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פתח דבר
"העמודים אשר הבית נכון עליהם" (שופטים טז ,כו) .חוברת זו היא מסע לימודי
בעקבות העמודים והשורשים שהבית היהודי נשען עליהם .המקום האישי של
כל אחד מבני הזוג ,מקומם המשותף של זוג כגוף אחד ,וכהורים לילדים.
העיון והלמידה של הנושא ,מתחיל בפסוקי המקרא ,ממשיך למקורות חז"ל
ולפרשנים ולפוסקים בני זמננו ,שעסקו בבנין האמוני-ערכי של הבית,
וההלכות הייחודיות של המשפחה.
עד סיום שנות הנערות ,כל בן ובת חיים את חייהם במסגרת המשפחה
הגרעינית הקרובה ,במעגלים חברתיים משתנים ומתחלפים .בשלב מסוים,
כשיש בשלות מתאימה ,החיים הם בזוג ,במשפחה עם ילדים ,והגרעין
המשפחתי החדש תופס מקום חשוב .יש בו מחויבויות גדולות ,ואחריות לחינוך
ילדים ,לפרנסה ,להמשך פיתוח אישי ,והמשך מתמיד של עיצוב חיי המשפחה
 הקהילה הקטנה שכל זוג בונה לעצמו.בחוברת שלפנינו יש מעט מתוך עושר אדיר של מקורות ועיונים בתחום .כלים
בסיסיים וראשוניים ,לקראת אופי ומבנה אחר של חיים ,שעדין אינו מוכר
לבנים ולבנות בגיל הנערות .הלימוד הוא חשיפה למושגים חדשים ,שלא
עסקו בהם עד עתה ,מושגים שהם התשתית לבית ולמשפחה שמבוססים על:
"מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין".
התקווה והתפילה היא שתוכני החוברת החדשה אכן יתנו מענה טוב וכלים
יעילים ,לקראת הקמה של בנין עדי-עד אישי של כל אחד ואחת ,ולקראת בנין
שלם.
בהזדמנות זו תודה רבה לצוות הנהדר שהיו שותפים לכתיבת היחידה.
המחשבות המעמיקות ,הלבטים המשותפים ,הביאו להוצאתה של חוברת נאה
ומתאימה בתכניה העשירים ,היפים והממלאים.
ברכת הצלחה למורים ולמורות המלמדים יחידה זו ומשקיעים מזמנם
ומניסיונם ללימוד נושא חשוב זה .המורים והמורות יהיו בוודאי כתובת לשאלות
והתלבטויות ,הרבה מעבר לכתוב בחוברת הזו.
בברכה רבה ובהצלחה לכל
הרב יהודה זולדן
מפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פ
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הקדמה
בניית המשפחה היא נושא משמעותי מאוד בחיי כל אחד ואחת מאתנו .בדורנו
עוד גדלה חשיבותם של הלימוד והשיח בנושא חיי המשפחה הבריאים וכן
העיון בהדרכתה של התורה בנושא זה .מטרת הלימוד בחוברת זו היא להבין
ולהעצים את הדרכתה של תורה בחשיבותן של המשפחה והזוגיות ולפתח
ולהעמיק את השיח בנושא זה בין כל השותפים בלמידה :המורה ,התלמידים
והתלמידות.
היחידה שלפניכם מורכבת מארבעה עשר פרקים העוסקים במגוון נושאים
הקשורים בבית היהודי ובבנייתו.
יש ללמוד את פרקים א-יא ,או את פרקים א-ו ,י-יד.
להלן פירוט של תוכני הפרקים והרצף שבינהם:
 פרק א עוסק בתפקידם ובמשמעותם של הנישואים בחייו של אדם .בעקבותהנוצרים בחיי נישואים
דברי חז"ל והפוסקים ,מסורטטים בפרק שני פנים ָ
תקינים :הקשר הזוגי הנבנה בין איש ואישה והרצון המשותף שלהם להקים
יחד משפחה ולהוליד ילדים .שני פנים אלו ילוו אותנו בפרקים נוספים
בהמשך היחידה.
 פרק ב מחזיר אותנו למצב שלפני הנישואין ,להתמודדויות במפגש ביןהמינים .תפקידו ועוצמתו של היצר בחיים ,הצורך לשמור על מבט נקי,
איסור נגיעה ודיני ייחוד.
 פרק ג עוסק בשאלה מתי הוא הזמן הנכון לממש את השאיפה להתחתןולהקים בית .בפרק זה נלמד על שיקולים שונים בסוגיה מורכבת
ואקטואלית זו ,שיקולים שכבר הובאו בדברי חז"ל והפוסקים.
 פרק ד עוסק בצדדים ההלכתיים של הקידושין והנישואין ובחיבור הנפשישל שניים ,איש ואישה ,לבית אחד.
 פרק ה עוסק בשטר הכתוּבה ,שבו מנוסחות באופן משפטי החובותההדדיות של בני הזוג.
 פרק ו מלמד שחתונה איננה מתרחשת ברגע אחד ,אלא היא מסע שלםשל בנייה משותפת המחברת בין שני אנשים .נעסוק גם בכלים הדרושים
לבניית זוגיות נאמנה ומשמעותית.
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פרק ז עוסק במצוות עונה :בגדרים הבסיסיים של מצווה זו ובמשמעות
המתלווה לכך שהתורה מגדירה את קיום העונה כמצווה.
פרק ח עוסק בדיני טומאה וטהרה :בנקודות הציון המשמעותיות במעגל
החודשי ובהשלכות הכלליות של מעגל זה על החיים הזוגיים.
פרק ט יעסוק בחובת האישה בכיסוי ראש ובשאלות המתלוות לחובה זו.
פרק י עוסק במציאות הכואבת שבה זוג בוחר לפרק את הקשר ביניהם.
הבחירה להתגרש והגירושין עצמם צריכים להיעשות גם הם על פי
הכללים ההלכתיים.
פרק יא יעסוק בחובות ההדדיות הקיימות בתא משפחתי הכולל הורים
וילדים :מהן החובות של הילדים כלפי הוריהם ומהן החובות של ההורים
כלפי ילדיהם.
פרק יב יעסוק בהתנהלותה של משפחה .ביחס הנכון שבין השקעה
בעבודה ,בבניית קריירה אישית ,לבין ההשקעה בבית ובגידול הילדים ,וכן
בלימוד תורה וערכיה במסגרת המשפחה.
פרק יג יעסוק בקרבה שבין איש לאשתו ,במצות עונה ,ובמשמעות הקשר
הגופני.
פרק יד יעסוק במשמעותם ותפקידם של הימים בהם בני זוג אסורים זה
לזה ובהלכות הקשורות לימים אלו.

ביוגרפיות

ביוגרפיות קצרות על המחברים שדבריהם הובאו בחוברת ,מופיעות בפעם
הראשונה שמחבר זה נזכר.
נספח הרחבות

באתר מפמ"ר תושבע"פ מופיע נספח הרחבות ובו מקורות נוספים להעשרה
ולהעמקה.
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