
 
 

  

 

 

 

 25 -כנס תורה ומדע ה

 חוברת תקצירים

 

 

 

 22.3.2018ו' בניסן תשע"ח,  יום חמישי 

 אוניברסיטת בר אילן

 

 ב של שמות המרצים.-התקצירים מסודרים לפי סדר א



 
 

 ן ענייניםתוכ

 1 תוכנית הכנס

 לתורה ומדע/ פרופ' עלי מרצבך  25-דבר יו"ר הכנס ה
 

2 

 נתן אביעזרפרופ' / ?האם לבני אדם יש בחירה חופשית
 

3 

 - 70רופאים ורפואות בחברה היהודית בארץ ישראל בימי המשנה והתלמוד )
 יעל אפשטיין/ לספירה( 400

4 

 דודנעה רחל בן / ולדת העמקה במושג "יישוב דעת" בהקשר למעוברת וי
 

5 

 / ד"ר מיכה בן זמרהקורס "מדעת"
 

6 

,  גוטליב גב' שפרהאדמה?/ ת ולרעידמוכן  ישראל במדינתי חרדהציבור ההאם 
 עגנון, פרופ' חיה גרינברגר  פרופ' אמוץ

7 

מידת אחריותם של שומרי הלכה בעלי תפקידים במרחב הציבורי של מדינת 
 ד"ר טובה גנזל/ ישראל

8 

 בליעה בכלים ועוד הלכות: התורה, המדע והרטוריקה/ ריקרדו גנץ
 

9 

 המדד לזיהוי החי במקרא/ ד"ר אלישבע דיין –מסורת 
 

10 

משה  –פיקארד -נח דנאפרופ' / רעידות אדמה בתנ"ך והתייחסות חז"ל
 ויינשטיין

 

11 

 מאיר דנינו/ פרופ' מגילת אסתרונומיה
 

12 

 הרב ד"ר צמח הלפרין/ תורה ומדע במשנת הנזיר
 

13 

 תרומת ביצית מופרית: היבטים הלכתיים/ ד"ר מירב )טובול( כהנא
 

14 

פרופ' מרדכי / ולחם הפנים זיהוי זני החיטה ששימשו לאפיית שתי הלחם
 כסלו, יונית תבק וד"ר אורית שמחוני

 

15 

תהליך שיבת ציון ותהליך התפתחות המדעים והטכנולוגיה הילכו שנים יחדיו 
 בלתי אם נועדו?/ מנחם לבני   

16 

 יוסף יצחק ליפשיץהרב ד"ר  תרומות ומעשרות בפירות בוסר/ 
 

17 

 ניר מנוסי/ בחיבור התורה והמדע מודל העולמות הקבלי ויישומו
 

18 

/ הרב רכב האוטונומיה בתכנות תואתימבחן המציאות. שאלות  – דילמת הקרון
 מואיז נבון

 

19 

 תורת הרשתות ודרכי התקבלות מנהג והלכה/ נתנאל עופר
 

20 

 21 לזכרו של פרופ' פיין/ שושנה פיין
 22 פה/ זלמן פישר-טעמי המקרא והתורה שבעל

 הרב מנחם פרל/ בין כבוד לעונג שבת והיחס לנסיעה ברכב אוטונומי בשבת
 

23 

זמנה של ברכת חמה  המוצא )"העיקר"( לחשבון התקופות של שמואלנקודת 
 ערן רביב/ ד"ר לאור גילויים חדשים

24 

 שבתי א' הכהן רפפורטהרב / רשתות, והלכות תשובה ברמב"ם
 

25 

 המשמעות האמונית של גילוי בוזון היגס/ דניאל תורגמן
 

26 



הרשמה והתכנסות  9:00
מושב בוקר, מנחה פרופ' עלי מרצבך - יו"ר הכנס  9:30

הרב מנחם פרל (מכון צמת)   9:40
המתח בעולם המודרני בין כבוד השבת לעונג שבת  

הרב פרופ' מאיר דנינו   10:20
מגילת "אסתרונומיה"  

הפסקה  11:00
פרופ' נתן אביעזר    11:15

האם לבני אדם יש בחירה חופשית?  
הרבנית ד"ר טובה גנזל       11:55

מידת אחריותם של שומרי הלכה בעלי תפקידים במרחב  
הציבורי של מדינת ישראל  

מושב פוסטרים, מנחה פרופ' דרור פיקסלר   12:35

ארוחת צהריים  13:20

תפילת מנחה  14:15

מושבי אחרי הצהריים (מקבילים. פירוט בהמשך)   14:30
הפסקה      16:30

  
סימפוזיון: כשרות והנדסה גנטית,   17:00

מנחה: הרב יובל שרלו  
משתתפים: הרב ד"ר ישראל לוינגר, הרב  יהודה עמיחי  

הכנס העשרים וחמישה לתורה ומדע
ו‘ בניסן התשע“ח (22/03/2018)

אוניברסיטת בר אילן, אולם מינץ, בניין 404, אולם 69

מושב 1 (בנין 410, אולם 70)
המדע והעולם – לזכרו של פרופ' 
בנימין פיין ז"ל, יו"ר - פרופ' יוסף 

בודנהיימר
גב' שושנה פיין, 

לזכרו של פרופ' ב. פיין
מנחם לבני, תהליך שיבת ציון ותהליך 

התפתחות המדעים והטכנולוגיה
ניר מנוסי, מודל העולמות הקבלי 

ויישומו בחיבור התורה והמדע
צמח הלפרין, 

תורה ומדע במשנת הרב הנזיר
זלמן פישר, 

טעמי המקרא והתורה שבעל פה

מושב 2 (בנין 301)
מדעי המתמטיקה והפיזיקה, 

יו"ר - פרופ' אבא אנגלברג

הרב שבתי רפפורט, 
רשתות, והלכות תשובה ברמב"ם

נתנאל עופר, 
תורת הרשתות ומנגנוני פסיקת הלכה

דניאל תורגמן, 
המשמעות האמונית של גילוי בוזון היגס
הרב משה נבון, דילמת הקרון: שאלות 

אתיות בתכנות הרכב האוטונומי
ד"ר ערן רביב, 

נקודת המוצא לחשבון התקופות של 
שמואל

מושב 3 (בנין 211, אולם 112)
מדעי החי,  

יו"ר- פרופ' אבי לוי

ריקרדו גנץ, 
בליעה בכלים: התורה, המדע והרטוריקה.

פרופ' מרדכי כסלו, יונית תבק-קניאל, אורית שמחוני, 

זיהוי זני החיטה לאפיית לחם הפנים ושתי הלחם

אלישבע דיין, 
מסורת – המדד במחקר זיהוי החי במקרא

הרב ד“ר יוסף יצחק ליפשיץ, 
תרומות ומעשרות בפרות בוסר

ד"ר מיכה בן זמרא, 
קורס "מדעת"

מושב 4 (אולם מינץ)
טכנולוגיה ורפואה, בחסות מכון צמת 

ולזכרו של הרב ישראל רוזן, 
יו"ר- פרופ' נח דנא פיקארד

פרופ‘ נח דנא-פיקארד ומשה ויינשטיין, 
רעידות אדמה בתנ“ך והתייחסות חז“ל

שפרה גוטליב (ואחרים), 
האם הציבור החרדי בישראל מוכן לרעידות אדמה?

נעה רחל בן דוד, 
מושג "ישוב הדעת" בהקשר של מעוברת ויולדת

יעל אפשטיין, רופאים ורפואות בחברה 
היהודית בארץ ישראל בימי התלמוד

מירב טובול כהנא, 
תרומת ביציות מופרות: היבטים הלכתיים

 14:30

14:55

 15:20

 15:45

 16:10

מושבים מקבילים

biu.ac.il    |   info@barilan.org.il

http://toramada25.math.biu.ac.il     להרשמה
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נץאולם מי –אילן -אוניברסיטת בר  

 
 לתורה ומדע 25-היו"ר הכנס  דבר

 פרופ' עלי מרצבך 
אילן-המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר  

Ely.merzbach@biu.ac.il 

 

. העיסוק בתורה ומדע הפך מתחום קטן חצי היובל לתורה ומדעכנס עונג הוא לי לפתוח את 
רבה של ומצומצם לתחום גדול ורחב שמצא את מקומו גם באקדמיה וגם בעולם התורה. כמות 

עד כמה יחס הגומלין בין הקדושה לבין  והדבר מוכיחנשים שלחו הצעות להרצאות בכנס אנשים ו
שששה ם, שמתי לב של מושבי אחרי הצהרייהמרצים  20ח הוא חי ותוסס. מתוך המדע המתפת

 שנים. 8לתואר שני במדע והלכה שפתחנו בבר אילן לפני הם בוגרי התכנית הייחודית 

תחום תורה ומדע מתחלק למספר תתי תחום כמו התחום הפילוסופי תיאולוגי מקצה אחד, תחום 
חיה סינרגיה הטכנולוגיה בשירות היהדות בקצה השני, ובתווך תחום המדע וההלכה בו קיימת 

 . סתותוס

רי, כשרות מזון הבא מן החי והתעשייה, חשמל הלוח העבגנטיקה, , כגון רפואה והלכהנושאים 
מסחר וריבית לאור ההלכה הפכו זה מכבר לתחומי דעת המעוררים עניין, מחקר, ספרות , בשבת

, . על מנת לקדם את האינטגרציה של כל הסוגיות ולהפכן למכלול אחדנפה ופרסומים למכבירע
 נכונותאת התשובות ה באמצעותו שיוכלו לספק כדי ,במדע ראוי לטפח אנשי הלכה בעלי ידע עלינו

לטפח אנשי מדע בעלי ידע ראוי בתחום  יש . במקביללמצבים בהם הכרחי להבין את עולם המדע
הלכתיים  במצבים יסיים הנדרשים על מנת  לספק מענהההלכה, מדענים שבידם הכלים הבס

 .מורכבים

 היא שאם בעבר יכלה היצירה ההלכתית להתבסס על הידע המדעי המצוישלנו ם תפיסת העול
, כיום אין די בכך. התרחבות הידע, כמו גם הצטרפותם של תחומים הבקרב כלל האוכלוסיי

 אפוא מבוסס לאין ערוך. יש צורך ידע, מחייבת למערכת ההשכלה הגבוההמדעיים חדשים 
כדבעי ובהיקף הולם לשאלות בתחומי האישות, בהשכלה גבוהה ורצינית על מנת להיזקק 

 יסטיקה או הריבית. הרפואה, הגנטיקה, הכשרות, הכלכלה, הפסיכולוגיה, הגריאטריה, הסטט

לשילוב החשיבה המדעית עם החשיבה התורנית וביסוס  ומד החזון הרוחני האידיאלי,עבפנינו 
 מוק והנעלה ביותר.צפון עתידו של עם ישראל במובן הע, בו הלכהוהגשר שבין מדע 

שנה, עם אוכלוסייה יהודית בת כמעט שבעה מיליון תושבים,  70מדינת ישראל חוגגת השנה 
וכנראה שניתן לומר שרוב עם ישראל נמצא היום בארצו )תלוי בבחירת שיטת הדגימה וגם 

 לבחירה זו יש לתורה להגיד משהו(. עובדה בעלת השלכות הלכתיות מובהקות.

 קנ(:, ז קובץ, קבצים הראי"ה )שמונהאסיים בדברי 
 התורה מהארות אחד בעצמו הוא שהמדע ההכרה היא, בה זורח האמת שאור העליונה השאיפה
 .האמתי במובנה

 . עליונים חיים זיו בו גם שלם ... נכנס אורגני חיבור התורה אל מחובר המדע בהיות ]אבל[ רק...
 

  

mailto:Ely.merzbach@biu.ac.il
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 ?האם לבני אדם יש בחירה חופשית
 אביעזר נתןפרופ' 

אילן-אוניברסיטת בר  

 

נתתי לפניך היום את החיים ואת " :ככתוב, לכל אדם יש בחירה חופשיתסוד מרכזי בתורה הוא שי
היו אלה , במהלך השנים, אולם (.יט,טו:דברים ל" )ובחרת בחיים. ..ואת המוות ואת הרע , הטוב

, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיהכזו באה מתחומי טענה . טענו שבחירה חופשית אינה קיימתש
 .נדון בטענה זו מצד המדע, בהרצאה .והתיאולוגיה

 לפי חוקי ניוטון, כל חלקיק נע לפי הכוחות המופעלים עליו.  לכן,  : טענה מפיסיקה
כך הרבה כוחות מופעלים על -תנועת כל חלקיק בעתיד כבר נקבעה בהווה.  בדרך כלל, כל

ותו בעתיד. אולם, זו מגבלה טכנית בלבד. אפשר לחזות את התנהג-כל חלקיק שאי
 .העתיד של כל חלקיק כבר נקבע בהווהעקרונית, 

חוקים אלה .  פלאס הדגיש שחוקי ניוטון אינם מוגבלים לחלקיקים דוממים-הפיסיקאי פייר לה
פלאס טען לה, על סמך זה.  של חלקיקים רביםהיות וכולנו רק אוסף , חלים גם על בני אדם

 .לא תיתכן בחירה חופשית, לכן.  בעתיד של בני אדם כבר נקבעה בהווהשהתנהגותו 

 במאה העשרים, חוקי ניוטון הוחלפו לתיאוריית הקוונטים, פלאס-תשובה לטענת לה  :
.  לדוגמה, אם מבצעים בדיוק אותו נסיון פעמיים )בהווה(, העתיד אינו נקבע בהווהלפיה 

פלאס נגד בחירה חופשית -לכן, טענת לה  .תוצאות שונות לחלוטיןאפשר לקבל )בעתיד( 
 נופלת.  פרטים נוספים בהרצאה.

 לאחרונה, צצה טענה חדשה נגד בחירה חופשית מאת פסיכולוגיה-טענה מניורו  :
פרופסור בנימין ליביי מאוניברסיטת קליפורניה.  ליביי מדד פעולת המוח של נבדקים 

לבצע את המשימה.  על סמך  שהנבדק מחליט לפני פועל שהמוחומצא  EEGבאמצעות 
תוצאות אלו, קבע ליביי שלא הייתה לנבדק בחירה חופשית.  תיאור הניסויים 

 והשלכותיהם יפורטו בהרצאה.

 בהרצאה יוצג דיון מקיף על המושג "בחירה חופשית" לפי תשובה לפרופסור ליביי :
הכתוב התורה.  אנחנו נראה שמסקנתו של ליביי לוקה בחסר ואינה סותרת כלל את 

 בתורה לגבי בחירה חופשית.
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 רופאים ורפואות בחברה היהודית בארץ ישראל בימי המשנה והתלמוד 
 לספירה( 400 - 70) 

 יעל אפשטיין 
  אילן -ישראל, אוניברסיטת בר -המחלקה לתולדות עם

epstei17@gmail.com    054-2244638טלפון 

Medicine and the Medical Professionals in the Jewish Society in the Land of Israel 

During the Mishnah and Talmud Period (70-400 CE) 
 

בחברה היהודית  ות והשימוש בהםהרפואהבנת תולדות הרופאים והיא להתמקד ב המחקרמטרת 
, באמצעות הכרת חיי היום יום הקשורים לנושא והתלמודבתקופת המשנה ישראל -בארץ 

תובנת תחומים אלו גוררת עימה   ממצא הארכיאולוגי.וב חז"ל מקורותבהרפואה המשתקפים 
בהכרח תובנה מפותחת יותר של מצב הרפואה והרופאים בעולם הרומי. כמו כן, הבנת מעמד 

היהודית, עשוי אף הוא להעמיק  הרופא בקהילה היהודית של אותה תקופה והיחס אליו בחברה
 את התובנה ההיסטורית של חשיבות הרופא בחברת אגן הים התיכון באותה תקופה. 

מקורות מגוונים שרדו על הרפואה באזורי היישוב היהודי בארץ ישראל, בארכיאולוגיה, בכתבי 
ורות ובעיקר בספרות חז"ל. אמנם שימוש במק הביזנטי, בכתבי אבות הכנסיי-העולם הרומי

הכתובים מעלה בעיה של אמינות החומר ההיסטורי המצוי בהם. עם זאת, לאחר נקיטת צעדי 
המתאימים ביחס למידע המשתמע מהם, מסתבר שקיים מידע היסטורי רב  תהזהירות והביקור

ומגוון העשוי לשמש כרב ערך להבנת תולדות הרופאים והרפואה בפרק הזמן הנדון. יש גם לציין 
ים אלה מובא לרוב בצורה ישירה כשהמילים במקור עוסקות במפורש ברופאים או שהמידע בנושא

רפואותיהם או מכשיריהם. אך במקרים רבים, בעיקר במקורות חז"ל, ניתן ללמוד שהעיסוק 
ברפואה אינו מפורש או ישיר, אך ברור מתוכן הדברים או מהמילים שהמקורות משתמשים בהם 

ילה הישירה הבולטת של הנושא היא רופא , והיא נזכרת שהנושא הוא רפואי. דרך משל, המ
פעמים, ובמקורות התלמודים ומדרשי ההגדה ההיקרות היא למעלה מ  200 –במקורות התנאים כ 

פעמים מחשבון זה להוריד עוד כמאה אזכורים שמקורם בבלי, והם קרוב למחצית  1120 –
וזו כמות נכבדה ביותר על שלל גווני פעמים,  1220 –האזכורים של הרופא בבבלי. בסך הכל, כ 
 נושאי הרפואה שהמקורות מזכירים אותם.
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 העמקה במושג "יישוב דעת" בהקשר למעוברת ויולדת 
 בר אילןאוניברסיטת דוקטורנטית, בית הספר לחינוך,   ,נעה רחל בן דוד

wwwnoab@gmail.com 

 
או בעברית "יישוב הדעת", הנו מושג הלכתי המופיע מהמשנה ועד פוסקי ימינו,  "ייתובי דעתא"

כתיאור למצב נפשי חיובי. הוא מתואר כבעל חשיבות קיומית בזמן הריון, לידה ובתקופה 
. לצורך שמירתו ישנם היתרים 1שלאחריה בצורה ברורה ונחרצת בשונה מההיתרים לחולה

איסורי תורה. עם זאת ישנן הגדרת מגבלות ייחודיות על  , עד כדי הפרת2הלכתיים מרחיקי לכת
. לכן  ישנה חשיבות 3מימושן, כדי לוודא שלא מדובר בפינוק או הרחבת דעת, שאינה נצרכת

הלכתית במודעות ובזיהוי המצב והגורמים ליישוב דעתה של האישה בהריון ובלידה.                     
         

הבנה נוספת, באמצעות המדע, לגבי המושג שחכמינו זיהו והגדירו  ייתכן כי כיום ניתן לקבל
כיישוב הדעת.  הבנה מוחשית בחשיבות יישוב דעת בהריון מתקבלת, מעיון במחקרים המוכיחים 

. עקב התקבעות דרך הביטוי הגנטי של 4השפעת מצבה של האם בהריון על התינוק )אפיגנטיקה(

בתכונות מסוימות בתינוק )ללא שינויי  DNA חיוניות תודעה  עצמו(, בהתאם למצב האם בהריון. 
. הוכח כי הפרשת הורמונים מאלחשי כאב 5רגוע בלידה נראית במחקר הורמונים במהלך לידה

כאנדורפינים והגברה בהפרשת הורמון האוקסיטוצין, במינון היעיל להתקדמות הלידה תלויה 
בתחושת הביטחון והנינוחות של היולדת. מתח, ופחד יגרמו להעצמת הכאב )עקב הפרשת 

יעים להבחין אדרנלינים המעצימים כאב והפחתה בהפרשת אנדורפינים(. גילויי המדע מסי
במצבים המצריכים הקפדה בהיתרים הנדרשים מצד הלכות המתבססות על עקרון "יישוב דעת", 

 בניגוד לפינוק והרחבת דעת בעלמא.

הבנת חשיבות המודעות והזיהוי ההלכתי והמעשי של מצב נפשי זה, הבנת מהותו והסכנות 
שיפור חווית הלידה מגוונת  בחסרונו, רלוונטיות במיוחד במציאות המודרנית.  בה אפשרויות

)כגון: מקום הלידה, המלווים,  משככי הכאב והתערבויות רפואיות( עלולות להתנגש בחובות 
הלכתיות )כשבת או נידה( ויש צורך מיוחד לתת משקל התואם למציאות לכל אחד מהצדדים 

ע בידע הללו. שיקול הדעת ההלכתי המייחס חשיבות ליישוב הדעת של היולדת, יכול להסתיי
נפשי לפעילות נוירולוגית והורמונלית, המשפיעה על  -המדעי אודות הקשר בין מצב רגשי 

 התפתחות עובר ולידה בריאה.

 

  

                                                           
1
 .ל"קמ ה"ד ב"ע קכח שבת, תוספות: ל' עמ, קוק הרב מוסד הוצאת, הסכנה ענין, תורת האדם, ן"רמב 
2
 .ב ק"ס של' סי, חיים אורח, אחןדם מגר, גומבינר אברהם הרב 
 קלב' סי א חלק, חיים אורח, שו"ת אגרות משה, פיינשטיין משה הרב 3

4
 Barua, S., & Junaid, M. A. (2015). Lifestyle, pregnancy and epigenetic effects. Epigenomics, 7(1), 85-

102.  
5
 .Michel Odent ,The Scientification of Love, London 1999 
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 קורס "מדעת"
 ד"ר מיכה בן זמרה

שפר-פרנצ'סקה לוי 'ברית, ביה"ס לרוקחות, מעבדת פרופהאוניברסיטה הע  
 ביה"ס התיכון ע"ש מיי בויאר, ירושלים

"שובו" מבית מיטב, ירושלים ביה"ס התיכון  
micha.ben-zimra@mail.huji.ac.il 

 

אוולינה" בירושלים -"תהילה הדתי "עתידים" בביה"ס התיכון-בשנת תשע"ה קיימתי בכיתה ט'
א "מדע ודת". הרעיון עה ורבע )רצוף( בנושש-באורך של כשיעורים שבועיים  -קורס "מדעת" 

מאחורי הקורס היה לחשוף את התלמידות לעימותים ולאימותים שמתרחשים בין המדע 
ל יפעמדעי הוא מרחב -דתימרחב ההיות והוהחוקרים מצד אחד לבין האמונה והמאמינים. 

חשוב  ,21 –במסגרת של תורה ומצוות במאה ה  חד מאיתנו החיים )לעיתים גם בועט( בתוך כל א
בהחלט ניתן להרחיב ולומר שקורס מסוג זה הוא משמעותי מאוד להכירו וללומדו כבר בביה"ס. 

 לכל אדם החי בימינו ומשתדל לבטא את אנושיותו על כל צדדיה הרבים. 

דתית -מסורתית-בהתאמה לקו של ביה"ס, הבנות בכיתה היוו ייצוג נאמן של החברה הישראלית
יכולות הלמידה הכלליות, הכיתה הייתה מאוד הטרוגנית מה שהציב  לגווניה השונים. גם מבחינת
 אתגר משמעותי להוראה. 

נו אותן יאת אלו שענימתוכן בתחילת השנה הבנות קיבלו רשימה של נושאים אפשריים וסימנו 
 ובסוף השנה הן מילאו משוב על השיעורים שהתקיימו.

ש" "הלכה וטכנולוגיה" "גלילאו גליליי "אבולוציה ובריאה" "גוף ונפ –בין הנושאים שנלמדו 
והכנסייה" "מהו מוות?" "אלברט איינשטיין מדען מאמין?" "ארכיאולוגיה מקראית" ועוד. כל 
שיעור נבנה סביב דף מקורות מתאימים בנושא, חלקם מהצד הדתי וחלקם מהצד המדעי. בנות 

 קראו את המקורות בכיתה בקול והשתדלנו לדון בהם באופן מעניין. 

חלקן בצורה של עבודה כתובה וחלקן בצורה של פוסטר או יצירה  –הבנות הגישו פרוייקט סיום 
בנושא כלשהו שהן בחרו שקשור לקורס. הקו המנחה בעבודות היה שהן יכללו את "הצד הדתי", 

את "הצד המדעי" ואת ה"תפר" ביניהם. בין העבודות שהוגשו היו כאלה שהתמקדו באחד 
בכיתה וסיכמו אותו בהרחבה מעבר למה שדובר בכיתה והיו שעסקו בנושאים הנושאים שנידונו 

חדשים כמו למשל "יחס המדע והדת להומואים" "פירושים טבעיים למכות מצרים" מה שמעיד 
 על כך שלפחות חלק מהבנות הטמיעו את הרעיון של הקורס.  
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 אדמה?ת ולרעידמוכן  ישראל במדינתי חרדהציבור ההאם 

פרופ' חיה  –)האוניברסיטה העברית(  עגנון פרופ' אמוץ – (לב אקדמי מרכז) גוטליב גב' שפרה
 גרינברגר )מרכז אקדמי לב(

ההיערכות של הציבור התורני לרעידת אדמה חזקה היא חיונית להצלחה של כל תכנית לאומית 
חרונות  לקראת הפועלת למזעור נזקים בזמן רעידת אדמה. למרות ההיערכות שנעשית בשנים הא

 תורני,, מעט פעילות נעשית בציבור החרדי. לציבור האוכלוסייה הכלליתרעידת אדמה חזקה ב
ופעולה  לרעידת אדמה יש צרכים מיוחדים בהקשר של הפצת מידע, היערכות ,והחרדי בפרט

  . ואחריה במהלך רעידת אדמה

להציע  טרת המחקר הייתההמדע. מ משרד במימון מפרויקט כחלק שנערך בהרצאתנו נציג מחקר
 אדמה לרעידת בארץ החרדי הציבור של ההתמודדות ויכולת ההכנה רמת את הצעות כדי לשפר

 שהופצו, וסגורות פתוחות שאלות שכללו, מובנים שאלונים על מבוססים הממצאים. חזקה
 שאלון דרך וחלקם פנים מול פנים בראיונות רובם, השאלון על ענו אנשים 228. החרדית בקהילה
 . אינטרנטי

בזמננו לרעידת אדמה חזקה  ציבור התורניעל הידע, התפיסה וההיערכות של ההמחקר התבסס 
הדבר קשור דתיים ותרבותיים.  אפייניםקשורים למה בהיערכות ולמפות צרכים ייחודיים

 להשקפת עולם של הציבור התורני בנוגע ל"איתני הטבע", אשר מבוססת על מאמרי חז"ל.

להתכונן לרעידת אדמה  חובה הלכתיתשחלה  יםחושב משיביםב הורמחקר עולה שמממצאי ה
טענו שפסק אף ב המשיבים ו". רמאד לנפשותיכם כחלק מחובת ההשתדלות ומצוות "ונשמרתם

, עם זאתהלכה ורבנים יכולים להיות גורם משפיע בהעלאת המודעות להיערכות לרעידת אדמה. 
 ההאוכלוסייהחרדי לבין זו של  ציבורההיערכות של ה לא נמצאו הבדלים מובהקים בין רמת

 ההלכה לא נמצאה כמעכבת היערכות אלא מעודדת אותה.הכללית. 

 חיים, ויינשטיין משה, ברנע אסנת, ערבליך תהילה, אור צביקה צוות המחקר כלל גם את ד"ר 
.סטולפר יונה, שור דניאל, פיקאלי אביעד, גרטנר
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בעלי תפקידים במרחב הציבורי של מדינת  מידת אחריותם של שומרי הלכה
 ישראל

 אילן-ד"ר טובה גנזל, המדרשה, אוניברסיטת בר

 

בהרצאה זו אדון בביטויים של האחריות הציבורית של בעלי תפקידים ציבוריים שומרי הלכה 
במדינת ישראל, במציאות שבה רב תושבי המדינה אינם שומרי הלכה תוך התייחסות למגוון של 
חלופות אפשריות, כפי שהן באות לידי ביטוי בכתביהם של הרב הרצוג, הרב ישראלי ועוד, וכן 

 מדן.  –טיות דוגמת יוזמת גביזון בהצעות קונקר

אצביע על מודלים קיימים להתמודדות עם הקונפליקט שנוצר מתוקף האחריות המוטלת על 
 ,לעולם ההלכה. נשאל האם שלהם כתפיהם של בעלי התפקידים הציבוריים ובין המחויבות

ות אורח החיים של בעלי תפקידים כפרטים צריך לבוא לידי ביטוי בהכרע ,ובאיזה דרך
וכיצד הכרעות אלו  ,המערכתיות שמקבל בעל תפקיד שומר ההלכה מתוקף תפקידו הציבורי

 צריכות להשפיע על המרחב הציבורי במדינת ישראל בימנו. 

 דגל אתברמה  חברי כנסת שנושאיםניתן לכיצד  –דון בהיבט ההלכתי של השאלה אלבסוף, 
י שלהם ובין אם באורח חייהם, ליזום צביונה היהודי של המדינה, בין אם מצד השיוך המפלגת

את הסדרת אופייה היהודי של המדינה לכתחילה, באמצעות עיצוב פרדיגמה יהודית, בכל זאת 
 לעומת שמתמודדת עם המסורת ההלכתית, כשיקול מרכזי בעיצוב זהותה היהודית של המדינה

הציבורית  העמדה החרדית הסוברת כי שמירת ההלכה איננה מאפשרת לקחת חלק באחריות
 לזהותה היהודית של מדינה שרב תושביה אינם שומרי הלכה.
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 בליעה בכלים ועוד הלכות: התורה, המדע והרטוריקה.

 ריקרדו גנץ. דוקטורנט בלימודים קלאסיים וחבר ניצוצות.

ricardogancz@gmail.com 

 
הינה הפרמטר המרכזי ביותר בהלכות תערובות. כשרות המאכל או הכלי נקבעת  נתינת הטעם

< -יש טעם בהכללה, ככלל אצבע, ניתן לומר: . בדרך כלל על פי טעמו )האם מכיל איסור או לא?(
 .< מותר-אסור; אין טעם 
 ' ועוד(א ,צ"ח ';א ,צ"ו ';א ,צ"ב -) יו"ד  במקומות רביםבשולחן ערוך הלכה זו, נשנית 

מקרה שהכלי לא יכול לתת טעם שב (צ"ט, ז') השולחן ערוך גם בנוגע לכשרות הכלים פוסק 
 ., אם בלע איסורמאכל לא צריך שום הכשרהב

התגלה שנירוסטה, שבימינו היא הבולט בחומרי הייצור לכלי פרופ' דרור פיקסלר בניסויים שערך 
במיליונים. כלומר, למה שנוגע  היא ברמת חלקים שנצפתההבליעה המטבח, כמעט אינה בולעת. 

 תת טעם.ל נם יכוליםטעימת אדם, הכלים לא בולעים ולא פולטים ואילקריטריון 
? ה? מה התוצאות של המידע הזהמעשלע הלכה ייכול להשפ ,שהמדע נתן לנו ה,האם המידע הז

 ? אליואיך אפשר להתייחס 
משיקה למציאות ההלכה  בוש שאנו כלל לאא ,עניין בליעה בכליםלנוגעות לא רק  ו,שאלות אל
 בכל סוגיה שבה ההלכה מניחה הנחה ולמדע הנחות אחרות. מדעית.

  
לכאורה יש בהם  – שאלות דומותלו לסוגיה זושונות אפשריות המאמר שלי יציג חמש תגובות 
שהמדע וההלכה  קביעה –; ב מספקמידע שהמדע להתנגדות  –סתירות בין הלכה למדע: א 
לקבל את  –לא ההשלכות המעשיות; ד ל י,המידע המדע קבלה של –מדברים על דברים שונים; ג 

 לקבל את ההשלכות באופן מלא. –ההשלכות המעשיות באופן חלקי; ה 
 

 ,רטוריההניתוח  ת. מטרןמה תכל אח שלניתוח רטורי בעקבות הצגת חמשת האפשרויות, אבצע 
בלי יה, מהשלכות על אפשרויותמה תיסוד ודרכי השכנוע של כל אחהלסדר ולגלות את הנחות 

לוותק שלו )בשימוש, מימי אריסטו ועד  . היתרון של הכלי הזה, מעברןאו לשלול אות חייבל
הכרחי כדי לייצור  זה בלי לבחור צד. שלבמ דילמה,מעמיקה על ה תבוננותשהוא מאפשר ה ימינו(,
 יה.אמיתית ונכונה ככל הניתן בסוג דעה
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 המדד לזיהוי החי במקרא –מסורת 
 המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן –ד"ר אלישבע דיין 

2015e7@gmail.com 
 

שמות של בעלי חיים שחיו בארץ ישראל ובמרחב ארצות המקרא. תרגומי  160-במקרא נזכרים כ
המקרא והספרות הפרשנית לדורותיה עסקו בביאור שמותיהם וזיהויים. המרחק בזמן כתיבת 

המקרא, התמורות שחלו בשפה הדבורה והשינויים הגאוגרפים של העם בפזורה, הביאו במרוצת 
 ת זיהוי ולשון. הדורות לאיבוד מסור

פרשני מקרא וחוקרים שונים עסקו בסוגית זיהוי בעלי החיים. עיקר המחקר המדעי הוא בתיאור 
 והקשרם בתחום הזואולוגיה,המקראיים החי בארץ ובסביבותיה, מתוך ניתוח המקורות 

מופיעים בתוך והאזכורים מספרות חז"ל פירושים התחום הלשוני. הגידול והבית מורפולוגיה, 
 אך לא כבסיס המחקר ולא באופן שיטתי.כלול מרכיבי הזיהוי, מ

 .במקרא על פי מודל שהציע פרופ' זהר עמרהחי מחדש סוגיית זיהוי נבחנת לאור המחקר הקיים, 
ייחודה של שיטת המחקר היא בהחלת קריטריון ה'מסורת', שהוא מדד הלכתי מובהק, על מחקר 

  .ינות וההסתברות הגבוהה ביותרבמקרא ובהפיכתו למדד בעל האמ החיזיהוי 

המחקר האקדמי לסוגיו, מסיק את המסקנות בהווה ומחיל אותם על העבר, כך גם לגבי המידע על 
בעלי החיים המוזכרים במקרא. המסורת לעומת זאת, מתבססת על הנתונים במקורות הקדומים 

שיש להם מסורת זיהוי שהועברו באופן ממושך ורציף במהלך הדורות. כך, זהותם של בעלי חיים 
 מוצקה וחד משמעית היא ברורה. קביעה זו היא הבסיס למחקר.

על פי המודל, מוצגת סקירה שיטתית של כל אחד מבעלי החיים הנזכרים במקרא הכולל את 
-התיאור המקראי ומסורות הזיהוי. בין כלי המחקר משולבים תרגומים, פרשנות, בלשנות, זואו

קר המדעי. לאחר מכן, נערכת בחינה מחודשת של הנתונים, איכותם ארכיאולוגיה והשוואה למח
ודרכי הפרשנות, ונקבעת רמת ודאות הזיהוי. כלל הזיהויים ממוינים על פי רמת ההסתברות של 
 איכות הזיהוי, מזיהויים מוחלטים עד לשמות שהם ספק בעלי חיים או שאינם ניתנים לזיהוי.

נקודת הפרשנות של החי במקרא לדורותיה. הוא מאיר  זהו מחקר רב תחומי המציג את תולדות
, המשק תפוצת בעלי החיים, הנוף האקולוגי של חיות הבר, הקדומה מבט מחודשת על הפאונה

החקלאי והריאליה הארץ ישראלית בתקופת המקרא. בנוסף, בצמתים המשיקים לנושאים 
 לסייע בהצגת סבירות הזיהויים המוצעים. עשוי המחקרהלכתיים, 

 

mailto:2015e7@gmail.com
mailto:2015e7@gmail.com


11 

 

  רעידות אדמה בתנ"ך והתייחסות חז"ל
 משה ויינשטיין – 6פיקארד-נח דנאפרופ' 

 מרכז אקדמי לב

רעידות אדמה מתועדות משחר האנושות. באתר המכון הגאולוגי של ישראל מתוארות כל רעידות 
 אדמה אשר היו בארץ, הרעשים המתועדים בתנ"ך, כגון הרעש בימי עוזיהו )זכריה יד, וע' מלבי"ם
שם ועל יחזקאל לח(  ואחרים עד ימינו. לגבי רעידה שהתרחשה בתקופה מוקדמת של הנצרות, 
מזכירים את העובדה שהנוצרים האשימו את היהודים על הרעש הזה כי "ניסו לבנות את בית 

 המקדש השלישי".
חוקרים רבים מנסים למצוא סימנים מקדימים לרעידות אדמה גדולות: התנהגות בעלי החיים 

קרקעיים, שינויים -דונג(, רעשים תת-זה-פחו מאוד את הגישה הזאת בסין תחת שילטון מאו)ט
במליחות של מי התהום, תופעות חשמליות, השפעות גרביטציונית )האם יש קשר בין רעידות 

 אדמה לירח מלא?( וכו'.
קרקעיות הקשורות לרעידות אדמה. מחקרים מודרניים -בעבר חקרו כמעט רק תופעות תת

דקים השפעות של רעידות אדמה על השכבות העליונות של האטמוספרה. חז"ל מדברים יותר בו
 על הקשר בין מידות )או חוסר מידות( והתנהגות של בני אדם.

ההתבוננות במרכיבים אלה, מה שקורה מתחת לארץ, מה שקורה מעל הארץ והאדם, מקבילה 
נים )גיאולוגים מצאו במעמקי כדור במידה רבה לעבודות הקשורות למים עליונים ומים תחתו

 הארץ הרכבי מים דומים לאלה הקיימים בכוכבי שביט, והם שונים מהמים על פני כדור הארץ(.
ההרצאה הזאת תתמקד לרוב על הסתכלות חז"ל על רעידות האדמה ועל הפאן האנושי: הם 

אות בתלמוד מזכירים פגמים אישיים ובעיות חברתיות וקושרים אותם לרעידות אדמה )הנקר
בשם זוועות(. היא תראה חלק ממחקר אשר התחיל להתבצע ע"י קבוצת חוקרים הבאים מתחומי 

 מדע שונים, כאלה תיאורתיים וכאלה יישומיים. 
 

 מקורות:

 בראשית, פרק א' .1

 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, פרק ט'. .2

 תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ט' הלכה ב'. .3

4. P. Bernard: Pourquoi la Terre tremble? Comment expliquer séismes et 

tsunamis? Et pourra-t-on un jour prédire les catastrophes sismiques ?, Belin, 

Paris, 2017. 

5. G. Occhipinti, F. Aden-Antoniow, A. Bablet, J.-P. Molinie & T. Farges: Surface 

waves magnitude estimation from ionospheric signature of Rayleigh waves 

measured by Doppler sounder and OTH radar, Scientific Reports Vol. 8, Article 

number: 1555 (2018), doi:10.1038/s41598-018-19305-1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  http://www.jct.ac.il/cemj –הקתדרה למתמטיקה, חינוך ויהדות, מרכז אקדמי לב  
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 מגילת אסתרונומיה
 מאיר דנינופרופ' 

 אילן-הפקולטה להנדסה, אוניבררסיטת בר
 

מובילה אותנו לגילוי  של מגילת אסתר ואטימולוגייםקריאה ספרותית מעמיקה ברבדים לשוניים 
. כאלפיים שנה לפני ניוטון וגליליאו שלנו תיאוריות של המבנה הקוסמולוגי של מערכת השמש

זאת בניגוד  שמציג המדע המודרני.מציג מחבר המגילה עולם קוסמולוגי הליוצנטרי ממש כפי 
רבדים נוספים של ספק "תיאולוגה" ספק  מוחלט לזרם המדעי המרכזי בתקופות הקדומות.

 "מיתולוגיה" ניתנים לחשיפה בין השורות המוצפנות של המגילה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



13 

 

 תורה ומדע במשנת הנזיר
 הרב ד"ר צמח הלפרין

להוצאת כתבי הרב הנזיר; ומרצה בישיבת ההסדר ברכת משה  –ומרצה , במכון 'נזר דוד' חוקר, 
 מעלה אדומים.

tzemach9@gmail.com 

 
של הראי"ה ]הרב דוד כהן, להלן הרד"ך, תלמידו הגדול  הרב הנזירבתולדות חייו ובהגותו של 

רית של תורה ומדע. של למדנות ליטאית )וולוזין, שבה למד( ומתודות [ קיימת מזיגה מקו7קוק
  אקדמיות )אוניברסיטאות פרייבורג ובאזל, שבהן למד(. 

ישנם סוגים שונים של  יחסי גומלין, בין תורה ומדע;  כאלה שקיימים  ביחס שבין תוצרי המדע 
והמדע עצמם, דהינו בין ]תגליות וטכנולוגיות חדשות[ לתורה, וכאלה שקיימים בין התורה 

או אפילו בין היעדים של המדע והתורה.  םהצדדים המתודולוגיי  

אמנם קיימות דוגמאות רבות בכתבי הרד"ך גם לסוג יחסי הגומלין הראשון, אבל בהרצאה רצוני 
 לעסוק בסוג השני ובמשמעותו, משום שהוא אחד המאפיינים של משנת הרד"ך.   

שונים: ניתן להצביע על שלשה שלבים  

 בתחילת דרכו הרב הנזיר כתב על שימוש במתודות מדעיות לטובת לימוד התורה.

לפיכך המתאווה לדעת, ולחקור חקר דק ועיוני, עליו לרכוש מדע חכמת והשקפות התקופה החיה, 
8 להיות יוצא ונכנס אליה...  

העדכנית[ כדי לגלות את  הבפילוסופי –מאוחר יותר הוא כתב על שימוש במדע ]במדעי הרוח 
המותר בגילוי, מתורת הסוד. הפילוסופיה העדכנית משמשת כמעין חלון, כאשר כל מה שניתן 

 להביע בעזרתה,  מותר בגילוי.

אני עמל מאד, כדי להזהר מרב גלוי הדברים, להסתירם, ובכל זה בצמצום חלוניות הספרות ...
9והפילוסופיא הכללית  

ה'  הרד"ך מוצא זהות יעדים בין המדע ובין בחינות שונות בתורה, אלא ולבסוף בספרו 'קול הנבוא
 שיש מסך הכרתי, בדמות ההגיון המערבי, שמפריע להכיר זהות זו.

אך לא ויש מהמאמינים בתמימות התורה הק', הסוברים למצא בכתבי הקדש אמונה וחיים, 
, המיוחדת הדרך...באה מתוך ...נעילת דלת זו ה..בה בשעה שהתורה הרי היא החכמה בעצמ...מדע
10....לחנוך בפלוסופיא הדתית היהודית, המתווכת...היא זקוקה משום כך...לה  

  

 

 

 
 

  

                                                           
7
 .1972 – 1887כ"ח באב ה'תשל"ב;  -אלול ה'תרמ"ז  
8
 .18(, בהיות הרד"ך בן 4/9/1905הרד"ך, מגילת סתרים, "מכתב שלא נשלח" ד' אלול תרס"ה ) 
9

 ([.1918'קול צופיך' עמ' ל"ד ]תרע"ח ) הרד"ך,
10

 'קול הנבואה' עמ' י"א. הרד"ך, 
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 תרומת ביצית מופרית: היבטים הלכתיים
 ד"ר מירב )טובול( כהנא

 אוניברסיטת בר אילן, המדרשה
 

בהליך של תרומת ביצית מופרית ]=תרומת עובר[, מושתלת ביצית מופרית בגופה של אישה 
הזקוקה גם לתרומת ביצית וגם לתרומת זרע. הסיבות הרפואיות לשימוש בהליך זה הן מקרים 

פריון מצד האיש והאישה או במקרה של אישה פנויה יחידנית שאינה יכולה להרות -של אי
היולדת, -רפואית מדובר בהליך זהה לפונדקאות, אלא שכאן הפונדקאיתמביציותיה שלה. מבחינה 

 –הנושאת את החומר הגנטי שאינו שלה, תגדל את הילד, ותיחשב מבחינה ביולוגית ומשפטית 
 אימו. 

השאלות ההלכתיות בסוגיה זו משותפות לשאלת הפונדקאות, תרומת זרע וביצית. בהרצאה 
המרכזיים, וכן לבחון על פי כל אחד מהם אם עדיפה  ברצוני להציג את ההיבטים ההלכתיים

מטען גנטי  –תרומה יהודית או גויה. שאלת מעמדו של הוולד בשל רכיבי האימהות המפוצלים  
קיימת גם כאן על כל סעיפיה והשלכותיה, והיא מקרינה על  –מאישה אחת ורחם והולדה מאחרת 

שאלות רבות נוספות. פוסקים שאסרו תרומת ביצית או פונדקאות בשל ערבוב שתי אימהות 
 בתהליך או בשל חששות לאנדרלמוסיה בעולם, ישללו תרומת ביצית מופרית. 

 השאלות שאדון בהן: 

 הליך המוצע הוא לזוג נשוי[האם מותר לאישה נשואה להיות פונדקאית? ]כשה .1
הפוסקים נחלקו אם ממזרות נוצרת מביאת איסור בפועל או שגם עירוב זרע עם ביצית של אשת 

איש יוצרת ממזרות. בנידון דידן הביצית המופרית אינה מבני הזוג ולכן סביר שאיסור ממזרות לא 
זרע או תרומת ביצית.  קיים כאן. מבחינה זו ההליך המוצע קל בחינה הלכתית בהשוואה לתרומת

לשיטות הסוברות שיש ממזרות גם ללא ביאה, יש להקפיד שהתרומה תהיה רק מזרע וביצית של 
זוג הכשר זו לזה ]אם מדובר בביצית מיהודייה[. לסוברים שהיולדת היא האם, אפשר שאישה 

 [.  Yוא ואימא לילד שאביו ה Xנשואה אינה יכולה לקבל ביצית מופרית מזוג יהודי ]נשואה ל 

  –חשש של נישואי קרובים  .2
בתרומת ביצית מופרית, כמו בתרומת זרע או ביצית, יש חשש של נישואי קרובים, בשל 

האנונימיות של התהליך. רישום מסודר ונגיש בתוספת הגבלת הביציות הנתרמות יכול לאפשר 
מקרינה על  תרומה מיהודייה. אם אי אפשר אז עדיפה תרומה מגויה, ושאלת קביעת האימהות

 סוגיית הגיור. 
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 זיהוי זני החיטה ששימשו לאפיית שתי הלחם ולחם הפנים

 פרופ' מרדכי כסלו, יונית תבק וד"ר אורית שמחוני

 אילן-הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר

מהצירוף של מקורות חז"ל, אתנוגרפיה ושרידים ארכיאולוגיים מוצעת הפשרות לזהות את הזן שנועד 
להכנת לחם הפנים. המקור העיקרי מספרות חז"ל הוא: "לחם הפנים נאכל אין פחות מתשעה ]ימים אחר 

נס גדול היה  אפייתו[ ולא יתר על אחד עשר" )משנה, ערכים ב, ב(. מקור נוסף: "אמר רבי יהושע בן לוי:
חֹו" )בבלי, יומא  –נעשה ללחם הפנים  יֹום ִהָלקְּ סילוקו כסידורו, שנאמר )שמואל א כא, ז(: ָלׂשּום ֶלֶחם ֹחם בְּ

 7-כ –כא, א(. המקור האתנוגרפי הוא: "הלחם שעשוי מהזן חורני נשמר בטריותו יותר זמן משל יתר הזנים 
(. והמקור הארכיאולוגי הוא: שרידים של צירי 138-137מ' ימים בקיץ ויותר מזה בחורף." )קוסטרינסקי, ע

פי צורתם כשייכים לחיטה קשה, זן 'חורני', נמצאו בחפירות מצדה -שיבולת ומאות גרגירים שזוהו על
 ימים. 11-9)תבק, תשס"ז(. מכאן, שכדאי לטחון לסולת חיטה חורנית ולבדוק אם הלחם נשאר טרי 

                           אביב.-ואות, כרך א': החיטה, ספריית השדה, תלקוסטרינסקי, י', תש"ח, גידול תב

פי הממצאים הבוטניים ממצדה, -ישראל בתקופה הרומית על-תבק, י', תשס"ז, שגשוג החקלאות בארץ
 אילן.-אוניברסיטת בר
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 תהליך שיבת ציון ותהליך התפתחות המדעים והטכנולוגיה
 עדו?הילכו שנים יחדיו בלתי אם נו

 הנדסה וטכנולוגיות  -מנחם לבני   
 

  טכנולוגיה
קצב הצמיחה של טכנולוגיות מעשה אדם הולך וגדל בשיעור מעריכי. מוצרים פרי טכנולוגיות 

 מתקדמות, "מוצרים משני עולם", שינו ומשנים את פני החברה האנושית ללא הכר.
השנה הקרובות. השילוב בין אדם  50חוקרי עתידים כיום, צופים שינוי מהותי בחברה האנושית ב

 טכנולוגית. -)ביולוגיה( וטכנולוגיה  אמור ליצור טיפוס אנושי חדש. תוצר "אבולוציה" מדעית
בתפיסה המדעית אבולוציונית השלטת כיום, מושגים כמו נפש, רוח ונשמה נמחקו. הכל מבוטא 

מן הבהמה הוא אך במושגים ביולוגים, כימיים וחשמליים. מתעוררת השאלה, מותר האדם 
 טכנולוגי בלבד? והטיפוס האנושי של שילוב אדם ומכונה יהיה סוג של בהמה טכנולוגית?

 מדעי הטבע
שבה אנו מתבוננים  מדע הפיסיקה, כמדע מוביל במחקרי הטבע, הביא לשינוי יסודי בפאראדיגמה

ומבינים את העולם. משאבים אדירים מושקעים בריסוק חלקיקים במאיצי חלקיקים ענקיים 
בארה"ב ובאירופה ובמחקרים בחלל. מתוך מגמה להבין את הכוחות היסודיים שביקום. האם 
מדובר בתהליך שמטרתו לכבוש את הטבע לצרכי האדם, או שמא במחקרים אלו אנו לומדים 

 על המבנה של העולם במישור עמוק מאד. מה -דבר
 שיבת ציון

קיבוץ גלויות והקמת מדינת ישראל, תהליך פלאי שהתרחש ומתרחש בקצב מואץ. לאן התהליך 
 מוביל? בבחינה של זהות, מי אנחנו? ויעוד, להן הולכים?

 חזונם של הגר"א והראי"ה קוק 
תכלית. לשניהם התייחסות היסטוריה. בעלת מגמה ו-שניהם מתייחסים להיסטוריה כמטה

 חיובית לקשר שבין תורה ומדע.
 חזון הנביאים

 חזון הנביאים כמענה לשאלות שעוררנו לעיל. 
 מקורות:

The Singularity is near – Ray Kurzwei  Quantum Physics, Berkeley. 

A Pictorial History of inventions Umberto Eco 
 חה           פתוה' פרקים בפיסיקה מודרנית אונ

 משיחיות וישוב ארץ ישראל ד"ר מורגנשטרן. לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ישראל
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 תרומות ומעשרות בפירות בוסר

 יוסף יצחק ליפשיץהרב ד"ר 

 המרכז האקדמי שלם 

isaacl@shalem.ac.il 

 

החקלאות המודרנית פתחה דרכי גידול, זנים חדשים ושיטות חדשות של שיווק היבול החקלאי. 
הקטיף נעשה ממוכן יותר ויותר, והשיווק נוטה לשווקים נרחבים ורחוקים. בשל הקטיף הממוכן 

והשיווק הנרחב, יש עדיפות לפרות קשים. יבול בשל מקשה על הקטיף ועל חיי מדף ארוכים, 
ח קטיף של פרות בוסר, והבשלתם נעשית באופן טבעי בתהליך השיווק, או ומשום כך רוו

 בדרך כלל חשיפה לאתילן, שהוא הורמון גזי המאיץ את תהליכי ההבשלה.  –באמצעות הבחלה 

ההבחלה הנהוגה מעלה שאלה הלכתית. תרומות ומעשרות אפשריות רק בשלב שבו "הוקבע" 
או לפחות לשמש להכנתו לאכילה כגון בדגנים  הפרי, כלומר, בשלב שבו הוא ראוי לאכילה

העומדים לטחינה ובזיתים העומדים לכבישת שמן. שאלה הלכתית זו נדונה בפוסקים והיא ראויה 
 לבחינה ודיון מחודשים. 

הדיון העיקרי בדברי יתמקד בשאלת תפקידו של המשק הכלכלי בהגדרת הלכות תרומות 
הבאת התבואה אל  –ומעשרות. הקביעה למעשרות נשענת לכאורה על מציאות חומרית ברורה 

"הבית". מציאות זו איננה משתנה בגלל שיוניים היסטוריים. אולם מתוך עיון בתלמוד ובפוסקים 
ע תפקיד גם להלכות תרומות ומעשרות, ולפיכך להגדרה מחדש של נראה שלמשק הכלכלי נוד

 ההבאה לבית הקובעת גמר מלאכה, שהיא המציינת את חיוב הפרשת התרומות והמעשרות.

 :מקורות

 קז סימן י חלק יצחק מנחת ת"שו

 ( צבי גאון בגיליון ה"מ דף פסוקות הלכות) ציון כרם

 ' ב סימן מ"תרו' הל זרעים ,וביאורים חידושיםהרב חיים גרינימן, 
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 בחיבור התורה והמדע מודל העולמות הקבלי ויישומו

 ניר מנוסי
 עמותת גל ֵעיַני

nirmenussi@gmail.com 
 

מודל מרכזי בתורת הקבלה מתאר ארבעה "עולמות" רוחניים הנחים בין ה' לבין המציאות 
הגשמית, ויוצרת מעין סולם מטאפיזי בין השניים: "עולם האצילות", "עולם הבריאה", "עולם 

באופני אחר מדובר ובן אחד הכוונה לעולמות ממש, אולם במובן היצירה" ו"עולם העשיה". במ
מהמודל משתמע, כי ייצוג . תמונות עולםבמלים אחרות המציאות האחת, או  עלהסתכלות שונים 

 מלא של המציאות צריך להיות מורכב משילוב של כל ארבע תמונות העולם.

ברצוננו לטעון, כי מודל ארבעת העולמות יכול לשמש כממשק קונספטואלי פורה בחיבור תמונת 
 העולם המדעית עם זו התורנית. 

, המתאר היווי "יש 'בריאה'יצירה. בניגוד למונח העשיה והמפתח טמון ביחס בין תמונות עולם ה
"עשיה" מתאר המונח מתארים שניהם השתנות "יש מיש".  'עשיה'ו 'יצירה'מאין", המונחים 

"יצירה" ם, ואילו גם להתרחש מעצמושכלול רציפים העשויים , התפתחות הדרגתיתסיבתיות 
מטבע הדברים, יצירה כוללת , 'דילוג' ממצב מוגדר )א( למצב מוגדר )ב(. ה מכווןשינוי צורמתאר 

 )כמו האידאות של אפלטון(. חומרי של "צורה" או סדר-מרכיב בלתי

מתארת את העולם באופן בלעדי באמצעות מונחי עולם המדעית טענתנו היא, כי תמונת העולם 
היצירה. בעיקר במונחי עולם ת העולם מנסה לתאר אתורנית העשיה, ואילו תמונת העולם ה

למעשה, את מרבית נקודות המחלוקת בין התורה לבין המדע )גיל היקום, שאלת האבולוציה, 
הבדל מהותי בין האדם והחיה, קיום הנשמה, בחירה חופשית, הגדרת אפשרות הנס, קיומו של 

בין שתי תמונות עולם השפה העברית כ"לשון הקודש" ועוד( יש לראות לדעתנו כנובעות מפערים 
 אלו.

משלימות זו את זו וזקוקות זו לזו: בתחומים רבים אינן סותרות, אלא שתי תמונות העולם 
תמונת העולם המכניסטית הגיעה לקצה ההסברי, ומצביעה על צורך בהרחבתה כך שתכיל ממד 

עולם גם תמונת הבאותו אופן, של סובייקטיביות, סדר או משמעות אינהרנטיים )יצירה(; 
 , וזקוקה להשלמה בדמות תיאור סיבתי של המציאות )עשיה(.אינה שלמההתורנית 
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רכב האוטונומיה בתכנות תואתישאלות מבחן המציאות.  – דילמת הקרון  
 הרב מואיז נבון

 מהנדס מובילאיי, סטודנט לפילוסופיה יהודית באונ' בר אילן

mois.navon@divreinavon.com 

http://www.divreinavon.com 

 

 להציג כדי שימשה זו אתית דילמה. המפורסמת הקרון בדילמת נפתחים באתיקה רבים קורסים
 דילמת, כה עד. הדאונטולוגית האתיקה לעומת התועלתנית האתיקה של הקלאסיות הגישות את

 נראית זו דילמה, האוטונומי הרכב של הופעתו עם, כעת אולם. אקדמית בעיקר נותרה הקרון
 ומוות חיים של החלטות לבצע מתוכנתים יהיו אוטונומיים רכב כלי. למציאות מתמיד קרובה

 ?מתוכנתים להיות צריכים הם איך: היא הבוערת והשאלה

 פטנטים מספר בעלו (SOC) השבב אתן תכנ אשר, מובילאיי של המייסדים המהנדסים אחד בתור
 של הרב"כ ידוע אני, בנוסף. תאוטונומיה מהפכההמניעה את  במערכת היטב מעורה אני, בחומרה
 .תתוכנת המערכת כיצד לעומק חקרתי גם ולכן" מובילאיי

, ראשונים, וירושלמי בבלי, גמרא, משנה) זה בנושא םיהקלאסי המקורות כל את תכסה ההרצאה
 מאחורי שיושב האדם בין המשמעותי הבדל הרואות, מודרניות הצעות מספר, וכן'( וכו אחרונים
 שלו המחשב ליד היושב המתכנת לעומת עיניו מול המתרחשת הדילמה עם ומתמודד ההגה

 .הרחוק בעתיד יגיב הרכב איך ומחליט
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 תורת הרשתות ודרכי התקבלות מנהג והלכה
 נתנאל עופר

.הגבוה לתורה הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן. חבר פורום 'ניצוצות' במכון  

netanel.ofer@biu.ac.il 
 

 ישנה איבר לכל. ביניהם מידע ומעבירים המקושרים עצמאיים רכיבים מספר ידי על מוגדרת רשת
 כל, הנפוצים הרשתות במבני, למעשה. ברשת אחר איבר לכל מקושר להיות תיאורטית אפשרות

, התפלגותם גם כמו, ברשת הקשרים מספר. אחרים רכיבים של שונה למספר מחובר יהיה רכיב
 כל כאשר, אתרים של ניתנת לתיאור כאוסף האינטרנט רשת, לדוגמא .הרשת אופי את מגדירים
 מאופיינת האינטרנט רשת. ביניהם יוצר את הקשר אחר, לאתר הנמצא באתר אחד ומפנה קישור
הפניות. ניתן למצוא מבנים של רשתות  של מאד גדול מספר אתרים יש של מאד קטן שלמספר בכך

המורכבים משתיים או יותר קבוצות של צמתים מקושרים בינם לבין עצמם )צברים(, ורק מספר 
קשרים מחבר בין הקבוצות השונות. כאשר רשתות, אפילו מסוגים שונים, הן בעלות קטן של 

 השפעה הדדית אפשר לראותן כרשת של רשתות.

 יותר מעמיקה ולהבנה להסבר פוטנציאל קיים, הרשתות תורת מאפייני מהבנת הנובעות לתובנות
 יהיה ניתן, הרשת של פעילותה בבסיס העומדים העקרונות את נבין אם. נוספים בתחומים גם

.מציאותיות או הלכתיות, שונות תופעות של יותר טובה להבנה להגיע  

נבחן דוגמאות של רשתות שונות הקיימות בעולם, כגון, רשת החשמל, מערכת הכבישים, שימוש 
ביחידות מדידה שונות ברחבי העולם ואף רשתות חברתיות. מהם ננסה להבין מאפיינים ועקרונות 

 של מצבים בהם קיימת התנהגות שונה בחלקים שונים של הרשת. 

ג בעם ישראל בעזרת מושגים המושאלים מתורת ניתן לחשוב על התפשטות של הלכה או מנה
הרשתות. כאשר, לדוגמא, כל אדם או פוסק הלכה מהווה צומת, והקשרים הקהילתיים או 

הגיאוגרפיים מהווים את הקשרים של הרשת. נבחן שאלות כגון מה קורה כאשר יש שני מוקדים 
. נעקוב אחר מנהגים של פסיקת הלכה, כגון בבל וארץ ישראל, בהן מתפתחות מסורות שונות

שהתקבלו בעדות ישראל השונות, שהיו לעיתים מנותקות זו מזו. וננסה להסיק האם וכיצד לאורך 
הזמן מתקיימים או מתבטלים מנהגים שונים, מתי חלוקה לקבוצות שונות תוביל להפרדות, ומתי 

 קיימת אפשרות לאיחוי.
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 שושנה פיין

shofain@gmail.com 

 

בנימין פיין. לעילוי נשמתו וזכרו של פרופ'  

 תמודדות ומאבק... קורות חייו של בנימין עם כל עדינות הנפש שלו שהיה איש של ה1

. המאבק של יהודים בברה״מ לעליה.2  

לתרבות  סימפוזיון) ולהכיר את תרבותם.. המאבק על זכותם של היהודים בברה״מ לדעת 3
 (.1976נת שב היהודית בבריה״מ על מצב הנוכחי ולקידומה בעתיד

.וליישומה )קליטת מדענים עלים( ומאבק ממושך למענה . המצאתו ויזמתו של תוכנית קמ״ע4  

״חוק  ,: ״יש מאין״ספרים רבים 2003-2013. המורשת של בנימין בספרים, שכתב במשך שנים 5
הנשמה״. ״סוד -, ״דלות הכפירה״ ווהשגחה״  

  

mailto:shofain@gmail.com


22 

 

 פה-טעמי המקרא והתורה שבעל
 MPHIL, זלמן פישר

zzzf@bezeqint.net 

Hamikra.co.il-www.Taameihttp:// 

אופני לימוד מגוונים מהתנ"ך. בואגדה ועצות טובות בדרך ארץ ת הלכה פה מלמד-התורה שבעל
ביניהם דרשות בלשון הכתוב, סדר מלים, קריא וכתיב, ניקוד ודקדוק, י"ג מידות שהתורה נדרשת 

בהם, ל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בהם, והרחבות שריכז המהרז"ו עליהם. יש כללי 
נוסחו על פני הדורות מדרש, במפרשים ידועים כמו רש"י, ברמב"ם ועוד שכלימוד במשנה, בגמרא, 

 כולל בדורות אחרונים, כגון תרי"ג הכללים שריכז המלבי"ם בספרו "איילת השחר". 
הקב"ה זיכנו לאבחן תפקידים לתבניות טעמי המקרא בד"כ בחלק התורה של התנ"ך,  ע"פ לימודי 

שההטעמה היא הטעמה רעיונית המשלבת תחביר  העיון מגלהפה הנזכרים לעיל. -התורה שבעל
ניקוד )אנחנו לא עוסקים בנושא ניגון הטעמים( ומלמדת על דרכי הסקה, היינו איך ללמוד מקרא ו

  מסוים ורק לפעמים מה ללמוד ע"פ תבניות טעמי המקרא ברמות פרד"ס שונות.
מועלית השערה שבהסתברות סטטיסטית, חלק מלימודי התורה ע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה, 

לפי התפקידים שאובחנו )אחד של התורה, ים על תבניות טעמים פה עשויים להיות מבוסס-שבעל
ככל שהעיון מתפתח אנו משפצים את הגדרות התפקידים ומשתמשים  .או יותר לכל תבנית(

פה -בתפקידים שאובחנו לצפות שבמקומות נוספים שניגשים ללמוד אותם תהיה בתורה שבעל
 ם. תפקידים נוספי דרך לימוד דומה. אפשר כי בע"ה ימצאו

תבניות טעמים מסוימות הן בעלות מאפיינים מסוימים של מידות שהתורה נדרשת בהן, הן מבין 
י"ג מידות המנוסחות ע"י רבי ישמעאל בן רבי יוסי הגלילי )חלק מהן קשור לטעמים קדמא, אזלא( 

והן מבין ל"ב או יותר מידות המנוסחות ע"י רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי והן מבין אלו 
ופיעות בתורה שבע"פ ולא נוסחו ע"י התנאים האלו. תבניות מסוימות הן בטוי מסוים למידות שמ

שהתורה והאגדה נדרשת בהן אבל אינם בהכרח זהות עם המידות. שתי מידות הלימוד הראשונות 
של ר' אלעזר הן מרבוי ממיעוט, ומהעיון עולה שכמעט כל חצאי הפסוקים בתורה, שנבדקו 

 עוט כאשר התבניות השונות מבטאות דרכי לימוד שונות של רבוי ומיעוט.מכילים רבוי ומי
בתחום ההלכה, צריך לזהות איזו הלכה נלמדת מהכתוב )העשוי להיות מצוה או סיפור מקראי( 
 ולפיה לזהות מהתוכן ומתבניות טעמי המקרא דרכי הרבוי והמיעוט בהלכה הנלמדת מהכתוב.

]בבלי -קבלת מסקנות הלכתיות אחדות בבחינת הנאמר בלדוגמא דרישת כתוב אחד שוב ושוב ו
ִים ֱאֹלִהים ִדֶבר ת׀ַאח  ( סב, יב 'תהסנהדרין לד,א[ "אמר אביי ) ת ַּֽ ִתי זּו שְּ ים ֹעז ִכי ָשָמעְּ  -: ֵלאֹלִהַּֽ

חידושי  מקרא אחד יוצא לכמה טעמים", כלומר ללימודים אחדים, שחלקם כביאור ]מהרש"א
מלת טעמים לאו היינו טעם הענין אלא פיסוק טעמים כגון זרקא " [ב,עירובין כאבבלי  אגדות
 וגו'". היה לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים וכו' שיש לנו וסגול

עדות מצטברת תומכת בהשערה כי קיים מתאם בין תוכן של משניות, ברייתות, דרשות גמרתיות, 
פעמים אלו סדרות של משניות, הלכות רמב"ם, הלכות טו"ר ושו"ע ובין תבניות טעמים, עד של

ברייתות, הלכות רמב"ם בפרק אחד מתבנית טעמים אחת. על בסיס השערות בתורה נמצא גם 
 מתאם בפסוקי נ"ך שנבדקו.

מטעמי התורה ללא טעמי געיה  14%-מודל תפקידים בעל יכולת חזוי דרכי לימוד המבוסס על כ
 וללא רוב טעמי מקף. 

פה בגרסאות מודפסות וממוחשבות וביניהם כת"ר ארם צובא -מקורות: תנ"ך והתורה שבעל
 אילן, אוצר החכמה.  -הממוחשב, שו"ת בר
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 בין כבוד לעונג שבת והיחס לנסיעה ברכב אוטונומי בשבת
 הרב מנחם פרל,  ראש מכון צומת

mp@zomet.org 

 
ֶלָך ישעיהו מדריך "הנביא  גְּ ָבת ר  ֻכָבד ...ִאם ָתִשיב ִמש  דֹוש ה' מְּ ָבת ֹעֶנג ִלקְּ ש  ָקָראָת ל  ". רוב וְּ

ר"כ דהפוסקים ראו בכך שני ציווים ואף הצביעו על מקור חיובם מהתורה. הכבוד מתייחס ב
ל מעשים לטרחת היהודי טרם השבת בלבוש, ברחצה ובהכנת סעודה. במהלך הדורות אף אסרו ע

 מסוימים משום שהם פוגעים בכבוד השבת.
אף שאסור לטלטל חפץ ד' אמות ברשות הרבים, חיגר שכלל לא מסוגל ללכת ברגליו, יחשב לו 
המקל כנעל, ומותר. לעומתו קשיש המתהלך בביתו בקושי, נאסר עליו לצאת לרחוב העיר במקל 

 מפאת פגיעה בכבוד השבת )שו"ע שא, יז ובמשנ"ב(.
ָבת כבוד השבת תלויה בתרבויות השונות. הרמ"א )שא,טז( כותב: "הגדרת  ש  ֹלא ֵיֵלְך ָאָדם ָיֵחף בְּ וְּ

ָמקֹום ֶשֵאין ֶדֶרְך ֵליֵלְך ָיֵחף  "בְּ
אב הטיפוס להגדרת הזלזול בשבת הוא טחנת הקמח המופעלת באמצעות זרם המים. ביחס  

המחבר התיר )שו"ע רנב,ה( והרמ"א בשבת,  להיטחןלנתינת חיטים לפני שבת על מנת שימשיכו 
ת קֹולכתב: " ָמע  שְּ ה  ָכל ָמקֹום ֶשֵיש ָלחּוש לְּ ִים ּובְּ ֵרח  ִרים בְּ ֵיש אֹוסְּ ִחָלה, ִמיהּו  ,וְּ תְּ כ  ָהֵכי ָנהּוג לְּ וְּ

ָהֵקל ֵסיָדא ֵיש לְּ קֹום פְּ כיון דאוושא מילתא טפי איכא זילותא ." הטור מנמק את האיסור: "ִבמְּ
ֹקֶלת ֶשּקֹוִרין זייגע''ר ". כנגד טחינת הרחיים, כותב הרמ"א שם: "דשבתא ִלי ִמשְּ ֲעִמיד כְּ ה  ּוֻמָתר לְּ

עֲ  ה  ָכן לְּ רְּ ִעים ֶשד  ֹכל יֹודְּ ָבת, ִכי ה  ש  ָשעֹות בְּ הֹוִדיע  ה  ִמיע  קֹול לְּ שְּ ל ִפי ֶשמ  ָבת, ַאף ע  ִמידֹו ֵמֶעֶרב ש 
מֹול שיר שהעולם רגיל להפעילו מבעוד יום, לא תחשב לפגיעה בכבוד ." היינו הפעלת מכֵמֶאתְּ

 השבת.
לפני עשרות שנים אסר הגר"מ פיינשטין את השימוש בשעון שבת והתיר רק לצרכי תאורה )אג"מ 

דהרי על ידי מורה שעות כזה יכולים לעשות כל המלאכות בשבת ובכל בתי או"ח ד,ס( וטעמו: " 
." עם כל זה, התיר הרב שעון שבת לצרכי תאורה מאחר ת מזההחרושת ואין לך זלזול גדול לשב

 " יחשב.אדרבה למצות כבוד סעודת שבת" וכבר נהגו היתר, ואם כן 
כניסת הרכב האוטונומי לחיינו בפרט, ומוצרי ה'בינה חכמה' בכלל יציבו בפנינו אתגרים חדשים 

 זו? לסוגיהכיצד נתייחס ביחס לכבוד שבת מול עונג שבת אם אלה יהיו אוטומטיים לחלוטין. 
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 נקודת המוצא )"העיקר"( לחשבון התקופות של שמואל

 זמנה של ברכת חמה לאור גילויים חדשים
  אוניברסיטת בר אילן ,ערן רביבד"ר 

  Eran.Raviv@biu.ac.il 
 

הלוח העברי הוא לוח ירחי שמשי )=לוני סולארי(. על מנת לתאם  בין אורכה של השנה השמשית 
שנים יהיו  19בכל  כלומרשנים.  19שנים בכל מחזור של   7חודשי ירח אנו מעברים  12למשכם של 

 13שנים מעוברות בנות  7 -ו ,חודשים 12שנים פשוטות בנות  12 -חודשי ירח המסודרים ב 235
 235 -אורכה של שנה שמשית ממוצעת בלוח העברי יהיה אפוא שווה למכאן נובע שים. חודש

. שנה ממוצעת זו מכונה בספרות הבתר תלמודית "שנת רב אדא" ולפי 19 -חודשי ירח לחלק ל
חשבון התקופות לרב אדא קבעו את שנות העיבור במחזור באופן שתקופת ניסן לא תחול אחרי 

 ט"ז בניסן. 

אנו משמרים "חשבון תקופות" עממי מתקופת התלמוד המבוסס על שנה שמשית לעומת זאת 
שעות כמו בלוח היוליאני, חשבון תקופות זה נקרא ע"ש האמורא שמואל. 6-ימים ו 365שאורכה   

המנהג העיקרי שבעטיו אנו משמרים את חשבון התקופות לשמואל  הוא  מועדה של "ברכת חמה" 
, בבוקרו של יום רביעי בשבוע. בחשבון התקופות של שמואל 11ניםש 28 -אותה אנו מברכים אחת ל

שנים חוזרת תקופת ניסן לחול בתחילת יום רביעי וזה תואם לנאמר בפרשת  28יוצא שבכל 
 בראשית  שהמאורות נתלו ברקיע השמיים ביום  רביעי. 

מרחקה  לא מגדיר את 12המקור התלמודי שמצביע על תחילת יום רביעי )בו נאמרת ברכת חמה(
של תקופת ניסן ממולד ניסן. בחשבונות הלוח קבעו ש"העיקר" לחשבון התקופות לרב אדא הוא 

-זחלקים( לפני מולד ניסן ואילו "העיקר" לחשבון התקופות לשמואל הוא  642-שעות ו 9תרמב )-ט
חלקים( לפני מולד ניסן. 642 -שעות ו 9ימים,  7תרמב )-ט  

בהרצאה המוצעת   13 ות המוצא של תקופות שמואל ורב אדא.יש אפוא פער של שבוע ימים בנקוד
נבאר את "סרגל הזמנים" לשתי השיטות ונדון בפרוטרוט במקורות שמהם לכאורה עולה מסורת 

   14שונה מהמסורת הנהוגה היום בחשבון התקופות לשמואל.

  

                                                           
11

 בהתאם לברייתא המובאת בתלמוד הבבלי ברכות נ"ט:, לאחרונה ברכה זו התקיימה בשנת תשס"ט.
12

 רובין נו:.בבלי עי
13

ראה הלכות קדוש החודש לרמב"ם פרק ט' הלכה ג' )=שמואל(, בהשוואה ל "רב אדא" המובא בלא אזכור  

 שמו בפרק י' הלכה ב' )שם(.
14

, ובספרו של כתב יד המיוחס לרבינו שמעיה )תלמיד רש"י(כן עיון בסוגיא במסכת ראש השנה וביאור רש"י ב

 :אלבירוני בתרגום האנגלי
The Chronology of Ancient Nations, London 1879, p.198 
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 רשתות, והלכות תשובה ברמב"ם
ראש בית המדרש, המכון הגבוה לתורה אוניברסיטת בר אילן ,שבתי א' הכהן רפפורטהרב   

shabtair@gmail.com 

הלכתי על פי שלשה צירים אורתוגונליים: האישי, הבין  –תורני  -ניתן לתאר את המרחב החברתי 
אישי והציבורי. במרחב הזה קיימת רשת מורכבת המקשרת את מחשבותיהם, תפיסותיהם 

ומעשיהם של אנשים רבים לכלל התנהגות יציבה אישית, בין אישית וציבורית. הצירים מכמתים 
בות והמעשים כחיוביים ובונים, לכיוון אחד, או שליליים והרסניים לכיוון את התפיסות, המחש

 השני. 
ז; ג, ד( מדי שנה, בראש השנה, הרשת מתפוררת -על פי דברי הרמב"ם בהלכות תשובה )ב, ו

מבחינה תפיסתית( את הקישורים שבה. הקישורים הלל מתוארים בברכת  –ומאבדת )מבפנים 
ילת יום הזכרון: מעשה איש, פקודתו, עלילות מצעדי גבר, מחשבות זכרונות הברכה המרכזית בתפ

 אדם ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש.
התשובה היא פירוקה של הרשת כולה, ולכן אמרה  הטענה שאנו מבקשים לטעון היא כי

ו   בפרשת בחקותי התורה ִהתְּ ֶאת־ֲעֹון ֶאת־ֲעֹוָנם דּוווְּ אבל גם הוא נטילת אחריות,  הוידוי. ֲאֹבָתם וְּ
הכרה נכונה של השפעות האדם על הרשת, והשפעות הרשת על האדם. לכן הוידוי צריך לכלול גם 

את עוונות האבות, ולתקן אותם. אחרת העוונות ימשכו. לא נזכרו פה עוונות הבנים, כיוון 
 שהמתוודים מקווים שלא יהיו עוונות לבנים.

נפרמים. בין האדם לעצמו: אסור לדאוג  ביום הכיפורים מתפוררת הרשת לחלוטין. כל הקשרים 
לגוף, לרחוץ ולסוך, בין האדם למשפחתו: אסורים חיי אישות, והקשר הציבורי הבא לידי ביטוי 

 בצדקה ובהזמנת אורחים לאכול על שולחנך: אסורה אכילה ושתיה.
ביום הכיפורים מפרקים גם את הרכזת המסועפת ביותר: בית המקדש. משלחים שעיר למדבר 

ם כל ישראל. כיוון ששלוחו של אדם כמותו, הרי זה כאילו כל אחד מביא שעיר למדבר, מקום בש
שאין שם אנשים אחרים והוא לבד לגמרי, השעיר מושלך ונעשה איברים איברים ומתפרק. 

הרמב"ן מסביר בתורת הקרבנות בתחילת ספר ויקרא שהאדם צריך לראות שמה שנעשה לקרבן 
אבל כמשל(.בעצם נעשה לו )לא בגוף   

עם פירוקה המוחלט של הרשת, מתחיל תהליך בניה מחדש, כיוון שכל הצמתים שברשת: תפיסות, 
מחשבות, מעשים ואנשים, מסוגלים ליצור ביניהם קשרים. כדי שהרשת החדשה לא תחזור להיות 
מושחתת כקודמתה, כל הצמתים ברשת )אנשים, תפיסות, מחשבות ומעשים( צריכים לקבל אופי 

כך שהקשרים יהיו חדשים באמת. זו היא מהות התשובה לשיטת הרמב"ם. חדש,  
 מקורות נבחרים:  

 ג-הלכות תשובה ברמב"ם פרקים א .1

שבתי א' הכהן רפפורט, ספר צדקת הצדקה, הוצאת בית המדרש הרב בצדקה תכונני,  .2
 .5-25המכון הגבוה לתורה אוניברסיטת בר אילן עמ' 

3. Spontaneous Recovery in Dynamical Networks, Antonio Majdandzic, Boris 

Podobnik, Sergey V. Buldyrev, Dror Y. Kenett, Shlomo Havlin and H. Eugene 

Stanley, Nature Physics volume10 (2014), pp. 34–38  
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 המשמעות האמונית של גילוי בוזון היגס
 דניאל תורגמן

 המחלקה לפיסיקה של החלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן

ATLAS Experiment, CERN 

Daniel.Turgeman@weizmann.ac.il 
 

בתפיסה האנושית ישנה חלוקה ברורה בין חומר לאור. החומר מתאפיין בהיותו בעל מסה, ממוקם 
בגבול מסוים והיותו נשמר )מה שמכונה ״חוק שימור החומר״(. לעומת זאת, האור מתאפיין 

בהיותו חסר מסה, מתפשט במרחב, וניתן ליצירה ובליעה )כאשר מדליקים נורה, למשל(. חלוקה 

,  E=mc2ל כך בתפיסת עולמנו, החלה להיסדק במשוואתו המפורסמת של אינשטיין זו, הטבועה כ
נפרצה עם פיתוחה של תורת השדות הקוונטיים, והתמוטטה כליל עת גילויו של בוזון היגס במאיץ 

 . 2012חלקיקים הגדול ביולי 

אלא  ניסויי מאיצי החלקיקים הראו לנו שכמו האור, גם ״חלקיקים״ אינם קבועים וקיימים
ניתנים ליצירה ובליעה. תורת השדות הקוונטיים מלמדת אותנו שהשדה הפרוש על פני כל המחרב 

(excitations)הוא הוא היישות היסודית והחלקיקים אינם אלא עירורים  בו, כגלים על פני המים.  
נה ולבסוף, גילוי בוזון היגס הוכיח את מנגנון יצירת המסה של החלקיקים והביא את המדע להב

שלחלקיקי החומר אין מסה עצמית. החומר מתנהג כאילו יש לו מסה אבל ״מסה״ זו אינה אלא 
 תופעה התנהגותית הנגרמת עקב אינטראקציה בין שדות.

מן האמור יוצא שאין בקיום דבר כזה ״חומר״ כפי שאפיינו בתחילה. העולם שבו אנו חיים יותר  
.דומה לסוג של דמות אור, מאשר אוסף חלקיקים  

גילויים אלה מאפשרים לנו להבין, ולא רק להאמין, שעולם החומר אינו דומם סגור ועומד בפני 
עצמו, אלא פתוח לעולם שורשי יותר, ומשתלשל ומתהווה ממנו. הבנה זו קשורה יפה למושגים 

 אמוניים כגון אחדות ה׳ ועוד.
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