולצה:
החולצה חייבת לכסות את כל הגוף ,כולל הבטן ,בכל מצב .לכן,
בין שהיא מוכנסת לתוך החצאית בין שהיא מעליה ,היא צריכה
להיות די ארוכה ,כדי שהבטן והגב לא יתגלו גם בשעת הרמת יד
או התכופפות.
יש להיזהר שלא יתגלו המרווחים בין הכפתורים ,לכן יש לדאוג
למרווחים קטנים או להשלימם על ידי לחצניות.
החולצה צריכה להיות אטומה ולא שקופה או שקופה למחצה ,אפילו
כנגד השמש או אור חזק .הגדרת בגד שקוף היא שקווי הגוף נראים
בעדו ,או שצבע הגוף נראה בעדו ,לכן מתחת לחולצת קיץ בהירה
ודקה ,יש ללבוש בגד נוסף שמכסה את כל המקומות הצריכים
כיסוי ,ולא די בבגד פנימי מסוג מוצנע.
לא די שהגוף לא ייראה אלא יש להסתיר גם את צורת האיברים
ולמנוע את הבלטתם .לכן אין ללבוש חולצה צרה ,או במידה קטנה
בגזרה רחבה .וכן אין ללבוש חולצה מבדים הנצמדים
מדי ,אלא ִ

לגוף ,ומבד אלסטי גמיש הנצמד לגוף במיוחד לפנים ,כגון טריקו
וסריג .סוודר פתוח או ז'קט פתוח מעל חולצת טריקו אינם מועילים,
כיוון שאינם מסתירים את ההצמדה .יש להיזהר מאוד מחולצה
מבד נצמד ,לעיתים היא נראית כגופיה.
חצאית:
רוב הפוסקים קבעו שיש לכסות את הרגליים עד כף הרגל .מיעוט
הפוסקים קבעו שיש לכסות עד למטה מן הברך .המחמירה תבוא
עליה ברכה והמקילה יש לה על מה לסמוך .למחמירים ,החצאית
צריכה להגיע מתחת לברך ,ולמטה מזה אפשר לכסות בגרביים
וכמובן טוב יותר לכסות בחצאית ארוכה שמגיעה עד הקרסול.
הברך – וכל שכן למעלה ממנה – חייבת להיות מכוסה כולה
בחצאית בכל מצב ,ולא די בגרביים ,גם אם הם אטומים .כיוון
שהחצאית מתקצרת בתנועות שונות ,כגון ישיבה או עליה במדרגות
ולאוטובוס ,הרמת רגל על רגל או התכופפות ,היא חייבת להגיע
לפחות עד עשרה ס"מ מתחת לסוף הברך.
למחמירים ,הגרביים צריכים להיות אטומים לגמרי ולא שקופים
כלל .אין לסמוך על מספר הדנייר ,אלא לבדוק אחרי לבישת
הגרב ,שלא נראים דרכה צבע העור ,שערות וורידים .גוון חום הוא
צבע טוב .גרב שחור וכחול שאינו די עבה אינו טוב ,אם גוון העור
הבהיר בולט בעדו .אין לגרוב גרביים מבריקים [כגון מחומר לייקרה
מבריק] ,צבעוניים או עם דוגמאות ,בהיותם מושכים תשומת לב .אין
לגרוב גרביים בצבע העוד כיוון שהרגל נראית לא מכוסה.
החצאית צריכה לכסות את כל הגוף ,לכן אין ללבוש חצאית הסגורה
לאורכה על ידי כפתורים ,כי לפעמים המרווחים בין הכפתורים
נפתחים והגוף מתגלה .וכן לפעמים הכפתורים עצמם נפתחים,
ולפעמים שוכחים לסגור את כולם.
אין ללבוש חצאית מעטפת ,כי במצבים רבים הרגל מתגלה ,אפילו
אם זה מתחת הברך ,כיוון שזה מושך תשומת לב .וכן אין ללבוש
חצאית עם שסע ,אפילו מתחת לברך ,כיוון שהשסע נפתח ונסגר
תוך כדי הליכה ומושך תשומת הלב.
כמו לגבי החולצה  ,גם החצאית צריכה להסתיר את צורת האיברים
ולמנוע את הבלטתם .לכן אין ללבוש חצאית מבד נצמד ,או במידה
קטנה ממידת הגוף ,אלא במידה מעט גדולה ממידתה .אין ללבוש
חצאית צרה או ישרה ,כיוון שאינה מסתירה את צורת האגן ,צורת
הפיסוק וההליכה ,בזמן הליכה או הרמת הרגל ,בשעת כניסה או
יציאה מרכב או עלייה לאוטובוס ,או ישיבה – אלא היא נצמדת
מאוד .החצאית תהיה רחבה לפחות עשרה סנטימטרים מהיקף
הגוף באיזור האגן והירך ,ותלך ותתרחב בהדרגה עד לכדי ארבעים
ס"מ נוספים לפחות באזור הברך ,כך שתישאר רפויה ולא תיצמד
לגוף באף מצב.
כמו כן ,אין ללבוש חצאית העשויה מבד דק ,הנצמדת לגוף בעת
הליכה ,אלא אם כן לובשת תחתית עבה ויציבה – שגם מונעת
שקיפות מול האור והשמש.
צבעים ודוגמאות:
אין ללבוש בגד בצבע אדום ,בצבע העור שנראה כאילו אין כיסוי;
בצבעים רועשים ,זוהרים או זרחניים; כיתובים ,ציורים ,כפתורים
וקישוטים מזדקרים לעין; חצי בגד בצבע אחד וחציו בצבע אחר,
במיוחד יש להיזהר במקומות שיש להצניעם :בחולצה בצבעים
המתחלפים כנגד בית החזה ומבליטים את מיקומו; כפתורים ,ציורים
או דוגמאות – גם בגזרת הבד –באמצע החצאית למעלה מלפנים.
מידת חסידות ללבוש מעל כל הבגדים בגד עליון נוסף בצבע שקט
ׁשל.
ואחיד כגון ָ
ילדות:
המחמירים מקפידים בלבוש צנוע מגיל שלוש ,והמקילים מגיל
חינוך כלומר חמש-שש.

נספח 2

קבוצה א

עליכם להכין כדורי שוקולד
רכיבים:
 250גרם ביסקוויטים
 12כפות סוכר
 6כפות קקאו
 8כפות מים או חלב
 100גרם מרגרינה
אופן ההכנה:
הניחו את הביסקוויטים בשקית וכתשו אותם
העבירו לקערה גדולה והוסיפו את הסוכר והקקאו .ערבבו היטב בעזרת כף
עץ ,הוסיפו את החלב או המים והמרגרינה ובחשו היטב.
צרו כדורים קטנים בעזרת הידיים.
על כל חברי הקבוצה להשתתף בביצוע המשימה.
בנוסף ,בזמן ביצוע המשימה אסור לבנים בקבוצה לדבר עם הבנות שבה
ולהיפך .אם חלק מהקבוצה לא ישתתף ,או שיהיו דיבורים בין בנים לבנות,
הקבוצה תיפסל.

בהצלחה ובתיאבון

חברה שלמה | מערך הדרכה

חברה שלמה | מערך הדרכה

כן לחברה מעורבת

כמה הלכות של צניעות הלבוש  /הרב שלמה אבינר
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נספח 3

כן לחברה מעורבת

שלט מתקופת שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה.
ללבנים בלבד.

שירותים נפרדים ל'לבנים' ול'לא לבנים'.

חברה שלמה | מערך הדרכה

חברה שלמה | מערך הדרכה

כן לחברה מעורבת
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שלט בדרבן ,דרום אפריקה ,המודיע כי החוף מיועד
ללבנים בלבד בשפות אנגלית ,אפריקנס וזולו.
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The debate regarding the gender make-up of Religious Zionist society has been a heated
one for many years. The question of how we view society and how the value of modesty
plays out in it is relevant in many areas of our lives: from schools and youth movements,
to military and national service and university studies. It is also relevant to the daily lives
of adults: in the workplace, within the family and at social events, and more.
This booklet discusses these questions through a comprehensive look at various
positions and opinions and with an analysis of the relevant issues. This booklet suggests
a world view that strictly follows Halakha and places at its base the normal and natural
life within society as a whole, and views modesty in the general sense as one of its more
important foundations.
Etzah Laderech, a joint project of Ne'emanei Torah Va'Avodah and the Kibbutz Hadati, develops
educational material for use by youth and adults for strengthening Torah Va'Avodah values.
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