
 

 

  

  
  

   

   
  
  
  
  
  
  

 

  ט"תשע חקר 
  

  ְוַהְּפֵלִתי? עוד על שרות צבאי מי היו ַהְּכֵרִתי
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

נזכרים כמה וכמה פעמים בתנ"ך, בפרקים העוסקים בתקופת דוד המלך. מפשט הכתובים ברור שהם קשורים  ְוַהְּפֵלִתי ַהְּכֵרִתי
ליחידות הגיבורים של דוד. אף על פי כן, מצאנו מגוון דעות בדברי חז"ל והראשונים בניסיון להסביר מי הם ומה מקור שמם 

  מעות גם לדורנו.המיוחד. ננסה לסכם את דבריהם ולסיום ולהציע  פירוש בעל מש
   .ְוַהְּפֵלִתי מופיעים, דרך אגב, בממשלות דוד השנייה והשלישית, יחד עם בניהו בן יהוידע ַהְּכֵרִתי

  (שמו"ב ח' יח, דבהי"א י"ח יז, שמו"ב כ' כג). 

ְוָכל ֲעָבָדיו ֹעְבִרים ַעל ָידֹו ְוָכל ַהְּכֵרִתי ְוָכל "הם נזכרים גם בהקשר של מרד אבשלום, כשדוד עזב את ירושלים יחד עם נאמניו: 
יח) ו"ב ט"שמו( "ַהְּפֵלִתי ְוָכל ַהִּגִּתים ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת ֹעְבִרים ַעל ְּפֵני ַהֶּמֶל.   

  צריך לשים לב, שיחד עמם נזכרים שש מאות הגתים שמפקדם היה אתי הגתי. 
פעם נוספת הם נזכרים בזמן מרד שבע בכרי. עמשא בן יתר לא הצליח לגייס את צבא דוד, לכן נאלץ דוד לשלוח את יחידות 

  , כדי לדכא את המרד. (שם כ' ז)ְוַהְּפֵלִתי  ַהְּכֵרִתיהגיבורים ובכללם את 
, שלח דוד את האנשים הללו גם בסוף ימי דוד כאשר היה צורך למשוח את שלמה, כדי לבטל את המלכת אדניה בן חגית

ל  ִּפְרַּדת ַוֵּיֶרד ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ְׁשֹמה עַ "ללוות את משיחת בנה של בת שבע: 
  .לח)' א א"מל( "ַהֶּמֶל ָּדִוד ַוֹּיִלכּו ֹאתֹו ַעל ִּגחֹון

לדבריהם מדובר ביחידת עלית צבאית, שהגנה על  . בעקבותיו צעדו רש"י, רד"ק ור"י מטראני.ְוַקְלֲעָיא ַקְׁשַּתָיאונתן תרגם י
המלך והייתה צמודה אליו, נכונה לכל משימה. קבוצה זו של אנשים היו חיילים מצטיינים, שהתמחו בשימוש בקשת ובקלע. 

מישראל  היו משפחות ון הכתוב והמשמעות שיונתן נתן לה. ר"י קרא פירש: "שתיאומנם, לא ברור כל כך מה הקשר בין לש
תמיד". גם לפירוש זה אין קשר בין לשון הכתוב לפירוש. על דרך הדרש הסביר  פניו ורואים משמעת המלך אל סרים שהיו

רש"י שהכוונה ל"אורים ותומים", דרש זה סותר את הפשט. ר"י קרא הביא פירוש נוסף בכיוון שונה לחלוטין. וז"ל: "אך 
ודומה שנטפלו עמו ונלוו אליו לשרתו.  ," (צפניה ב' ה)אומה אחת יש, והם "יושבי חבל הים", ונקראים "גוי כרתים שְּכֵרִתידומה 

  שם אומה". ְּפֵלִתי  שם אומה , כךשְּכֵרִתי ודומה כשם 
לדבריו, גדודים אלה שהיו נאמנים לדוד בכל מאודם, היו בני עמים אחרים (שאולי התגיירו) והושפעו עמוקות, עד כדי 

יו חלק מבני הפלישתים שדבקו בדוד עוד מזמן שירותו הערצה בלתי מסויגת לאישיותו של לדוד וערכיו. לדבריו, יתכן והם ה
כמפקד בצבא אכיש, מלך גת. לפי זה, ברורה גם הסמיכות לשש מאות הגתים שהצטרפו אל דוד. אם אכן כרתי רומז לאי 

כרתים הוא כפתור, נציע גם על דרך האפשר כי פלת(י) רומז לפלשת וגם לשפלת (איזור מגורי הפלשתים) וגם לפלט מלשון 
   .פליטה. שהרי הפלישתים מכונים שארית (הפליטה) פעמים מספר בתנ"ך

  ה, שם מ"ז ה, עמוס א' ח ואולי גם צפניה ב' ט).-(עיינו ירמיהו כ"ה ד
כי הם  ,וידמה שהסנהדרין נקראו כך ,ומהם היו סנהדרין ,הם היו שתי משפחות בתכלית החכמהנסיים בפירוש הרלב"ג: "

, והם גם כן מבארים כל מה שיפלא למשפט .כי אחריהם אין ללכת לאחרים למעלה מהם ,הםכורתין הדין במה שיבא לפני
   (דברים י"ז ח).' " כי יפלא ממך דבר למשפט' רושכמו שנתבאר בפי ,באיזה דבר שיהיה מדברי התורה

, הרואה בהם גדולי אם נצרף את שיטת יונתן וחשובי הראשונים, הרואה בכרתי ופלתי יחידת גיבורים ואת שיטת הרלב"ג
הם אלה ששילבו לימוד ושאיפה לגדלות בתורה  ַהְּפֵלִתיְוָכל  ַהְּכֵרִתיְוָכל תורה, נוכל להציע לשלב את שני הפירושים ולהסביר כי 

  עם שירות צבאי משמעותי.
  

  ,הבה נתפלל כי כל חלקי החברה בישראל, יראו בזכות שהיא חובה לגדול בתורה ולבא לעזרת השם בגיבורים
  זכות כפולה ומכופלת שאין סתירה בין שני חלקיה.

  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  

  לע"נ
  ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
  נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  

  לע"נ
  ז"ל מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  
  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
   נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

  

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמשגב' 

  נלב"ע
  כ' באב תשע"ז

  

 לע"נ 
  ז"ל  דוד צבי טרשנסקי

  הי"ויצחק ונעמי  בנם של
  נלב"ע כ"ח באייר

  

  לע"נ
  זצ"ל  ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
  נלב"ע י' באייר תשע"א

  

  ז"ל, נלב"ע בל"ג בעומר תשע"ט אברהם קלייןלע"נ 
  ז"ל גב' לוריין הופמןלע"נ 

  דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  חקר

 
  

  
  עורך:  הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל. 

  

  תביעת משרד שידוכים שלא עמד בהסכם
  78024ח / תיק תשע"'ארץ חמדה גזית' רמת גן / סיון 

  
  הרב אהרון כ"ץ דיינים:

  
  על משרד השידוכים להציע לפחות עוד שלוש הצעות תמורת הכסף ששולם.  פסק הדין:

  
  המקרה בקצרה:

 7,000התובע חתם על חוזה עם משרד שידוכים עבורו, הוא הסביר לבעל המשרד (הנתבע) את דרישותיו, ושילם במעמד החתימה 
. ההתנייה שהיתה בחוזה, שלא תהיה באפשרות התובע לדרוש את הכסף בחזרה, נמחקה על ידי הצדדים. כמו כן הצדדים ₪

הצעות,  13מהחתימה, החברה תסכים להתדיין בדין תורה. הוצעו לתובע  הוסיפו בכתב יד שאם התובע ירגיש מרומה בתוך שנה
חלקן לא התאימו לו, וחלקן נדחו מסיבות שונות, או שהנשים סירבו להצעה. התובע טוען שדמי השדכנות מופרזים, ובנוסף טען 

מות, וחלק מהנשים לא ידעו שהוצעו מעט מדי הצעות, ורק אחת מהן הגיעה לכלל פגישה. לטענתו, רוב ההצעות לא היו מתאי
על ביטול זמנו. לטענת הנתבע הוא עמד  ₪ 2,000שמסרו את הפרטים שלהם. התובע תובע את הכסף בחזרה, בצירוף 

  הצעות, ולא היתה שום התחייבות למספר פגישות מסוים. 36בהתחייבותו, הוצעו לתובע מעל 
  

  נימוקים בקצרה:
  א. האם הנתבע עמד בהתחייבותו?

וזה שבין הצדדים מצד אחד הנתבע התחייב לבנות במהלך שנה מאגר של בחורות פוטנציאליות שיוכלו להתאים לתובע, על פי הח
ומצד שני נכתב שהתובע לא יוכל לדרוש תוצאות ממשיות. לפי הבנת בית הדין פרשנות החוזה היא שעל הנתבע להציע לתובע 

הצעות, קשה לומר שהוא לא עמד  40-ה. כיון שהנתבע הציע כהצעות שיתאימו לדרישותיו כפי שפורטו בפגישה הראשונ
בהתחייבויותיו, גם אם לא כולן התאימו באופן מדויק לדרישות התובע. זאת, משום שבשידוכים ידוע מראש חלק מההצעות לא 

  יתאימו באופן מלא לדרישות.
  .נדחתה – בהתחייבותו עמד לא שהנתבע הטענה, כן על אשר

  
  שדכנות מופרזיםב. טענה לדמי 

. שם נכתב שאמנם מהר"ם מרוטנברג פסק שאדם 73064התובע טען לדמי שדכנות מופרזים, טענה זו נדונה כבר בפס"ד מס' 
שהבטיח לשדכן שכר מופרז אינו חייב לשלם אותו וכך פסקו שו"ע ורמ"א (חו"מ רסד, ז). אלא שבנידון זה יש לדחות את הטענה 

(שם) שאם הכסף כבר שולם לא ניתן לתבוע את השבתו, משום שהתשלום מהווה הסכמה לתמורה . נכתב בשו"ע 1מכמה סיבות: 
דעת קצות החושן שבשדכנות יש . 3. במקרה שלנו אין לשדכנות שכר ידוע וקבוע, ולכן יש לשלם את מה שסוכם (ש"ך) 2שסוכמה. 

  לשלם את מה שסוכם, כיוון שיש הוצאות לשדכן.
  נדחתה. –ת היו מופרזים , הטענה שדמי השדכנולפיכך

  
  ג. הכרעה בדרך פשרה

למרות האמור לעיל, כיון שרק הצעות בודדות הבשילו לקראת מפגש, מטעם פשרה, מחייב בית הדין את הנתבע להציע עוד שלוש 
  הצעות שיגיעו לפגישות ללא תשלום נוסף.

 
  

  למעבר לפסק הדין המלא
  

  

  

   

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ 
  זלמן ושרה  בןשלמה דוד 

   ז״ל אבנית
  טתשע" סיוןנלב"ע 

    הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ   
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  חקר
  

  
  (מתוך ח"ד)

  

  Buenos Aires, Argentina                     ואנוס איירס, ארגנטינה ב
  שרי, ה'תשנ"ות
  

  לאחר זמנההשתתפות הרב בתפילת שחרית 
  

  אלהש
מעות הענין היא שקהילה האשכנזית בעירנו נהוג מימים ימימה להתחיל את התפילה מאוחר מאוד בכל שבת בבוקר. בקיץ מב

שהתפילה מתחילה לאחר סוף זמן תפילת שחרית. חלק מן הקהילה האשכנזית פורש באותה תקופה ועובר להתפלל עם הקהילה 
  הספרדית.

הציבור נתקלו בהתנגדות בטענות כי זהו מנהג ותיק מאז יסוד הקהילה, גם כך הם מגיעים מאוד מאוחר ועוד סיונות להדבר עם נ
  תם לא מקפידים על "מנהג חסידים" להתפלל בזמן.נשברוב העולם לטע

  האם הם צודקים בטענותיהם?  .א
  האם עלי להתפלל ביחידות, בזמן?  .ב
  לעורר התנגדות חריפה בין חברי קהילתי.האם עלי להתפלל עם הקהילה הספרדית? צעד זה עלול   .ג
  

  שובהת
, עצתנו לך היא שתתפלל שחרית עם המניין הספרדי, 1מנהזדי למלא את תפקידך כרב בלי לפגוע בהלכה שיש להתפלל תפילה בכ

אפשרי לנהוג -הכנסת האשכנזי, תשהה עמהם בזמן התפילה ותבצע את תפקידך. אם בלתי-תעבור אל בית 2ולאחר חזרת הש"ץ
הכנסת האשכנזי עם התחלת התפילה שם, וכנ"ל. ודאי שיש להשתדל שלא לפגוע -תגיע לבית 3כך, התפלל ביחידות תפילת ותיקין

רה תשמע עם המניין האשכנזי, כרגיל, והוא הדין, כמובן, התו-בציבור ולא להדגיש את העובדה שכבר התפללת קודם לכן. קריאת
  באשר לתפילת מוסף, שאותה תתפלל עם בני קהילתך.

  
_____________________________________________________  

  

הכנסת האשכנזי היא אחרי הזמן גם לשיטת הגר"א. ובשולי הדברים נוסיף שבאופן כללי אף מי שנהג -נו מניחים שהתפילה בביתא   1
שו"ת "מנחת יצחק"  -פי זמני הגר"א -להחמיר בזמן תפילה לפי שיטת "מגן אברהם", אין ספק שתפילה בציבור עדיפה, ויתפלל בציבור על

  (ח"ג סי' עא).
  "צ היא עיקר התפילה בציבור, לדעת כמה פוסקים. עיין "ליקוטי שו"ת חתם סופר" (ג). וכן "ילקוט יוסף" (הלכות תפילה ט).י חזרת השכ   2
יין "ילקוט יוסף" (הלכות תפילה ד) וכן "תפילה כהלכתה" (פרק ג סעיף לג) שיש שיטות, לפיהן תמיד עדיפה תפילת ותיקין על תפילה ע   3

  בציבור.
  

  
  בים ובברכת התורה,ם צוות המשיבש

  

  ה ארנרייך      הרב יוסף כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  חברי הועדה המייעצת:

  הרב זלמן נחמיה גולדברג
  הרב נחום אליעזר רבינוביץ

  הרב ישראל רוזן
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  :השלימה של םמתפללים לרפואת

   רפאל יצחק בן חנה  ניר רפאל בן רחל ברכה  יהודה בן חיה אסתר
  מאיר בן דינה ציפורה  יצחק אייזיק בן חיה אסתר  Rassaדוד חיים בן רסה 

  נתנאל אילן בן שיינא ציפורה  יאיר מנחם בן יהודית חנה  יוסף בן רחל חלילי
  יוסף (יוסי) בן חנה  רפאל ישי בן צפורה פייגא  נתנאל בן שרה זהבה

  שרה בת שולמית  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  יוסף בן סרח
  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  דוד חיים בן סרח  נעמי בת אסתר

  יפה בת רחל יענטע  מאירה בת אסתר  רבקה רינה בת גרונה נתנה
  נחמה צביה בת שושנה בריינא  ליליאן בת פורטונה  ברכה בת מרים רחל

  חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית  רוחמה רחל בת שושנה  איילת חן בת שולמית
    לעם ישרא בתוך שאר חולי  


