
 תפקידי כאלוף דרוםכן ו 73הערכה ותודות בגמר מלחמת  . ה

 

 כמה מילות תודה אישיות: שדן בהפעלת מערכות אכ"א ומה"ד במלחמת יום הכיפורים , הכרחי לומר חלק עם סיום ה

רבים שפעלו בגופי המטה של אכ"א ומה"ד, בחילות שהיו כפופים ישירות לאכ"א ובחילות השדה -אני חב תודה לרבים

)שהוכפפו לתיאום אכ"א במלחמה(, אשר סייעו לי בביצוע תפקידי. את חלקם ציינתי בשמם במהלך חלק זה של הספר, 

 אך יש עוד רבים וטובים שאני חב להם את תודתי. 

קציני מטה שעבודתם במהלך המלחמה ראויה להדגשה -מקצועית והאישית היא לציין מספר מפקדים-דיתחובתי הפיקו

מיוחדת: הרב הצבאי הראשי, אלוף מרדכי פירון, וסגנו, תא"ל גד נבון, עשו עבודת קודש נוכח הנטל הכבד של הטיפול 

 רתי ודתי ראויה לציון מיוחד. בחללים, בנעדרים ובבני משפחותיהם. יכולתם לתת מענה אישי , ארגוני, תו

תא"ל מרדכי )מוטקה( ציפורי, קצין שריון ראשי, השכיל להפעיל את המערכת החיילית במתן מענים לצורכי יחידות 

השריון בחזית, בהקמה, ארגון ואימון של צוותי טנקים, אנשי מקצוע  ויחידות חדשות. הוא עשה זאת תוך שיתוף פעולה 

 פעילות רצופה במהלך כל ימי המלחמה.מצוין עם אכ"א ומה"ד, ב

תא"ל ד"ר משה קורדובה, קצין רפואה ראשי, שאנשיו שהיו מוצבים ביחידות הלוחמות השתלבו בדרגי הלחימה ועשו 

נפלאות בהגשת הסיוע הרפואי בשטח. גם הטיפול של מקרפ"ר בעורף, באלפי הפצועים בבתי החולים ובבתי ההבראה, 

 ראוי לכל שבח.

הראל הקים את המרכז לאיתור נעדרים, הפעיל את כל מערך הסריקות אחריהם בחזיתות השונות, ניהל את אל"ם יעקב 

המידע הרלוונטי, תיאם את הפעילות עם כל הגופים הנוגעים בדבר ודאג לקשר שוטף עם המשפחות. כזכור, סוגיית 

במלחמה זו. יעקב הראל מילא את  הנעדרים, ובמיוחד היקפה הגדול, הייתה נושא חדש שצה"ל והמדינה נתקלו בו

 המשימה על הצד הטוב ביותר.

נר )מקסי(, ממחלקת התכנון באכ"א, השכיל לטפל ולתת מענה לשאלות שנגעו למיצוי כוח האדם הכולל -אל"ם משה בר

 בצה"ל, ובכלל זה הצורך להיענות לביקוש הגדול   בכוח אדם כתגבור לכוחות, לצורך הקמת יחידות חדשות ולהכשרת

 צוותים ואנשי מקצוע. הוא עשה זאת תוך תיאום מלא עם מערך ההדרכה והחילות השונים.  

 

 

 

 

 

 



תא"ל זאב )זאביק( קורן, שהיה אז ראש הלשכה שלי, ראוי לציון מיוחד. עבודתו המסורה והיעילה תרמה רבות לעבודת 

ברים קטנים ורגישים", שהמצב הלשכה וליכולתה לשלוט על תחומים כה רבים לאורך זמן, שכללו לעתים עשייה של "ד

 חייב. זאביק הפך לידיד וחבר המשפחה עד היום.

*   *   * 
 

 חברים לדרך -כאלוף פיקוד הדרום 

, צריך היה שרהב"ט )עזר ויצמן( ורוה"מ )מנחם בגין( לקבוע מי יהיה הרמטכ"ל הבא. היו שני  78. בתחילת שנת 

את תפקידי  78שנקבע כי ר.איתן יהיה הרמטכ"ל , גמרתי  במרץ  אלוף רפאל איתן )רפול( ואנכי . לאחר –מועמדים 

 בקליפורניה. –כאלוף פיקוד דרום , ובהמשך השנה נסעתי לשנת לימודים באוניברסיטת סטנפורד 

יחידות , והעיקר על משמעות קיום קשר  –זה המקום להוסיף מילים על הרגשתי  כאלוף פיקוד, מפקד על עוצבות 

מטה. הגעתי לפיקוד לאחר שש שנות שרות במטכ"ל  )שרות המתבסס על -עם מפקדים ואנשי ישיר אישי ומקצועי

מטה , הערכות מצב, דיונים , הכנת תכניות וסיכומים לביצוע , אותם מבצעים אחרים, אם כי תקופת היותי ר' -עבודת

צוע, והאחריות לביצוע , היה בי -אכ"א ביטאה גם פעילות שונה(.    הקשר , המגע האישי השוטף והיומיומי עם אנשי

( , מפקד אוגדת 7(, מח"ט )חטיבה 52טנקים( , הייתי מג"ד )גד'  –סיור –חסר לי מאד. אמנם הייתי בעבר מ"פ )חי"ר 

מילואים )ללא פעילות מעשית( , אך זה היה לפני שנים , ועתה תפקיד אלוף פיקוד , היה כמו "אוויר לנשמה".  וצר לי 

נושאית ועניינית ללא  –ת , נאלצתי לכתוב על תקופת היותי אלוף הפיקוד בצורה מקצועית , כי מסיבות ענייניו

 ההקשר האישי , הכל כך חשוב ונדרש בין האנשים המבצעים,                                                  

במהלך השנים , נוצרה אצלי חברות אמיצה עם מספר לא קטן של קצינים , הממשיכים להיפגש , גם באזרחית, כל 

)אותו הקמתי  52בגד'    -,ביחידות עליהם פיקדתישנה באופן קבוע. ומסתבר שכולם היו בעלי תפקידים שונים 

קמב"ץ , קמ"ן  -)בה הייתי מח"ט(   7מחטיבה  מ"מים , מפ"ים,  סמ"פ ,קמב"ץ , שליש , סמג"ד . וכן –כגדוד טנקים(

( , ותא"ל ברוך הראל )פינקו( 52כסגני )אך היה גם מ"פ בגד'  –האלוף יעקב אבן )ג'קי(  –;  ועתה בפיקוד נוספו 

כדי לקבל              .                                                                                           252שהיה מפקד אוגדה 

)האוגדה  252קצת , מתחושת מפקד ופיקודיו , אני מצרף את מכתבו אלי של תא"ל ברוך הראל , שהיה מפקד אוגדה 

 , שמבחינת הפיקוד עשתה את העבודה הקשה ביותר(:
 
 
 

*  *  * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי .  ו

  פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי

 2012 -יגאל אלון למעשה מופת חלוצי החליטה להעניק את הפרס לשנת  תשע"ג  ועדת פרס

 למשפחת בלום המורחבת ממושב חצבה שבערבה התיכונה

. 1973גב, הגיעו לערבה בספטמבר -לשעבר חברי קבוץ עין –דבורי וגדעון בלום  –משפחת בלום המורחבת כוללת  את ההורים 

ענת  -בלום )דר' ממכון ויצמן במחקר רפואי(, הבת -, בגנטיקה של הצמחים( ורעייתו ניבה רוסקאייל בלום )דר' ממכון ויצמן  –הבן 

 בלום ובעלה רן אפשטיין.

 פעילויות המשפחה:
  –האב גדעון 

הקים את משק החממות "החכמות" הראשון בערבה, המתבסס על מערכות טכנולוגיות מפותחות )לחימום, צינון, העשרה  •

דונם וערך  100-מים(  ועל בחירת גידולים מתאימים לאזור הערבה. כיום החממות משתרעות על כ , בקרה והתפלתco2-ב

מיליון ש"ח לשנה.  הוא מייבא זרעי גידולים שונים כדי לפתח שווקים נוספים בחו"ל. ייבוא זה הופך לאחר  20-הייצור כ

 אלף דונם חממות חכמות בערבה. -יש כפרק זמן לנחלת כלל חקלאי האזור.        בעקבותיו הלכו רבים וכיום 

הקים מערך שווק, מיון ואריזה )בתקן ובפיקוח השוק האירופאי( המיועד באופן בלעדי לאירופה. למערכת שיווק זו הצטרפו  •

 דונם. 250מגדלים נוספים בהיקף  ייצור של 

אפריל. וכן גידול טבק מזן -ים ינוארכיום עושה המשק  ניסיונות בגידול ענבים בחממות. המיועדים לשיווק מוקדם ,בחודש •

 מהונדס גנטית , להפקת קולגן לשימוש רפואי. –מיוחד 

 –הבת ענת בלום ובעלה רן אפשטיין 

בגלל מכסות מוגבלות של קרקע ומים ליחידת משק במושב , הקימו ענת ורן , בסיוע ההורים )ובשיתוף המכונים לחקר  •

דונם ומבוסס על  6המשתרע כיום על  משק לגידול דגי נויגוריון( –מדברי בשדה בוקר ובשיתוף אוניברסיטה בן 

סקיור"(. המים אשר שמשו לגידול דגי הנוי , בסבב -ביו"–חממות בטכנולוגיות חדישות של מערכות סגורות  )מכונות 

להשקיית טיהור ראשון משמשים לבריכות גידול פקעות נופר המיועדות לייצוא לחו"ל. המים בסבב טיהור שני משמשים 

 דונם.     20מטע תמרים בן 

סקיור. הדבר -חוות דומות על פי אותה טכנולוגיה של ביו 15הנוי ,  הוקמו בערבה עוד -בעקבות הצלחת חוות דגי •

התבסס על מכסות קרקע ומים מועטות יותר  מהרגיל , וכך סייע להקמת הענפים החדשים ולשיבת בנים נוספים 

 למושבי הערבה.

  –בלום -ל בלום ואשתו דר' ניבה רוסקהבן דר' איי  

לאחר סיום לימודי הדוקטורט , במכון ויצמן , חזרו אייל וניבה לערבה. אייל משמש כמרכז המשק בחצבה ,  ויחד עם  •

הקולטת כיום  מכינה קדם צבאית למנהיגותבני מושב נוספים  מפתחים ענפים מגוונים בחקלאות. במקביל הם הקימו 

 יקוש הרב תוקם בפארן שלוחה נוספת.חניכים ולאור הב 40

המלח והערבה, מפעל    המשותף לשלוש המועצות האזוריות -אשתו ניבה הקימה מעבדת מחקר במסגרת מרכז מדע ים *      

זברה )דג נוי , מיוחד  –בערבה, ובשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון, היא מבצעת מחקר לחקר המוח באמצעות דגי 

 על דג , הניתן להשלכה למוח האדם, ותוך כוונה לפתח תרופות למחלות הקשורות במוח.  למחקר( ,מחקר

 

 

 



                        עיון בביה"ס התיכון האזורי.-במקביל , פועלת ניבה בהנחיית עבודות גמר וימי  •

חודשים ,  8,לבוגרי צבא , המתחייבים לעבוד במשקי הערבה   "עבודה עברית"ביוזמת הבנים ,החל לפני שנה פרויקט    •

שני מושבים ומורחב עתה לכל חמשת המושבים בערבה -מתוך כוונה שיבואו בהמשך להתיישב באזור. הפרויקט החל ב

 התיכונה.

לרבים. השימוש  חלוציים , יוזמה ודוגמא –על פועלם של כל אחד מבני המשפחה ובראייה כוללת . מציגה המשפחה מעשי מופת 

הביאו לפיתוח ענפים ומשקים נוספים בערבה ; המעורבות  -בטכנולוגיות חדישות , הייצור והשיווק  של המוצרים והתוצרת , 

כול אלה  הביאו את חבר השופטים להחליט כי פרס יגאל אלון, על מעשה מופת     -החברתית והתרומה לקהילה בתחומים רבים , 

 , למשפחת בלום המורחבת. 2012 –ע"ג חלוצי יינתן השנה ,תש

 

 על זאת באנו על החתום:

 הרצל שפיר, יו"ר

 צפרה ניצן

 יחיעם חורב

 

המלצות על מעשי מופת  21ההמלצות לקבלת הפרס. קבלנו  –מגישי הבקשות  –ארשה לעצמי  התייחסות למשתתפים 

 חלוציים של יחידים , קבוצות , ארגונים  ומוסדות. –

 לב וגאווה. כולם ראויים להערכה רבה. פשוט "ישראל היפה". -מעשים מרחיבי 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ז.  תגובה לכותרת בעיתון 

 

 גם זהותם של קצינים זוטרים תוסתר" , מחשש לרדיפה משפטית. –"צה"ל שוקל כותרת בעתון : 

 

 פתרון ?   פתרון של מי ?האם "ההסתרה" היא 

 האם המדינה וצה"ל צריכים להסתתר ?

 * יש גם פתרון אפשרי נוסף :  ללבוש מסכת פנים.

 * צה"ל איננו ארגון מאפיה או מחתרת או גוף טרור.

 * צה"ל הוא צבא ההגנה לישראל במדינת ישראל , הכפוף לממשלת ישראל !

 כל חייל ומפקד המשרת בצה"ל , גאה ללבוש את מדיו ולשרת בשורותיו.  

 איננו חושש מלהציג את מדיו ופניו.    

  * חיילים ומפקדים בצה"ל פועלים לפי פקודות הצבא ומבצעים את המוטל עליהם 

 באימונים  ובמערכות קרביות לפי פקודות מפקדיהם.  זו איננה יוזמה אישית.   

 א על צה"ל כארגון ועל הממשלה כמדינה ריבונית.* האחריות הי

 מפקדיו  ? –מדוע המדינה וצה"ל  לא יעמדו גאים וזקופים כנגד כל מי שמנסה לפגוע באחד מחייליו 

מדוע המדינה לא יוזמת צעדים מדיניים ומשפטיים ,  נגד אותן מדינות אשר מאפשרות רדיפה משפטית  כנגד הבודד 

 ריבוני( ? –ן מדיני )הפועל כחוק במסגרת ארגו

 שיגישו התביעות כנגד הממשלה האחראית על צה"ל ומשרתיו !

 מדיני. -מספיק עם ההסתרה )"מחבואים"(. חיילי ומפקדי צה"ל  אינם הפקר משפטי 

 

 

 אלוף)מיל( הרצל שפיר

 

 

 



   מאיר עמית   ח.

 

 

 הכרתי את מאיר עמית מאז שרותינו  בצה"ל ועד שנותיו האחרונות.

 

 אדם רב פעלים שתרם למדינה בתחומים רבים. מאיר היה

 

 היותו אלוף , ואח"כ ראש  המוסד. –בתחום הביטחוני , בתפקידיו השונים בצה"ל  –ראשית 

 בפעילותו הציבורית הענפה , כחבר כנסת ושר בממשלת ישראל . –שנית 

הקמה ושיגור  ,תעשייתית , מנהל "כור" , הוגה ומפתח תחום החלל  –בפעילותו האזרחית  –שלישית 

 לוויינים לחלל . בנה תעשייה מורכבת ומפותחת ברמה עולמית.

 

 בכישרון  ובהגינות למופת.לעומק בכל התחומים פעל 

תוך  -מאיר היה חבר לרבים , איש מיוחד שידע לרכז סביבו  צוותי עבודה להשגת מטרה מוגדרת 

 ובהצנע לכת.שיתוף פעולה , עבודת צוות נעימה ופורייה , והכול בשקט 

 

 הוא חסר לרבים מאתנו.

 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר 

 

 

 

 

 



 משה  דיין   ט.

 דעות -אירועים , מפגשים , חילופי        

 

-אל - , ערב מלחמת ששת הימים, הטיל עלי אלוף ישראל טל לתכנן את ַהְבקעת האוגדה בציר החוף רפיח1967 -ב

עריש )הוא ידע כי במבצע "קדש" עסקתי בתכנון ובביצוע הבקעת אוגדת השריון בפיקודם של חיים לסקוב ומאיר זורע, 

בדיוק באותו שטח, לאותה המטרה ובאותה מפקדת אוגדה של גייסות השריון(. בתקופת ההמתנה לפני היציאה למלחמה 

האוגדתית הוצגה בפניו. בשלב הדיון והשאלות שאלתי  ביקר אצלנו משה דיין )שהתמנה אז לשר הביטחון(, והתוכנית

-את דיין מה יקרה אחרי שנגיע לקו אל־עריש והאם יש תכנון להמשך )כדי לא לחזור על המצב שבו היו כוחותינו ב

 אחזור לכך בהמשך.(? הוא ענה: "אנחנו נשמח מאוד אם תגיעו לקו אל־עריש, אני אסתפק בכך". 1956

 

, פנה אלי משה )דיין תמך בי בגלוי בפרשת "תיק אפרסק"( שסיימתי את תפקידי כמפכ"ל המשטרה, לאחר 1981בשנת 

תל"ם. הסכמתי ואגרתי שוב "שעות  –, במפלגה שהקים 1981דיין בבקשה שאסייע לו לקראת הבחירות לכנסת ביוני 

אביב, שם שימשתי לו כמנחה  דיין" רבות, הפעם כאזרח. עוד קודם לכן ישבנו ביחד בתחרויות הכדורסל של מכבי תל

דיין שנא כדורגל )"עד שרואים גול"(, ואהב כדורסל )"כאן יש כל הזמן אקשן"(. בפגישות בביתו חזרנו  –מקצועי 

 לדבר גם על אירועים מהעבר. אני הקשיתי עליו בארבע אירועים בהם הייתי מעורב, שלדעתי לא נהג במהלכם נכון: 

הימים בסיני )האירוע שהוזכר לעיל(. דיין הודה  -התכנון הלא מושלם של מהלכי האוגדות במלחמת ששת  •

כי טעה וכי נכון היה לתכנן שלב נוסף, למקרה של הצלחה, בו יוטל על צה"ל לכבוש את סיני עד קו המעברים 

 ולהשאיר את התעלה פתוחה.

, שנערך לפי התוכנית שהכנתי לדיון 1971בשנת  התנהגותו בדיון אצל גולדה מאיר על הסכם הביניים •

מטכ"ל. דיין עצמו לא הביע באותו דיון את דעתו )החיובית( והשאיר את ההחלטה לראש הממשלה. בתשובתו 

 לשאלתי הוא 

 

 

 

 

 

 



התלבט ולבסוף ענה )לא בדיוק לשאלה, אך מבחינתו לעניין(: "אינני מתאים, ואף לא ביקשתי בעבר, להיות  •

 ראש ממשלה".

ת נתונים מהדרג הצבאי לקראת ובעת מבצע "קדש", וכתוצאה מכך התרחשות של מספר אירועים הסתר •

ומהלכים שגויים של כוחותינו. דיין הודה שהוסתרו נתונים, אך לא הסכים שהם אלה שגרמו למהלכים 

 השגויים. 

המטכ"ל  ההכנות והדיונים באשר להסכם השלום עם מצרים והסוגיה הפלסטינית, שנעשו ללא מעורבות •

 (. שלי )לכך אתייחס בחלקו הרביעי של הספר

*  * 
 

 הכיפורים-במלחמת יוםשרהב"ט   -משה דיין 

 

כאשר בוחנים את הסוגיה של השפעת הדרג המדיני על מהלכי המלחמה מתחייבת הבחנה בין הממשלה לבין שר 

הביטחון משה דיין. שר הביטחון היה מעורה מאוד בנעשה בצה"ל בכלל ובנעשה בחזיתות במיוחד. ביקוריו התכופים 

אי בצורה המעודכנת ביותר.  יותר מכך, בשטח, הן בסיני והן ברמת הגולן, אפשרו לו לדעת ולהעריך את המצב הצב

הוא הכיר את המפקדים ואת דעותיהם הצבאיות )והפוליטיות( וחש היטב את הלכי הרוח ביחידותיהם. ביקוריו 

בעוצבות בשטח לא תרמו לקיום נוהלי קרב סדורים, אך הערותיו ו"הצעותיו" תרמו לדיון ענייני כיצד נכון להשיג את 

                                                                                                   ות שעמדו על הפרק, וזאת גם כאשר "הצעותיו" לא התקבלו. המטרות ולמלא את המשימ

התייחסויותיו הפסימיות הוא דאג שאריק שרון ימשיך בתפקידו כמפקד אוגדה , למרות "בעיות משמעת" חמורות. 

מצב המלחמה, שנאמרו בחדרי חדרים, נבעו מראייתו את כישלונות כוחותינו )במיוחד בימים הראשונים  לעתים על

של הלחימה( נוכח אויב אותו לא הערכנו נכונה. בדיונים בממשלה וגם במפקדות השונות בצה"ל לא תמיד עמד דיין 

 ת של אחרים. בכך נפגמה תדמיתו.  מאחורי רעיונותיו והצעותיו באופן חד־משמעי, ולעתים קיבל בשתיקה החלטו

ומגבלות בהתנהגות המדינית )"לא יכול להיות ראש ממשלה"( , אך היה איש חושב היו לדיין נקודות חולשה אישיות 

 )לעתים "מחוץ לקופסא"( , כריזמתי , היכול להשפיע על מהלכים ועל הזולת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שיידע  -י.  יהודי חילוני 

 

קבעו  –התווכחו  –ביארו  –יידעו קרוא וכתוב.  זכרו נושאים רבים בע"פ.  חקרו  –היהודים "עם הספר" 

 מהו נטל המסורתהלכות , בכל הדורות.  כולל בגולה ,בפזורות השונות ברחבי העולם. מה המיוחד ?  

: 

 

 תורה , נביאים , כתובים.  - התנ"ך .א

 , שמות , ויקרא , במדבר , דברים וספר יהושוע. : בראשית חמשת חומשי תורה –התורה שבכתב  •

 (. התלמוד  )המשנה והגמרא – התורה שבע"פ •

 כדי לשמרה , הועלתה בכתב.   -לאחר שנאגרה בע"פ , משך דורות רבים .  בגלל היקפה 

יצירה רוחנית של עם ישראל. מפרשת את התורה שבכתב. עיקרה בחמש מאות השנים  – התלמוד •

 הראשונות לספירה. זה הבסיס עליו נשענו ונשענים בכל הדורות.

בית  בית המדרש :    דרשות של חכמים. לרוב מותאם לפרשות השבוע.חקר דבר וביאור ענין.   –מדרש  •

 תלמוד תורה ותפילה.

 הקבוע לתפילה , תלמוד תורה, ולצרכי ציבור. לראשונה הוקמו בגלות בבל.הבית   -בית הכנסת  •

. 

 : המשנה .ב

 -"משנה-ששה "סדרילספירה( הסדיר בכתב  165-210התורה שבע"פ. רבי יהודה הנשיא ) •

 מסכת  : –בכל "סדר" מספר "מסכות" 

מסכות" ;  10 –ישועות" מסכות( ; נזיקין" )או " 6מסכות( ; "נשים" ) 12מסכות( ; "מועד" ) 11"זרעים" )

 מסכות(. 12מסכות( ; "טהרות" ) 11"קדשים" )

 כל מסכת נחלקת לפרקים העוסקים בנושאים שונים הקשורים לשם המסכת.

המדרש ואחריה דעת חכמים ,אלה הנוטים לה ואלה -כל משנה פותחת בהלכה מוסכמת הרווחת בבית

 הדיון  מתקיים. –המתנגדים לה. והוויכוח 

צורה ארמית מ"שנאים"= לומדים. וכן "המוראים". התנאים נהגו לצמצם ,   -נקראו "תנאים"   חכמי המשנה •

 המוראים נהגו להרחיב.

 סגנון המשנה הוא מופת ללשון עברית קצרה , שקולה ומלוטשת.    •

 , "בית שמאי" -מדרש גדולים וידועים : "בית הלל"  ו-מדרש" . שני בתי-הלימוד נעשה ב"בתי •

 "מחלוקת לשם שמים". –, השני מחמיר. אך נאמר הראשון מקל 

 

 : גמראה .ג

 .הלימוד בארמית בעיקרהמשנה.  בירור  –עוסקת בביאור  •

 

 

 

 

 

 

 

 



מבחינת סדר הלימוד : התורה שבכתב )חמשת חומשי תורה( , המשנה והגמרא. החרדים עיקר לימודם  •

 יך(.הגמרא והמשנה, כל חי -13המשנה ,בן  -10התורה, בן  – 5הגמרא והמשנה. )בן 

 המקרא , המשנה והגמרא. –"תלמוד תורה" , הכוונה לימוד *   

 

 ? מתי נכתבה התורה .ד

 הכתיבה:-רקע טכני *         

  כתב החרטומים , במצרים ,היה קיים אלפי שנים לפנה"ס. התבסס על לוגוגרמות      -      

   חדק פיל  –ב'. כתבו המלומדים והמכשפים. "חרטום" -מילה( וסימני א' –)כל סימן           

 בירת  סודן(. –)חרטום           

לפנה"ס.  1100 -אותיות(.  הכתב הפיניקי כ 22ב של -לפנה"ס , ניתן היה כבר לכתוב ספר  )א 12-במאה ה -

שנה לפנה"ס., אך יש להניח   500עברי מוכר כבר לפני -הכתב הארמי שנה לפנה"ס. 850 -הכתב הארמי כ

 כי נכתב כבר קודם.

שנייה לפנה"ס. נתגלו שם קטעי מגילות -( נכתבו במאה הראשונה1947-56המלח )התגלו בשנים -מגילות ים -

פר ספרים שונים ! , כולל קטעים של כל ספרי המקרא )התורה הכתובה( , כולל טקס שלם של ס 500 -מכ

 ישעיהו, וכן פירושים שונים לדברי נביאים.

 לכתיבת התורה : -הבעיות בקביעת המועד/ים  •

יש וויכוח בין חוקרים וחכמים האם התורה ניתנה בשלמות או בחלקים שונים. אצל משה נכתב שנתן  -

לק התורה / השירה הזו , לפני הכניסה לארץ המובטחת ,ולפני מותו. האם הייתה זו כל התורה או רק ח

 שנות הנדידה במדבר ?  40ממנה ? האם זה נכתב במהלך 

האם ניתנה קודם בע"פ )במזרח הקדום היה נהוג שספרות דתית עברה דורות בע"פ(  ורק בשלב מאוחר  -

 יותר הועלתה בכתב ?. 

 באם נמסרה תורה )מלאה או חלקית( ע"י משה ,מתי זה קרה , לפי תיארוך התנ"ך : -

 שנה לפנה"ס  1460שנה במדבר <  40לפנה"ס ,  15או  14אה הערכה , המ –יציאת מצרים 

 לפנה"ס(. 970-930לפנה"ס , )שלמה המלך  1360או 

 

 האם התורה )במיוחד ספר "שמות"( , מחקה את חוקי ח'מורבי ?   .ה

 לפנה"ס. כתב את "חוקי ח'מורבי"  שנודעו בכל העולם העתיק 18-היה מלך בבל ואשור במאה הח'מורבי  •

 חוקרים רבים טענו שיש דמיון רב בין חוקי התורה לחוקי ח'מורבי..   לו ומעבר

הדעה המחקרית קבעה , כי אכן יש דמיון , אך קיים שוני ברור, הן בצורת הצגת החוק ובמיוחד במידת כיום ,  •

הענישה על אי קיום החוקים, פרט לכך שגם בעמים אחרים בעולם הקדום כתבו חוקים רבים  –ההחמרה 

 בעת הקדומה.דומים , 

 .............................................................  

 –( על ספרו של אלחנן נאה : "אפשר אחרת 13לאוג'  16בעוד אני מכין את הדברים לעיל , נופל לידי מאמר מהיום )יום ו' 

 :החשיבה היוצרת של התלמוד" , ובו כתוב ,בין השאר 

בחברותא, מתוך התכוונות למטרה פרודוקטיבית ופתרון יצירתי של הבעיות העולות  החשיבה התלמודית : לימוד

החיבור בין דרכי החשיבה של חכמי התלמוד לבין החשיבה היוצרת שבמהלך ההיסטוריה הניבה תגליות      על הדרך.

 מדעיות, המצאות טכנולוגיות וחדשנות 

 

 

 

 



עובדות בכל התחומים ובכל הזמנים באותם אופנים. בכל בעיה חברתית.      שיטות החשיבה היוצרת הן אוניברסליות ו

ואתגר מסתתרת סתירה. זיהויה ויישובה המוצלח מניבים פתרונות יצירתיים לבעיות. החרפת הבעיה והצגתה כ"סתירה" 

 הגישה התלמודית הקלסית להפקת פתרונותאו "קושיה" )בשיטה התלמודית( דווקא מקלה על מציאת פתרון יצירתי.    

בזמן , כמות , באופנים ובווריאציות. ההפרדות מניבות מגון של   -הפרדה בין ממדים של המציאות –היא ה"חילוק" 

פתרונות יצירתיים לבעיות. פתרונות כאלה מצויים ביסודם של רוב ההמצאות והחידושים בימינו ולמעשה בכל 

ם הטכנולוגי והארגוני מדברים בגלוי על "אבולוציה" אך חכמי התורה ביקשו לפתור בעיות הלכתיות.     בעולהדורות.  

 אך אינה מודגשת. היא אינה נושא ממוקד לדיון.  -של מוצרים ותהליכים. בתלמוד האבולוציה קיימת 

 (-חוזר לדברי ) ............................................................ 

 –ת ולזכור מה למדנו ?   יהודי חילוני.       חשוב  לדע

בתי כנסת( אך עדיין  –*בעולם ישנם חילונים רבים  )שאינם שומרים מצוות או מבקרים בכנסיות 

 מיליוני תושביה היא עדות לכך. 300מאמינים בה'.   ארה"ב , עם 

* היהודים כאומה או קהילה או בודדים , הצטיינו כ"עם הספר" , בעיקר בגלל ידיעתם קרוא וכתוב 

-שבע"פ ובגלל התורה שבכתב.  כאשר תושבי העולם , בהכללה , היו בורים ועם, בגלל התורה 

הארץ  )פרט לכמרים ונזירים שלמדו  ושימרו הידע( , היהודים למדו , שאלו , חקרו , ביארו , 

הקשו  והתווכחו. ושימרו הדברים של חכמי הלמידה )דורות שימרו הדברים בע"פ עד כתיבתם 

 מאוחר יותר(.

גם כיום )לאחר למעלה מאלפים שנה לאחר הספירה( , מי היו המובילים במדע ? * זה ניכר 

בתרבויות ובמהפכות החברתיות השונות בעולם ?   במקבלי הפרסים השונים בתחומים כה 

 רבים. כמו פרסי "נובל" )היהודים , מקבלי הפרס ,  פי עשרים מהשיעור היחסי שלהם בעולם(.

י "חופשי" לדרכך בעולם. אתה "סוחב" אתך , דרך דורות רבים  לכן , אתה לא סתם יהודי חילונ

מסורת נכבדה של הצטיינות מובנית, תורשתית במובן )למעשה מאז חרב הבית השני( ,

 התבוללות איננה רצויה. כי נולדת יהודי.         בהיותך יהודי.  -הדורות 

ני" של פעם( ? אשר איננו נדרש יותר "ישראלי" )"כנע –האם גדל היום , בישראל , יהודי "חדש" 

  –( ,כי הוא מצוי במולדתו הישנה ? . אך שומר על המסורתיותר לשמור על יהדותו )במובן הדתי

 נושא שראוי שנעסוק בו.

 


