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אחראית על תוכן המודעות.

פרשת ראה - פרשה שכולה ראיה
תחילת  הראיה.  בתכונת  כולה  עטופה  ראה,  פרשת  פרשתנו, 
הפרשה בפסוק  "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" 
פעמים  "שלש  הרגלים  בשלשת  לרגל  עליה  מצוות  בסופה  וממש   –

בשנה יראה כל זכורך... ולא יראה את פני ה' ריקם". 
אך   המערבית,  ישראל  לארץ  להגיע  זוכה  לא  אמנם  רבינו   משה 
שכזו  ראיה  בעיניך".  וראה  הפסגה....  ראש  "עלה  לראותה:   זוכה 
מדובר,  שטחית  בראיה  לא  העתיד.  ואל  המציאות  אל  מבט  נותנת 
הלב  סופגים  שממנה  ראייה  הבנה,  בה  שיש  עמוקה  בראיה  אלא 

והשכל את יכולתם לבחירה חופשית,  להבחין בין טוב ורע. 
זהו המבט דרכו נבחין בין ברכה לקללה, וזוהי המשמעות העמוקה 
של מצוות עליה לרגל . חז"ל דורשים על מצוות הראיה ברגל  "כדרך 
שתי  כאן  יש  כביכול  ד').  (סנהדרין  ליראות"  בא  כך  לראות,  שבא 
הוא  אף  והקב"ה  ה',  פני  לראות  זוכים  הרגל  עולי  במקביל:  ראיות 
רואה אותנו. מדרגה עצומה של הדדיות,  הנרמזת  אף בדברי אברהם 
לאחר העקידה  בהר המוריה: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' 
יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה". כעין זה אנו קוראים את הפסוק  
מישעיהו (נ"ב,ח'): "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון". זהו הרגע של 
תהליך   נובע  שממנה  ההדדית   להבנה  שמביאה  ההדדית,  הראיה 

גאולת עם ישראל חזרה לארץ ישראל.
אחרים,  ראו  שלא  את  ראה  הגדול,  הרואה  זצ"ל,  קוק  הרב  אף 
כשהיה  התהליך  את  ולהבין  העם,  עתיד  עבר  אל  להביט  וידע 
ממש בתחילתו - ראשית צמיחת גאולתנו. השם הרֹא"ה ניתן לו הן 
תיבות  מראשי  והן  לראות),  באידיש  (קוק-  מאידיש  שמו  מתרגום 
שמו (הרֹא"ה- הרב אברהם הכהן). ואולם בעומק העניין הוא מבטא 
את ראייתו העמוקה והנצחית אל ייעודו ועתידו של העם, גם בעת 
שבראיה שטחית הדברים לא ממש נראו כך. כך כתב הרב על ראשית 

ימי הציונות: "הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם 
שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל לארץ ישראל ולתחיית 
שאין  ישראל,  אמוני  שלומי  של  מהנפש  מתוקנת  יותר  היא  האומה, 
האומה  ובנין  הכלל  לטובת  העצמית  ההרגשה  של  היתרון  זה  להם 

והארץ". 

אל   ובאמונה  באהבה  לצפות  קוק  לרב  שאיפשרה  היא  זו  ראייה 
זו  גם  וכמובן   – נדרשת  מביקורת  להתעלם  מבלי  ישראל  צעירי 
מבוטאת בלשון ראיה: "האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו 

לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה".
על ה'רחם', אחד מהעופות הטמאים המוזכרים בפרשתנו אומרת 
את  מבשר  שהוא  כך  ונקרא   – השרקרק  שהוא  ס"ג),  (חולין  הגמרא 
בוא הגשמים וש"באו רחמים לעולם". ודרשו שם על הפסוק  בזכריה:  
הארץ  על  יישב  הרחם/שרקרק  שאם  ואקבצם",  להם  "ואשרקה 
וישרוק, סימן הוא לביאת המשיח. ולפי דברינו,  לא בכדי סימן זה 
יום  את  מציינים  אנו  בה   זה  בשבוע  טמא.   עוף  יד  על  דווקא  בא 
הזיכרון להרא"ה הגדול, ניקח על עצמנו להתחזק באהבת חינם כלפי 

כלל ישראל ונזכה לראות בטוב ירושלים.

פרשת ראה עטופה מתחילתה עד סופה בתכונת 
הראיה. ראשיתה ב"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה 
וקללה", וסופה במצוות "יראה כל זכורך... ולא יראה 

את פני ה' ריקם", והיא נקראת בשבת שלפני יום השנה 
להסתלקות הרֹא"ה הגדול
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אמי"ת עתידים אור עקיבא
ישיבת אמי"ת באר שבע
מקיף אמי"ת באר שבע
אמי"ת חצור הגלילית

ישיבת אמי"ת בלבב שלם ירוחם
מדרשת אמי"ת קמה ירוחם
אמי"ת בנות מעלה אדומים

אמי"ת עכו

אמי"ת קריית מלאכי
אמי"ת כפר בתיה רעננה

מקיף אמי"ת גוטוירט שדרות

 גב' רנדי גלמן 
יו"ר אמי"ת ישראל

 ד"ר אמנון אלדר
מנכ"ל רשת אמי"ת

 ל- 11 הקהילות החינוכיות הלומדות
של רשת אמי"ת 
 שנבחרו ע"י משרד החינוך

כבתי הספר המצטיינים בישראל
בתחום הערכי החינוכי והלימודי

ולעשרות הקהילות החינוכיות המצוינות ששמרו על הישגיהן.
לצוותים החינוכיים העושים במלאכת הקודש

כה לחי! 
 לעשרות אלפי תלמידינו ולאלפי מורינו ועובדינו,

שנת לימודים פורייה!
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חמוש במקלדת
חגי הוברמן

צעד  רבע  השבוע  עמדה  ישראל  מדינת 
הראשונה',  הצפון  'מלחמת  פתיחת  לפני 
וזה לא היה בגלל ה'פטפטת' של לקיחת האחריות 
הישראלית על תקיפת חוליית הרחפנים בסוריה, 
הישראלי  בשמאל  גורמים  מיני  כל  שניסו  כמו 
להאשים. (אהוד ברק לא הפסיק השבוע לפטפט 
בלי הפסקה נגד ה'פטפטת'). לא צריכים דמיון 
יותר מדי מפותח כדי להבין באיזה מציאות היינו 
עכשיו, ברגעים אלו ממש, בחזית הצפונית ואולי 
היו  הללו  הנפץ  רחפני  אם  נוספות,  בחזיתות 
מתפוצצים לא במחסן שלהם בכפר עקרבה, אלא 
בבית מגורים בעין זיוון, או במרום גולן, או בבית 
בכל  או  תפילה –  באמצע  הבשן  באלוני  הכנסת 
מתמקדים  היו  לא  אפילו  או  יחד.  גם  המקומות 
אחד  של  האוכל  בחדר  נוחתים  אלא  באזרחים 
ממחנות הצבא בגולן. סביר להניח שלא מערכת 
הבחירות היתה במוקד השיח הציבורי כרגע, אלא 

מערכה שונה לחלוטין. 
למרות שבתודעה הציבורית העיניים נשואות 
כבר זמן רב דרומה, לחמאס ברצועה, ההערכה 
שמצפון  היא,  הביטחון  במערכת  רב  זמן  כבר 
מלחמת  את  הכרנו  בעבר  אם  הרעה.  תיפתח 
לבנון הראשונה – עוד בימים שנקרא 'מבצע שלום 
הגליל', ואת מלחמת לבנון השניה, הרי שמזה זמן 
רב מדברים במערכת הביטחון על 'מלחמת הצפון 
הראשונה'. מלחמת הצפון – כי כיום אין כבר ספק 
שהמלחמה הבאה עם חיזבאללה לא תישמר על 
אדמות לבנון בלבד, אלא תהיה חזית כפולה: גם 
של  אצבעות  בטביעת  והכל  סוריה,  וגם  לבנון 

איראן. איראן זה כאן.
האיראנים לא נזקקו ל'פטפטת' הישראלית כדי 
להבין, שאם צה"ל מצליח לעקוב אחרי חוליית 
הרחפנים של כוחות 'קודס' האיראנים מרגע שבו 
האיראניים,  הפעילים  עם  שלה  והציוד  החוליה 
כבר  היה  זה   – בדמשק  התעופה  בנמל  נוחתים 
מצליח  צה"ל  גם  ואם   – שבועות  מספר  לפני 
לעבר  החמושים  הרחפנים  שיגור  את  לשבש 
ישראל כמו שקרה ביום חמישי שעבר, ולבסוף 
גם פוגע  בחוליה על הציוד שלה בכפר עקרבה 
הישראלי  שהמודיעין  סימן  זה  סוריה,  שבעומק 
איראן,  שליחי  הטרור  באירגוני  לעומק  מרושת 
ואולי גם בצבא האיראני עצמו. לא במקרה ידעו 
החוליה  שבועות  מספר  שלאורך  היטב  בצה"ל 
התאמנה בשיגור הרחפנים, וידעו גם בדיוק היכן 

היו האימונים והיכן הוסתרו הרחפנים. 

על היכולות המודיעיניות של ישראל ביהודה 
החמאס  שמחבל  שברגע  בעבר,  נטען  ושומרון 
מיד  השב"כ   – פיגוע  תיכנון  על  לחשוב  מתחיל 
הוכחה  מהווה  הישראלית  התקיפה  אותו.  עוצר 
של  המרשימות  המודיעיניות  ליכולות  נוספת 
ישראל לאיסוף מודיעין מדוייק בזמן אמת כמעט, 

על כל סיכון צבאי מראשיתו.
החשובה:  השורה  שהיא  התחתונה,  השורה 
לאוויר.  רחפנים  להעלות  הצליחה  לא  החוליה 
שברי הרחפנים, מפוזרים שבורים ושרופים על פני 
האדמה, ונשמות חברי החוליה נמצאות בתופת. 

'הפי אנד' של ממש – נכון לעכשיו.

חיזבאללה ולבנון חד הם
לפני 3 שבועות, ב-8 באוגוסט, חצו שוב קצינים 
של צה"ל את גבול לבנון למטה יוניפי"ל בנאקורה, 
לפגישה משולשת עם אנשי יוניפי"ל וקציני צבא 
לבנון. המסרים העוברים בשיחות אלו, מגיעים 
בממשלה  מלא  שותף  חיזבאללה,  לאוזני  גם 
היה  במיפגש,  שעלו  הנושאים  אחד  הלבנונית. 
טענות לבנון על הפרות אוויריות מצד ישראל של 
החלטת מועצת הביטחון 1701. זה לא היה הנושא 
מהמחלוקת  יותר  מוטרדים  הלבנונים  העיקרי. 
על הסימון המדוייק של הקו הכחול – קו הגבול 
עליו  שהוויכוחים  המדינות,  שתי  של  הרשמי 
נמשכים כבר כמעט 20 שנה, מאז הנסיגה החד-

צדדית בממשלת אהוד ברק.
 – מלחמה  סף  על  נמצאות  ולבנון  ישראל 

וקציניהם מקיימים מיפגשים קבועים.
ה'פטפטת'  נגד  בשמאל  גורמים  האשמת  מול 
של הממשלה, כנראה שהיה מי שידע היטב מה 
לא  ישראל  שמצד  היא  עובדה  לא.  ומה  להגיד 
נשמעה שום תגובה לידיעה מלבנון, אודות תקיפה 
של עמדות 'החזית העממית' של אחמד ג'יבריל 
בבקעת הלבנון, כ-75 ק"מ מגבול ישראל. עמדות 
אלו נמצאות בבקעת הלבנון עוד מלפני מלחמת 
לבנון הראשונה בשנת תשמ"ב, 1982. התקיפות 
החיזבאללה,  מזכ"ל  של  האיום  אחרי  מיד  באו 
בנאומו השבוע, להגיב לכל תוקפנות ישראלית 
שלא  והדברים  נאמרו  שכן  הדברים  לבנון.  נגד 
לא  שישראל  בדיוק:  מסר  אותו  העבירו  נאמרו 
במגעים  רק  תסתפק  ולא  ידיים  בחיבוק  תשב 
מדיניים לנוכח הפעילות והתבססות האיראנית 

בלבנון, סוריה ובעיראק. 

הכל בגלל ה'פטפטת'
המודיעין הישראלי הוא הטוב ביותר בעולם, כפי שנוכחנו השבוע בסיכול 
פיגועי הרחפנים האיראנים מסוריה. אז למה כשאנשי המודיעין מגיעים 

לפוליטיקה הם מתגלים במלוא עליבותם, כמו רם בן ברק השבוע?

לפני שנים 
אמר אחד 

מחברי הכנסת 
הערבים, 

שבעבר ערביי 
ישראל מאד 

פחדו מהשב"כ 
– עד שראשי 
השב"כ הגיעו 
לפוליטיקה. 

ברגע שגילינו 
את ראשי 

השב"כ 
בפוליטיקה, 

אמר אותו חבר 
כנסת, הפסקנו 
לפחד מהשב"כ
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המסר,  את  במדוייק  הפנימו  בלבנון 
לבנון  במלחמת  קיימת  שהיתה  שהחלוקה 
חיזבאללה  לבין  כמדינה  לבנון  בין  השניה 
במלחמה  קיימת  תהיה  לא  טרור,  כאירגון 
היא  ולבנון  לבנון,  הוא  חיזבאללה  הבאה: 
את  יתקוף  חיזבאללה  ואם  חיזבאללה. 
כמדינה:  בלבנון  תפגע  ישראל  ישראל, 
בתשתיות חיוניות כמו תחנות כוח, תחנות 
ועוד.  כבישים,  גשרים,  טרנספורמציה, 
בלי  כמדינה  מתקיימת  לבנון  איך  נראה 
על  בגשרים  יפגע  צה"ל  בנוסף,  חשמל. 
נהרות המדינה. לבנון, להזכיר, היא מדינה 
הליטני,  רוחבה:  לכל  בנהרות  מחורצת 
הזהרני, האוואלי, נהר ביירות, נהר אל-כלב, 
ועוד. במידה ולא יישארו גשרים מעל נהרות 
תהיה  לא  תשותק.  במדינה  התנועה  אלו, 
שום אפשרות להגיע מדרום לבנון לצידון, 
מעל  גשרים  יהיו  לא  כי  לביירות,  ומצידון 

הנהרות.
כל  למרות  נסראללה,  גם  מבין  זה  ואת 

האיומים שלו. 

מה שקרה לשב"כ
כן,  אז   – 'פטפטת'  על  מדברים  אם 

ה'פטפטת' הישראלית בהחלט בעייתית.
הכנסת  מחברי  אחד  אמר  שנים  לפני 
מאד  ישראל  ערביי  שבעבר  הערבים, 
פחדו מהשב"כ – עד שראשי השב"כ הגיעו 
לפוליטיקה. ברגע שגילינו את ראשי השב"כ 
בפוליטיקה, אמר אותו חבר כנסת, הפסקנו 

לפחד מהשב"כ.
קשה שלא להזדהות עם אותו פוליטיקאי 
ראשי  של  הפטפטת  את  כששומעים  ערבי. 

המדיניים  הגיגיהם  את  בעבר,  השב"כ 
האוויליים של כרמי גילון, יעקב פרי, יובל 
'שתי  מדיני',  ('הסדר  איילון  ועמי  דיסקין 
מדינות לשני עמים' ושאר בלה בלה בלה) 
ערביי  של  מחשבותיהם  את  להבין  אפשר 
ישראל משני צידי הקו הירוק המנוח. מזל 
שאבי דיכטר גואל במעט את כבודם הרמוס 

של ראשי השב"כ בדימוס.
שלא נטעה: השב"כ ביו"ש מחולל גדולות 
ונצורות. רק בזכות אותם ראשי שב"כ שאני 
משמיץ כאן בהתלהבות, אין יותר מחבלים 
ברחבי  ובמסעדות  בקניונים  מתאבדים 
מתפוצצות  לא  תופת  ומכוניות  ישראל, 
פחות  לפני  שהיה  כמו  הערים,  ברחובות 
ספק  שאין  כמו  ספק,  לי  אין  שנה.  מ-20 
שהחוליה  ישראל,  מאזרחי  אזרח  לשום 
הי"ד  שנרב  רינה  של  הרצח  את  שביצעה 
תיתפס במלואה, אם זה עדיין לא קרה בפרק 
הזמן שבין כתיבת שורות אלו להגעתם אליך 
הקורא, והניסיון לייבא חיזבאליזציה ליהודה 
ושומרון, בשיטות של מטעני נפץ מופעלים 

מרחוק, ייגדע באיבו. 
נפש  עזי  מפקדים  שאותם  אומר  לא  זה 
הטקטית  ברמה  להם  שניים  שאין  באמת, 
של לחימה בטרור ובמחבלים, מבינים באמת 
את המציאות האסטרטגית המזרח תיכונית. 
כל אותם ראשי שב"כ בדימוס, כמו הרבה 
מאד קצינים בכירים בצה"ל, היו התומכים 
הנלהבים לפני 14 שנה בעקירת גוש קטיף 
והנסיגה החד-צדדית מחבל עזה, שבזכותה 
שהחמאס  למציאות  הלום  עד  הגענו 
מאיים על ישראל בירי רקטות – וידה של 
ישראל קצרה מלפעול, למרות ההתלהמות 

בוגי  כמו  בדימוס  גנרלים  של  המפתיעה 
יעלון, בני גנץ, אהוד ברק וגבי אשכנזי. אם 
היינו מקשיבים, חלילה, לרעיונות ההזויים 
של אותם קצינים בעבר, כמו העברת שטחים 
נוספים ביו"ש לשליטת הרשות הפלשתינית 
והגברת הריבונות הפלשתינית בהם, סיפור 
של מיטעני נפץ ביו"ש ואולי גם בתוך ישראל 
חיים,  שיגרת  להיות  חוזר  היה  הריבונית, 
השניה.  האינתיפאדה  בתחילת  שקרה  כמו 
בפוליטיקה,  רמטכ"לים  של  ההיסטוריה 
כתבנו את זה כבר בעבר, מוכיחה שרמטכ"ל 
מוצלח אינו ערובה למדינאי מוצלח – בוודאי 

כשמדובר ברמטכ"ל בינוני ומטה. 
אני חושש שמה שקרה לדימוי של השב"כ 
– יקרה גם למוסד, מאותה סיבה בדיוק. ח"כ 
רם בן ברק עלול להיות הסנונית הראשונה 
והיה  המוסד,  מבכירי  שהיה  האיש  לכך. 
את  ששיפרו  מצויינות  לפעולות  שותף 
ביטחון ישראל, מתגלה בראיון פוליטי אחד 
כפטפטן חסר מעצורים. עצם החלוקה של 
ו'לבנים',  ל'שחורים'  הישראלית  החברה 
ולא משנה אם הוא התכוון לחלוקה עדתית 
על  'בני חושך', מעידה  מול  אור'  ל'בני  או 
יהירות והתנשאות חסרת כל תבונה של מי 
מי  של  המחוקקים,  בית  על  כיום  שנמנה 
שמתיימר לבנות לעצמו עתיד פוליטי ארוך 
טווח. מפלגת 'כחול לבן' צריכה לשנות את 

שמה לשם מדוייק יותר: 'שחור לבן'.
הביטחון  מגופי  אחד  הוא  'המוסד' 
חבל  ישראל.  מדינת  של  ביותר  החשובים 
שפיטפוט חסר אחריות של גזען אחד, ח"כ 
לא חכם מכחול לבן, יהרוס גם את הדימוי 
החיוני של הגוף הזה. והכל בגלל ה'פטפטת'.

חברי החוליה אוחזים ברחפן ומתקדמים מנקודת השיגור המתוכננת שלו הנמצאת באזור הכפר ערנה. צילום: דובר צה"ל
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פולישוק
מנחם רהט

עד 1   לפעמים  להשתגע  אפשר 
אזרחים  נורמליים,  אנשים  כמה 

נורמטיביים, עיוורים למציאות.
של  בעיוורונם  שוב  נוכחנו  השבוע 
אחד  למיניהם.  שימושיים  אידיוטים 
המצלמה  מול  התייצב  בפייסבוק  הגולשים 
מרזל  ברוך  של  מירוצם  פסילת  בעקבות 
להבות  חוצב  נאום  ונשא  גופשטיין,  ובנצי 
ליכודניק  אותו  של  מסקנתו  הבג"ץ.  כנגד 
היתה  ממש,  של  שימושי  אידיוט  תמים, 
שרואה  מי  כל  בפני  מתחנן  "אני  מדהימה: 
סרטון זה, להצביע הפעם ליכוד, כדי לשים 

סוף לעריצות הבג"ץ".

ליכוד 2   להצביע  טוב.  שמעתם  כן, 
הבג"ץ.  לעריצות  קץ  לשים  כדי 
אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. להציע 
הבג"ץ,  את  לבלום  כדי  לליכוד  הצבעה 
של  גלונים  באמצעות  דליקה  לכיבוי  דומה 
בנזין. אם יש בימין גוף שמעצים את הבג"ץ, 
תמימות  מתוך  אולי  שמיישם –  הליכוד,  זה 
הקרן  מאוויי  את   – טיפשות  מתוך  ואולי 
הישראלי  'המכון  השמאל  עמותת  החדשה, 
לדמוקרטיה', ושאר קרנות השמאל למיניהם, 
שהבג"ץ הוא מעוזם האחרון, טרם קריסתם 

לעומק פח האשפה של ההיסטוריה. 
הפוך,  בדיוק  הנכון.  הוא  שההיפך  ומכאן 

גוטה. הצבעת ליכוד – הצבעת בג"ץ.

מנחם 3   הליכוד  של  מנהיגו  זה  היה 
הוא  הזה.  הקו  את  שהוביל  בגין, 
דאז  היועהמ"ש  של  הכריזמה  מן  הסתנוור 
אהרון ברק, וגם חרץ במו פיו: "יש שופטים 
מן  מחוקקים  הלכו  בעקבותיו  בירושלים". 
הליכוד, שהעצימו בשם הליברליזם המזוייף 
ובראשם  גבול,  לבלי  הבג"ץ  של  כוחו  את 
את  הובילו  אשר  לין,  ואוריאל  מרידור  דן 
חקיקת חוקי יסוד שהפכו תוך כדי שת"פ עם 
הנשיא ברק, לפייק-חוקה האחרון בשושלת 

זו של מעצימי הבג"ץ הוא בנימין נתניהו.

נתניהו, 4   מפי  מדוייק  ציטוט  הנה 
הבג"ץ,  של  האולטימטיבי  מגינו 
נשיאות  שרביט  העברת  בטקס  בנאומו 
גרוניס,  לאשר  בייניש  מדורית  הבג"ץ 

:28.2.12
שלא  להבטיח  כדי  לפעול  "נמשיך 
המשפט.  בית  לעצמאות  סכנה  שום  תהיה 
החשובים  רבים  מוסדות  ישנם  בדמוקרטיה 

חזקה  משפט  מערכת  אולם  לתיפקודה, 
ועצמאית היא זו המאפשרת את קיומם של 
כל המוסדות האחרים. זו הסיבה שאני עושה 
ואמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לשמור על 
מערכת משפט חזקה ועצמאית. במשך חמש 
בגאון  בייניש  השופטת  עמדה  וחצי  שנים 
בראש משמרתה של הרשות השופטת. זאת 
המשפט  מערכת  פשוטה.  לא  תקופה  היתה 
ניצבה לא אחת תחת מיתקפה ולא פעם כוונו 
החיצים ישירות אלייך. ההתקפות הללו לא 
המשפט...  בית  לגבי  ולא  לגביך  לא  צלחו, 
לא נתתי ולא אתן לאף אחד לפגוע בו. רק 
שאיים  חוק  כל  גנזתי  האחרונים  בחודשים 
אמשיך  אני  המערכת.  בעצמאות  לפגוע 
חוק  לשולחני  שיגיע  פעם  ובכל  כך  לפעול 
בישראל  ביהמ"ש  בעצמאות  לפגוע  שעלול 

אנו נוריד אותו".
אבל זה לא מזיז לאידיוטים השימושיים, 
שסבורים ברוב איוולתם שהצבעה לנתניהו 
היא הצבעת מחאה נגד הבג"ץ. עולם הפוך.

עריצות 5   על  נכתבו  הרבה  ספרים 
חוקיות  הלא  והסמכויות  הבג"ץ 
והרבה  דין,  פי  על  שלא  לעצמו  שנטל 
כנגד  חריפה  מחאה  השמיעו  מלומדים 

מני  הפרופסורים  ובראשם  רודנותו, 
פוזנר  וריצ'אד  פרידמן  דניאל  מאוטנר, 
אבל  משפטי').  'פיראט  הבג"ץ  את  (שכינה 

הבג"ץ, בחסות הליכוד, מצפצף על כולם.
עם  השבוע  נרשם  האחרון  הציפצוף 
מרזל  ברוך  של  לכנסת  מירוצם  פסילת 
אוהד  להיות  צריך  לא  גופשטיין.  ובנצי 
עוול,  להם  שנעשה  להבין  כדי  השניים  של 
מהדהד,  דמוקרטי  פיגוע  ביצע  ושהבג"ץ 
כשנמנע, ולו רק בשם מראית עין של האיזון 
הקדוש, מלפסול מועמדים מן הקצה השני, 
או לחילופין להתיר מירוצם של אלה ואלה. 
במה עדיפים עופר כסיף שחותר לבטל את 
עם  ומתעמת  היהודית,  המדינה  של  קיומה 
שוחרת  או  בידיו,  אש"ף  כשדגל  שוטרים 
המרצחים ח"כ היבא יזבק, שהעניקה למחבל 
המרומם  התואר  את  קונטאר  סמיר  הנתעב 
'שהיד אל מוג'האד' (כלומר, מת על קידוש 
רצח  קונטאר  תזכורת:  אללה)?  של  שמו 
את   (1979 (אפריל  שנה   40 לפני  בנהריה 
בגבו  ירה  הי"ד,  שחר  אליהו  סמ"ר  השוטר 
של דני הרן לעיני בתו עינת בת ה-4, ואח"כ 
מחנק  למותה  וגרם  באבן,  מוחה  את  רוצץ 

של בת נוספת, יעל בת השנתיים. 

חטאם 6   שכל  טובים,  שיהודים  בעוד 
הנורא הוא בנאמנותם לעם ישראל 
ולמדינת ישראל, הורחקו מהמירוץ, צוחקים 
כל הדרך לכנסת הפירחח כסיף ובת הבליעל 
של  טיפוחיו  בן  הבג"ץ,  בחסות  והכל  יזבק, 

הליכוד.  
האנושית  התנהלותו  את  שמכיר  מי  כל 
מסוקרת  (שאינה  מרזל  של  בחברון 
בתקשורת השמאל), ואת מסירות הנפש של 
ממלתעות  ישראל  בנות  להצלת  גופשטיין 
הכל,  ככלות  היתה,  זו  (והרי  ההתבוללות 
היעד העליון של הציונות על כל מרכיביה, 
שוב  שהבג"ץ  יודה  הציוני),  השמאל  כולל 
כששלל  ואיפה,  האיפה  מדיניות  את  אימץ 
להכריע  הדמוקרטית  זכותו  את  העם  מן 

בשאלת הייצוג בכנסת.  
הבג"ץ ימשיך לעשות את זה מן המקפצה, 
כל עוד יתנו לו מצביעי הליכוד את גיבויים 

העיוור. 

הצבעת ליכוד – הצבעת בג"ץ
כל הזכויות לפסילתם הלא מוצדקת בבג"ץ של מרזל וגופשטיין, לעומת 
התרת מירוצה של מעריצת השהידים, שמורות לליכוד  אבל יש עדיין 

עיוורים שקוראים להצביע ליכוד כדי ...לחסום את הבג"ץ

בג''ץ. צילום: תמר הירדני ויקיפדיה
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מנחם הורוביץ

איפכא מסתברא

ליגאל  חיבה  מאד  הרבה  לי  יש 
מהאיש.  טובים  וזיכרונות  ביבי 
פעילותו  את  סיקרתי  שנים  במשך 
ותמיד  טבריה,  עיריית  כראש 
מצאתי שם אדם רציני שבא לעבוד 
עשיתי  לא  שלו.  התושבים  למען 
סקר רשמי, אבל אני בטוח שתושבי 
טבריה היו שמחים גם היום לראות 

אותו בלשכת ראש העיר.
לעקוב  לי  מוזר  קצת  זאת,  ועם 
שהוא  הפוליטיות  התזוזות  אחרי 
עליהן:  להצהיר  וממהר  עובר 
בש"ס  תמך  הוא  שנים  כמה  לפני 
האמיתית",  המפד"ל  ש"זו  והצהיר 

שבניגוד  קבע  עכשיו  וממש 
למה שאנחנו חושבים, הציונות 
לעצמה  דומה  לא  כבר  הדתית 
ו"רק עוצמה יהודית תחזיר את 

לציונות הדתית את ערכיה".
את  לשנות  לאדם  מותר 
השקפתו, לפעמים אפילו רצוי, 
קצת  ביבי  שמר  לי  נדמה  אבל 

מתבלבל. 
תחזיר  יהודית'  'עוצמה 
ערכיה?!  את  הדתית  לציונות 
הוא  שבשמם  הערכים  האם 
המפד"ל  מטעם  לכנסת  נשלח 
פשרות?  חסרת  גזענות  הם 
הלכה  מדינת  קיום  אולי  או 

בכפיה? 
לכל  המשותף  הבסיס  הרי 
רשימות הימין כולן, זו שמירה 
אז  ישראל.  ארץ  חלקי  כל  על 
וראשי  קיצוני  ימין  הם  מדוע 

מפלגת ימינה או חלקים ממנה הם 
עשו  שהם  מה  כל  כי  שפוי?  ימין 
הצהרות  להצהיר  זה  קיומם  בזמן 
חסרות בסיס ולבזבז באופן שיטתי 

עשרות אלפי קולות לימין. 
לאום  השנתיים  הטיולים  כל 
מלבד  דבר  עשו  שלא  פאחם,  אל 
שוטרים,  מאות  כמה  להטריד 
וחסימות  המשולהבות  ההפגנות 
כל  פיגועים,  אחרי  הצירים 
של  מיידית  החלה  על  הדיבורים 
ועל  ישראל  ארץ  כל  על  ריבונות 
"מנהר  הגבולות  להשבת  פעילות 

מצרים עד נהר פרת" – לא הייתה 
להם שום השפעה. 

'עוצמה'  זאת  בכל  איפה  אז 
לאבדן  גרמה  היא  השפיעה? 
עלה  שכמעט  דבר  לימין,  מנדטים 
פעם  זאת,  ובכל  בשלטון.  לגוש 
מתעקשת  הזו  הרשימה  פעם  אחר 
מגלה  היא  פעם  אחר  ופעם  לרוץ, 

שאחוז החסימה גבוה מדי.
בהתעקשות  אותי  שהפתיע  מי 
שגם  גביר,  בן  איתמר  הוא  שלו 
אצלו  שקיים  מודים  שמאל  אנשי 
המתלהמות  ההצהרות  בין  מרחק 
ומוצלחת  פרגמטית  פעילות  לבין 

כעורך דין. הוא הוכיח לכולם שלא 
חייב  פאות  עם  כיפה  חובש  כל 
להיות נער גבעות אלים. ולכן כמה 
הוא  האמת  ברגע  שדווקא  חבל 

שוב פילג את הימין.
הנוכחית  הבחירות  במערכת 
נישה  מפלגת  עוד  הצטרפה 
זו  הלא  עצמה,  בעיני  צדיקה 
ב'ערכי  היא  גם  שמתהדרת  'נעם', 
על  בעיקר  מדברת  אבל  היהדות', 

להט"בים.
אלפי  כמה  לפח  תזרוק  'נעם'  גם 
או עשרות אלפי קולות, תפצל עוד 

יגאל ביבי יקירי - 
גזענות איננה 'ערכי הציונות הדתית'

עשר דקות 
אחרי 

הבחירות, 
אותם רבנים 

שגורמים נזק 
אלקטורלי 

בכל מערכת 
בחירות, 
יתחילו 

בסידרת 
בקשות לשרים 

של 'ימינה'

יותר את המחנה, ותצית מריבות 
פנימיות על ניואנסים שאף אחד 
לא מבין. העיקר שיהיו להם כמה 

סרטונים ויראליים בפייסבוק.

המפד"ל היתה 
תמיד פרגמטית

לומדים?  לא  הם  למה  אז 
הימין  ושוב  ששוב  קורה  איך 
לי  נדמה  רגליים?  לעצמו  שם 
במחיר,  קשורה  שהתשובה 
שהם  מחיר  באין  בעצם  או 
אחרי  דקות  עשר  הרי  משלמים. 
שמשום  רבנים  אותם  הבחירות, 
להמשיך  להם  מאפשרים  מה 
הדתית  הציונות  את  להנהיג 
למרות הנזק האלקטוראלי שהם 
בחירות,  מערכת  בכל  גורמים 
שלא  הפוליטיקאים  כל  וכמובן 
בקשות  בסידרת  יתחילו  נבחרו, 
אתם  נו,   – 'ימינה',  של  לשרים 
משהו,  יסדרו  שכאן   – יודעים! 
ופה  אחר,  בעניין  יעזרו  ושם 
'תראו,  ויטענו:  כספית,  שיתמכו 
תבינו, חשבנו שנעבור', ועוד כל 

מיני תירוצים עלובים כאלה. 
אחת  פעם  אומרים  היו  אילו 
'נעם':  ולאנשי  וחבריו  גביר  לבן 
"מצטערים, לא עוד. לּו רק היה 
מהקולות  מנדטים  שני  עוד  לנו 
ספק  אין  אז,  כי  שמשכתם..", 
לפני  שנית  חושבים  היו  שהם 

הפילוג הבא.
יגאל  מר  מכובדי  ידידי  ולך, 
שהמפד"ל,  לזכור  כדאי  ביבי, 
נבחרת  שאתה  תנועה  אותה 
מפלגה  היתה  תמיד  מטעמה, 
בין  לקרב  שבאה  פרגמטית, 
והאידיאולוגיה,  העשייה 
שניסתה לחבר וראתה את עצמה 
בדיוק  העם,  את  שמאחד  כוח 
עשתה  הדתית  שהציונות  כפי 

כתנועה גדולה ואחראית.
ורק  המסורתיים,  הערכים  אלו 

היא תמשיך לשמור עליהם.
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השבועי:היעד 

חתימות!

לחתימה: noamparty.org.il ă במ�רונ: + 055-9790844 

עמ נורמלי בארצנו

זה תלוי בנו!
חותמימ ומחתימימ על תמיכה במפלגת נעמ

ומבטיחימ שעוברימ את אחוז הח�ימה

הגדול!החתימותמבצע

* הסקר נערך עבור מפלגת "נעם" בין התאריכים 21-25.08.19 בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל 
בגילאי 18 + השתתפו 500 משיבים מתוך 3,476 שנתבקשו להשיב. טעות הדגימה המרבית +4.4%

סקר* מכון מדגם של מנו גבע קובע:

9% מהציבור: 
נשקול להצביע נֹעם 

במידה ונשתכנע כי היא עוברת את אחוז החסימה
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פוליטיקה עכשיו

ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין 
נתניהו התחיל השבוע במאמץ הקבוע 
מנת  על  בחירות,  מערכת  מידי  שלו 
'לשתות' את קולות מצביעי הציונות הדתית. והוא 
הדתית  לציונות  השבוע  שערך  בכנס  זאת  עשה 
בגבעת שמואל של ראש העיר הסרוג יוסי ברודני.
מאות מתושבי העיר המתינו כשלוש שעות עד 
בואו של נתניהו. בזמן שחיכו, הם שמעו את השר 
של  הקואליציוניים  שהכספים  טוען  אלקין  זאב 
הליכוד מימנו את החינוך הדתי בשנתיים הראשונות 
של הממשלה האחרונה. ואז שמעו את סגנית השר 
ציפי חוטובלי מספרת על המפגש של הרב אלי סדן 
עם אפי איתם, שלדבריה גרם לו לייסד את מכינת 
בני דוד בעלי. ואת ד"ר חיים שיין מסביר שאנו חיים 
בעידן של נס. ואת ראשי הערים הסרוגים צביקה 
ברוט ויאיר רביבו, ואת הרכש החדש של הליכוד גל 
הירש. כולם הסבירו לציבור כי הליכוד הוא המקום 
בשבילם. בכנס השתתפו ח"כים נוספים מהמפלגה, 
וחברי  נוספים,  דתיים  וישובים  ערים  ראשי  וכן 
בולטים  מרכז  וחברי  הארץ,  רחבי  מכל  מועצות 

כגון שבח שטרן.
הממשלה  ראש  הגיעו  הארוכה  ההמתנה  לאחר 
נתניהו  עלה  הקבועות  הברכות  ולאחר  ורעייתו, 
לבמה והתחיל להפעיל את הקסם שלו על הציבור 

הדתי.
נתניהו משקיע מאמצים גדולים בטיפוח הקשר 

שלו עם הציונות הדתית, והוא יודע למה.
על נתניהו עבר שבוע סוער ומוצלח עם הפעולות 
המוצלחות בצפון שמחזירות את מערכת הבחירות 
לתחומים בהם נתניהו מצטיין. זאת, למרות חוסר 
התגובות ההולמות בדרום אל מול החמאס, והטרור 

המתעורר ביו"ש.
היא  השבת  סעודת  כי  הקהל  בפני  טען  נתניהו 
המפלט שלו מכל טרדות השבוע, וכי השבת היא 
הזמן בו הוא קורא ספרים, וזה טוען אותו בהרבה 
לעשות  צריך  הוא  מה  סדורה  ובמשנה  רעיונות, 
למען המדינה. נתניהו הסביר כי הספר הכי חשוב 
אבנר,  בנו  עם  לומד  הוא  בו  הספר  הוא  בשבילו 
בכל שבת לקראת הצהריים את פרשת השבוע ואת 

ההפטרה, וגם פרקי אבות.
בנוסף סיפר נתניהו כי לקח בעבר שיעורים במשנה 

בחשאי, אצל הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ.
נתניהו המשיך לספר כי רעייתו מפרישה חלה, 
והפליג בתיאור על חמו שמואל בן ארצי ז"ל שהיה 
חוקר ומורה לתנ"ך, ועל כך שבנו אבנר היה חתן 

תנ"ך כמו דודיו.

ונתניהו המשיך להלהיב בסיפורים על אבנר: "עד 
גיל 12 לימדתי אותו, ומאז הוא מלמד אותי. ואני 
הרבה  כך  כל  האלה,  החיים  המים  ממעיין  שואב 
כוחות. ואת התובנות העמוקות ביותר על מורשת 
ישראל ועתיד ישראל. בסוף הכל חוזר לספר התנ"ך, 
לאמת הנצחית, וזה מה שמניע אותי. אני רואה את 
עצמי חוליה בשרשרת הדורות של תקומת ישראל 
וקוממיות ישראל. וכל אחד מאיתנו מצווה להבטיח 
פועל  שאני  המשימה  זו  השרשרת.  מציאות  את 
למענה, ואני יודע שזו המשימה שמניעה אתכם, 

וזה החיבור בינינו". 
נתניהו הרחיק עד הרב קוק שהספיד את סבו הרב 
נתן מילקובסקי ז"ל, וטען כי השותפות הזו והקשר 
הזה קיים גם היום. ואז שאל את הקהל: "מה ההבדל 

בין הציונות הדתית והליכוד?" 
נתניהו  ענה  לענות,  הספיק  מישהו  בטרם  עוד 
הציונות  של  הבית  הוא  הליכוד  "היום  בעצמו: 
הדתית. אין הבדל. הגיע הזמן שהציונות הדתית 
שכבר התנחלה בליכוד, תיראה בליכוד את הבית 
שלה, ותהיה חלק מההנהגה. לא גלגל חמישי. אנחנו 

תנועה אחת".
אם דבריו של נתניהו מצלצלים לכם מאוד מוכר, 
אתם לא טועים. נתניהו חוזר על חלק מהסיפורים 
וההבטחות הללו שוב ושוב, מערכת בחירות אחרי 
מערכת בחירות. והציבור הדתי מקשיב ומוקסם 
כל פעם מחדש. האם הציונות הדתית לא שבויה 

הקוסם בפעולה
אם מישהו חשב שמשהו השתנה, ונתניהו לא יפעל גם הפעם על מנת לשתות את 
כל קולות הימין, חשף השבוע הכנס בגבעת שמואל, שנתניהו ימשיך במה שעבד 

לו בפעמים הקודמות. ב'ימינה' יצטרכו למצוא תשובות, שכרגע אין להם 

1

18
לתוצאות האמת

ראש עיריית גבעת שמואל מעניק שופר לראש הממשלה, בכנס הציונות הדתית השבוע. 
צילום: אלי עציון

@nachmanshapira | נחמן שפירא
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נתניהו הרחיק עד 
הרב קוק שהספיד 

את סבו הרב 
נתן מילקובסקי 

ז"ל, ואז שאל 
את הקהל: "מה 

ההבדל בין הציונות 
הדתית והליכוד?" 
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בקסם הזה קצת יותר מדי? האם נתניהו מספק 
את הסחורה, או שמא הוא שוכח את הציבור 
הנאמן הזה רגע לאחר הבחירות? האם נתניהו 
עומד בהבטחות שהוא משמיע מידי מערכת 
בחירות לציבור הדתי ולציבור המתיישבים 

ביהודה ושומרון?
לא צריך להיות חוקר כדי לדעת שההבטחות 
שלו לא תמיד מקוימות, אבל הציבור ממשיך 

להאמין. האם הפעם זה ישתנה?

קבע  העליון  המשפט  בית 
התוצאה  את  השבוע  בתחילת 
של   לפסילתם  לעתירה  הצפויה 
ברוך מרזל ובנצי גופשטיין, מראשי עוצמה 
יוכלו  לא  שהם  כצפוי,  קבע,  בג"ץ  יהודית. 
להתמודד ברשימת המפלגה לכנסת. שופטי 
בית המשפט קבעו כי איתמר בן גביר ורשימתו 
יוכלו להתמודד בבחירות, ובנוסף אישרו גם 

את ריצת הרשימה המשותפת.
בג"ץ והיועמ"ש פעלו הפעם שוב בשירות 
מועמדים  רשימת  כי  קובע  החוק  השמאל. 
לא תשתתף בבחירות לכנסת אם עברה על 
אחד מהסעיפים הבאים: 1. שלילת קיומה של 

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
במאבק  תמיכה   .3 לגזענות.  הסתה   .2
מזויין של מדינת אויב או של אירגון טרור 

נגד מדינת ישראל.
משום מה בג"צ והיועץ המשפטי לממשלה 
אביחי מנדלבליט, שלחוות דעתו היה משקל 
מכריע בנושא, מתעלמים במכוון שוב ושוב 
מסעיפים 1 ו-3 ופוסלים שוב ושוב רק על 

סעיף 2.
חברי כנסת מהרשימה המשותפת, שהביעו 
ושלילת  במחבלים  תמיכה  אחת  לא  בעבר 
קיומה של המדינה כמדינה יהודית, משום מה 
לא נפסלים. הפעם ניסו לטעון בעליון כי אילו 
הייתה דרישה לפסול את ח"כ יזבק שהביעה 
תמיכה ברוצח המתועב סמיר קונטר, ייתכן 

שהייתה נפסלת.
לגבי פסילתו של גופשטיין, תשעת השופטים 
את  לקבל  יש  כי  אחד,  פה  סברו  בהרכב 
העירעור על החלטת ועדת הבחירות, ולמנוע 
ממנו להתמודד. נשיאת העליון אסתר חיות, 
להב"ה,  ארגון  בראש  שעומד  "כמי  ציינה: 
מסית גופשטיין באופן שיטתי לגזענות נגד 
הציבור הערבי, באופן המצוי הרחק בעומק 

האזור האסור של הסתה לגזענות".
בנוגע למרזל רק שמונה מהשופטים סברו 
בדעת  היה  סולברג  השופט  לפוסלו.  שיש 

מיעוט וסבר אחרת.
עו"ד איתמר בן גביר ציין כי "בשמאל מבינים 
שבלי עוצמה יהודית אין רוב לממשלה ימנית 
ולכן הם נאבקים לפגוע בה. זה לא יעזור להם, 
הוא  שהמאבק  היטב  מבין  ישראל  עם  כי 
עקרוני. החלטת בית המשפט תביא לעוצמה 
יהודית את המנדט החסר". בן גביר הוסיף כי 
"הדרישה הראשונה של עוצמה יהודית תהיה 
המשפט  בבית  השופטים  הרכב  את  לשנות 

העליון".
מסר:  גופשטיין  בנצי  להב"ה  ארגון  יו"ר 
מרצ.  של  סניף  שהוא  מוכיח  שוב  "בג"ץ 
חברת הכנסת יזבק שכתבה על סמיר קונטאר 
שהוא לוחם ושהאיד ואמרה שהיא מתגעגעת 
העליון  שופטי  לשיטת  נפסלת.  לא  לנאצר 

לקרוא לרצח חיילים זה בסדר אבל מלחמה 
בהתבוללות היא פסולה".

מהסקרים  מתבשמים  ב'ימינה' 
ברובם  להם  מעניקים  שעדיין 
מנדטים.  של  ספרתי  דו  מספר 
חצי  הכנסים  התחיל,  לא  עדיין  הקמפיין 
יש  היי,  אבל  מבולבלים.  והפעילים  ריקים 
צבוע  והוא  ימינבוס  לו  שקוראים  אוטובוס 
הארץ.  ברחבי  ומסתובב  המפלגה  בצבעי 
שקד  ואיילת  רבות  שהבטיח  האיחוד 
שהוצבה בראש, לא מצליחים עדיין לרתום 
את דעת הקהל הציוני דתי לתמיכה גורפת 
מספרים  המבולבלים  הפעילים  במפלגה. 
כי בהוראות שאותם קיבלו עד כה, הסבירו 
מאמצים  ירכזו  לא  הפעם  במפלגה  כי  להם 
פחות  שעברה  בפעם  קיבלו  בהן  בקלפיות 
ממאה קולות, אלא רק בקלפיות בהן קיבלו 
מעל מספר זה. הפעילים יודעים כי לפעמים 
אלו  הם  למצביעים  הממריצים  הטלפונים 
שעושים את העבודה, והפעם כנראה שוויתרו 
שם על יותר מדי קלפיות מראש. המפלגה 
במלחמה  רבים  מאמצים  משקיעה  בינתיים 
כנגד 'עוצמה יהודית', וראשיה שוכחים שם 
את התמונה הגדולה. ימינה הוציאה השבוע 
סרטון כנגד עוצמה יהודית עם הקלטה של 
היא  שהמטרה  אומר  שכביכול  מרזל  ברוך 
לשאלתו  בציניות  ענה  מרזל  קולות.  לבזבז 
של בן כספית בראיון ברדיו FM 103, שאם 
הם יבזבזו 120 אלף קולות, כי אז יכבדו אותם 
כמו שמכבדים את בנט ושקד שביזבזו בפעם 
שעברה 120 אלף קולות וכעת זוכים לכבוד 

מסמוטריץ' ופרץ.
והריצו  מההקלטה,  חלק  חתכו  בימינה 
סרטון בכל המדיות על כך שאסור להצביע 

למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, עם 
הקלטה של מרזל כאילו מטרתו רק לשרוף 
קולות. זה קצת צבוע לשמוע ממישהו שלא 
עבר את אחוז החסימה בפעם שעברה, שאסור 
את  שתעבור  בטוח  שלא  למפלגה  להצביע 

אחוז החסימה הפעם.
מה היה קורה אם האיחוד הגדול היה יוצא 
לדרך ובמקום מלחמה פנימית על הקולות, 
היו עסוקים בציבור הציוני דתי בשמירה על 
הבית ובריכוז מאמצים לקבל את כל קולות 
מגיע  הזה  המאמץ  היום  הדתית?  הציונות 
במלחמה עקובה מדם שבסופה כולנו נפסיד. 

עמיר  העבודה  מפלגת  יו"ר 
נקט  הוא  השבוע  התייאש.  פרץ 
בפעולה נואשת מבחינתו, והוריד 
את השפם שלו לאחר 47 שנה. פרץ שטוען כי 
הוא לא יישב עם נתניהו, לא מבין מדוע אף 
אחד לא מאמין לו, ומדוע הוא קרוב כל כך 
לאחוז החסימה בסקרים. פרץ טען כי בעבר 
הוא קיצר את שפמו כאשר פנו אליו מארגוני 
לקרוא  יכולים  אינם  כי  שטענו  החירשים, 
את שפתיו, ולכן הוא מוריד כעת את השפם 
לגמרי, כדי שכולם יוכלו לקרוא את שפתיו 
ולהאמין לו כי הוא לא יישב עם נתניהו כראש 
ממשלה, וכי הוא לא יהיה מוכן אפילו לערוך 

איתו מו"מ.
בעבודה  במפלגת  חזרו  השבוע  בהמשך 
לרחוב רוטשליד בתל אביב להזכיר לציבור, 
כי איציק שמולי היה במחאת האוהלים לפני 

שמונה שנים.
הפעולות  האם  בהמשך  לראות  מעניין 
לוי  ולאורלי  לפרץ  יעזרו  הללו  הנואשות 
אבקסיס, או שמא זו הייתה אחת מהטעויות 
הנוספות שלהם במערכת הבחירות הנוכחית.

3

4

האם נתניהו מספק את הסחורה, או שמא הוא שוכח 
מהציבור הנאמן הזה רגע לאחר הבחירות? 

2

קריקטורה: יוסי שחר
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המשך בעמ' 18

המשנים ליועמ"ש מייק בלס ודינה זילבר אישרו בעבר: 
אפשר להחזיר את השוק הסיטונאי בחברון לבעלות יהודית

בשנת 2010 אישר המשנה ליועמ"ש מייק בלס לשר החינוך דאז 
גדעון סער להקים גן ילדים בשוק הסיטונאי בחברון

| חגי הוברמן

שחיבר  דעת  חוות 
של  המשפטי  היועץ 
מערכת הביטחון, עו"ד איתי 
אופיר, המציגה מתווה משפטי 
בניה  לראשונה  המאפשר 
השוק  במיתחם  ליהודים 
הסיטונאי בחברון, מתבססת 
שחיברו  ישנים  מיסמכים  על 
לכל  מהמתנגדים  שניים 
בלס,  מייק  עו"ד   – המהלך 
זילבר,  דינה  הדין  ועורכת 
שניהם כיהנו בתפקיד המשנה 

ליועץ המשפטי לממשלה.
"סיכום  שכותרתו  במסמך 
לישוב  ילדים  גן  בנושא  דיון 
מיום  בחברון",  היהודי 

אינה  המוגנת  בלס: "הדיירות  מייק  עו"ד  כתב  בנובמבר 2010,   29
משתרעת בעומק הקרקע או ברום השמים, ועל כן אין מניעה משפטית 

מהצבת מבנה יביל מעל למבני השוק הקיימים".
חוות  של  מחדש)  (ניסוח  ב'פרפראזה'  נכתב  זה,  מסמך  בסיס  על 
הדעת של משרד הביטחון בנושא השוק בחברון, שנחשפה השבוע, 
כי "אפשרות הבניה מעל מיתחם השוק, נבחנה בעבר במספר חוות 

דעת כהמלצה אפשרית, ולא נשללה".
הרקע לכך היה אירוע בשנת 2010, כשגדעון סער שימש שר חינוך. 
הוא קיבל בקשה מהיישוב היהודי בחברון, לאתר מיקום ראוי לגן 

הילדים שפעל אז בתוך מרתף.
סער ניסה למצוא דרך חוקית להקים גן ילדים בתוך מבנה השוק, 
בצידו או מעליו. על פי בקשתו, התקיימו בנושא מספר דיונים של 
משפטית,  אישר,  בלס  בעצמו.  בלס  מייק  כולל  המשפטנים,  בכירי 
אז,  כבר  וכתב  השוק.  מבנה  מעל  המבוקש  הילדים  גן  את  להקים 

שהדיירות המוגנת לא חלה ברום השמים שמעל המבנה.

גן הילדים לא הוקם בסופו 
בטיחות,  מטעמי  דבר  של 
לאור העובדה שמבני השוק, 
שהוקמו בתחילת שנות ה-60 
ולפחות 25 שנה הוזנחו ולא 
שומרו, עלולים לקרוס תחת 
שיוצב  הזמני  המבנה  כובד 

עליהם.
יועמ"ש  אופיר,  איתי  עו"ד 
את  גיבש  הביטחון,  מערכת 
שלו  החדשנית  הדעת  חוות 
דברי  על  נסמך  שהוא  תוך 
בסיכומי  עצמו  בלס  מייק 
אותם דיונים שיזם השר סער.
בנוסף, בחוות דעת מסכמת 
 18 מיום  זילבר  דינה  של 
בית  בעניין    2013 באפריל 
עזרא בחברון,  בית בו התגורר 
יעקב עזרא גם לאחר הפרעות הנוראות בתרפ"ט ותרצ"ו ואשר יהודי 
חברון ביקשו להחזירו לרשותם, היא כותבת במפורש כי "ניתן להוסיף 

קומות נוספות מעל מבנה המושכר בשכירות מוגנת".
לפני שבועיים חשפנו כאן ב'מצב הרוח', כי החזרת השוק הסיטונאי 
בחברון הצמוד לרובע היהודי, הסמל הבולט של הנכסים היהודיים 
מתרפ"ט, מתעכבת כיוון שראש הממשלה מעכב אישורו למשלוח 
מכתב לעיריית חברון, שבו יוסדר מעמד השטח לתועלת עיריית חברון 
והיישוב היהודי גם יחד. המכתב מתבסס על חוות דעת של יועמ"ש 
משרד הביטחון, עו"ד איתי אופיר. כזכור, לפני 25 שנים בעקבות 
הטבח במערת המכפלה פונו הפלשתינים שהיו בדיור מוגן מהחנויות 
והמגורים בשוק, ומאז הוא שומם. בפרפראזה נכתב כי חוות הדעת 
החדשה לא דנה מחדש בשאלת עצם קיומה של זכות הדיירות המוגנת 
במיתחם השוק, אולם לדברי מחבר חוות הדעת, פרשנות שהייתה עד 

כה לזכות הזו היא מרחיבה ובלתי מוצדקת.

השוק הסיטונאי בחברון. צילום: ציפי שליסל, היישוב היהודי בחברון

בניה ערבית לא חוקית מונעת הקמת איזור תעשיה 
חדש בשומרון המיועד לשרת יהודים וערבים

| חגי הוברמן

בנייה ערבית לא חוקית מאיימת לטרפד הקמתו של איזור תעשיה 
חדש במערב השומרון, המיועד לשרת יהודים וערבים כאחד.

מדינה  האחרונה לאדמות  בשנה  פלשו  ערבים מהשומרון  תושבים 
שהוקצו להקמת אזור התעשיה 'בוסתני חפץ', שאמור להיבנות בין 
העיר טייבה ליישוב אבני חפץ בשומרון, ובנו במקום עשרות מבנים 

בלתי חוקיים.
נגד המבנים הבלתי חוקיים עומדים צווי פינוי והריסה מטעם המינהל 
האזרחי, אולם חלק מהפולשים עתרו לבג"ץ על מנת לטרפד את אכיפת 

החוק. 
בשנה  להיפתח  עתיד  שבשומרון  חפץ'  'בוסתני  התעשייה  איזור 
הקרובה, ובו למעלה מ-100 מפעלים, והערכה של העסקת אלפי עובדים 
ומחזור כספים של מאות מיליוני שקלים. השטח המדובר בעל תב"ע 

בניין ערבי לא חוקי במקום המיועד להקמת איזור התעשיה 'בוסתני חפץ'. 
צילום: מועצה אזורית שומרון
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והרי החדשות: בעוד שבועיים בחירות
הבחירות  שמערכת  תחושה  היום  עד  לכם  הייתה  אם 
בסדר  הראוי  מקומה  את  תופסת  באמת  ולא  משהו  מנומנמת 
היום הציבורי, אינכם טועים. עצם העובדה שמדובר במערכת 
מעולם  שישראל  מהלך  חודשים,  מספר  בתוך  שנייה  בחירות 
לא חוותה, תרמה לירידת העניין בבחירות. שנית, תשומת הלב 
של רבים מאוד מהבוחרים לא הייתה נתונה למערכת הבחירות 
ובשבוע  בחופשות,  עסוקים  רבים  שבו  אוגוסט,  חודש  במהלך 
האחרון גם בהכנות עם הילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים. 

עתה צפויים לנו שבועיים וחצי אינטנסיביים במיוחד.
למערכות  בהשוואה  עתה  עד  הבולטות  התופעות  אחת 
הבחירות האחרונות, היא הקיבעון בסקרים. כמובן שבשבועיים 
וחצי הכול יכול להשתנות, אולם נכון לעכשיו מדובר בקיבעון 
כמעט חסר תקדים. כל הסקרים, אצל כל הסוקרים ובכל נקודת 
את  מגדיל  ליברמן  ראשית,  תמונה:  אותה  בדיוק   מציגים  זמן 
שני  בין  הציר  כשחקן  הפוליטית  המפה  במרכז  וניצב  כוחו 
מרכז- לגוש  והן  הליכוד-חרדים-ימין  לגוש  הן  שנית,  הגושים; 
שמאל-ערבים אין גוש חוסם ללא ליברמן; שלישית, המנדטים 
ליברמן  ללא  גם  חוסם  לגוש  להגיע  כדי  הימין  לגוש  החסרים 
מתחת  ולזהות  יהודית  לעוצמה  תודות  נמצאים  אך  קיימים, 
געוואלד  לקמפיין  להתכונן  כדאי  מקרה  בכל  החסימה.  לאחוז 

של הליכוד.
להשתנות  עשויה  מהסקרים  העולה  הכוחות  יחסי  מפת 
אם  רק  משמעותי  באופן 
התפתחויות  תתחוללנה 
דרמטיות במיוחד. התפתחות 
אחת  אפשרית  דרמטית 
גוש  ממפלגות  שאחת  היא 
אחוז  את  תעבור  לא  השמאל 
כל  את  שישנה  מה  החסימה, 
לאחרונה  המפלגות.  מפת 
קרובה  שהעבודה-גשר  ניכר 
טווח  המסוכן,  לטווח  מאוד 
אומנם  זה  הקודם.  מהסיבוב  היטב  מכירים  הימין  שמצביעי 
בלתי נתפס מבחינה היסטורית, אבל מפלגת העבודה, גילגולה 

של מפא"י, נאבקת באחוז החסימה.
התפתחות דרמטית אחרת קשורה לקולות העומדים להתבזבז 
סיכוי,  כל  חסרת  בהתפתחות  מדובר  אם  גם  הימין.  בגוש 
משתי  אחת  של  מהמרוץ  בפרישה  מדובר  אותה.  להציג  חשוב 
המפלגות – 'זהות' או 'עוצמה יהודית'. לחילופין, עריכת קמפיין 
במטרה  האלו,  המפלגות  שתי  בתומכי  הממוקד  במיוחד  חזק 
להביא לכל הפחות חלק מהם לשנות את כוונות ההצבעה ובכך 
אינן  האלו  המפלגות  שתי  לעכשיו  נכון  הימין.  גוש  את  לחזק 
אחוזים  כארבעה  במשותף  בסקרים  ומשיגות  כלל  קיקיוניות 

מהקולות.
לשינוי  קשורה  להתרחש  שעלולה  האחרונה  ההתפתחות 
דרמטי של סדר היום הציבורי התקשורתי. לצערנו הרב, קצב 
הפיגועים הרצחניים וניסיונות הפיגוע נראים כהולכים וגדלים 
הפיגועים  המשך  עזה.  בעוטף  והן  ושומרון  יהודה  בגזרת  הן 
מציאות.  משני  אירועים  הם  נפגעים  רב  פיגוע  ושלום  חס  או 
למתח ולתסיסה במערב הנגב נוסף גם המתח הגובר בצפון מול 
בנושאים  דרמטיות   התפתחויות  בסוריה.  האיראניים  הכוחות 

ביטחוניים עשויות לחולל שינוי עצום בכל מערכת הבחירות.

פרופ' אשר כהן

ֵאֶלה ַהְדָבִרים, ֲאֶשׁר ִדֶּבר

המשך הפיגועים 
או חס ושלום 

פיגוע רב נפגעים 
הם אירועים 
משני מציאות

עיר)  בניין  (תכנית 
בהליכי  הנמצאת 
מתקדמים,  אישור 
התכנון  ובהליכי 
עתה  עד  הושקעו 

משאבים רבים. 
נתוני  פי  על 
אזורית  מועצה 
מדובר  שומרון 
מגרשי   95 ב-
ההערכה  תעשיה. 
במקום  כי  היא 
יוקמו מגרשי בניה 
מפעלים  ל-130 
בעלי מחזור הכנסה 
מאות  של  מוערך 
שקלים.  מיליוני 
עוד צפויים לעבוד 
אלפי  במיתחם 
מכל  עובדים 

המגזרים מה שעתיד לתת מענה כלכלי מכובד למספר התושבים 
הגדל בשומרון, הן יהודים והן ערבים.  

יוסי דגן ראש מוא"ז שומרון אמר בתגובה: "בוסתני חפץ הוא נכס 
חשוב לבנייה ולכלכלה בשומרון. אנו עובדים עליו במשך מספר 
הפרנסה  החיים  איכות  את  משמעותית  לשפר  עתיד  והוא  שנים 
והתעסוקה לכלל התושבים. אנו מצפים מכל הגורמים הרלוונטיים 
להירתם לעניין במהירות הנדרשת ולאכוף את צו הפינוי שבמקום. 
בכדי שנוכל להמשיך ולהרחיב את התנופה האדירה שבשומרון ועל 
מנת למנוע את הניסיונות למנוע את הקמת אזור התעשיה באמצעות 

פלישה ובניה בלתי חוקית".
האחרונים  מסר: "בחודשים  רגבים  בתנועת  יו"ש  רכז  חמו,  ישי 
חשפנו את היקף הנתונים המלמד כיצד הרשות הפלשתינית וגופים 
ושומרון,  ביהודה  דונמים  אלפי  עשרות  על  משתלטים  מטעמה, 
אבל המקרה הזה הוא שיא חדש של חוצפה, מאחר ומדובר באדמת 
מדינה המיועדת לאזור תעשיה ישראלי. תמונת המצב ברורה כשמש: 
כשמדינת ישראל לא מפגינה משילות, יש לזה מחיר מיידי. כשכל 
אישור בניה ליהודים ביו"ש עובר שבעה מדורי בירוקרטיה, הרשות 

הפלשתינית קובעת עובדות בשטח".

יוסי דגן בסיור עם השר אלי כהן באיזור התעשיה 
'בוסתני חפץ'. צילום: נריה צוקרמן

הבהרה: הביגוד שייוצר במצרים 
מיועד לייצוא לארה"ב

מצרים  'אזרחי  שכותרתה  שעבר  בשבוע  הידיעה  בעקבות 
ילבשו בגדים תוצרת ההתנחלויות', התבקשנו מחברת אמריקן 

ניטינג בע"מ להבהיר את העובדות הבאות:
בלבד  ייצוא  למטרת  הוקמה  בע"מ  ניטינג  אמריקן  חברת 
וארה"ב,  ישראל  מצרים,  המדינות:  בין  סחר  להסכמי  בכפוף 
הסכם ה-QIZ. הסכם ה-QIZ בין המדינות מאפשר ליזם המצרי 
לייצא בגד מוכן לארה"ב מבלי לשלם מכס על הבגד המיוצא, 
בתנאי שהיזם יקנה בישראל תשומות בגובה אחוז מסוים מערך 

המוצר הסופי. 
המפעל הוקם כדי לספק את הביקוש לבדים גולמיים במסגרת 
הסכמי ה-QIZ. המוצרים הינם בדים סרוגים ולא בדים ארוגים. 
היזם המצרי מעבד את הבד הגולמי לבד צבוע, תופר ומייצר 
מבד זה ביגוד לייצוא לארה"ב. הבדים אינם מיועדים לצריכת 
דהיינו  בלבד.  לארה"ב  לייצוא  אלא  המצרי  המקומי  השוק 

המצרים לא ילבשו אריגים תוצרת ההתנחלויות.
בנוסף, סכום ההשקעה הינו 3.9 מיליון ₪ ולא כפי שפורסם 

בידיעה.
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״אנחנו מנויים לטריפל בבית, כך שכבר יש לנו ספקית אינטרנט.
כששמענו שאפשר להוסיף את ההגנה של רימון לאינטרנט הקיים, החלטנו לנסות. 

היום אנחנו נהנים משני העולמות – נשארנו עם הטריפל ורק הוספנו את ההגנה של 
רימון למכשירים שהיינו צריכים״.

משפחת ברנט, פתח-תקווה

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

במתנה!התנסותחודש 

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437
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הרשמה באמצעות מסרון ל-052-555-7731 

לפרטים: 1-800-071-500

r ishum@talpiot.ac. i l
Talpiot_collegeמכללת תלפיות לחינוך

תואררר
 תואר שני בחינוך -

רק יום בשבוע! 

תלפיותר
ללמוד לתואר שני מהר יותר!

 תואר שני (.M.Ed) במסלולים: 
 חינוך לגיל הרך   אנגלית כשפה בינלאומית

  לקויות למידה

ג' באלול – 84 שנה לפטירת הראי"ה קוק 
ו-100 שנה לעלייתו לירושל ים

| מנחם רהט

ביום ג' הקרוב, ג' באלול, יפקדו רבים ממוקירי זכרו של רבה 
הראשי הראשון של ארץ ישראל הראי"ה קוק, את קברו בהר 
באלול  שנה (ג'  לפני 84  לפטירתו,  השנה  ביום  בירושלים,  הזיתים 
לפני  שנה  באלול, 16  ג'  זה,  שבתאריך  לב  ישימו  מעטים  תרצ"ה). 
שעלה לגנזי מרומים, בדיוק לפני 100 שנה (1919), בא הרב קוק 
בשערי ירושלים על מנת לכהן בה כרבה של העיר ורבה של ארץ 

ישראל כולה. 
לתאריך ג' באלול היתה משמעות רבה בחיי הרב קוק. עד כדי כך 
שבנו הרצי"ה החליט להנציח תאריך זה על גבי מצבתו של הראי"ה 
בהר הזיתים. המפתיע הוא שהרצי"ה לא ציין כלל על המצבה את 
תרכ"ה, 7.9.1865),  באלול  הראי"ה (ט"ז  אביו  של  הולדתו  תאריך 
אבל בחר 3 תאריכים אחרים חשובים בחיי הראי"ה: "עלה לאה"ק 
כ"ח באייר התרס"ד, עלה ירושלימה ג' אלול התרע"ט, עלה השמימה 

ג' אלול התרצ"ה". 
הראי"ה קוק אמנם עלה לראשונה ארצה ביום כ"ח באייר 1904, 
שלימים הפך בידי מסובב הסיבות ליום שיחרור ירושלים, והחליט 
להישאר בה כל ימיו. אך כשהגיעה אליו הזמנה להשתתף בתרע"ד 

(1914) בכנסיה הגדולה של תנועת אגודת ישראל, שהתכנסה בשווייץ, 
החליט להיענות לה, לאחר התלבטויות קשות, במגמה לרתום את 
החרדים להכרה במפעל הציוני, ובהזדמנות זו לקבל טיפול רפואי 
מלחה"ע  שנה  באותה  פרצה  לצערו  עליו.  המליצו  שהרופאים 
הראשונה, ושיבתו ארצה נאסרה בידי העותמנים. הוא המתין בלונדון 
לסיום המלחמה ושימש זמנית כרבה של קהילת מחזיקי הדת בלונדון, 
משם פעל לטובת הרעיון הציוני, כולל מאמץ לסכל יוזמה של יהודים 

אנטי ציונים לביטול הצהרת בלפור. 
אחר שלוש שנים בלונדון, שכללו גיחה קצרה לביקור אצל יהדות 
ארה"ב, חזר ארצה ב-ג' באלול 1919, לפני מאה שנה בדיוק, ונתמנה 
כרבה של ירושלים והרב הראשי הראשון לארץ ישראל. ההיסטוריון 
וחוקר תולדות הראי"ה משה נחמני, ראש מכון 'אור האורות', מציין 
כי לפני הגעתו לירושלים בג' באלול, הלך הרב לטבול במקווה טהרה 

והסביר כי "העליה לירושלים מצריכה טבילת טהרה מיוחדת". 
נחמני מגלה כי אף שמשרת הרבנות הירושלמית הוענקה לרב בקיץ 
1919, הרי כבר עשר שנים לפני כן, בשנת תרס"ט, דובר על כך שהרב 
קוק יכהן כרבה של ירושלים, תפקיד שהתפנה אז עם פטירתו של 

הגר"ש סלנט, אולם לחצי הקנאים סיכלו את המינוי.

קורא קול 
בשבת פרשת 'נח' התש"פ (2.11.19) תתקיים לראשונה 

'שבתרבות' לקידום התרבות היהודית- ישראלית.

אירועי  מגוון  במקביל  בשבת  יתקיימו  זו,  במסגרת 
תרבות במוקדים שונים בארץ, תוך הדגשת חשיבותן 

של חיי היצירה, הרוח והתרבות.

הכנסת,  בבתי  דרשות  אמן,  ומפגשי  פתוחים  בתים 
פעולות  מוזיקלית,  שבת  קבלת  בקהילה,  אורח  אמן 

בתנועות הנוער, תערוכות, טישירה ועוד.  

בשבת פרשת 'נח' התש"פ (2.11.19)

הדגשת ח חשיבותןתוך
רה, הרוח והתשל חיי היצירה, הרוח והתרבות. צ רה, הרוח והתרבושל ח ה צ  ה

 0 5 -8 4 0 4 1 2 3 9  -
s i m a . i t z@ g m a i l . c o m  

בואו לקחת חלק!

משרד  מצטייני  ברשימת   - אמי"ת  של  חינוך  בתי   11
החינוך. 11 בתי ספר מרשת אמי"ת ברשימת בתי הספר המצטיינים 
של משרד החינוך. מורי בית החינוך יזכו בתגמול כספי מיוחד על 
ההצלחה החינוכית, הערכית והלימודית על פי המדדים שנקבעו על 
ידי משרד החינוך. שלושה תיכונים זכו בדירוג 1 הגבוה ביותר: תיכון 
אמי"ת גוטווירט בשדרות, תיכון אמי"ת חצור, וקרית החינוך אמי"ת 
עתידים מאור עקיבא. בנוסף נכללו ברשימת בתי הספר המצטיינים: 

תיכון אמי"ת עכו, ישיבת אמי"ת באר שבע, מקיף אמי"ת באר שבע, 
קריית  בירוחם,  קמה  אמי"ת  ומדרשת  שלם   בלבב  אמי"ת  ישיבת 
החינוך אמי"ת בקריית מלאכי, אמי"ת מדעי ברעננה ואמי"ת בנות 
במעלה אדומים. מנכ"ל רשת אמי"ת ד"ר אמנון אלדר אמר כי ההישג 
כולם  כל  את  שמשקיעים  חינוכיים  צוותים  של  תוצר  הוא  המצוין 

בתלמידים, לא רק בין הצילצולים אלא 24/7. 
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אורית מרק-אטינגר

אורות אורית

מת אב ומת אלול?
להמעיט  לנו  אומרים  שבו  חודש  מגיע,  אב  חודש  של  סיומו 
חודש  ישראל.  לעם  וצער  כאב  המון  בו  שיש  חודש  בשמחה. 
גירוש  עד  הבית  מחורבן  ומורכבים,  קשים  אירועים  בו  שידענו 

מגוש קטיף. 
הרחמים  חודש  אלול,  לחודש  נכנסים  אנחנו  אחריו,  מיד 
על  עובדים  עצמנו,  מול  עומדים  אנחנו  שבו  חודש  והסליחות. 
העבודה  שלנו.  הנפש  ואת  המעשים  את  מתקנים  שלנו,  המידות 
שמשמעותו  נפש',  'חשבון  נקראת  עצמו  עם  אחד  כל  של  הזו 
בעתיד,  אפשר  ויהיה  אפשר  היה  איך  לראות  ולנסות  לחשוב 
לעשות את הדברים אחרת? איך לחשוב אחרת? איפה טעינו ומה 

הם דווקא הצדדים הטובים בנו, שאנו צריכים לחזק ולשמר? 
"מת אב ומת אלול", כתב המשורר ר' שמואל הנגיד (ובהמשך 
גם נתן יונתן). בזמן כזה אני תוהה לעצמי, מדוע דווקא החיבור 
אנחנו  שבו  חודש  עוברים  אנו  למה  נצרך?  לאלול  אב  בין  הזה 
בכאב ובקושי ומצווים להיות באבל, ומיד אחריו מגיע חודש שבו 
לא  כאב  של  חודש  אחרי  מדוע  עצמנו?  עם  תיקון  אנחנו עושים 
מגיע מיד האור? באינסטינקט הראשון הייתי מצפה אולי לחודש 
בנו  נוטעת  הזמן  כל  היהדות  הרי  יותר.  שמח  משהו  אדר,  כמו 
האור  החושך  ואחרי  המנהרה,  בקצה  אור  שיש  באמירה  תקווה 
מיד יגיע. זה מה שמלמדים אותנו, שלא משנה כמה כואב עכשיו, 

האור יגיע מיד אחריו. 
לנו  מאפשרת  לא  אך  תקווה,  מהי  אותנו  מלמדת  היהדות 
להישאר ב'יהיה בסדר'. היהדות מדרבנת אותנו לעצור ולהסתכל 
על המצב שלנו, כדי לראות איך אפשר לשפר ולהתקדם. לראות 
איך אני קם מהקושי שלי ועובד על עצמי, למרות שקשה לקום 
וקשה להמשיך. קשה לחזור לעבודה אחרי שכל הבוקר היה מלא 
איתם  ולשמוח  הילדים  עם  להיות  וקשה  המתבגר,  עם  במריבות 
כשהשיגרה שלנו מלחיצה ומטרידה. כשתוך כדי בישולים לשבת 
אנחנו שומעים על הפיגוע הנוראי של משפחת שנרב. ושבאמצע 

הופעה בשדרות כולם בורחים מרקטות. 
פשוט  אנחנו  לפעמים  וקושי.  כאב  מורכבות,  הרבה  כך  כל 
מה  זה  אולי  יגיע.  עוד  הטוב  לטובה,  יסתדר  שהכל  מקווים 
יש  הכאב,  שאחרי  לאלול,  אב  חודש  בין  החיבור  אותנו  שמלמד 

לנו המון עבודה לעשות, כדי להגיע לאור והטוב. 
השבוע הרגשתי את זה בחיי הפרטיים. הפיגוע שעברנו והאובדן 

של אחי שלומי. הכאב מפרק, ואני מחכה לראות את האור.
החיבור הזה בין החודשים האלה, גורם לי להבין, שכדי שנוכל 
להמשיך את האור שלהם בעולם, כדי שאהיה אדם טוב יותר, אני 
בחיי  מקום  לתת  שלי,  המידות  על  לעבוד  קשה.  לעבוד  חייבת 
שסביבי,  לאנשים  למשפחה,  טובה  יותר  להיות  אותי,  לסובבים 

למוכר בחנות או לנהג האוטובוס. 
העבודה.  בעקבות  אחת  אור  לנקודת  להגיע  הצלחנו  השבוע 
אור מיכאל,  מתנדבי ומוקירי עמותת  לכל  הוקרה  הרמנו אירוע 
עמותה שהקמתי לע"נ אבא שלי ושלומי ז"ל, ובעיני היא בדיוק 
כואב  הכי  מהמקום  התחילה  הזו  העמותה  הזה.  החיבור  כמו 
וקשה, חודש אב, ומאז עברנו תהליך ארוך של עבודה רבה וקשה 
והגיע חודש אלול, והאירוע הוא האור בקצה המנהרה, הוא הטוב 
חודש  שיהיה  לכולנו,  לאחל  הזמן  זה  לנו.  מבטיחה  שהיהדות 
אלול חודש של עבודה עם עצמנו, שנצליח לזהות בו את הפגמים 

שלנו וגם את הטוב, ועליהם לעבוד בצורה הכי טובה. 

הסייבר אינו תחליף לתנ"ך

| רחל המאירי

מה אנחנו באמת יודעים על מצב מערכת החינוך בארץ? 
יהיו  מה  מהכיתות?  יצאו  הסלולריים  הטלפונים  האם 
המקצועות של דור העתיד? נושאים אלו ועוד רבים עלו בוועידת 
החינוך של ערי ישראל, שהתקיימה בחולון לקראת פתיחת שנת 

הלימודים. 
בוועידה השתתפו שר הכלכלה אלי כהן, שר החינוך לשעבר שי 
פירון, וכן נציגי מכללת תלפיות: ראש המכללה בנימין בהגון וראש 
המחלקה ללימודי המשך ד"ר בלהה בשן, ועוד אנשי חינוך רבים.

הוועידה עסקה במצבה של מערכת החינוך בחולון בפרט ובישראל 
בכלל, לאן מועדות פניו של החינוך, התמודדות המערכת עם בעיית 
המכשירים הסלולריים בבתי הספר, עולם הרשתות החברתיות ועל 

התקדמות עולם החינוך עם המאה ה-21. 
ראש מכללת תלפיות בנימין בהגון אשר הוזמן לראיון 'אחד על 
אחד' עם העיתונאית מירב בטיטו, עסק בנושא 'בין תנ"ך לסייבר' 
ה-21  למאה  התקדמות  על  כאן  מדברים  אנחנו  "אמנם,  ואמר: 
החדש  העידן  עם  להתקדם  שחייבים  מבינים  ואנחנו  וחדשנות, 
למקצועות העתיד, אבל אסור לנו להזניח את התנ"ך וההיסטוריה, 

כי זו התשתית הערכית של כל ילד במדינת ישראל".
ד"ר בלהה בשן ראש המחלקה ללימודי המשך, אמרה בפאנל: 
"כל בית ספר צריך לקבוע מדיניות של שימוש בסלולרים ולאכוף 

את המדיניות".

ראשי מכללת תלפיות בוועידת החינוך בחולון. צילום: דוברות
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ד"ר אברהם ליפשיץ
ראש מינהל החמ"ד

חדשה,  לימודים  שנת  פתיחת  בערב 
ילקוט  גדולה:  התרגשות  חשים  כולנו 
חדש, קלמר חדש, 'שלום כיתה א'' חדש, 
תכנית  חדש,  צוות  גדולים,  חלומות 
תפילה  חדשה,  שנה  חדשה,  לימודים 
חדשה, בגדים חדשים, החלטות להצליח 
'ֵלב  חדש:  ולב  חדש,  דף  מחדש,  יותר 
ַחֵדּׁש  ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאקים  ִלי  ְבָּרא  ָטהֹור 

ְבִּקְרִבּי' (תהלים נ"א, י"ב). 
הכול  מבחוץ,  למתבונן  לכאורה, 
נראה שיגרתי לגמרי. הצילצול, שיעורי 
הבית, ארבעת קירות הכיתה, התלמידים 
העומדים כשהמורה נכנס, לוח המבחנים, 
תאריכי ישיבות המורים, מערכת השעות, 

והשמחה לצאת להפסקה.
מיוחדים  ברגעים  תפקידנו  אולי  זה 
אותנו  'להפיל'  לשיגרה  לתת  לא  אלה. 
היינו  שבו  הרגיל,  המשעמם,  למקום 
לתת  הוא  שלנו  הגדול  התפקיד  כבר. 
לאור לחדור לתוך המציאות היומיומית, 
לאפשר לטוב, לחדש, לשמחה, להיכנס 

פנימה, אל הנשמה המבקשת חידוש. 
את הסכנה הטמונה ב'ממשיכים כרגיל' 
היטיב לבטא האדמו"ר מאיז'ביצא. בספרו 
'מי השילוח' הוא מלמד אותנו, כי התגלות 
אינסופיותו  את  אותנו  לימדה  סיני 
לכלוא  היכולת  חוסר  ואת  הקב"ה,  של 
יהיו  אפילו  ומעשים,  בתיאורים  אותו 
אלו מצוותיו הוא. ממילא, אנו נדרשים 
להרפות ידינו מהנחותינו ביחס למצוות, 
ולאפשר לקב"ה להופיע בכל פעם מחדש, 
לחדש אותנו, להאיר לנו, להתגלות אלינו 
אלא  באנו  ולא  שיגרתית,  לא  גישה  (זו 

לתקן).
לולי הדברים היו נכתבים, היה קשה 
לחפש  להתחדש,  צורך  יש  לאומרם. 
השמחה  תחושת  את  שמעבר,  מה  את 
העומדת  מהמציאות  וההתרגשות 
לפנינו, אפילו ממצוות ומעשים טובים... 
אדם שעושה מצווה בגדר 'מצוות אנשים 
מלומדה', כחלק משיגרה, ונמצא במצב 
של 'טייס אוטומטי'. המעשה הסתמי, ללא 
שמחה וטוב לבב, הוא משהו סגור ונטול 
נשמה. אדם נקרא לקיים מצוות ולהוסיף 
מעשים טובים, כשכל כולו נמצא שם, עם 

רוח גדולה, חש בחוויה ואור אינסוף.
יום פתיחת שנת הלימודים מזמן את 
מבראשית'  'מתחילים  הזו.  ההתחדשות 

החדשים,  התלמידים  עם  המיפגש  את 
להעברת  במחוייבות  חדשה,  בכיתה 
להתחבר  בבקשה  הבא,  לדור  התורה 
שליחים  להיות  ולזכות  האלוקי  לרצון 
אמיתיים של ההורים ושל הקב"ה, ללמד 
איך   – באהבה  ישראל  עמו  את  תורה 

אפשר לא להתרגש...

לחיות את שרשרת הדורות
הכניסה לשנת לימודים חדשה מצטרפת 
בפתח.  העומדת  החדשה  לשנה  להכנה 
אנו נכנסים לימי הרחמים והסליחות של 

חודש אלול, וחגי תשרי עומדים בפתח.
'על  בספרו  כתב  סולובייצ'יק  הרב 
לכוון  שיש  הכוונה  על  התשובה' 
כיפור:  יום  בערב  נדרי'  'כל  באמירת 
"אדם מטבעו נוטה לעבוד עבודה זרה; 

ויצרים  לדחפים  מרצונו  משתעבד  הוא 
שהוא עושה אותם אדונים לעצמו, ואשר 
לבסוף הם הורסים אותו... ומכבים את 
עמ' 144).  התשובה  (על  נשמתו"  זוהר 
מבקש  הוא  נדרי'  'כל  אומר  כשאדם 
ומתפלל להשתחרר מ'אדונים' אלה. "אנו 
נכנסים ליום הכיפורים מתוך הצהרה של 
חירות גמורה... הננו בני חורין וחופשיים 
לשבועה  כולנו,  כל  עצמנו,  להכניס 
אלוקינו,  ה'  לפני  ולהתייצב  הגדולה 
אותך  הקים  למען  ה'...  בברית  'לעברך 
היום לו לעם והוא יהיה לך לאלוקים'" 
(שם). ברגע הגדול של 'כל נדרי' האדם 
מבקש, מתחייב, מקבל על עצמו ומתפלל 
– להיות מסוגל לפתוח דף חדש. 'שביקין,  
שביתין בטלין ומבוטלין'; האדם מתחיל 
מחדש מתוך חירות גמורה, ועוזב את כל 

כבלי העבר.
התחדשות. כך בערב יום כיפור, וכך 

בערב פתיחת שנת הלימודים.
את הקריאה להתחדשות אנו מוצאים 

סמוך  הנקראת  תבוא',  'כי  בפרשת  גם 
לתחילת שנת הלימודים. כשאדם מביא 
ביכורים:  במקרא  חייב  הוא  ביכורים, 
ֲאַרִמּי   ֶקיֱא ה'  ִלְפֵני  ְוָאַמְרָתּ  "ְוָעִניָת 
ה'  ַוּיֹוִצֵאנּו  ִמְצַרְיָמה...  ַוֵיֶּרד  ָאִבי  ֹאֵבד 
ִמִמְּצַרִים... ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָמּקֹום ַהֶזּה, ַוִיֶּתּן 
ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. 
ְוַעָתּה ִהֵנּה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִשׁית ְפִּרי ָהֲאָדָמה 
ֲאֶשׁר ָנַתָתּה ִלּי ה'" (דברים כ"ו, ה'–ט'). 
אני  לו:  ואומר  הכהן,  לפני  עומד  אדם 
עליתי ארצה. אבי/סבי הוא יעקב שירד 
מצרימה. זכיתי להיכנס ארצה, ולכן אני 
מביא את ראשית פרי האדמה. תודה על 

הטוב שעברתי ולו זכיתי.
בתוך  אישית(!)  חוויה  חווה  האדם 
עם  של  הסיפור  כולה.  האומה  חוויית 
ישראל הופך להיות סיפור אישי לגמרי; 

זה משהו שקרה לי, אני חי את שרשרת 
הדורות, ומודה על מה שנעשה לי. אין 
ְבָכל  'ְוָשַׂמְחָתּ  אז  לצוות  שפשוט  ספק 
ַהּטֹוב ֲאֶשׁר ָנַתן ְל ה' ֱאֶקי' (שם, י"א). 

היהודי נמצא שם.
הורים ומנהיגי חינוך יקרים מאד.

בימים של ערב פתיחת שנת לימודים, 
איננו ישנים בלילה בשקט. זו האחריות 
ישראל,  ילדי  חינוך  של  הכבדה 
ההזדמנות,  מן  החדש,  מן  וההתרגשות 
זוכים  אנו  שלה  הגדולה  השליחות  מן 
להתחדש  היכולת  מן  הקודש,  בעבודת 
ילדי  של  קדושים  צאן  עם  ולהתחנך 

ישראל. 
נתפלל כולנו: אבינו מלכנו חדש עלינו 
שנה טובה. וה' ישמע תפילותינו, וימלא 
משאלותינו לטובה, בשמחה ובאור גדול.
זו הזדמנות מצויינת להודות לצוותי 
ולהורים  החמ"ד  של  הנפלאים  החינוך 
בצוותי  מלא  אמון  הנותנים  היקרים 

החינוך.

שנת לימודים חדשה: 
החובה להתחדש בכל יום

למתבונן מבחוץ, הכול נראה שיגרתי לגמרי. הצילצול, 
שיעורי הבית, ארבעת קירות הכיתה, התלמידים 

העומדים כשהמורה נכנס, לוח המבחנים, תאריכי ישיבות 
המורים, מערכת השעות, והשמחה לצאת להפסקה
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הרצוג. לדעת. לחנך.

herzog.ac. i l 073-3742355 או היכנסו לאתר המכללה:  לפרטים: 

לא רק בשביל התואר

תוכניות ייחודיות להעצמה אישית בשילוב מקצועות היהדות:
תנ"ך ופרשנותו | תורה שבעל פה | מחשבת ישראל | חינוך יהודי

בתי מדרש:
להיכנס לבית המדרש ולפגוש  
מגוון דרכי לימוד גמרא והוראתה

לנשים: עם הרבנית ד»ר מיכל טיקוצ›ינסקי
לגברים: השתתפות מגוון ראשי ישיבות

לפני ולפנים: 
 בין נפש המורה לעולמו של התלמיד.

ברוח ישיבת מקור חיים
מסע תפילה עם הרב דוב זינגר

הבעש«ט בירושלים:
בנתיב החסידות 

מהבעש»ט ועד ימינו
סיורים בעקבות החסידות

בארץ ובחו»ל

אפשרות לשנת לימודים אחת בקמפוס | יום לימודים אחד בשבוע

מלגה על סך 10,000 ₪ 
למצטרפים לתוכנית 'מאירים' מנהיגות בחינוך היהודי:

תוכנית ייחודית למצטיינים

עוד בתכניות התואר השני:

חדש! חינוך מיוחד הוראת המתמטיקה |  ניהול וארגון מערכות חינוך | 

* בהתאם לתנאי הזכאות
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קרה קורה יקרה
עמיעד טאוב

טאוב ישיר

amiadtaub777@gmail.com :לפניות, הערות והארות

סוף עידן השפם

בחודש ינואר 2009 הציע השר אורי אורבך ז"ל לצוות הפרסום 
יצא  לשם  מפה  ההומור'.  'בחזית  לעמוד  היהודי  הבית  קמפיין  של 
פרופ‘  קרי  המפלגה,  משופמי  ניסו  בו  לאף',  'מתחת  הסרטון  לאור 
הרב דניאל הרשקוביץ‘, אורי אורבך וניסן סלומינסקי, לשכנע את 
התוצאה,  שפם.  ולגדל  אחידה"  חזית  על  "לשמור  אורלב,  זבולון 
מאשר  לשפם  מתחת  חיוכים  יותר  הייתה  בעדינות,  זאת  נציין  אם 

מנדטים.
מהבית  סלומינסקי  ניסן  הכנסת  חבר  הודיע  יותר  מאוחר  עשור 
היהודי על פרישה מהחיים הפוליטיים, ושם סוף לתקופה של למעלה 
מפוארת  מסורת  בכנסת.  הדתי לאומי  בייצוג  שפם  שנות  משבעים 

בה החל השר לשעבר (חיים) משה שפירא וסיים סלומינסקי. 

מגלחים מנדטים
והמחנה  לבן  כחול  ע"י  העבודה  מפלגת  של  המנדטים  גילוח 
הדמוקרטי, הוביל השבוע למיצג מעט מעורר רחמים של ח"כ עמיר 
ובראשן  לו  רבות  שזכויות  וחיובי,  אהוד  חברתי  פוליטיקאי  פרץ, 
של  הזכורה  הקומית  והאתנחתא  ברזל,  כיפת  מערכת  הצלחת 
המשקפת הצבאית. פרץ נבחר להוביל מפלגה המצויה בעיצומה של 
מפולת שלגים מנדטורית. ולמי שפיספס את הטיזר של עמית סגל 
ככה  ראיתם  לא  בחיים  במהדורה:  מעט  "עוד  החדשות:  למהדורת 
את עמיר פרץ", נחשף במהדורת החדשות פרץ חדש, עירום ועריה, 

נטול שפם וכריזמה, ומתחנן על נפשו למנדטים מציבור בוחריו.

מות האידיאולוגיה 
מאז ומתמיד נחשבו המפד"ל בגילגוליה ההיסטוריים, והעבודה 
בגילגוליה שלה למפלגות ערכיות, אידיאולוגיות וסוציאליסטיות. 
את  להצמיח  הצליחו  שלא  לאחר  במקביל,  די  התרסקו  שתיהן 
עצמם בעידן החדש, בו החליפו הטוויטר  את המצע, הפוסט את 
האג'נדה, והפוליטיקאים כוכבי הרשת את אנשי הביצוע הוותיקים.
מאז חלפו השנים, וכמו כל בדיחה מעיקה עם זקן ארוך, חלקו 
שתי המפלגות גורל משותף: כפי שנעלם השפם משתי  הוותיקות, 
בשנים  חיו  אשר  מהמפלגות,  הציבורית  התמיכה  גם  נעלמה  כך 
הנאמנים  של  ההיסטוריות  ההצבעות  אדי  על  בעיקר  האחרונות  

הוותיקים לדרך,  שכל חייהם התרגלו להצביע ב' או אמת.

השבט הלבן
של  במקרה  היהודי"?   איפה  "זקן  או  הזקן?"  איפה  "יהודי 
בשילוב  המדובר  כי  יותר,  עוד  כואב  הדבר  העבודה  התרסקות 
שמתקשה  הלבן,  השבט  של  בוטה  גזענות  עם  עבשה  מפלגה  של 
להצביע למנהיגים העונים לשמות פרץ ולוי. דווקא במישור הזה, 
הציונות הדתית עברה כברת דרך. מוצאם העדתי של בכיריה לא 
מהווה מבחן לתמיכה, ע"ע מנהיג הבית היהודי העונה גם הוא לשם 

פרץ והתקבל בטבעיות מלאה -  ו'טב' שכך.

סך
 מ
ום
יל
צ

זצ"ל.  הראי"ה  על  בלימוד  תיפתח  הלימודים  שנת 
בשל הקירבה של פתיחת שנת הלימודים ליום פטירתו של מרן 
הראי"ה קוק זצ"ל, ב-ג' אלול, ילמדו תלמידי רשת החינוך 'נעם-

בתי  ממשנתו.  נושא  הלימודים,  לשנת  הראשון  בשבוע  צביה' 
הספר היסודיים יתמקדו בנושא 'הדיבור' במשנת הראי"ה, ואילו 
'המחוייבות'.  נושא  על  ילמדו  והתיכון  הביניים  חטיבת  תלמידי 
ברשת החינוך 'נעם-צביה' 19,750 תלמידים ו-61 מוסדות חינוך. 
השנה תפתח הרשת אולפנה תורנית אקסטרנית ראשונה בדרום 

הר חברון שתשרת את תושבי האזור.

חל"פ שומרון בתנופת בנייה. במסגרת ההיערכות לפתיחת 
המועצה  מהנדס  שומרון  קרני  ביישוב  סיירו  הלימודים,  שנת 
המקומית שומרון אלון, ומנכ"ל החל"פ רובי טלמן, ועמדו מקרוב 
השומרון,  לפיתוח  החברה  שמבצעת  השונים  הפרוייקטים  על 
ביניהם סיום עבודות תיכנון וביצוע מעון יום לילדים בעלות של 
4 מלש"ח ובניית בית ספר לפידים בעלות של 10 מלש"ח לרווחת 
המועצה  לראש  מודה  "אני  טלמן:  רובי  שומרון.  קרני  תושבי 
המקומית שומרון יגאל להב, על האמון שבחר בחברה לפיתוח 
שומרון. אני סמוך ובטוח שנמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק 
לרווחת התושבים בשומרון". הסמנכ"ל ידידיה נסימי: "הצלחנו 
לעמוד ביעדים שהצבנו ובתוך זמן קצר הצלחנו להעמיד מבנה 
מרשים לרווחת תושבי השומרון". בתמונה: טלמן ונסימי באתר 

הבנייה. צילום: דוברות.

שנת לימודים דיגיטלית. בבית החינוך אמי"ת בנות מעלה 
החופש  במהלך  החינוך  צוות  השתתף  וסרמן),   (ע"ש  אדומים  
הגדול בסדנאות ייחודיות, במהלכן רכשו כלים דיגיטליים בהוראה, 
ובעזרתם יכינו את התלמידות לחיים במאה ה-21. המורות השתתפו 
בתהליך  טכנולוגיים  כלים  לשלב  איך  למדו  בו  מיוחד  בקורס 
הלמידה: יצירת דפי אינטרנט, תיכנון יחידות הוראה ומשחקים 
ממוחשבים, הקמת סביבת 'כיתה דיגיטלית' - ועוד. צילום: טובה 

בן שמעון.
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הדדית ערבות  מן  בסי

מטה 
פתיחת 

שנת 
הלימודים

תש“ף
משרד החינוך מזמין אתכם

לפנות בכל נושא הנוגע לפתיחת 
שנת הלימודים, אל חדר המצב 

בתל אביב ואל הלשכות המחוזיות 
בהתאם לפירוט להלן:

משרד ההההחחחחייננננווווךךךךך מממממאאאאאחחחחלללל לללללללככככככםםםםםםם שששששששששננננננתתתתתתתת לללללללללייייימממממממוווודדדדדדדדיייייםםםםםםם מממממממווווצצצצצצצללללללחחחחחת

בנוסף, יפעל מוקד שירות חינוך טלפוני שמספרו 1-800-25-00-25
בימים א‘–ה‘ 25-29.8.19 בין השעות 08:00-18:00, יום שישי 30.8.19 בין השעות 08:00-12:00

וביום ראשון 1.9.19 בין השעות 06:30-15.00
בשאר ימות השנה פועל המוקד בימים א‘-ה‘ בין השעות 08:00-15:00

education.gov.il הנכם מוזמנים להכנס לאתר המשרד
או לעמוד הפייסבוק של המשרד ולהתעדכן באופן שוטף

073-3934352-3 ................................................... מנהל מחוז ירושלים, ממונה מנח״י ,
073-3938415, 073-3938416 ........................................................... , מנהל מחוז חיפה
073-3935872-3-4-5 ............................................................................... , מנהל מחוז דרום
02-6297690, 02-6298448 .............................. , ראש מינהל החינוך בירושלים (מנח“י)
073-3937524, 073-3937525 ....................................... מרכז מחוז  מנהלת   ,
03-6898875, 03-6898629 ...... , מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער
073-3939204 מנהלת מחוז צפון ................................................................................ ,
073-3936953, 073-3932280 ..................................................... , מנהלת מחוז תל-אביב
073-3934067, 073-3934066 ............................................ , מ“מ מנהל המחוז החרדי

1-800-222-003

מוקד מטה פתיחת שנת הלימודים
בתל-אביב בהובלת שר החינוך 

ומנכ“ל המשרד

המוקד יפעל ב:

31.8.19, מוצאי שבת 
בין השעות 20:30-22:30

1.9.19, יום ראשון
בין השעות 06:30-09:30
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שר החינוך, הרב רפי פרץ

יו"ר 'ימינה' איילת שקד
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יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן

 

1965

15

54

יו"ר 'עוצמה יהודית' איתמר בן גביר
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* לזכאיות במימון משרד הבטחון ומשרד החינוך

  השלמת / שיפור בגרויות
  מסלול יעודי לחינוך

  צוות תומך שייקח אותך יד ביד
  מלגות קיום ומלגות לימודים מלאות*

ההרשמה 
02-6731465בעיצומה!

או בווצאפ: 052-8883577 נחמי

מכינה קד״א אמונה
תלפיות, ירושלים

www.emuna.ac.il/

לבנות בלבד!

אל תפספסי את השנה

זה הזמן 
להשלים 
בגרויות

 
 

 הרב דרור אריה, 
יו"ר מפלגת 'נועם'
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קרה קורה יקרה

ישי לפידות

לפידות בוער

המוות והחיים ביד הסמארטפון
בעקבות  דווקא  ושוב, 
שבים  אנו  נורא,  אסון 
הפרחים  את  ומגלים 
את  שלנו,  המקסימים 
בין  המתחבאות  הרקפות 

הסלעים. 
את אלה שבימים הרגילים 
ויכוחי  בצל  השנה,  של 
הסרק ומדמנת הפוליטיקה, 
ולא  לראות  לא  נוטים  אנו 
ורק  בקיומם,  להבחין 
כשעולה כחמה דמותם, רק 

בעת צער ואבל, כשנקטפים הפרחים היפים הללו מערוגת חיינו, 
רק אז מגלים אנו כמה האירה נשמתם את עולמנו, כמה הנעימה 

שהותם בעולם הזה את חיינו, ואנו כלל לא ידענו.
וחשבתי השבוע, שאולי אין צורך לחכות לשעות קשות. אין לנו 
בכדי  מישהו,  של  להסתלקות  או  העצובים  לזמנים  להמתין  מה 
לגלות מי הנשמות המופלאות החיות בגנינו? למה רק כשדמויות 

מדהימות שכאלה מסתלקות מחיינו נגלה אותם ואת פועלם?
מי  לנו  מספרים  בו  תיקשורתי  פרוייקט  נניח,  ננהיג,  לא  מדוע 
הם נבחרי הנוער החיים בינינו ושזכו בשנת 2019 באות ״מאיר/ת 
הכלום  האוכל ומשימות  שלל תוכניות  בין  למשל  למה  השנה״? 
בשלל הערוצים, לא נהיה עם תוכנית ריאלטי, בה מנצח זה שחי 

כאן הכי נכון, הכי נותן, מעניק ובעל חסד לזולת?
הנה סיפור שלדעתי היה צריך להתפרסם בחייה של רינה שנרב 
הי״ד: שירה שנרב, אמא של ִרָנּה, פנתה השבוע לסיוון רהב מאיר 
על  הזמן  כל  חשבה  שלנו  הבת  האחרון  ״בזמן  לספר:  וביקשה 
נושא אחד – הסלולרי. הטלפונים החכמים. היא הרגישה שכולנו 
גולשים, תרתי משמע, למקומות לא נכונים. לא שולטים במכשיר, 
הזמן  ביזבוז  אבל   ,17 בת  רק  הייתה  היא  בנו.  שולט  הוא  אלא 
לה  הפריעו  שלה –  הדור  בני  אצל  הריכוז  וחוסר  הדעת  והסחת 

מאוד והעסיקו אותה.
"לכן חשבנו, המשפחה, שמי שרוצה לעשות משהו לעילוי נשמתה 
יכול להתחיל בתחום הזה. לקבל על עצמו או על עצמה לקבוע זמן 
מוגדר, זמן איכות, שבו הטלפון מונח בצד, ואנחנו חוזרים לעצמנו 
– לשפיות, לאיזון, ליישוב הדעת. שכל אחד יאמר לעצמו, או אפילו 

יפרסם: 'הייתי שעה בלי הטלפון', למשל״.
בעקבות פרסום הדברים, התקבלו כמעט 2,000 החלטות  - כך 
עפ״י עדות רהב מאיר - של ילדים והורים, שסיפרו כי התנתקו 
כתבו  וגם  בילדים,  והתרכזו  מהטלפון  הערב  שעות  במהלך 
יצאו  נוער  בני  כרגע.  זמינים  לא  פשוט  שהם  האישי  בסטאטוס 
מקבוצות ווטסאפ רבות, או אפילו סגרו אותן.  שכבה שלמה של 
חניכי בני עקיבא החליטה לעבור ל'טלפון טיפש', וכמה משפחות 
הכינו יחד 'קופסת סלולרי', מקום מוגדר להניח בו את המכשיר 

כשנכנסים הביתה. 
אז הנה מתברר, כי רינה בלכתה עשתה רבות, ובמותה ציוותה 
לנו קדושה. אך כמה צדיקות שקטות שכאלה חיות בהווה הנוכחי 
שלא  מדברים  להם  שאיכפת  נפלאים  נערים  כמה  לידנו?  כאן 
לנוער  ובעיקר  לנו,  חשוב  אותנו?  סובבים  פינס  בגיא  משודרים 
המבולבל של קיץ 2019, לפגוש אותן ואותם ולקחת נקודת מבט 
המרצדים,  מהמסכים  אלינו  הניבטים  המזוייפים  לחיים  אחרת 

ומערפלים את מוחנו ומחשבותינו.

ל ישי

לפ

עיצוב התמונה: יסכה קריספיל מלמד

בית-כנסת חדש נחנך 
ב'עיר ההריגה'

| נחמן שפירא

ה  א מ
עשרה  ושש 
אחרי  שנים 
ק  י ל א י ב ש
בשיר  כתב 
'על השחיטה', 
ת  ו ב ק ע ב
ם  ו ר ג ו פ ה
קישינב  בעיר 
 (1 9 0 3 )
דם  ״נקמת 
לא  קטן  ילד 
השטן״,  ברא 
ב'עיר  נחנך 
בירת  ההרגה' 
 , ה ב ו ד ל ו מ
ת  ס נ כ - ת י ב

חדש ומהודר, השוכן במרכז היהודי 'קדם'. 
זינאידה  מולדובה  של  הפרלמנט  נשיאת  דברים  נשאו  בטקס 
גרציאני, נשיא הקהילות היהודית אלכסנר בלינקיס, התורם והנדבן 

עמנואל גרינשפון ונשיא ׳לימוד  'FSU חיים צ'סלר. 
בית-הכנסת בהנהגתו של הרב שמשון איזקסון ממוקם במרכז 
האזור שבו התגוררו עד השואה רבים מיהודי העיר. במרחק קצר 
מבניין 'קדם' ניצב בניין בית-הכנסת הגדול המשמש היום כאולם 
הצגות, סמוך עומד בניין גדול ויפה ששימש בעבר את הג׳וינט; 
שני בניינים באותו רחוב שימשו את האירגונים היהודים, בימים 
מכלל  כ-40%  והיוותה  איש,  מ-50,000  יותר  מנתה  שהקהילה 

תושבי העיר. 
בית-הכנסת החדש, מצטרף לשלושה נוספים הפעילים בעיר, 
זושא  הרב  בראשו  שהעומד  חב״ד,  מניין  הוא  ביניהם  שהגדול 
אבלסקי, מכהן כרב ראשי של הקהילות היהודיות של מולדובה 

כולה, ולצידו הרב מנדי אקסלרוד. 
האוכלוסייה היהודית בקישינב מונה היום בין 5,000 ל-10,000 
איש. הפער הגדול בין המספרים מוסבר במידת הזיקה האישית 
בכלל  מולדובה  ההלכתיות.  המידה  ולאמות  היהודית  לקהילה 
וקישינב בפרט מתאפיינים בסובלנות דתית, ובני הקהילה מעידים 
תופעה  שמתעוררת  ובמידה  אנטישמיות,  גילויי  מוכרים  לא  כי 
על-ידי  הדין  ובחומרת  בחריפות  מטופלת  היא  אנטי-יהודית, 
משמעותית  נוכחות  ישנה  עצמה  בעיר  והמשטרה.  השלטונות 
למונומנטים המנציחים את הפוגרום ב-1903, וגם את זה שהתרחש 
אחר-כך, ב-1905. באתר הגטו שהוקם בעיר ב-1941, בעקבות 
הכיבוש הנאצי, ניצבת אנדרטה אילמת המספרת את סיפורם של 

עשרות אלפי יהודי העיר שהושמדו בשואה.
חנוכת בית הכנסת היתה חלק מכינוס 'לימוד' בהשתתפות 300 
איש. אורח הכבוד של 'לימוד-קישינב' היה האלוף (מיל') עמוס 
ידלין, לשעבר ראש אמ"ן והיום מנהל המכון למחקרי בטחון לאומי 
שליד אוניברסיטה תל-אביב. משפחתו מצד אביו, השר לשעבר 
אהרן ידלין, מקורה במולדובה. עמוס ידלין דיבר על "מאזן הבטחון 
הלאומי של ישראל 2019". ידלין אמר כי הביטחון הלאומי של 
ישראל הוא טוב, וחרף 350 מיליון המוסלמים המקיפים אותה, 
בעליונות  היא  היום,  "ישראל,  קיומית.  סכנה  שום  לישראל  אין 
צבאית הגבוהה ביותר שהייתה אי-פעם". דבריו של ידלין התקבלו 
במחיאות כפים סוערות. למרבית משתתפי 'לימוד' היה זה מיפגש 
ראשון ומעודד עם אישיות ביטחונית מהרמה הלאומית של ישראל.

נשיאת הפרלמנט המולדבי זיאדנה גרציאני, עם 
התורם מיכאל גרינשפון וסופר סת״ם המשלים כתיבת 

ספר התורה לבית הכנסת. צילום: דורית רפל
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ספיר חיים

נופך ספיר

sapirtamir20@gmail.com להרצאות ותגובות

אריזות קטנות
שמעסיקה  שאלה 
השבוע,  אותי 
הארצי  במישור 
האידיאי:  ובמישור 
כאן  מקומנו  איפה 

בארצנו? 
אנחנו  השבוע 
עוברים דירה, משנים 
דירה  סביבה.  מקום, 
גדולה,  יותר  קצת 
תרתי   - מכילה  יותר 
משמע. דירה חדשה, 

דירה משמחת.
רגע לפני שעוברים 
עוצרים:  לרגע, 
ופתאום  אורזים, 
אנחנו  מה  מגלים 

מה  חסר  לא  זורקים.  ואפילו  משאירים,  אנחנו  מה  ואת  לוקחים 
לזרוק. אוספים את הכל לארגזים, רושמים 'שביר' ומניחים בצד.

את מה ששביר שמים במקום המתאים לו בלי להתעסק בו יותר 
מדי.

מקום  אחר,  בבית  מקום  בלב,  מקום  דבר:  לכל  מקום  מפנים 
למחשבה, לשינוי, מקום להתמלא בו, להאמין בו ולבנות בתוכו.

במקום  מאמינים  אנחנו  האם 
שלנו?

מעבר בשבילי זה רגע קצת מלחיץ 
והמשך  מההחלטה  החל  מראשיתו. 
ולא  ברור  לא  ובבחירה.  בחיפוש 
ידוע. משמח וקצת אחר. אני צריכה 
להתרגל. זה מוציא אותי החוצה אל 

הלא נודע.
רגע עוצמת עיניים ומדמיינת - מה 
יהיה? איך אסדר את הדברים במקום 
החדש? באילו תחושות אכנס אליו?

על סף השנה החדשה, ערב חודש 
הרחמים והסליחות, אני מבררת את 
מקומי, מקומי שלי: האם זה מקום נוח, מקום שלם ואמיתי עבורי? 
אני פוגשת אנשים, פוגשת פנים, פוגשת שכנים ויוצרת עולם שלם 
של גילוי מחודש. אתמול הייתי שם, והיום אני כבר פה. אחבק את 

מה שקיבלתי ואמשיך קדימה אל היעד הבא, אל מסלול חיי.
כל יום אנחנו עוברים למקומות ויעדים חדשים, אבל מה אנחנו 

לוקחים איתנו? מה אורזים? מה אוספים? ומה זורקים?
לאסוף  ורוצה  הזה,  בבית  כאן  שקיבלתי  המתנות  על  מודה  אני 

עוד מתנות קטנות שה' שלח לי.
רגע לפני, זוכרת ולא שוכחת מאיפה לאיפה...

הנוח  במקומו  אחד  כל  לכולנו.  חדש  מקום  ואיתו  שנה  תחילת 
והשלם.

בודקים את המקום, האם הוא נוח לי? האם טוב לי בו? מה אני 
לוקחת איתי לאותו המקום?

אורזים הכל ויוצאים לדרך, דרך צלחה ובטוחה.

הטור מוקדש לעילוי נשמת רינה שנרב הי"ד

אני מודה 
על המתנות 

שקיבלתי כאן 
בבית הזה, 

ורוצה לאסוף 
עוד מתנות 
קטנות שה' 

שלח לי

לאחר  הפעילות.  להרחבת  נערך  הישראלי  התלמוד 
פעילות קיץ עניפה של התלמוד הישראלי בכל רחבי הארץ, יצאו 
לדרכם השבוע  עשרות אלפי עלונים למאות מוקדי הפעילות בבתי 
הספר ובקהילות בכל רחבי הארץ. בכך מרחיב ומעמיק פרוייקט 
התלמוד הישראלי את פעילותו ברחבי הארץ, תוך דגש על שיתוף 
הורים וילדים בחוויה החינוכית. בנוסף לכך נערך צוות התלמוד 
לאירועי סיום הש"ס, שעתידים להתקיים בחודשים הקרובים ובהם 
חידון התלמוד הישראלי שיתקיים בירושלים בי"ז כסלו. צילום: 

שי פורמן.

בקטמון. בימים האחרונים חנכה מכבי מרכז רפואי  'מכבי' 
ניתנים  בו  בעיר,  קטמון  בשכונת  'המושבה',   – בירושלים  חדש 
נשים,  ילדים,  משפחה,  רפואת  בהם   מתקדמים  בריאות  שירותי 
הרב  קבע  הרפואי  המרכז  בפתח  המזוזה  את  ועוד.  אורתופדיה 
המרכז  השכונה.  ותושב  ירושלים,  של  הראשי  רבה  שטרן  אריה 
הרפואי החדש בשכונת קטמון, הוא המרכז הרפואי ה-23 במספר, 
אותו חנכה מכבי בירושלים בשנים האחרונות, במסגרת מהפכת 
הבריאות שהיא מובילה. לצד זאת, למכבי הסכמי שיתוף פעולה 

רבים בעיר, לרווחת חברי מכבי. צילום: דוברות.

תרומת הצמות. 
מעוז  שבט  חניכות 
בסניף אריאל בנריה, 
ערב  השבוע  הרימו 
שכל  מושקע  חסד 
נתרמו  הכנסותיו 
לחולי סרטן. במהלך 
 112 נתרמו  הערב 
הוקדש  הכל  צמות. 
בת  אורית  לרפואת 
תמר, תושבת הישוב 

שחולה בסרטן. 
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חשיפה: הנשיא 
בן צבי הציע להוסיף 

שתי אותיות 
לא'-ב' העברי

| רם אבירז

הנשיא השני של מדינת ישראל יצחק בן 
והיסטוריון,  חוקר  והגות,  ספר  איש  צבי, 
יזם לפני 65 שנה בדיוק תוספת של שתי 
אותיות לא'-ב' העברי: אות אחת שתסמן 
את תנועת הפתח, ואות שניה שתסמן את 

הסגול.
שבה  הבודדות  השפות  מן  היא  עברית 
קיים ניקוד שאינו חלק מאותיות האלפא-
ביתא, ותפקידו להנחות את הקורא להגייה 
נכונה של המילה. בשפות אירופיות, לעומת 
להגייה  הקורא  את  המכוון  הניקוד  זאת, 
הנכונה, מוטמע בתוך המילה: למשל 'ַבּית' 
לעומת BAIT, שבה האות A מייצגת את 
תנועת הפתח שבמילה העברית. באידיש 
למשל קיימים עיצורים המסמלים תנועות: 
במילה השקופע, ה-ע' מסמלת בעצם את 

תנועת הסגול.
בן צבי הציע איפוא לייצר שתי אותיות 
חדשות, שאחת מן תייצג את פתח והשניה 
את סגול. הוא אפילו חשב על צורתן של 
האותיות שיצורפו לא-ב' העברית: האות 
מייצגת הפתח תילקח מן האות א' של הכתב 
העברי הקדום, והאות החדשה שתייצג את 

הסגול תהיה האות ה' בעברית הקדומה. 
בן צבי שטח את הצעתו במכתב רשמי, 
מיום  המדינה,  נשיא  של  רשמי  נייר  על 
צבי  אל   (24.11.54) תשט"ו  בחשוון  כ"ח 
'הד הדפוס'  אסף, שהיה עורך כתה העת 
המכתב  ההסתדרות.  ע"י  לאור  שהוצאה 
התגלה באוסף ענק שהותיר אחריו אספן 
למכירה  ומוצע  לאחרונה,  שנפטר  גדול 
באמצעות בית המכירות קינג דיוויד במחיר 

התחלתי של 50 דולר. 
פרסמתי  "בשעתו  לאסף:  כתב  צבי  בן 
מאמר בשם 'לתקון הכתיב ולהשלמת הא'ב 
העברי' (עיין 'לשוננו' – כך י'ז, חוברת א' 
מציע  אני  המאמר  באותו  תשי"ד).  שנת 
להוסיף שתי אותיות לא'ב העברי ושתיהן 
קדומה  א'  והן:  הקדמון  מהא'ב  שאובות 
לסימון התנועה פתח, וה' מעברית הקדומה 

שתסמן סגול".
הלשון  שוועד  לאסף  כותבה  צבי  בן 
יתקבל  לא  החידוש  כי  העריכה  העברית 
בציבור. לפיכך כתב מאמר שני בנושא זה, 
"לאחר  לאסף:  כותב  הוא  אליו  ובהקשר 
אשוב  מאמרי,  [כתיבת]  את  שאסיים 
לכתוב אליך בשאלה זו שהיא אקטואלית 
ביותר, ולא חדלתי להתעניין בה, ואז גם 
אוכל להחליט אם להמציא לך את המאמר 

לפרסום ב'הד הדפוס".

מכתבו של הנשיא בן צבי, בו הציע להוסיף את האותיות
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מתעוררים.  הגזעניים  בבחירות 
"הם  ברק:  בן  ח"כ  של  אמירתו  בעקבות 
ברית  יו"ר  תקף  לבנים",  אנחנו  שחורים, 
יוצאי מרוקו מיכאל אוחיון: "שוב במערכת 
בחירות אנחנו נתקלים באמירות אומללות 
בעלות ניחוח גזעני ומתנשא. למי בן ברק 
מתכוון שהוא אומר 'שחורים'? למזרחיים? 
שנה,   70 שאחרי  חושב  אני  בדיוק?  למי 
עדות המזרח בישראל לא צריכים להוכיח 
את נאמנותם ולהרגיש נחותים ומושפלים.  
דווקא נבחרי הציבור ואנשי הרוח, האמורים 

להוות דוגמה ומופת לכל חלקי העם, הם מרשים לעצמם לירוק ארס 
שוב חופשיות. ביוזמת 'יד לאישה' מבית רשת אור תורה סטון, גזעני ומבחיל כלפי חלקים נרחבים מהעם", אמר אוחיון.

ממעגל  שהשתחררו  נשים  עשרות  ובתוכן  אנשים  מאות  התכנסו 
שירה  לערב  בירושלים,  התחנה  במיתחם  הגט,  וסרבנות  העגינות 
העגינות.  מכלא  לחופשי  יציאתן  לציון  זמר',  'בובי  בשיטת  בציבור 
העגונות ומסורבות הגט בחרו שירים שמסמלים את היציאה לחופשי. 
מנכ"לית 'יד לאישה' פנינה עומר: "כדי להימנע מראש מהגעה למצבים 
קשים, אני ממליצה לכל זוג שמחליט להינשא, לחתום על הסכם קדם 

נישואים למניעת סרבנות גט". צילום: רשת אור תורה סטון.

לבני  בתוכנית  בשאנן.  הסטודנטים  של  החיים'  'כישורי 
למדו  בחיפה,  שאנן  לחינוך  דתית  האקדמית  שבמכללת  ישיבות 
הסטודנטים בקיץ האחרון, בקורס ייחודי 'כישורי חיים' שניתן ע"י 
המרצה מתניה ריגר, על חשיבות הערכים החברתיים, פיתוח החוזקות 
של התלמידים, ובניית מנהיגות בכיתה, שניתן לפתח בעזרת הכלים 
שנלמדו בקורס. הסטודנטים למדו על התוכניות 'מפתח הלב', 'יזמות 
חינוכית בכיתה', 'הפסקה פעילה', 'אינטליגנציה רגשית' ו'סנגור עצמי'. 
ראש תוכנית בנים בשאנן הרב ד"ר הראל שפירא: "הסטודנטים דיווחו 

שהקורס העשיר את ארגז הכלים שלהם". 

קייטנה של חושים. במרכז עמותת 'עלה' בבני ברק, המטפל 
חמשת  על  המבוססת  קייטנה  נערכה  מוגבלויות,  עם  באנשים 
החושים. במהלכה הכינו הילדים חולצות, הפריחו יונים שנשאו 
עמם פתק עם משאלה, והגיעו למאהל בדואי בו זכו לאירוח בדואי 
אותנטי: תה מתוק, הכנת פיתות בטאבון, מוסיקה מקומית ולימוד 
הרב  'עלה',  מרכזי  רשת  מנכ"ל  הבדואית.  התרבות  על  מקרוב 
יהודה מרמורשטיין: "מדובר בהזדמנות נדירה להנגיש לאנשים 
עם מוגבלות, פעילויות שנוגעות לחמשת החושים שנראות לנו 

כשגרתיות". צילום: עמותת עלה.

המחבלים עוסקים במוות ואנחנו בוחרים בחיים. שרת 
התרבות מירי רגב הגיעה לביקור תנחומים בדולב כדי "להעביר 
למתיישבים מסר של חיים ובנייה", והוסיפה: "המחבלים המרצחים 
עוסקים במוות ואנחנו בוחרים בחיים". מדולב ערכה רגב שידור 
דמויות  וראיינה  בדרכים'   LIVE 'רגב  הליכוד  מאולפן  מיוחד 

ויוצרים מקומיים.
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המועצה הדתית רעננה, מינהל קהילה בעיריית רעננה
ופאב מרפי'ס רעננה שמחים להזמין את הציבור

לסדרת מופעי אב-אלול

יום שני, ב' אלול 2.9

עלמא

י"א אב,  שני יייים יעקוביששננננייי

אב ככככככ"יום שני, כ"ה ששנניי

21:00
21:30
25

50

יהושע לימונייום שני, ט“ז אלול 16.9
יהושע לימוני,

077-5040620www.eventer.co.il/MurphysRaanana
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חיים  פרופ'  תפקידו.  את  סיים  אשדוד  אסותא  מנכ"ל 
ביטרמן, מנכ"ל ומנהל הרפואי של אסותא אשדוד, ביקש לסיים 
את תפקידו בתום ארבע שנות פעילות מוצלחות בבית החולים, 
לאחר שהוצע לו תפקיד בכיר אחר במערכת הבריאות. דירקטוריון  
אסותא אשדוד קיבל את בקשתו והוקיר את תרומתו ועשייתו של 
פרופ' ביטרמן בבית החולים. רן סער, מנכ"ל מכבי: "חיים הוא 
רופא מצויין, מודל לחיקוי. הוא סייע רבות למיצוב ופיתוח בית 

החולים כמוביל בישראל". 

 – ז"ל  נוימן  יהודה 
שטיפל  הקרב  ניצול 
באוייביו. בית ספר שדה 
כפר עציון ותנועת הקיבוץ 
גדול  כאב  הביעו  הדתי 
בהיוודע  שעבר,  ברביעי 
יהודה  של  פטירתו  דבר 
נוימן, שהיה ממקימי קיבוץ 
עציון  בגוש  צורים  עין 
וממנהיגיו של הגוש, ויחד 
עם מגיני הגוש נפל בשבי 
הירדני. ירון רוזנטל מנהל 
בית ספר שדה כפר עציון, 
קרוב  קשר  על  ששמר 
"במשך  סיפר:  נוימן  עם 
עשרות שנים, יהודה ליווה 

את גוש עציון בכלל ואת בית ספר שדה בפרט, כמו אבא דואג 
ואוהב". אמיתי פורת מזכ"ל הקיבוץ הדתי בחר לציין קטע מתוך 
ראיון שהעניק נוימן בו סיפר כי נדרש לאחר הכניעה להגיש טיפול 
רפואי לפצועי הליגיון. "היו שם עשרות אנשי כנופיות ששכבו על 
איזו טרסה. למי שיכולתי שמתי חוסם עורקים. לפני חצי שעה הם 
באו להרוג אותי, ועכשיו כשאני רואה אותם בוכים וזועקים, לא 
הרגשתי שאני יכול אחרת. כשהביאו אותי חזרה לחברי שבשבי 
נשאלתי 'איך יכולת?' היה לי ברור שאני לא יכול לסרב. הייתי שם 
לבד עם השגחה של 4 ליגיונרים, והיה לי ברור שאם הייתי עוזב, 
ההמון קורע אותי לחתיכות. אבל בתוך תוכי ידעתי גם שעמדתי 

בניסיון, הן כבן אדם והן כיהודי".

מאסטר שף לחולי סכרת. השבוע זכו ילדים חולי סוכרת 
להשתתף בסדנת בישול מיוחדת, שהתקיימה בבית החולים הדסה. 
מאכלים  הדסה  במטבחי  בעצמם  והכינו  לביה"ח  הגיעו  הילדים 
מיוחדים ובריאים, במסגרת סדנת הבישול שאירגנה האחות גאנה 
'מאסטרשף'.  הבישול  בתכנית  מתמודדת  אלה  בימים  אשר  חן, 
הילדים אפו לחמניות תירס נטולות גלוטן, עוגה מפתיעה על בסיס 
שמן זית ללא קמח עם שוקולד מריר ללא סוכר, וגם המבורגר 

מקציצות עדשים. צילום: דוברות הדסה.
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להתחתן  השתוקק  שיינברג  דב 
חילוני  היה  עצמו  הוא  הרב.  בת  עם 
הנישואים  את  שהפך  מה  ו'משכיל', 
עיגל  והשדכן  אפשריים,  לבלתי 
ה'תכשיט'  את  כשהציג  פינות  הרבה 
לפני הורי הבתולה. כך מצאה עצמה 
הניה הצעירה מקודשת למישהו לא 
מתאים. איכשהו היא החזיקה מעמד 
בזוגיות משותפת עד שילדה את בנם 
בכורם מוריץ, אך מיד לאחר הלידה 
הוריה,  לבית  כבוד  אחר  שבה  היא 

ותינוקה בחיקה.  
השנה היתה 1860. אבא דב מיהר 
ומוריץ  אחרת,  גברת  עם  להתחתן 
הקטן נזנח ונאלץ לבלות את ילדותו 

אצל סבא וסבתא החילונים. ילדותו כללה 
ומיד  בלבד,  עממי  ספר  בבית  לימודים 
לאחר מכן לימוד שני מקצועות, נחותים 

אך משתלמים, צורפות ושענות. 
בן 22 היה מוריץ כאשר יום אחד הופיע 
קרחת  עם  מיסטיקן,  נוצרי  אנגלי  בעיר 
על  לקשקש  והחל  מרשים,  וזקן  בוהקת 
לורנס  בפלשתינה.  לטבע  התחברות 
אוליפנט קראו לאיש עם הזקן, חבר קרוב 
של מחבר 'התקווה' נפתלי הרץ אימבר, 
ומוריץ השתכנע ועלה על אונייה ליפו, 

ביחד עם אביו וסבו. 
מספר  ותוך  זריז,  כיזם  התגלה  מוריץ 
שנים חכר מגרשים, בנה עליהם חנויות, 
לסוחרים  משנה  בחכירת  אותם  והחכיר 
בקופתו  צילצלו  המצלצלים  מקומיים. 

ומעמדו החברתי הרקיע שחקים. 
ובאימפריה  התקרבה,   1901 שנת 
הנצחה  מונומנט  חיפשו  העותומנית 
של  לסולטנותו  היובל  מחצית  לציון 
התכנסו  יפו  נכבדי  השני.  חמיד  עבדול 
מוריץ  גם  הקשה.  בשאלה  עצה  לטכס 
הוזמן, והבין מיד שמכל ההצעות שיעלו, 
יתעשרו בעיקר המתכננים והיזמים. "למה 
לא אני?" חשב מיד, והעלה רעיון משלו, 
לבנות מגדל באמצע יפו, ולהתקין עליו 
מארבעה  הזמן  את  שיראה  גדול  שעון 
מהרעיון,  התפעלו  הנוכחים  צדדים. 

ומוריץ מונה ליישומו. 
של  השעון  מגדל  שנתיים,  עברו 
קופת  סביבתו,  את  ופיאר  הושלם  יפו 
המזומנים של מוריץ שיינברג תפחה וכך 

גם האגו שלו.

לנתיב  חייו  מסלול  נכנס  אז  דווקא   
התנגשות עם זה של ד"ר הלל יפה. בניגוד 
למוריץ, ד"ר הלל יפה היה 'אינטיליגנט'. 
הציבורי.  המגזר  איש  מלומד.  רופא. 
היה  הוא  כרופא,  המבורך  עיסוקו  בצד 
בארץ  ציון'  'חובבי  נציג  פוליטיקאי, 

ישראל. 

הפוליטיקאים 'עשו עליהם סיבוב'
בשנת תרס"ג, 1903, החל בנימין הרצל 
הקונגרס  'אוגנדה'.  על  משהו  למלמל 
בבאזל,  להתכנס  עמד  השישי  הציוני 
ארצישראל  לעתיד  חששו  הארץ  וציוני 

ונכנסו ללחץ. 
אוסישקין,  למנחם  יפה  הלל  חבר  כך 
והם הקימו את 'הכנסייה הארצישראלית', 

שתתחרה בהנהגה הציונית הקיימת. כדי 
לקרוא על הרצל תיגר בקול רם מספיק, 
ביום  בדיוק  יעקב  בזיכרון  התכנסו  הם 

כינוסו של הקונגרס בבאזל. 
רצו  לא  הפוליטיקאים  ברם, 
שההתארגנות תעלה להם כסף. לכן הם 
פיתו את הפועלים "החיים מעמל כפיהם 
ואינם מתפרנסים מן הצדקה", לשלם חצי 
מג'ידי כל אחד, ובתמורה לקבל את הזכות 
לבחור את הצירים לאסיפה הכללית של 
'הכנסייה הארצישראלית'. מוריץ שיינברג 

נרתם לאיסוף הכספים בהתנדבות, 
את  שילמו  התמימים  והיפואים 
הכסף עבור ההתארגנות הפוליטית 

הזו. 
התכנסה  תרס"ג  באב  כ"ט  ביום 
הירבו  אמנם  הצירים  האסיפה. 
הציוני  הקונגרס  אבל  להג, 
בכך  אוגנדה.  תוכנית  את  קיבל 
'הכנסייה  של  פעולותיה  הסתיימו 

הארצישראלית'. 
הלך הכסף.

מרומים.  חשו  יפו  אנשי 
הפוליטיקאים 'עשו עליהם סיבוב' 
והם דרשו את החצי-מג'ידי שלהם 
שיינברג,  למוריץ  פנו  הם  בחזרה. 
והוא מצידו פנה לד"ר הלל יפה בבקשה 

להחזיר את כסף הפדיון לאומללים. 
להחזיר את הכסף?... האופציה הזו לא 

עלתה כלל בדעתו של ד"ר יפה. 
כשבאו אליו האנשים ודרשו בצעקות 
את כספם, הוא הניח אקדח על השולחן(!) 
והשיב להם "לכו לשיינברג. הוא לקח מכם 

את הכסף, הוא יחזיר!"
מוריץ לא חלם לוותר. ערב אחד הוא 
בא למשרדי הוועד המרכזי, ודרש (שוב) 
את הכסף. אחרי שעה נכנס למקום בסערה 
האיש החשוב, המלומד והפוליטיקאי, ד"ר 
הלל יפה, ובידיו מקל גדול ומאיים, על 
מנת ללמד לקח את הפירחח שיינברג. על 
דבר  הדעות.  חלוקות  בפנים,  שהיה  מה 

אחד בטוח: ד"ר הלל יפה יצא משם עם 
פנס גדול בעין. 

יכלו  לא  העסקנים   - מבית?  אלימות 
לעבור על הפגיעה בהלל יפה בשתיקה, 
אבל לא היה להם הרבה מה לעשות. "אין 
שאנו  הבוז  רגשי  את  להביע  מילים  די 
ראשי  ליפה  כתבו  הזה",  למעשה  חשים 
העסקנים, אך הפצירו בו: "מבקשים אנו 
את  להרגיע  מאוד  הנכבד  ידידנו  ממך 
רוחך ולא לשים לב אל הדבר, וה' הבוחר 

בציון ירחיק מאיתנו כל רע".

ה'כנסיה' שלא הגישה את הלחי השניה
הלל יפה הקים את 'הכנסייה הארצישראלית' נגד הקונגרס הציוני 
ותוכנית אוגנדה. אבל את ההלוואות להקמת הגוף סירב להחזיר

עו"ד אמיר שושני

מצב העבר

המלומד והפוליטיקאי, ד"ר הלל יפה, ובידיו מקל גדול 
ומאיים, על מנת ללמד לקח את הפירחח שיינברג

ד"ר הלל יפה מוריץ שטיינברג
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קרה קורה יקרה

מתנתקות מהסלולרי – לזכר רינה הי"ד. מכללת אורות 
ישראל ותלמידותיה מצטרפות לקריאה של בוגרת המכללה שירה 
דני  במעיין  בפיגוע  שנרצחה  הי"ד  שנרב  רינה  של  אמה  שנרב, 
וקוראות למורות בוגרות אורות לחבר את הכיתות שלהן באולפנות 
ובבתי הספר למיזם לזכרה של רינה. הרבנית עידית שילה, דיקנית 
מתחברים  אנו  אלול  חודש  של  "בפתחו  הסבירה:  הסטודנטיות 
לזכרה של רינה, פותחים פתח לחיבור ולדיבור פנים אל פנים. רינה 
הי"ד היא הרוגת מלכות וזיכרונה יכול להשפיע עלינו לחזור אל 
עצמנו בתחילת אלול". פרופ' יובל סיני, נשיא המכללה הוסיף: 
"אך טבעי שמשפחת אורות ומשפחת המורים והמחנכות בישראל 
יצטרפו לקריאה של אימה של רינה להתנתק לשעה קלה במהלך 
היום מהסלולרי. כתשובת נגד לפיגוע הנורא יש מקום להוסיף 

יותר זמן למשפחתנו ולאהובינו".   

ה  כ י מ ת
ם  י ד ל י ל
צרכים  בעלי 
 . ם י ד ח ו י מ
של  ן  ד בעי
ר  ו ס ח מ
ם  י ב י צ ק ת ב
בחינוך המיוחד, 
ואי ודאות לגבי 
שנה"ל הקרובה, 
ת  ל ל כ מ ב
אפרתה מקימים 
תמיכה  מרכז 
בעלי  לילדים 
צרכים מיוחדים 

בשכונה. הסטודנטיות לחינוך מיוחד, שעד כה סייעו באופן פרטני 
בעזרה לימודית אחת לשבוע בכיתות המכללה, יסייעו במסגרת 
המרכז המורחב בשנה"ל הקרובה. "המכללה רואה חשיבות גדולה 
בהשתלבות הסטודנטיות בהובלת הדיקן אמיר שמש, עם הקהילה 
שסביבן", אמרה מיכל קליין נדב, סמנכ"לית המכללה. צילום: רחלי 

וינברג.

של  (קיץ  קש"ת  פרוייקט  של  סיום  אירוע  לקש"ת.  הפלגה 
התקיים  עמי,  ואל  תורנית  לתרבות  האגף  החמ"ד,  של  תורה) 
וילדות,  ילדים  נערות,  נערים,  מאות  שעבר.  בשבוע  באשדוד 
שהתמידו לפתור במהלך הקיץ את החידון והמשימות השבועיות, 
זכו בשייט חוויתי בחופי אשדוד. מנהל הפרוייקט, הרב נדב לוין: 
"התרגשנו לראות איך פרוייקט קש"ת מילא למספר כל כך גדול 
של ילדים ובני משפחותיהם את הלו"ז בחופש הגדול, גם בלימוד 

משמעותי וגם בחוויה משותפת". צילום: הרב נדב לוין.

כל תלמיד עובר לפני התיבה

החלה ההרשמה
שנה"ל התש"פ 2019-20

צילום: יח״צ
צילום: יח״צ

צילום: דוד אסייג
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קרה קורה יקרה
ליאורה מינקה, 

יו"ר תנועת האישה הדתית-לאומית 'אמונה"

דעה אישית

לתינוקות עוד אין זכות בחירה - 
רק בכייה

עידן   – ואחריהן  הבחירות,  תתקיימנה  מחודש  פחות  בעוד 
שולחן  ליד  ומושבים  בקואליציה  תפקידים  של  גם  המכירות; 
הממשלה (וגם של מושבים בבית הכנסת). ואז, אחרי החגים, 
כך הבטיחה לנו נעמי שמר, יתחדש הכל. יתחדשו וישובו ימי 
החול. "ומוטלים כל כליך, בחצר ביתך, לא נשלמה מלאכתך".

היא צודקת. מלאכה לא נשלמה, וימי החול ישובו, ומה שהיה 
– הוא כנראה גם מה שיהיה. משום שלא נמצא עדיין המבוגר 
ותשומת  חסות  שיעניק  באמת,  והמסור  הממלכתי  האחראי, 
את  עצמו  על  ויקבל  יצירתית  וחשיבה  תקציבים  וישקיע  לב 
הטיפול המלא, החיוני כל-כך – לא את הדיבור הבלתי מחייב 

– במערכת הקורסת של הגיל הרך.
כבר  'אמונה'  מעונות  לפניכם,  מונח  זה  שגיליון  ביום 
מוסדות  של  הרשמית  שהפתיחה  למרות  ופעילים,  פתוחים 
הקדימה  "אמונה'  ראשון.  ביום  רק  תהיה  בישראל  החינוך 
ובגאווה  באהבה  לקלוט 
לידה  מגילאי  פעוטות  אלפי 
מהם  רבים   – שלוש  גיל  ועד 
ברשת  ושלישי  שני  דור  כבר 
 – שלנו  הוותיקה  החינוכית 
סולם  אותו  בפניהם  ותציב 
ומבטיח,  בטוח  ואיתן,  יציב 
יגדלו  ובזכותו  שבאמצעותו 
ויתפתחו להיות ילדים ונערות 
ונערים מצליחים ואנשי מופת 

בחברה הישראלית.
רושם  עושה  בינתיים,  אבל 
מבולגנת:  הזאת  שהמערכת 
עושה  מה  יודעת  לא  ימין  יד 
מתמעטים  הדיבורים,  שמתרבים  ככל  בשמאל.  מקבילתה 
אפילו  דבר.  בוער  ולא  איכפת  לא  אחד  ולאף  הפתרונות, 
מראית-עין של שר, שהאחריות נופלת בגזרה שלו, כבר אין. אל 
התיק  סביב  שיתפתחו  מרים  מאבקים  תמצאו,  לא  כי  תחפשו, 
הזה. עדיפים עליו תיקי ספורט ותיירות ושיתוף פעולה אזורי.

טובים,  חודשים  כמה  לפני  אך  הקודם,  המשבר  של  בשיאו 
הוקמה (איך לא?!) ועדה ממשלתית, מקצועית, בין-משרדית, 
לסוגיית  פתרונות  ולהציג  וללמוד  להעמיק  אמורה  שהייתה 
הורים  בו  שיש  בישראל,  בית  לכל  כמעט  הנוגעת  הרך,  הגיל 
וכמו  קצוב,  בזמן  נתחמה  עבודתה  וסבים.  סבתות  וילדים, 
שאפשר להבין, זאת הייתה רק המלצה, או אולי הלצה, בלתי 
מחייבת. הזמן חלף עבר, ואותנו זה בוודאי לא מצחיק. להיפך. 
לא  שדבר  משום  ומעליבה,  מקוממת  המתמשכת  השערורייה 
השתנה מאז כתב שלמה המלך בקהלת כי "כל הדברים יגעים".

המחסור  אף  על  היום,  במעונות  הלימודים  שנת  את  פתחנו 
הכרוני בכוח אדם, למרות תנאי העבודה הקשים של המחנכות 
והגננות, וחרף האדישות המעצבנת של הרגולציה הממשלתית. 
חבל מאד שהיחס אל התינוקות – שעוד אין להם זכות בחירה, 

רק בכייה  – אינו מהווה אבן בוחן חשוב לכל מצביע בקלפי.

עדיין לא 
נמצא המבוגר 

האחראי שיעניק 
חסות, תשומת 

לב, תקציבים 
וחשיבה יצירתית 

למערכת 
הקורסת של 

הגיל הרך

המחנה הכי מיוחד של בני עקיבא. כחלק ממחנות הקיץ 
קיימה תנועת בני עקיבא, גם את מחנה יובל-תחיה ביער עופר 
לחניכי שבט יובל מרחבי הארץ - חניכים עם צרכים מיוחדים. 
במקביל  בשטח,  מתקיים  שהוא  בכך,  הוא  המחנה  של  ייחודו 
למחנות נוספים של התנועה, אך נעשה תוך מחשבה ומאמצים 
לאפשר לכל חניך לקחת בו חלק, כי לא מוותרים על אף חניך. 
הנושא השנה היה משפחה, והשתתפו בו כ-100 חניכים. צילום: 

ישי דמארי.

ארגנטינה: המועמד 
האנטישמי לנשיאות, 
אוהד הנאצים, הובס 
בבחירות המוקדמות

| רם אבירז

רקע  על  ארגנטינה,  יהודי  קהילת  את  שפקדה  החרדה  חלפה 
ידוע,  נאצי  ניאו  של  ארגנטינה  נשיא  למישרת  התמודדותו 
אלחנדרו ביונדיני, איש הימין הקיצוני, שרץ מטעם מפלגת החזית 
של  החסימה  אחוז  את  לעבור  הצליח  לא  ביונדיני  הפטריוטית. 
קולות המינימום בבחירות המוקדמות, הנדרש להתמודדות, וזכה 

בתמיכה של 58,572 קולות. 
במירוץ  והצהיר  האנטישמיות  בעמדותיו  התפאר  ביונדיני 
המוקדם שכאשר יתמנה לנשיא, הוא יגרש מארגנטינה את השגריר 
המדינה  כ"מגן  לדבריו,  עצמו,  מגדיר  שהוא  משום  הישראלי, 

הפלשתינית", וכאנטי ציוני מובהק. 
ביונדיני התסיס בהופעותיו בטלוויזיה את הארגנטינאים כנגד 
היהדות והציונות, וטען שמקומם של היהודים אינו בארגנטינה. 
הוא גם הביע באחת מהופעותיו הערצה לצורר הנאצי היטלר ימ"ש. 
ביונדיני כבר ניסה ב-2009 להתמודד לנשיאות בשם מפלגת ניו 
טריומפף, אך נפסל ע"י ביהמ"ש. אך הלה התחכם והקים מפלגה 
חדשה שהאיסור המשפטי הישן לא חל עליה. פניות של אישי ציבור 
תעתיק  שהינה  החדשה,  מפלגתו  את  לפסול  בדרישה  לביהמ"ש 
של הישנה, לא הועילו, וביהמ"ש אישר את חוקיותה של מפלגתו 

החדשה.
תבוסתו של ביונדיני נתקבלה ע"י קהילת יהודי בואנוס איירס 
באנחת רווחה, אך זו לא היתה מושלמת, מפני שהעובדה שכמעט 
60 אלף ארגנטינאים תמכו בו, מצביעה על נוכחות אנטישמיות 
קיצונית בארגנטינה, שבה קיימת הקהילה היהודית הגדולה ביותר 
באמריקה הלטינית המונה 250,000 נפש, וברחובותיה חנויות רבות 
בבעלות יהודיות ששמות יהודיים להן ושלטים בעברית בפתחיהן, 

כולל סמלים יהודיים כמנורה, מגן דוד, דגל ישראל וכדומה. 
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לבגרות מלאה הכוונה 
 כיתות קטנות 

ויחס אישי
 פעיל לאורך מרכז למידה 

כל היממה

חחחחיייייייגגגגגגוווו::::: 333311177777777777777777777999999--000005550000 וווההההרררשששמממממההההההה גגגגוווו: לללפפפרררטטייםםם נננוווסספפפייםםם רררטטטיםםם נננוווססספפפייייםםם וווהההרררששממממממהה  חחחח

 מה שהגביר לי את הביטחון העצמי. שנות לימודיי בכפר, התנסיתי ברכיבה על סוסים לאורך 
 להיות הרבה יותר ברכיבה הפכו את מסלול הלימודים האפשרות לעשות בגרות 5 יח"ל 

נעים וחוויתי!

חדש בכפר! 

לבגרות ברכיבה על סוסים מגמת 5 יחידות 

באישור משרד הספורט קורס מדריכות רכיבה על סוסים 
 
במסגרת לימודי מגמת 
 

מדעי החקלאות

כפר הנוער איילת השחר
בגלל המקום. בגלל האווירה. בגלל הצוות המקצועי. בשבילך.

בשבילנו את עולם ומלואו.
ב�"ד

 סדנאות 
טבע-תרפיה

 סדנת אומנות 
רב תחומית

איפור קונדיטוריה / מקצועית: הכשרה 

חפשי אותנו ב- | ayelet.rgl.org.il | טל: 04-9120360

מתקפת ההשמצות. ניצן הורוביץ יו"ר המחנה הדמוקרטי 
החל בקמפיין מתמשך של הכפשת רבנים ואנשי ציבור בציונות 

 . ת י ת ד ה
ץ  י ב ו ר ו ה
פוסט  פירסם 
א  ו ה ו  ב
את  מכנה 
שמואל  הרב 
גזען  אליהו 
ב.  ו פ מו ו ה ו
הגיב  כך  על 
ראש המועצה 
ת  י ר ו ז א ה
יוסי  שומרון 
דגן בפייסבוק 
"אתה  שלו: 
ת  מ ס ר י פ ש
לאבו  שבחים 
כמה  מאזן, 
מפתיע  לא 
ת  ר ח ב ש
ש  ש ו ק ל
לייקים דווקא 
בהפצת שנאה 
האחים  נגד 
 . " ך ל ש

שר  עם  דגן  של  בתמונה  שלו  הפייסבוק  בדף  הגיב  הורוביץ 
התחבורה בצלאל סמוטריץ, כששניהם תלויים על חבל, ולמטה 
לי  הוא  "לכבוד  הגיב:  דגן  אליהו".  הרב  של  "הבובות  נרשם: 
שפוליטיקאי חשוך, מתנשא וגזען כלפי בני עמו, כמו הורוביץ, 

מכפיש אותי ושם אותי בשורה אחת עם הרב שמואל אליהו". 

קרה קורה יקרה

בפסטיבל  השתתפו  אדם  בני  אלפי  בשומרון.  כלייזמרים 
הכלייזמרים הבינלאומי הרביעי בישוב רבבה שבשומרון. אמנים 
הקלרינט  וירטואוז  ביניהם  האלפים,  בפני  הופיעו  העולם  מכל 
הבינלאומי הלמוט הייזל (פרנקפורט), וירטואוז הכינור הבינלאומי 
הבינלאומי  האקורדיון  וירטואוז  (קרואטיה)  קורוניץ  מריו 
מינכן,  מקנדה,  רבים  אמנים  ועוד  (קייב)  איסצ'נקו  קונסטנסין 
טביליסי ועוד. כן הופיעו שלמה גרוניך, אהרון רזאל, ביני לנדאו 
וחנן בר סלע - אמן הקלרניט והמנהל האמנותי של הפסטיבל. 

צילום: דוד אסולין
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matzav100@gmail.com בבאר  שלמה'  'אהל  עקיבא  בני  ישיבת  כיפה.  עם  מחוננים 
שבע, תוביל שנה שנייה ברציפות את כיתת המחוננים לגילאי על 
המוסד  היא  שלמה'  'אהל  בדרום.  דתי  הממלכתי  בחינוך  יסודי 
הממלכתי דתי היחיד, המציע תוכן והעשרה לילדים מחוננים על 
פי תכנית ייחודית בכל אזור הדרום. רכז המחוננים בישיבה והוגה 
הרעיון הרב יגאל בוטוש, הסביר: "המטרה היא לתת את הערך 
המוסף לתלמידים מחוננים, ולפתוח להם אפיקים נוספים, שלא 

היו מקבלים במסגרת רגילה". צילום: הרב יגאל בוטוש.

בתי  גם  וכן  אמונה,  מעונות  למעונות.  מקדימים  זריזים 
הילדים וכפרי הנוער המנוהלים על-ידי תנועת האישה הדתית-
לאומית, פותחים את שנת הלימודים כבר השבוע, ובכך מקדימים 
את כל העמותות ואירגוני החינוך והרווחה בארץ, כולל החרדים, 
שצמודים באופן טבעי ללוח השנה העברי. עשרות מעונות עברו 
במהלך החופשה 'מתיחת פנים', הכוללת השקעה עצומה בתוספות 
בנייה ובשיפוצים, בסיוד וצביעה, במשחקים ובמתקני חצר, וכן 
באמצעי ביטחון ובטיחות. במהלך הימים האחרונים ערך המנכ"ל 
דוד הדרי, יחד עם מנהל אגף הנכסים והרכש אוהד ליבי, סיורים 
הסיום  שלבי  אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  המוסדות,  ברוב  מקיפים 
וההשלמה של העבודות. בנתניה הושלמה בנייתו של מעון-יום 

חדש, תשיעי במספר, של אמונה.

 ' ה י ב צ '
ם  ו ק מ ב
 . ן ו אש הר
ה  נ י ח ב
ת  ק ד ק ו ד מ
הניקוד  של 
בדו"ח  המלא 
ה  נ ו מ ת ה '
ת  י כ ו נ י ח ה
משרד  של 
 , ' ך ו נ י ח ה
כי  מעלה  
ת  ו ת ש ר
ך  ו נ י ח ה
ת  ו י ת ד ה
זו  צמודות 
בהישגים  לזו 
ה  נ י ח ב מ
 , ת י ד ו מ י ל

אולם צביה מובילה על שתי האחרות. פערים מובהקים קיימים 
בתחומים של ערכים והתנהגות, כגון בנוגע לרמת מניעת האלימות 
וטוהר הבחינות במוסדות החינוך. הדו"ח אינו מאפשר פילוח של 
כמות  של  כללי  בציון  ומסתפק  הנבחנים,  בקרב  הציונים  רמת 

הבגרויות המצטיינות בקרב רשתות החינוך.

קרה קורה יקרה
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פגישהבפרשה

הידעת?

הבסיס לאחיזה בארץ
ת  ן, לָבֹא לֶָרׁשֶ ֵּ ם, עֹבְִרים ֶאת ַהיְַּרד "כִּי ַאּתֶ
ר ה' ֱאלֹקיכֶם נֵֹתן לָכֶם..." ֶאת ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ

הבסיס לאחיזתנו בארץ היא הבחירה 
מגדולי  אחד  בתורה.  בטוב,  שלנו 
משה  רבי  הרמב"ן,  היה  הציונים 
מהמרכז  לארץ  עלייתו  נחמן.  בן 
הייתה  שבספרד  בגירונה  התורני 
קשה עבורו ועבור משפחתו. בעלייתו 
בירושלים  היהודי  הישוב  לתחיית  הביא  ארצה, 
לגלות  נדהם  הרמב"ן  כולה.  ישראל  ובארץ 
כמעט  מירושלים  ברחו  הטטרים  מפני  שמהפחד 
בהם  נעזר  הוא  צבעים.  שני  מלבד  היהודים,  כל 
תורה.  ספר  לתוכו  והכניס  הכנסת  בית  לצביעת 

מאז, לא פסקו היהודים לבא בשעריה.
לבת  ישראל  בדרשותיו, ממשיל הרמב"ן את ארץ 
מלך שהורגלה לאכול מאכלים עדינים ונקיים ולא 
"ארץ  ובלשונו:  טובים.  שאינם  מאכלים  תסבול 
ישראל שהיא נחלת השם הנכבד תקיא כל טמא 
ומגלים  זרה  עבודה  עובדי  תסבול  ולא   , אותה 

עריות..." 
עד  בעוצמה  ממשיכה  היהודי  הישוב  תחיית 
סיורים  אשכולות  עורכת  שביננו,  לוותיקים  היום. 
מאפשר  המורשת"  "בשבילי  המיזם  מודרכים. 
לגמלאים לסייר באתרים חדשים בהדרכה מעולה 

ובעלות מינימלית.
בברכת שבת שלום 
איתיאל ברלוי מנהל האגף

הבס
"כִי

ֶאת
ההה

מיזם גרים קרוב 
בדימונה הוסיפו 
אהבת חינם, וגם קיימו 

הגרלה עירונית מלבד 

ההגרלה הארצית.
בתמונה, חלוקת הפרס 

באחד הבניינים.
תודה למעיין אליסף 

מנהלת התרבות 
היהודית

התרגשות עצומה 
והתעלות בעת המופע 
מהשותף של הזמרים 
אברהם פריד וקובי 
אפללו בקצרין, תודות 
למנהלת צפיה מזומן.

גם ברחבי מודיעין מכבים -רעות 
שכנים בבניינים, יצרו יחד לוח 
קיר עם הכיתוב

 "ואהבת לרעך כמוך "במסגרת 
המיזם גרים קרוב. תודה לחיה 
לדרברג מתרבות יהודית.

Agaftarbutyehudit :ועכשיו גם בפייסבוק

ת הוד תה

פרשת ראה תשע"ט

ציפי הוז -  למעלה מ 14 שנה מנהלת במסגרת 
מנהל קהילה את התרבות היהודית בעיריית 

רעננה.
יוצאת לעבודתי מתוך שליחות ואהבה רבה 

לתרבות יהודית, במסגרת תפקידי חשוב לי 
לאפשר לציבור הדתי ליהנות מאירועי 
תרבות מגוונים התואמים את צרכיו.

חידהלשבת

צציפפיי הההוווזזז -
ממננהל קקההיייילללל

רעעננננהה.
יווצצאת לל

לתתררבבות
לל

הצטרפו! כל שבת חידה חינם
או 7 חידות במחיר של ממתק לשבת:

deahgi@gmail.com  0546580146

כל המשפחה מפצחת חידות היגיון על הפרשה!

ערכים וזהות

chanochga@
education.gov.il

צלם: נמרוד גליקמן

שרון רוטר - חוזרת בתשובה, מוסיקאית, יוצרת, 
כותבת, ועורכת תוכן בערוץ 20 .

ממקימות המיזם "יוצרות במה" הנועד לקדם 
נשים היוצרות לנשים.

שרר
ככות
ממממממ
נשש

פסטיבל כליזמרים 

ה- 29 ברעננה הוקדש 

השנה לזכרו של צבי 

קניג ז"ל שהיה סגן ראש 

העיר, ויוזם חגיגות 

הכליזמרים ברעננה 

שהלך השנה לעולמו.

האירוע הופק ע"י צוות 

תרבות יהודית, מינהל 

קהילה בניהולה של 

 ציפי הוז מרעננה. 
צילום עודד קרני

נעיםלהכיר
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chanochga@
education.gov.il

קרה קורה יקרה

עונתה  תקוה.  בפתח  הקטרגל  בליגת  חדשה  אלופה 
הסתיימה  תקווה  בפתח  בקטרגל  הקהילות  ליגת  של  התשיעית 
בשבוע שעבר, עם אלופה חדשה-ישנה, בית יוסף, ששמרה על 
תוארה מהעונה שעברה לאחר שניצחה בפנדלים, במשחק גמר 
עמדה  הדקות   40 בתום  בנים.  שבו  קבוצת  את  ביותר  דרמטי 
התוצאה על 2:2, וגם בחמש דקות ההארכה לא הושגה הכרעה. 
במקום השלישי זכתה קבוצת נחלים שגברה במשחק על מדלית 
הארד על אהבת תורה. ליגת הקטרגל נערכה מדי שבוע במשך 
זוהי  קבוצות.  עשרה  חמש  ומנתה  האחרונים  החודשים  שלושת 
העונה התשיעית של הליגה, והשישית ברציפות, מאז חזרה הליגה 
לפעילות ב-2014. הליגה מתנהלת בתמיכה וסיוע של ראש העיר 
רמי גרינברג, סגן ראש העיר איציק דיעי, ובסיוע אגף הספורט 
בעיריית פ"ת, ואוהד שגיב, יועצו של סגן ראש העיר. נותני החסות 
של הליגה היו אלי עציון ושוקי גולובינסקי מחברת 'אשדיר', וכן 
הניהול  על  'ריפבליק'.  מחברת  נבו  ומבשרת  הרשקוביץ  לירון 
בפועל היו אמונים חברי המינהלת המסורים: ליאב אלישע, שלמה 

הלינגר, יניר פסטליך, אביאל קפלן ודביר אנגלשטיין.

הפיתרון לאלימות נגד צוותים רפואיים? עדי סומך ואיליה 
פוזדייב, סטודנטים ללימודי עיצוב תעשייתי מכליל, בחוג ע"ש דן 
לעיצוב יצירתי למין האנושי במכללה האקדמית הדסה, הקדישו 
את פרוייקט הגמר שלהם למציאת פיתרון להפחתת האלימות כלפי 
צוותים רפואיים בבתי חולים. הם מצאו, שכדי להפחית אלימות יש 
צורך להפחית את תחושת חוסר האונים וחוסר הידע של המטופל, 
של  הרגשי  למצב  תותאם  המידע  הנגשת  שבו  תהליך  בנו  ולכן 
מטופל, מתוך הבנה שהמצב הרגשי משתנה משלב לשלב, ועל כן, 
כמות המידע, התוכן ואמצעי העברת המידע, משתנים בהתאם. 

צילום: דוברות.
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שמים פס
לאורך או לרוחב, עבים 
או דקים צבעוניים או 

מונוכרומטיים:  הקיץ הזה 
ממשיכים עם הפסים בשיא 

הסטייל

HOTחדש

מותג השעונים 
האופנתי

Hugo Boss
משיק את קולקציית 

סתיו - חורף
:2019-20

קולקציה בעיצוב וינטאג' 
עם פרשנות מודרנית. 

להשיג ברשת פלאנט 
ובחנויות המורשות  
טווח מחירים: החל 

מ- 899 ₪  ועד  1999 ₪

Stradivarius
159.90

1399

199.90

sillise
890

269

bear
59.90

17

GUESS

649

359

399.90

469

1090

149.90

0GU

469

399

9

ל הסט

90

rbea

mazavhaofna@gmail.com



  

13

דנה אלחרר
בת 34

בעלת מסעדת 'וורקה'

4
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branja100@gmail.com :עעריכה: גלית מנסבך  /  מייל

3מנהלים מובילים.  1משדרגים תשתיות באומן. 

שבט אחים ואחיות

 משלחת של אישי ציבור מישראל
ומאוקראינה, ביקרה השבוע במיתחם 

הקלויז העתיק באומן. בראש המשלחת 
מהצד הישראלי עמד השר זאב אלקין, 
ומהצד האוקראיני אנדריי ירמק, יועצו 

האישי של נשיא אוקראינה ולדמיר 
זלניסקי. בסיור השתתפו הרב שלום 
ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' 

והרב יעקב ג'אן רב הקהילה היהודית 
באומן. המשלחת קיימה סיור משותף 
וביקור רשמי במספר אתרים לקידום 

פרוייקט משותף של שידרוג התשתיות 
באומן, לטובת התושבים המקומיים, 
ולטובת הבאים לציונו של רבי נחמן 

מברסלב.  1 

 מיפגש מרתק היה השבוע לניצן
חן, ראש לשכת העיתונות הממשלתית 

(לע"מ), במרכז האקדמי שערי מדע 
ומשפט בהוד השרון, שבו חשף בפני 

שומעיו כמה מן הסודות שמאחורי 
עולם התקשורת. במיפגש במסגרת 

הקורס בתקשורת ופוליטיקה, בהנחיית 
ד"ר נתנאל פישר, תיאר ראש לע"מ 
את האתגרים הניצבים בפני מדינת 

ישראל בהתגוננותה מפני פירסומים 
מכפישים ושיקריים, חלק עם 

שומעיו דילמות עיתונאיות מגוונות, 
ועודד אותם להיות צרכני תקשורת 

ביקורתיים ומעורבים יותר.

 ,בית החינוך אמי"ת בר אילן גוש דן
יפתח השבוע את שנת הלימודים ה-41. 

בכנס מצטייני רשת אמי"ת שנערך 
השבוע במיתחם אמי"ת גוגיה ללמידה 

משמעותית ברעננה, נפגשו חמישה 

מנהלים פורצי דרך, יוצאי חדר המורים 
של בית הספר: תומר שופר מנהל בית 

החינוך כיום, הרב יוני ברלין מנהל 
אמי"ת כפר בתיה, ינון ורהפטיג מנהל 

שלוחת אמי"ת בר אילן בפ"ת, סהר 
סיגאווי מנהל אמי"ת שחר בית שמש, 

וירון כרמי מנהל אמי"ת חברה ומשפט 
ברעננה.  2 

 הקיץ התקיימה פעילות ערכית
חווייתית לנוער, זו השנה החמישית, 

בבית כנסת גבורת מרדכי, בשיתוף עם 
עיריית גבעתיים ובית ספר אמונים, 

בהנחיית אורית ברנט. הנוער למד על 

החושים שמתרגמים את המציאות 
שסביבנו, על חושים חיצונים וחושים 

פנימיים, מסיפורי המקרא והגמרא. 
הפעילות שילבה סדנאות אנימציה 

וצילום, סדנת שוקולד, ספארי לילה 
והתנדבות עם ילדי תקשורת בבית 

הספר אמונים. אירוע השיא התקיים 
במעמד סגן ראש העיריה מושיק 

גולדשטין ופעילות עם המנטליסט אמן 
החושים והטלפתיה ד"ר רועי יוזביץ.   3 

תרבות וספורט

 השבוע קיימה קבוצת 'בשבע' את
אירוע הקיץ המסורתי שלה זו השנה 

העשירית ברציפות. באירוע הקוקטייל 
החגיגי השתתפו שרים, ח"כים ואישי 

ציבור מובילים, והוענק אות החזון 
והמעש לשישה אנשים מהציונות 

הדתית שפעלו ופועלים לאורך השנה 
בתחומי העשייה הציבורית. הזוכים 
לשנת תשע"ט: קרן דניאלי ע"י מוטי 

זוננפלד, פרופ' עופר מרין מנכ"ל 
המרכז הרפואי שערי צדק, הרב דניאל 

טרופר נשיא ומייסד ארגון 'גשר' ויו"ר 
קרן קהילות של הגרעינים התורניים, 

פרופ' שרית קראוס מאוניברסיטת 
בר אילן, הרב ד"ר אברהם ליפשיץ 
ראש המינהל לחינוך דתי במשרד 

החינוך, והרב בן-ציון אלגאזי נשיא 
ומייסד 'צורבא מרבנן'. באירוע המרכזי 
בבריכת הסולטן, השתתפו 7,000 איש 
שהגיעו מרחבי הארץ לצפות במופע 

של אברהם פריד שאירח את אמיר דדון, 
יחד עם התזמורת הסימפונית ראשון 

לציון.   4 

טר
וס
שר

ל 
יא
אר

ם: 
לו
צי

יק
נד
הי

ם: 
לו
צי

ות
בר
דו

ם: 
לו
צי

3חושים מציאותיים. 

הברנז'ה



03-3762596 

www.ono.ac.il  |  sapir.be@ono.ac.il
32  | 2

4 2

B.A B.A B.A B.S.N  
 B.Mus B.Sc  B.A LL.B

B.O.T B.Sc  B.A

 

 "אני אומר לכם, הם לא יתקפו"
(ראש אמ"ן, אוקטובר 1973)
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4שיתוף פעולה בין פריד לדדון בירושלים. 

 רעננה חגגה השבוע את פסטיבל
הכליזמרים ה-29, בהשתתפות אלפים 

רבים שהגיעו לאמפי העירוני. היה 
זה הפסטיבל המלוטש, המקצועי 

והערכי מבין כל קודמיו, אף ש'תקרית' 
קלה העיבה על פתיחתו, כאשר חלק 
מהקהל צרח 'בוז' כשהשר סמוטריץ' 

הוזמן לבמה. אך מדד מחיאות הכפיים 
שליווה את דבריו, הוכיח כי צועקי 

הבוז היו מיעוט מבוטל. האירוע הוקדש 
לזיכרו של סגן ראש העיר המיתולוגי 

מטעם המפד"ל צבי קניג, במלאות 
שנה לפטירתו. מנחה האירוע היה 

השחקן נתן דטנר, וההפקה היתה בידי 
סגן ראש העיר חיים גולדמן מן הבית 
היהודי, הממונה על מינהל הקהילה 

בעיריה, בהובלת ציפי עוז ואנשיה יוסי 
ליפשיץ, אילנה אמיר, חנה שם טוב ומוטי 

קניגסבוך. הופיעו: הזמר אריאל זילבר, 
הקלרינטיסטים חנן בר סלע וחיליק 

פרנק, הכנר מירל רזניק, רקדני 'כלייזמר 
ירושלים', ברני מרנבך ואמיל 

אייבינדר. כיבדו בנוכחותם ראש העיר 
חיים ברוידא , שר התחבורה בצלאל 

סמוטריץ' ח"כ מוטי יוגב, השר לשעבר 
שאול יהלום, חכל"ש ניסן סלומינסקי 

ועוד.

פוליטיקה

 במסגרת סיורי השומרון לקהילות
בפתח תקווה, ביוזמת סגן ראש העיר 

איציק דיעי, וחבר מועצת העיר צבי 
בליץ, ובשיתוף סגן ראש מועצת 

השומרון דוידי בן ציון, יצאה קהילת 
ניגוני חיים בהובלתו של גבאי בית 

הכנסת עמוס עטייא, לבקר ולשמוע 
על הקשר ההיסטורי, החשיבות 

האסטרטגית וההתפתחות של השומרון. 
בין המקומות שביקרו: המרפסת של 

המדינה, יקב טורא, מצפה אילן ועוד. 

 בשבוע שעבר הגיעה צמרת מפלגת
ימינה בהרכב מלא: איילת שקד, הרב 

והשר רפי פרץ, השר בצלאל סמוטריץ 
ונפתלי בנט, לאתר הבניה של פרוייקט 

'רמת אלקנה' בישוב עץ אפרים. מטרת 
הביקור היתה השקת תכנית הדיור של 

המפלגה. התכנית מדברת על הקמה של 
100 אלף יח"ד באזור מערב השומרון. 

לא בכדי בחרו בימינה להשיק את 
התכנית דווקא ברמת אלקנה, שכן 

הפרוייקט מהווה את חוד החנית של 
הפרוייקטים במערב השומרון. את 

המשלחת אירחו צוות טקטון בראשות 
זאביק יעקובוביץ. הוא הציג לראשי 

ימינה את תכניות הבניה באזור לשנים 
הקרובות והסביר את הפוטנציאל 

הייחודי לקליטת מתיישבים, בהיותו 
ממוקם בקירבה למקומות תעסוקה 

באזור המרכז מחד, ומציע מאידך איכות 
חיים גבוהה. יעקובוביץ: "אנו שמחים 
להיות חלק ולהוביל את תנופת הבניה 
וההתיישבות ביהודה ושומרון. אנחנו 

עדים לצמיחה הפנומנלית שמתרחשת 
בשנים האחרונות באזור יו"ש, ולאור 

המגמות, אנו צופים המשך עליית 
הביקושים". 

בסיום 
הביקור 
הבטיח 

המארח 
לראשי 

ימינה להמשיך וליזום פרוייקטים 
ייחודיים, חדשניים ופורצי דרך, 

ולהציע לזוגות ומשפחות פתרונות דיור 
איכותיים המותאמים לצרכי הציבור.   5 

מינויים

 הסרוג חנן פרידמן, מפ"ת, בוגר
מחזור מ"א במדרשית נעם, ימונה 

למנכ"ל בנק לאומי, במקומה של רקפת 
רוסק עמינח שהודיעה על פרישתה 

מהתפקיד. דירקטוריון לאומי אישר את 
מינויו של פרידמן, המכהן כראש חטיבת 

האסטרטגיה של הבנק.   6 

 ,4 אלרואי אסרף (39), נשוי ואב ל
תושב פ"ת, נבחר למנכ"ל רשת חוויות, 

האחראית על המתנ"סים ברחובות. 
אסרף שימש בעבר מנהל מוניציפלי 

ארצי במפלגת הבית היהודי, והיה ראש 
המטה בלשכת סגן שר החינוך מאיר 

פרוש. אסרף היה מועמדו של סגן ראש 
העיר אמיתי כהן.

 רבני איגוד הקהילות משתלבים
בניהול בתי הספר. הרב רפאל אלמו, 
רב קהילת נאות שקד בנתניה, מונה 

למנהל חטיבת אמי"ת בר אילן נתניה; 
הרב אלעד אליהו רב קהילת בית כנסת 

אור החיים בגדרה, התמנה לראש 
אולפנת גילה בית שמש; והרב עדי גבר 
רב קהילת בית הכנסת התימני עפולה, 

התמנה למנהל אמי"ת עפולה.

 הסטודנטית שנה רביעית בחינוך
מיוחד, טליה בן סבו, בתם של הסרוגים, 

המחנכת ד"ר רינה והסופר והמחנך 
עמנואל בן סבו, נבחרה לתפקיד יו"ר 
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5השקת תוכנית הדיור של ימינה. 

 . הביקושים
בסיום 

הביקור
הבטיח

המארח 
לראשי 

6חנן פרידמן. 
צילום: דוברות הכנסת/יח"צ
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אגודת הסטודנטים במכללה לחינוך 
שאנן.

 הרב אמיר סנדלר, לשעבר סמזכ"ל
תנועת בני עקיבא, וממקימי המדרשה 

לבנות 'דניאלי', שליד המכינה בעלי, 
יחליף את טל נבוני, ויעמוד בראש 

באולפנת בני עקיבא הדר גנים. 

 ,הסרוג עמוס דבוש, ממודיעין
שבתפקידו האחרון היה סמנכ"ל חברת 

י.ח. דמרי, מונה לפני כשבוע למנכ"ל 
חברת הנדל"ן קרדן.   7 

 מרשימת 100 המשפיעים של 'דה
מרקר' אל עיריית חריש: מיכל מדמון 

(36) נבחרה לתפקיד האחראית על 
מערך החינוך היסודי והעל יסודי 

בעיר, ותיכנס לתפקידה השבוע. ראש 
העיר יצחק קשת. מדמון מילאה שורה 

ארוכה של תפקידים בשדה החינוכי 
במשך 15 שנה, מהוראת מתמטיקה, 
הדרכת מורים ומנהלי בתי ספר ועד 

ניהול והובלת פרוייקטים בתחומי 
החדשנות החינוכית. כמו כן ייסדה את 
קהילת 'חינוך 2020 – למערכת חינוך 

אפקטיבית יותר', ועל כך נבחרה לאחת 
מבין 100 המשפיעים של עיתון דה 

מרקר לשנת 2018.   8 

מזל טוב

 לשירה ואליסף טבאל, מנהל
השיווק בחברת הר כביר, להולדת הבן. 

 לזכריה ומעיין פליישמן, להולדת
הבת נגה, אחות לשי ואופיר, ונכדה 
למיכאל ושרה פליישמן, ואיתן ומזל 

שלמה, מרחובות.

 לרעות שיוביץ בעלת המותג
'צ'פצ'ולה כיסויי ראש בעבודת יד, 

ולבעלה יוגב, להולדת הבת מיה רחל.

 לאריאל ושירה טוכפלד, לרגל
חגיגת בר המצווה לבנם ישי, נכדם של 
איש התקשורת מיכאל טוכפלד ורעייתו 

דבורה. בשבת השתתפו חברים ובני 
המשפחה ובהם דודי חתן הבר מצווה, 

מתי טוכפלד, פרשן 'ישראל היום', 
ורעייתו נעמה, הרב איתי טוכפלד ר"מ 
במכון הטכנולוגי 'לב', ורעייתו פזית, 

ויהונתן ויראת טוכפלד בעלי משרד 
הניו מדיה '42'. בדרשתו עמד ישי 

על הקשר בין הדורות שהחלו בהורי 
סביו וסבתותיו ששרדו את השואה, 

עלו לישראל והקימו את משפחותיהם 
מחדש. מיכאל ומתי, אנשי התקשורת, 

שוחחו עם האורחים על דילמות אתיות 
והלכתיות בעבודתם של אנשי תקשורת.

 למירי ואביעד לוי, בעלי רשת
התיווך 'שחף נכסים', באלעד, לרגל 

חגיגת הבר מצווה לבנם חן. את החלק 
האומנותי הובילו סולן המקהלה, חתן 
הבר מצווה ומקהלת 'פרחי ירושלים' 

בניצוחו של חנן אביטל.

 לחבר הנהלת העיר ירושלים, יהודה
פרוידיגר, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר, 

ולרעייתו רבקה, להולדת הנכד, בן 
לאוריה ורחל פריש.

 ,ישראל ou לרב אבי ברמן, מנכ"ל
להולדת הנכד, בן למאיר ורחל לאה.

 ,לחני ומכבי לוז, מלוד, לחתונת בנם

ישורון, עם רננה שץ.

 לדודי אסולין, מבעלי הפיצריה
'פיצריש' בחריש, ולרעייתו עו"ד טליה, 

להולדת הבת.

 לאביעד וחדווה יחיאלי, להולדת
הבת.

 'לבעלי חברת 'אור שיווק ויזמות
אוהד יעקב, ולרעייתו רותי, להולדת 

הבן.

 לציפי ולייזו דויטש, סמנכ"ל איגוד
ישיבות ההסדר על הולדת הנכד, בן 

לעזריאל ורתם דותן

 לשלום שטימלר, מנהל מחלקת
לוגיסטיקה באגף לתרבות יהודית 

בעיריית פתח תקווה, ורעייתו רחלי, 
מחנכת בבית חינוך 'מורשת זבולון' 

בגבעת שמואל, לרגל בר המצווה של 
בנם אליאב ישראל. באו לכבד: ח"כ 

מוטי יוגב, ראש עיריית פ"ת רמי 
גרינברג, סגנו איציק דיעי ורעייתו בלה, 

אוהד ורותי שגיב, גילה בן נאים, יונתן 
דובוב, אבי רוזן מנכ"ל רדיו קול חי, ניר 

אורבך מנכ"ל הבית היהודי, פלטיאל 
איזנטל יו"ר המועצה הדתית, עופר 

אברהם מנכ"ל המועצה הדתית, רו"ח 
בועז טל, עו"ד עומר גדיש ורעייתו קרן 

מנהלת תוכניות ברדיוס, יוסי וליאת 
איזנטל, צביה שהם, ישראל גודלמן, ערן 
דקל, איציק פרומוביץ, מתן אורבך, אילן 

צברי, שולי המאירי, יפי ברלינר, סיגל 
אמסלם, אלינור ווקר, קובי ואבריימל 
הורוביץ, זאביק ולימור הורביץ, יוסי 

וחגית הורביץ ומוטי רוזנבלט.   9

9מזל טוב למשפחת שטימלר.  8מיכל מדמון. 7עמוס דבוש. 
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המוקדם  המלאי,  גמר  עד  ו/או   1.09.19 ה-  ראשון  ליום  בתוקף  09:30-22:00 שעות המכירה: 
מביניהם | מינימום 10 פריטים משתתפים במכירה בהנחה מקסימלית | בכפוף לתקנון | ט.ל.ח

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

ב- 9:30 בבוקרהמכירה מתחילה 
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שמש

נטילת ידיים: 
במבואת השירותים.

גישה לנכים: יש.

ימים א'-ה':
9:00-12:00 ארוחת בוקר,

12:00-17:00 עסקיות,
17:00-24:00 תפריט ערב.

ששי: 8:30 עד הצהריים.
מוצ"ש: עד 24:00.

חנייה: בשפע.

שירותים: ניקיונם 
בסדר גמור.

שירותי נכים: יש.

.08-6422242

מודיעין, ישפרו סנטר, 
רח' המלאכות 124

רבנות מודיעין. כשר

מעדנים איטלקיים במודיעין
בסגנון  חלבית  במודיעין.  חדשה  מסעדה 
בעלי  שנה.  חצי  לפני  שנפתחה  איטלקי, 
עסקים  איש  פרץ,  דניאל  הוא  המסעדה 
והשף  בעיר,  נוספות  מסעדות  שבבעלותו 
בוגר  מודיעין,  תושב  גביזון,  רושה  עוזי  הוא 
התמחות  עם  בתחום,  רבות  שנים  תדמור, 

מקיפה בתפריט איטלקי חלבי.
פורטופינו היא עיירת דייג ציורית באיטליה. 
בקסמה,  נשבה  בה,  ביקר  דניאל,  הבעלים, 
והחליט שזה יהיה שמה של המסעדה שפתח. 
באוכל  מומחה  אכן  עוזי  שהשף  מאחר 
ובאתי  לגמרי,  הרמוני  יצא  השידוך  איטלקי, 

יחד עם נאווה רעייתי לטעום ולבקר.

ליקר איטלקי בכל פינה
מיד  מתרשם  למסעדה  שנכנס  מי 
פינה.  בכל  הניצבים  הכתומים  מהבקבוקים 
נפוץ.  איטלקי  ליקר  שהוא  האפרול,  זהו 
נכנסתי מיד נכנסתי והזמנתי קוקטייל שנקרא 
מאוד  שמקובל   ,(₪  29) שפריץ  אפרול 

במסעדות ובארים באיטליה. נהניתי.
השף עוזי משתדל ללמד אותנו סודות מהמטבח 
סודי,  במתכון  בצק  כאן  מייצר  הוא  האיטלקי. 
לקינוח  וגם  לפוקצ'ות  לפיצות,  בסיס  שמשמש 

שעוד נגיע אליו.
פסטות  יש  לשניים.  מתחלקות  הפסטות 
להכנת  ומשמשות  מאיטליה  יבשות  שמיובאות 
הפנה, הפפרדלה והלינגוויני, ויש פסטות טריות 
שמוכנות בארץ לפי מתכון של עוזי, והן הבסיס 

לרביולי, לניוקי ולטורטליני. 
הנה המנות שהזמנו:

בית  תוצרת  פואקצ'ה 
(20 ₪): מצויינת, פריכה, 
שום  קונפי  עם  מוגשת 

וסלסה.
מאפה   :(₪  39) פולנטה 
קמח  בסיס  על  איטלקי 
תירס. שני מאפים עגולים 
פרמזן  גבינת  שמנת,  עם 

וגרגרי תירס. טעים.
של  מנה  זוהי   :(₪  39) מסינה  דה  ארנצ'יני 
ארבעה כדורי ריזוטו עם מוצרלה, פסטו ופרמזן, 

מצופים בפרורי לחם מטוגנים. יופי של מנה.
רביולי  שלוש:  הזמנו  העיקריות  מהמנות 
גבינות  ארבע  במילוי  רביולי    ,(₪  65) מזלונה 

(מוצרלה, ריקוטה, פרמזן ופטה).
פפרדלה דון מריו (59 ₪): פסטה של איטריות 
עגבניות,  רוטב  עם  מאיטליה  מיובאות  רחבות 
גבינת  של  וקרעים  פרמזן  מסקרפונה,  גבינת 

מוצרלה.
עגולה,  ענקית,   :(₪  58) צ'יפוטלה  פיצה 
טעימה, דקה ופריכה. מעדן. זהירות: הצ'יפוטלה 

חריפה.
נהנינו מהמנות הטעימות והגדושות ולא יכולנו 

לסיימן, כי המנות הוגשו  ביד רחבה.
ליווינו ארוחתנו בסלט שוק (55 ₪): סלט ענק 
חמוציות,  עץ,  תפוחי  בתוספת  ירקות  המון  של 

פיצוחים וגבינת רוקפור.

פורטופינו פריז - אבי אבות החטאים
ומנות  דגים  גם  בו  יש  מאוד.  עשיר  התפריט 
כאן  ימצא  האיטלקי  במטבח  שמבין  מי  ילדים. 
מעידים  אנו  מנות.  של  ומפתה  עצום  מבחר 
שטעמנו,  מהמידגם 
טובה  ביד  מוכנות  שכולן 

ומקצועית.
 17:00 עד   12:00 משעה 
יותר  עסקי  תפריט  יש 
עד   9:00 משעה  מוזל. 
עשיר  תפריט  יש   12:00

של ארוחות בוקר. 
לקינוחים.  נעבור   
תוצרת  שכולם  הקינוחים, 
קינוחים  יש  קבוצות.  לשתי  מתחלקים  בית, 
ענקיים שמחירם 59 ₪, והם מיועדים  למשפחה 
כולה ומוגשים בסדר גודל של הרים או מגדלים.

אנו הסתפקנו בקבוצה השנייה, שמיועדת לזוג, 
והזמנו שניים.

הראשון, אבי אבות החטאים, נקרא פורטופינו 
בין  שמפגישות  שכבות  של  מגדל  הוא  פריז. 
איטלקיים,  למרכיבים  צרפתיים  קינוח  מרכיבי 

בצרוף דובדבנים ופירורי שטרויזל (44 ש"ח).
מוכן  ש"ח):   39) נוטלה  סקצ'טינה  היה  השני 
בהתחלה,  סיפרנו  שעליו  הפיצות  של  מהבצק 
ושוקולד  מסקרפונה  גבינת  במילוי  פוקאצ'ה 

נוטלה. מיוחד וטעים מאוד.
יש גם תפריט מיוחד ללא גלוטן.

השף עוזי מייצר בצק 
במתכון סודי שמשמש 

בסיס לפיצות

ותסעדושאול יהלום
תרבחו

מצבהרוח | גיליון מס' 54549

פורטופינו
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שבת חתן, שבת בר מצווה, ימי כייףף ללקקבווצצות וללמששפחחות וטיוליםם בטבע
מבצעי אמצע שבוע מיוחדים ללקבבוצותת גגממלאיםם
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